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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 03.08.2022) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:00 

dhe mbaroi në orën 12:06. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

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

Brikena Ukperaj dhe z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 
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2. Elona Koleka, Drejtore në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtares së gatshme znj.{...}, për 

gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Krujë”.1 

  

Mbledhja e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor e datës 03.08.2022 ka në rendin 

e ditës një çështje për trajtim, e cila ka për objekt caktimin e gjyqtares së gatshme 

znj.{...}, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Krujë. 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Klodian Kurushi. 

Merr fjalën zoti Kurushi dhe parashtron shkurtimisht relacionin “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 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale, të karakterit urgjent (lexohen të 

dhënat e çështjes sipas tabelës në relacion). 

Këshilli është në pamundësi për të organizuar shortin në përbërje të trupit gjykues 

për të shqyrtuar kërkesat me natyre urgjente për shkak se referuar muajit gusht, të gjithë 

gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë marrin lejet vjetore dhe ndodhur në këto kushte 

është menduar që të operohet me gjyqtarë të cilët ndodhen në listën e gatishmërisë.  

Meqenëse Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë e ka të pamundur plotësimin e trupit 

gjykues për shkak se të gjithë gjyqtarët e kësaj gjykate ndodhen në situatën e 

papajtueshmërisë, ndaj propozohet që të caktohet gjyqtari i gatshëm në gjykatën më të 

afërt në distancë, gjykata më e afërt është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin. Është 

konkluduar se gjyqtarja e gatshme në Kurbin është gjyqtarja {...} 

Ndodhur në këto kushte, i propozohet Këshillit të Lartë Gjyqësor që: Gjyqtarja e 

gatshme në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin, znj. {...} caktohet për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë. 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Anëtarët prezent të Këshillit nuk kanë kundërshtime dhe janë dakord me 

propozimin e ardhur nga Komisioni. 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

1. Gjyqtarja e gatshme në gjykatën e rrethit gjyqësor Kurbin, znj. {...} caktohet 

për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë kërkesën me kërkues 

{...}, me objekt: Konstatimin e humbjes së fuqisë së paraburgimit (shuarje 

mase)/Zëvendësim mase sigurimi personal. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares {...}, sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor.  

 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


