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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 13.01.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndërprerjen e 

transferimit të përkohshëm me pëlqim për gjyqtarin {...} pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kavajë”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:34 

dhe mbaroi në orën 13:47. 

 

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. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje për arsye shëndetësore, anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Marçela Shehu. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndërprerjen e transferimit të përkohshëm me 

pëlqim për gjyqtarin {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë”, hartuar nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 13 janar 2022. 

Siç jeni në dijeni, nga ana e Këshilli sot do merren në shqyrtim dy akte. 

Akti i Parë ka të bëjë me projektvendimin “Për ndërprerjen e transferimit të 

përkohshëm me pëlqim për gjyqtarin {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë” 

dhe akti i dytë ka të bëjë me caktimin e një gjyqtari të skemës së delegimit për gjykimin e 

një çështjeje gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Në parantezë, të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

përveç zonjës Shehu, e cila për arsye shëndetësore e ka të pamundur për të qenë në këtë 

mbledhje.     

 Pa humbur kohë ia japim fjalën relatorit të çështjes së parë, i cili është zoti Toro. 

  

 Alban Toro: Faleminderit!  

 Materiali është përgatitur nga kolegia Shehu, por në kushtet kur për paaftësi 

shëndetësore ajo nuk mund të marrë pjesë në këtë mbledhje, si anëtar i Komisionit po 

relatoj: 

Siç jeni në dijeni, në kohë të ndryshme, me vendimmarrje të ndryshme, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor, për të normalizuar punën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë ka 

proceduar me vendimmarrje duke transferuar në mënyrë të përkohshme gjyqtarë pranë 

kësaj gjykate. Një nga këta gjyqtarë të transferuar në mënyrë të përkohshme ka qenë zoti 

{...}, për të cilin vendimi i fundit i transferimit daton me nr. 261, 17.06.2021, me anë të 
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së cilit Këshilli ka vendosur: “1. Gjyqtarit {...}, aktualisht gjyqtar pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë, i përsëritet transferimi i përkohshëm, në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kavajë, për një periudhë deri në 1 (një) vit, nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. 2. 

Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 22.06.2021.”  

Pra, referuar këtij vendimi, gjyqtarit {...} do t’i mbaronte data e transferimit të 

përkohshëm më datë 22.06.2022.  

Ndërkohë, për shkak të pozicioneve të lira të hapura në vende të ndryshme në 

sistemin gjyqësor, përfshirë këtu edhe Gjykatën e Apelit Vlorë, nga ana e Këshillit është 

proceduar me hapjen e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, ku zoti {...} ka 

konkurruar. Për të janë marrë disa vendime, pasi është kryer edhe procedura e verifikimit 

dhe e vlerësimit. Kështu, me vendimin nr. 597, datë 23.12.2021, përfundimisht nga ana e 

Këshillit është vendosur: “1. Ngritja në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Vlorë, z. 

{...}. 2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 17.01.2022. 3. Një kopje e 

arsyetuar e vendimit i njoftohet z. {...} sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 

115/2016.” 

Pikërisht, në rastin konkret, nga ana e KZHK-së është verifikuar se kjo përbën një 

shkak për ndërprerjen e transferimit të përkohshëm pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Kavajë për zotin {...}, për shkak të faktit të ngritjes në detyrë të këtij gjyqtari pranë 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 

Kështu që në këto kushte kemi përgatitur projektvendimin përkatës, në 

dispozitivin e të cilit ju propozohet të miratoni: 

1. Ndërprerjen e transferimit të përkohshëm me pëlqim për gjyqtarin {...} pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 16.01.2022.  

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} 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, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Atëherë, kalojmë në votim, nëse nga kolegët nuk ka ndonjë diskutim. 
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Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Nuk dëgjohet vota e zotit Hado. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Ndërprerjen e transferimit të përkohshëm me pëlqim 

për gjyqtarin {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 16.01.2022.  

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} 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, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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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 13.01.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarit 

të skemës së delegimit z. ______ , për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën 

Administrative të Apelit”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Klodian Kurushi). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:34 

dhe mbaroi në orën 13:47. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

11. Naureda Llagami   (kryetare) 

12. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

13. Klodian Kurushi   (anëtar) 

14. Fatmira Luli    (anëtare) 

15. Irena Plaku    (anëtare) 

16. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

17. Ridvan Hado    (anëtar) 

18. Alban Toro    (anëtar) 

19. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

20. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje për arsye shëndetësore, anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Marçela Shehu. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

3. Përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. ______ 

, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”, i 

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

 

 

Naureda Llagami: Vazhdojmë në projekt-aktin tjetër, që ka të bëjë me caktimin e 

gjyqtarit të skemës së delegimit për një çështje gjyqësore në Gjykatën Administrative të 

Apelit. Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit, Kryetare! 

Të nderuar kolegë anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Pranë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës është paraqitur një kërkesë nga 

kryetari i Gjykatës Administrative të Apelit, dërguar me shkresën nr. 15, datë 13.01.2022, 

nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një gjyqtari për gjykimin e një çështjeje gjyqësore 

nr. {...} regjistri themeltar, datë 11.05.2021, që u përket palëve: Paditëse: {...}; e paditur: 

Këshilli i Lartë Gjyqësor; Objekti: “Shfuqizimi i vendimit nr.153, datë 14.04.2021 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...} me 

qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, bazuar në nenin 170, paragrafi i 

parë i ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Në këtë rast, në bazë të vendimit të Këshillit nr. 30, datë 14.09.2019 “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”, 
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rregullat sipas këtij vendimi janë të zbatueshme vetëm në rastet kur skema e delegimit 

dhe transferimit të përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur nevojave 

aktuale të gjykatës. 

Në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit, aktualisht shërbejnë 12 gjyqtarë, 

të cilët për shkak të nevojave emergjente janë caktuar në 5 gjykata apeli të juridiksionit të 

përgjithshëm, në 1 gjykatë të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe 

administrativ si dhe në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. 

Nga gjyqtarët e skemës së delegimit, njëri prej tyre, konkretisht gjyqtari {...} ka 

kandiduar për ngritjen në detyrë edhe në Gjykatën Administrative të Apelit, ku në këtë 

kuadër të procedurës së verifikimit për kandidim, me vendimin nr. 571, datë 20.11.2020 

është verifikuar se ky gjyqtar plotëson kriterin e përvojës minimale profesionale sipas 

pikës 4 të nenit 47 të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Në vijim, nga gjyqtarët e skemës së delegimit, rezulton edhe një gjyqtar tjetër, 

konkretisht gjyqtari {...}, i cili edhe ky gjyqtar plotëson kriterin e përvojës minimale 

profesionale sipas pikës 4 të nenit 47 të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Ndërkohë, nga një verifikim i përgjithshëm i të dhënave në përvojën profesionale 

të gjyqtarëve të tjerë të skemës së delegimit, pra asaj të përgjithshme dhe specifike, nuk 

rezulton që ata të plotësojnë kriterin e përvojës minimale profesionale sipas pikës 4 të 

nenit 47 të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar, për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit.   

Në kushtet kur në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit janë dy gjyqtarë që 

plotësojnë kushtet dhe kriteret për t’u caktuar në Gjykatën Administrative të Apelit, 

ndërsa nevoja në rastin konkret të kësaj gjykate është për një gjyqtar, në respektim të 

nenit 170/1 të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në zbatim të nenit 13 të Rregullores për kriteret dhe 

procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit, miratuar me vendimin e 

Këshillit të datës 07.02.2019, propozohet nga Komisioni që, nevoja në rastin konkret për 

Gjykatën Administrative të Apelit të plotësohet nëpërmjet shortit të një prej gjyqtarëve të 

skemës së delegimit, pra zotit {...} ose zotit {...}.  
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Ndaj sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur edhe 

projektvendimin, nëse propozimi që ne kemi paraqitur në këtë relacion, pranohet nga të 

gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime, ndaj vijohet me hedhjen e shortit.) 

 

Pas procedurës së shortit, rezultoi që gjyqtari përzgjedhur nga shorti për gjykimin 

e çështjes nr. 147, është gjyqtari {...}. 

 

Klodian Kurushi: Dakord! 

Atëherë, paraqesim edhe projektvendimin në lidhje me procedurën e hedhjes së 

shortit. Propozojmë si Komision që: 

1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr. {...} regjistri themeltar, datë 

11.05.2021, që u përket palëve: Paditëse: {...}; e paditur: Këshilli i Lartë Gjyqësor; 

Objekti: “Shfuqizimi i vendimit nr.153, datë 14.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

“Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...} me qëllim gradimi për periudhën e 

vlerësimit 2013-2016”. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} 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 

Administrative të Apelit.  

Ky vendim i propozuar hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Jeni dakord me këtë propozim? 

 

Maksim Qoku: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 
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Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të 

gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Apelit çështjen gjyqësore nr. {...} 

regjistri themeltar, datë 11.05.2021, që u përket palëve: Paditëse: {...}; e paditur: Këshilli 

i Lartë Gjyqësor; Objekti: “Shfuqizimi i vendimit nr.153, datë 14.04.2021 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...} me qëllim gradimi 

për periudhën e vlerësimit 2013-2016”. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} 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 

Administrative të Apelit.  

Ky vendim i propozuar hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. 

Faleminderit!  

Punë të mbarë! 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


