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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 17.11.2022) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:10 dhe 

mbaroi në orën 13:47. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

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

Llagami. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

2. Maela Alicanaj, Këshilltare Ligjore pranë Njësisë Mbështetëse pranë Komisioneve të 

Përhershme të Këshillit. 

3. 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 mënyrë të përhershme”, 

i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi).1 

  

Çështja e cila është për trajtim, sipas njoftimit të bërë, në rendin e ditës së sotme datë 

17.11.2022, ora 13:00, lidhet me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet mënyrë të përhershme.  

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Klodian Kurushi për të relatuar relacionet e përgatitura 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  

Zoti Kurushi delegon zonjën Alicanaj që të vijojë me relatimin e të gjitha relacioneve për 

secilën nga kërkesat e paraqitura nga gjykatat që janë në nevojë. 

Zonja Alicanaj merr fjalën duke parashtruar se nga ana e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës janë hartuar relacionet pas kërkesave të 12 gjykatave për caktimin e gjyqtarëve për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta.  

Fillimisht propozohet radha e procedurave të shortit: 

Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, sipas kësaj radhe: 

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

Rrethit Gjyqësor Krujë; Gjykata e rrethit gjyqësor Mat. 

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

Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

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

Rrethit Gjyqësor Lezhë; Gjykata e rrethit gjyqësor Tropojë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

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

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ: Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Korçë; Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër. 

Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe:  Gjykata e Apelit Korçë dhe Gjykata e Posaçme e 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 

 Pasi anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime me radhën e procedurave të shortit, 

vijohet me relatimin  e relacioneve përkatëse. 

 Për sa i përket kërkesës së ardhur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, ajo ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i 

nënshtrohet procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Për këtë çështje ka pasur disa 

kërkesa për shkak të procedimeve të ndara dhe aktualisht trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët 

Olti Skrame dhe Kostandina Kuro. Për shkak se janë konsumuar gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kurbin, është menduar që të propozohet për short Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

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”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

(një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, në ndryshim nga rregulli i përgjithshëm të mos përjashtohet nga 

shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, konkretisht: z. Artan Çupi. 

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 Suela Lika. 

 

Vijohet me kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, e cila ka paraqitur nevojë në 

1 çështje, në lënde civile (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet procedurës së shortit 

sipas tabelës në relacion). Të gjithë gjyqtarët që ushtrojnë detyrën në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Mat kanë pengesa ligjore. 

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 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”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata, nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

(një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër. 

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

veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti zëvendëskryetarja e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Dibër, konkretisht: Znj. Nertila Kape. 

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

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Ardit Kuka. 

 

Vijohet me kërkesat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, e cila ka paraqitur 

nevojë në 4 çështje, në lënde penale (lexohen të dhënat e çështjeve që do t’i nënshtrohen 

procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Tre nga këto kërkesa janë kërkesa të përsëritura 

për plotësim të trupit gjykues dhe nevoja ka ardhur për shkak të mbarimit të statusit të gjyqtarit 

të caktuar më parë, z. Arben Lera. 

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

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 4 

(katër) çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 4 (katër) çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë nga 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht: z. Besnik Shehu, i cili është edhe anëtar i trupit gjykues në 

çështjen nr.2 në tabelë. 

Të përjashtohen gjyqtarët e tjerë të cilët kanë pengesa ligjore ose anëtarë të trupit 

gjykues: konkretisht znj. Mikani dhe z. Pysqyli (në çështjet me numër rendor 2 dhe 3 në tabelë). 

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):  
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Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Thomaidha Roça. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Eglantina Mikani. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarja Luljeta Kole. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Seladin Pysqyli.2 

 

Vijohet me kërkesat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, e cila ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet 

procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Kanë pengesë gjyqtarët që ushtrojnë funksionin 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.  

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

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

(një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

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

veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, në ndryshim nga rregulli i zakonshëm të mos përjashtohet nga 

shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin: z. Aurel Arapi. 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti gjyqtari Ded Miri, për shkaqe 

shëndetësore. 

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):  

                                                 
2 Ripërsëritet shorti pas të gjithë kërkesave të paraqitura për caktim gjyqtarësh. Shih fundin e procesverbalit. 
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Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Aurel Arapi.  

 

Vijohet me kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, e cila ka paraqitur nevojë 

në 1 çështje, në lënde penale (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet procedurës së 

shortit sipas tabelës në relacion). Çështja gjykohet me trup gjykues me 3 (tre) anëtarë, ndërkohë 

që një nga gjyqtarët e gjykatës ka pengesë pasi ka gjykuar kërkesën për rishikim. 

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

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

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 Kukës, duke përfshirë në short 

edhe gjyqtarin e transferuar pranë asaj gjykate. 

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 Kukës, konkretisht: Znj. Merita Karaj. 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti gjyqtari i cili është në procedurë 

komandimi pranë Ministrisë së Drejtësisë, konkretisht: z. Florin Demollari. 

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 Sami Ujkashi. 
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Vijohet me kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, e cila ka paraqitur nevojë 

në 1 çështje, në lënde penale (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet procedurës së 

shortit sipas tabelës në relacion).  

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 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”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

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 Tropojë. 

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 Tropojë, 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. 1, penale, gjyqtar Aulon Pashaj. 

 

Vijohet me kërkesat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, e cila ka paraqitur 

nevojë në 3 çështje, 2 në lënde penale dhe 1 në lëndë civile (lexohen të dhënat e çështjeve që do 

t’i nënshtrohen procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Për çështjen me numër rendor 1 

në tabelë kërkohet plotësimi i trupit gjykues me 2 gjyqtarë. Trupi gjykues është plotësuar më 

parë nga ana e Këshillit me gjyqtaren znj. {...}. Në kushtet kur gjyqtarja ka marrë lejen e lindjes, 

lind nevoja që të plotësohet trupi gjykues sërish me 2 gjyqtarë. Për çështjen me numër rendor 2 

në tabelë kërkohet plotësimi i trupit gjykues me 1 gjyqtar, sërish për shkak se znj. {...} ka marrë 
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lejen e lindjes. Për çështjen me numër rendor 3 në tabelë kërkohet plotësimi i trupit gjykues me 1 

gjyqtar. Kanë pengesa ligjore gjyqtarët: Suela Dashi, znj. Beluli, znj. Xhani dhe z. Baçi. 

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

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohet për gjykimin e 3 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier. 

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

të jetë 2 (dy). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier, konkretisht: znj. Olkeda Liçe. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e tjerë të cilët janë caktuar 

deri tani nga KLGJ për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatat e Përmetit, Vlorës, 

Gjirokastrës dhe Lushnjës. 

Për ekonomi gjyqësore, për një shpërndarje sa më të mirë të çështjeve dhe angazhimin e 

gjyqtarëve në caktimin për gjykimin e çështjeve të veçanta propozohet që shorti të hidhet për 

gjyqtarët që u caktuan në shortin e kaluar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet. Pra në short të 

përfshihen gjyqtaret Gladiola Bregu dhe Dajana Ndreja. 

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, civile, gjyqtarja Dajana Ndreja. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Dajana Ndreja dhe Gladiola Bregu. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Gladiola Bregu. 
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Vijohet me kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, e cila ka paraqitur nevojë 

në 1 çështje, në lënde penale (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet procedurës së 

shortit sipas tabelës në relacion). Në kushtet kur gjyqtarët që ushtrojnë funksionin pranë kësaj 

gjykate, znj. Beluli ka disponuar me kërkesën vleftësim të ligjshëm të ndalimit si dhe gjyqtarja 

{...} ka marrë lejen e lindjes, bëhet i nevojshëm plotësimi i trupit gjykues me një gjyqtar nga një 

gjykatë tjetër. 

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 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”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

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 Gjirokastër. 

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 çështjeve, në ndryshim nga rregulli i zakonshëm të mos përjashtohet nga 

shorti kryetarja në detyrë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, konkretisht: znj. Suela 

Dashi. 

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 Gjergji Baçi. 

 

Vijohet me kërkesat e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, e cila ka 

paraqitur nevojë në 2 çështje, (lexohen të dhënat e çështjeve që do t’i nënshtrohen procedurës së 
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shortit sipas tabelës në relacion). Numri në organikë i kësaj gjykate është 2 gjyqtarë dhe çështjet 

gjykohen me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, 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”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 2 

(dy) çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 (dy) çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë nga 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti Zëvendëskryetarja e Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, konkretisht: znj. Elvana Çiçolli. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtari Bezart Kaçkini. 

Për çështjen nr. 2, gjyqtarja Elda Vrioni. 

 

Vijohet me kërkesën e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, e cila 

ka paraqitur nevojë në 1 çështje, (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet procedurës së 

shortit sipas tabelës në relacion). Numri në organikë i kësaj gjykate është 2 gjyqtarë dhe çështja 

gjykohet me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë. 

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 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 
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veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

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, 

të jetë nga 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në ndryshim nga rregulli i përgjithshëm në shortimin e çështjes, të mos përjashtohet nga 

shorti zëvendëskryetari në detyrë i Gjykatës administrative të Shkallës së Parë Korçë: 

konkretishtt: z. Ligoraq Toshi. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtarja Etleva Gjamo. 

 

Vijohet me kërkesën e Gjykatës së Apelit Korçë, e cila ka paraqitur nevojë në 1 çështje, 

në lënde penale (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet procedurës së shortit sipas 

tabelës në relacion). Kërkohet caktimi i 2 (dy) gjyqtarëve. Zoti Dritan Hasani ka gjykuar masën e 

sigurimit dhe ka pengesë ligjore për gjykimin e çështjes së themelit (është paraqitur kërkesë për 

shuarje mase sigurimi nga të pandehurit e çështjes).  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, 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”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

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

(në) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jenë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, të përjashtohet nga shorti kryetarja në detyrë e Gjykatës së 

Apelit Tiranë, konkretisht: Znj. Valdete Hoxha.  

Në shortimin e çështjeve, të përjashtohet nga shorti znj. {...} për shkak të lejes së 

miratuar për shkaqe shëndetësore me vendim të kryetarit të gjykatës deri më 30.11.2022. 

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 Marsela Derishi dhe Elona Toro. 

 

Vijohet me kërkesën e ardhur nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, e cila ka paraqitur nevojë në 1 çështje, në lëndë penale (lexohen të 

dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Kërkohet 

caktimi i dy gjyqtarëve në çështjen penale duke mbajtur në konsideratë papajtueshmëritë që kanë 

gjyqtarët që gjykojnë procedimin e lidhur me të (informacioni i detajuar 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”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykatat nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 (një) 

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

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

veçantë, të jetë 2 të cilët të përzgjidhen, me short, ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën dhjetë 
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vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet 

penale, si dhe atyre që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 

84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Bashkëlidhur relacionit është edhe lista me gjyqtarët që plotësojnë këto kritere. 

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 Genti Shala dhe Valdete Hoxha. 

 

Parashtrohet nga zonja Alicanaj se kërkesa e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec nuk 

është ruajtur në sistem dhe se shorti do duhet të përsëritet edhe një herë, pasi shfaqet si e pa 

trajtuar nga sistemi dhe nuk ndodhet në pjesën përmbyllëse të sistemit aty ku edhe shfaqet 

kërkesat e trajtuara në mbledhjen e sotshme.   

 

Ftohen anëtarët e Këshillit në votim lidhur me ripërsëritjen e shortit për Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

Irena Plaku është dakord. 

Dritan Hallunaj është dakord. 

Alban Toro është dakord. 

Marçela Shehu është dakord. 

Fatmira Luli është dakord. 

Yllka Rupa është pro. 

Brikena Ukperaj është dakord. 

Klodian Kurushi është dakord. 

Ridvan Hado e shpreh votën nëpërmjet e-mailit, në pamundësi për të votuar me audio për 

shkak të ndonjë defekti teknik. Vota e tij dakord, e shprehur nëpërmjet e-mailit, do të 

administrohet për efekt të procesverbalit dhe do t’i bashkëlidhet procesverbalit të sigluar.  

Ilir Rusi është dakord. 
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Rihidhet shorti për kërkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec: 

Nga shorti elektronik ripërzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Thomaidha Roça. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarja Eglantina Mikani. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Ervin Sulaj. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Seladin Pysqyli. 

 

Me përfundimin e shortit, mbledhja deklarohet e mbyllur. 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


