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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 20.05.2022) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:00 

dhe mbaroi në orën 13:25. 

 

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. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brikena Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  
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1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. 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 në mënyrë të përhershme”.1 

  

Mbledhja e sotshme drejtohet nga Zëvendëskryetari, në pamundësi për të qenë 

prezent Kryetarja e Këshillit.  

Çështja e cila është për trajtim sot në rendin e ditës së mbledhjes datë 20 maj 2022 

lidhet 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.  

Fillimisht mbledhja çelet në orën 12:30, por për shkak të fluksit të kërkesave të 

ardhura në KLGJ për caktim gjyqtarësh në gjykatat në nevojë përpara fillimit të seancës 

plenare, zoti Kurushi propozon që mbledhja të shtyhet edhe për 30 minuta, me qëllim që 

materialet të përditësohen dhe kështu të ezaurohen ditën e sotme këto kërkesa. 

Anëtarët e Këshillit bien dakord për shtyrjen e orarit të fillimit të seancës plenare. 

(Pas 30 minutash rifillon mbledhja.) 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Klodian Kurushi. 

Zoti Kurushi relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit duke i 

propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Vlorë: Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Lushnjë. 

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

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



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.05.2022 

3 

Gjykatat e Apelit sipas kësaj radhe: 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 Krujë”. 

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

paraqitur nevojë për 10 çështje gjyqësore, në lëndë penale dhe civile (lexohen të dhënat e 

çështjeve sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, 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”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, me numër rendor nga 1-7 në tabelë, të jetë 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 7 (shtatë) çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jetë 3 (tre). 

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

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, me numër rendor nga 8-10 në tabelë, të jetë 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër (kjo pasi të tre çështjet gjyqësore kanë lidhje në mënyrë 

të drejtpërdrejtë me njëra-tjetrën sepse i pandehuri që ndodhet për t’u gjykuar në çështjen 

nr. 8 është palë ndërgjyqëse me çështjet me nr. 9 dhe nr. 10; për të tria çështjet janë të 

konsumuar gjyqtarët e gjykatave të rretheve gjyqësore Krujë, Kurbin dhe Mat). 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 (tre) çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jetë 4 (katër). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në ndryshim nga rregulli i përgjithshëm në shortimin e çështjeve 1-7 në tabelë të 
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mos përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i gjykatës së rrethit gjyqësor Mat, për 

shkak të ngarkesës relativisht të ulët: z. Artan Çupi. 

Në ndryshim nga rregulli i përgjithshëm në shortimin e çështjeve 8-10 në tabelë të 

mos përjashtohet nga shorti kryetarja në detyrë e gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër, për 

shkak të ngarkesës relativisht të ulët: znj. Nertila Kape. 

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. 4, penale, gjyqtari Artan Çupi. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Suela Lika. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Murat Lleshi. 

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtarët Artan Çupi (relator), Suela Lika dhe Murat 

Lleshi (anëtarë). 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Artan Çupi. 

Për çështjen nr. 7, civile, gjyqtarja Suela Lika. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarët Murat Lleshi (relator), Artan Çupi dhe Suela 

Lika (anëtarë). 

Për çështjen nr. 10, penale, gjyqtarja Nertila Kape. 

Për çështjen nr. 8, penale, gjyqtari Edvan Veçani. 

Për çështjen nr. 9, civile, gjyqtarët Ardit Kuka dhe Xhevdet Lika. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Lushnje”. 

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

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

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, 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 
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gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e çështjes gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat. 

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 kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Berat: znj. Matilda Llangozi. 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e cila është me leje 

lindje: znj. {...}. 

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 Adelajda Gjuzi. 

 

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

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në 

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

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, 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”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 2 

çështjeve gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm dhe numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen të jetë 6. 

Gjyqtarët për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta të përzgjidhen me short, 

ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën shtatë 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”. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, por për të cilët 

janë marrë vendimet e ngritjes në detyrë në gjykatë apeli, të cilët efektet juridike i fillojnë 

në datë 1 qershor ose 15 qershor, konkretisht: znj. {...}; znj. {...}; znj.{...}; znj.{...}; 

z.{...} (znj. {...} dhe z.{...} të njëjtën kohë kanë dhe pengesë ligjore në gjykimin e 

çështjeve). 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët që kanë pengesë 

ligjore, referuar relacionit më sipër. 

Në relacion citohen edhe emrat e gjyqtarëve të cilët nuk kanë pengesë ligjore për 

të marrë pjesë në short. 

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, gjyqtarët Besmir Stroka (relator), Esmeralda Xhili dhe 

Alma Kolgjoka (anëtarë). 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Migena Laska (relatore), Matilda Llangozi 

dhe Aurel Arapi (anëtarë). 

 

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

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 
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Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në 

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

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, 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”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 2 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë gjykatat me juridiksion të përgjithshëm dhe numri 

i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 

4. 

Gjyqtarët të përzgjidhen, 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”. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, për të cilët është marrë 

vendimi paraprak për propozim për emërim në Gjykatën e Lartë, konkretisht: z. {...}; z. 

{...}; znj. {...}. 

Në relacion citohet edhe lista me emrat e gjyqtarëve të cilët mund të marrin pjesë 

në short. 

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 Alma Ahmeti dhe Fatri Islamaj. 
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Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Valbona Vata dhe Valbon Çekrezi. 

 

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

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


