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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 17.05.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistratit z. {...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan (relatore 

znj. Marçela Shehu) (seancë e shtyrë nga mbledhja e datës 20 prill).1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:30 dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

                                                 
1 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e para sipas rendit të ditës. 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë (në sallë). 

2. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. {...}, Inspektor magjistrat i komanduar pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë (në sallë). 

4. {...}, magjistrat (në sallë) 

5. Mimoza Koçiu, Këshilltare për median pranë Kabinetit të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë. 

6. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Fiona Kuqi,  Dhoma Amerikane e Tregtisë.  

9. Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

10. Staf administrativ i KLGJ-së. 

11. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me funksion 

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan (relatore znj. Marçela Shehu) (seancë e 

shtyrë nga mbledhja e datës 20 prill). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 17 maj. 

 Siç jeni vënë në dijeni, në rendin e ditës janë 7 çështje, për të cilat do të kërkohet 

vendimmarrje nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Çështja e parë është zhvillimi i seancës dëgjimore për procedimin disiplinor ndaj 

magjistratit z. {...} (seanca e radhës u përcaktua më datë 07.05). 
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 Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për ngritjen në detyrën 

e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës të z. {...}”. 

 Çështja e tretë ka të bëjë me përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtarin z. Sokol Pina. 

 Çështja e katërt ka të bëjë me transferimin e fondeve buxhetore në shpenzime 

kapitale (investime), programi 03310, buxheti gjyqësor, për vitin 2022. 

 Çështja e pestë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit mbi miratimin për 

nxjerrjen nga përdorimi të disa aktiveve, në disa gjykata. 

 Çështja e fundit ka të bëjë me miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve plenare 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave: 14.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022, 28.04.2022 

dhe 29.04.2022. 

 Nëse nuk kemi diskutime mbi rendin e ditës, vijojmë me çështjen e parë që ka të 

bëjë me vijimin e zhvillimit të seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me 

funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

 Siç jeni në dijeni, në seancën e kaluar e cila daton më datë 20 prill 2022, nga ana e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor u vendos vijimi i seancës dëgjimore për të lejuar Këshillin të 

disponojë mbi pranueshmërinë e provave të dorëzuara nga palët në këtë proces. 

 Kështu që ftojmë palët. 

  

 (Hyjnë në sallën e mbledhjes përfaqësuesja e ILD-së dhe magjistrati.)  

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 U paraqit nga ana e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë inspektorja...? 

 

 {...}: Prezent. 

 

 Naureda Llagami: Gjithashtu është i pranishëm edhe magjistrati z. ...? 

   

 (Nuk dëgjohet audio e magjistratit. Prezent magjistrati z. {...}.) 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.05.2022 (Pika 2) 

4 

 Si jeni në dijeni, nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor në seancën dëgjimore të 

datës 20 prill u vendos që Këshilli të dispononte lidhur me pranueshmërinë e provave që 

janë dorëzuar nga ana juaj dhe u shty seanca për ditën e sotshme. 

 Nga ana juaj, kemi prova të tjera shtesë? 

 Jo! Jo! 

 

 {...}: Edhe nga ana ime jo. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli vendosi për të caktuar datën 16 qershor, ora 

10:00, për diskutime përfundimtare për të dy palët. 

 Provat që kemi administruar? 

 Atëherë, për provat, janë ato që kemi administruar në dosje. Nuk kemi prova të 

tjera. 

 Ok! 

 Pra datë 16 qershor, ora 10:00. 

Faleminderit!  

  

(Largohen nga salla e mbledhjes palët.)  

 

* * * 

(Pika 2 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 17.05.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës të z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj).2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:30 dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
2 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e dyta sipas rendit të ditës. 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë (në sallë). 

2. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Fiona Kuqi,  Dhoma Amerikane e Tregtisë. 

6. Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Durrës të z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan 

Hallunaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e dytë që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës të z. 

{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të relatohet nga 

Hallunaj. 

  

 Dritan Hallunaj: Faleminderit Kryetare! 

 Kemi përgatitur relacionin mbi projektvendimin “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës të z. {...}”. 

 Mbi procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës për pozicionin e 

lirë të shpallur me vendimin nr. 392, datë 07.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji , në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e 

sistemit gjyqësor dhe në veçanti të funksionit të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të 

gjitha niveleve, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në gjykatat e apelit të 
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juridiksionit të përgjithshëm, ndër të tjera, ka hapur disa procedura ngritjeje në detyrë 

edhe në Gjykatën Apelit Durrës, ndër të tjera edhe për një pozicion të lirë në fushën e të 

drejtës civile, respektivisht me Vendimin e tij nr. 392, datë 07.10.2020. 

Në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile si më lart, brenda afatit të kandidimit, 

kandiduan gjithsej tre kandidatë dhe konkretisht: z. {...}; znj. {...} dhe znj. {...}.  

Sipas pikës 9, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në një procedurë ngritjeje në 

detyrë për një pozicion të lirë, Këshilli i Lartë Gjyqësor bën renditjen e kandidatëve që 

përmbushin kriteret, renditje kjo që bëhet në funksion të përzgjedhjes së kandidatit të 

renditur më lart, i cili do të duhet të ngrihet në detyrë në atë pozicion të lirë. 

Për të evidentuar kandidatët që përmbushnin kriteret e kandidimit për ngritjen në 

detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, konkretisht në Gjykatën e 

Apelit Durrës, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile, Këshilli realizoi 

procedurat e verifikimit të plotësimit nga secili kandidat të kritereve të mëposhtme:  

1) “përvojës profesionale minimale”; 

2) “mospasjes masë disiplinore në fuqi”; 

3) “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”; 

4) “të pasurisë dhe figurës”. 

Me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira, ndër të tjera, edhe në 

Gjykatën e Apelit Durrës, në të gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat më të 

larta ose të specializuara, Këshilli ka konsideruar zhvillimin paralelisht të procedurës së 

verifikimit të kritereve të kandidimit, me atë të vlerësimit etik dhe profesional të 

kandidatëve për secilin nga pozicionet e lira. Kështu, për të filluar në kohë procesin e 

vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, çka do të mundësonte më pas përmbylljen 

e procedurës së përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lart, Këshilli konsideroi ndarjen 

në dy faza të procedurës së verifikimit të kritereve të kandidimit. Në fazën e parë të 

procedurës së verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin verifikimit për tre kriteret 

formale të kandidimit, pikërisht atyre të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes 

masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”, 

në logjikën sipas të cilës kandidati që nuk i plotësonte këto kritere do të duhej të 
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skualifikohej nga kandidimi, duke mos u bërë kështu ai pjesë e procedurës së vlerësimit 

etik dhe profesional, pra për të lehtësuar këtë proces dhe synuar përfundimin në kohë të 

tij. Ndërsa në fazën e dytë të procedurës së verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin 

verifikimit të kriterit të pasurisë dhe të figurës. Vetëm pas verifikimit të të gjithë kritereve 

të kandidimit, Këshilli do të vendoste përfundimisht për kualifikimin ose jo të çdo 

kandidati. 

Për tre kandidatët në garë në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga ata të gjithë kritereve të 

kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave respektive të 

ngritjes në detyrë për pozicionet e lira ku kanë kandiduar. Konkretisht:   

1. Për z. {...}, i cili ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me Vendimin nr. 

392, datë 07.10.2020, Këshilli, me Vendimin nr. 267, datë 28.06.2021, ka vendosur 

kualifikimin e tij dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë, ndër të tjera edhe në 

Gjykatën e Apelit Durrës; 

2. Për znj. {...}, e cila ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me Vendimin nr. 

392, datë 07.10.2020, Këshilli, me Vendimin nr. 525, datë 10.11.2021, ka vendosur 

kualifikimin e saj dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë, ndër të tjera edhe në 

Gjykatën e Apelit Durrës; 

3. Për znj. {...}, e cila ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me Vendimin nr. 

392, datë 07.10.2020, Këshilli, me Vendimin nr. 204, datë 20.05.2021, ka vendosur 

kualifikimin e saj dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë, ndër të tjera edhe në 

Gjykatën e Apelit Durrës. 

Siç u parashtrua, krahas procedurave të verifikimit të kritereve të kandidimit, 

paralelisht, për kandidatët kanë vijuar edhe procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, 

konkretisht: 1) vlerësimi me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016; 2) 

vlerësimi i përshpejtuar për vitin 2019.  

Ndërsa proceset e verifikimit të kritereve të kandidimit dhe atyre të vlerësimit etik 

dhe profesional të kandidatëve vijonin, për përfundimin në kohë të procedurave tërësore 
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të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, me Vendimin nr. 231, datë 02.06.2021, 

Këshilli filloi procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale dhe të së drejtës civile, të 

shpallura me vendimet nr.174, datë 28.05.2020 dhe nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. Me këtë vendim, si relator i procedurës së përzgjedhjes për këtë 

pozicion të lirë u caktua anëtari i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, z. {...}. 

Është bërë njoftimi më datë 02.06.2021, në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 

31, të vendimit të Këshillit nr.70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes 

në detyrë të gjyqtarëve”, kandidatët  e kualifikuar deri në atë moment u njoftuan për 

fillimin e procedurës së përzgjedhjes për pozicionin e lirë ku kanë kandiduar, si dhe për 

caktimin e relatorit. Kandidatët e kualifikuar më pas, u njoftuan menjëherë pasi Këshilli 

ka vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë. Nga 

kandidatët nuk janë paraqitur kundërshtime ose kërkesa për përjashtimin e relatorit apo 

për ndonjë nga anëtarët e tjerë të Këshillit. 

Referuar sa me lart, si dhe bazuar në vendimin nr. 582, datë 13.12.2021 “Për 

deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor z. Ilir Toska”, 

Këshilli,  mbështetur në pikën 1, të nenit 147 dhe në shkronjën “a”, të pikës 1, të nenit 

147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në pikat 8 dhe 9, të nenit 48 të ligjit nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, si dhe në pikën 24, Seksioni A, Kreu V, të Vendimit të tij nr. 70, datë 

07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, vendimin nr. 

231, datë 02.06.2021 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 392, datë 

07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor” me vendimin nr. 25, datë 17.01.2022, Këshilli 

i Lartë Gjyqësor vendosi:  

1. …. ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 231, datë 02.06.2021 “Për fillimin e 

procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për 

pozicionet e lira, të shpallura me vendimet nr. 174, datë 28.05.2020, dhe nr. 392, datë 

07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, …… 

Caktimin e z. Dritan Hallunaj, si relator për këto procedura përzgjedhjeje për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës.  
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Më datë 17.01.2022, në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 30, të Vendimit të 

Këshillit nr.70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve”, kandidatët u njoftuan për ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 231, si dhe 

për caktimin e relatorit. Kandidatët nuk paraqitën kundërshtime apo kërkesa për 

përjashtimin e relatorit apo për ndonjë nga anëtarët e tjerë të Këshillit. 

Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, relatori ka 

administruar dokumentacionin përkatës për secilin kandidat të kualifikuar, që gjendej në 

dosjet e tyre personale apo në praktikat dokumentare të procedurave të verifikimit të 

plotësimit të kritereve të kandidimit. Po ashtu, relatori ka administruar edhe vendimet 

përkatëse të Këshillit në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatët e 

kualifikuar. 

Ndaj mbi sa u parashtrua në pikën 12, të këtij relacioni, relatori administroi 

tërësisht dokumentacionin e nevojshëm në funksion të përmbylljes së procedurave të 

përzgjedhjes sa i përket procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, 

për  pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 392, datë 07.10.2020.  

Kështu, për kandidatin z. {...} u administruan edhe dy vlerësimet etike dhe 

profesionale të miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 419 dhe nr.420, 

datë 29.09.2021, vendime të cilët janë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur 

ankim, referuar shkresës nr. {...} prot., datë 29.12.2021 të Gjykatës Administrative të 

Apelit. 

Për kandidaten znj. {...} u administruan edhe dy vlerësimet etike dhe profesionale 

të miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 33, datë 26.01.2022 dhe nr. 

67, datë 23.02.2022, vendime të cilët janë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është 

paraqitur ankim referuar komunikimit elektronik, protokolluar në Këshill me nr. {...} 

prot., datë 07.03.2022, me anë të cilit deklaron se nuk ka ankim ndaj tyre. 

Për kandidaten znj. {...} u administruan edhe dy vlerësimet etike dhe profesionale 

të miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 397 dhe nr. 398, datë 

22.09.2021, vendime të cilët janë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur 

ankim referuar shkresës nr. {...} prot., datë 15.11.2021, të Gjykatës Administrative të 

Apelit. 
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Ndërkohë, gjatë procedurave të përzgjedhjes, kandidatja znj. {...} paraqiti një 

kërkesë, protokolluar në Këshill me aktin nr. {...} prot., datë 15.03.2022, nëpërmjet të 

cilës ka parashtruar tërheqjen nga kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës. Mbi këtë kërkesë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi përfundimin e procedurave të 

ngritjes në detyrë për këtë kandidate, lidhur me atë pozicion, me vendimin nr. 106, datë 

25.03.2022. Ndërsa kandidatja znj. {...}, kishte kandiduar për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr. 395, datë 07.10.2020. Për këtë të fundit, në kuadër të procedurës 

së ngritjes në detyrë, pikërisht në procedurën e përzgjedhjes, Këshilli, ndërsa ka miratuar 

renditjen e kandidatëve, me vendimin nr. 165 datë 05.05.2022, ka vendosur që znj. {...} 

të ngrihet në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë për këtë pozicion të lirë. Nisur nga një 

rrethanë e tillë, kandidatja znj. {...} nuk mund të vijojë procedurat për ngritjen në detyrë 

për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 392, datë 07.10.2020.  

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në kushtet kur në këtë 

procedurë ngritjeje në detyrë ngelet vetëm një kandidat, për rrjedhojë, edhe në 

procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve është vetëm një i tillë, u vlerësua se nuk ka 

vend për ndjekjen e hapave, kritereve dhe përparësive sipas përcaktimeve të Kreut IV, të 

vendimit 70/2020, në funksion të renditjes së kandidatëve.  

Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 392, datë 07.10.2020, u përfshi kandidati i vetëm z. {...}, për të cilin u 

verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjit për të qenë pjesë e procedurës së përzgjedhjes 

për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ai ishte kualifikuar në procedurën e ngritjes në 

detyrë ndërsa plotësonte kriteret e kandidimit, si dhe kishte dy vlerësime etike dhe 

profesionale. 

Në përmbushje të procedurës së përcaktuar në nenin 48 të Ligjit për Statusin, si 

dhe Vendimit të Këshillit 70/2020, relatori përgatiti projektvendimin “Për renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, 

për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor”. 

Mbi propozimin e relatorit të procedurës së përzgjedhjes, mbështetur në nenet 147 

dhe 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 86, 97 dhe 98, të Ligjit 
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nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në pikat 9, 10 

dhe 14, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e tij nr. 70, datë 07.02.2020, 

“Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

me Vendimin nr.181, datë 11.05.2022, vendosi: 

“1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, për pozicionin e lirë, të shpallur me Vendimin nr. 

392, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) z. {...}. ......” 

Vendimi nr.181, datë 11.05.2022, sipas pikës 17, të këtij relacioni, më datë 

11.05.2022, iu njoftua rregullisht kandidatit z. {...}, i cili, bazuar në pikën 10, të nenit 48, 

të Ligjit për Statusin, gëzonte të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 11.05.2022, protokolluar pranë 

KLGJ-së me nr. {...} prot., datë 11.05.2022, konfirmoi marrjen e njoftimit për vendimin 

si më lart të Këshillit. Po ashtu, në rrugë elektronike, po në këtë datë, i bëri të ditur 

Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk ka ankim ndaj vendimit. 

Në kushtet kur kandidati i vetëm ka konfirmuar marrjen e vendimit për renditjen e 

kandidatëve, si dhe ka deklaruar se nuk ka ankim ndaj tij, ky vendim konsiderohet se ka 

marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 68, të Vendimit 70/2020, relatori i procedurës së 

përzgjedhjes përgatiti projektvendimin për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 392, datë 07.10.2020, të 

kandidatit të vetëm, pra z. {...}.  

Projektvendimi i propozuar titullohet “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit në 

Gjykatën e Apelit Durrës të z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës 

së Apelit Durrës të z. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit propozohet që efektet juridike të tij fillojnë më datë   

01.06.2022, e cila është përcaktuar duke marrë në konsideratë disa faktorë:  
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a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata e Apelit Gjirokastër, ku z. {...} ushtron 

aktualisht funksionin si gjyqtar i skemës së delegimit, në të cilën janë efektivisht në 

detyrë 5 (pesë) gjyqtarë (përfshirë edhe z. {...}), ndërsa organika e saj është 6 (gjashtë) të 

tillë, si dhe situatën e gjykatës ku z. {...} propozohet të ngrihet në detyrë, pra atë të 

Gjykatës së Apelit Durrës, në të cilën janë në detyrë efektivisht 4 (katër) gjyqtarë, ku një 

nga këta, me vendimin nr. 169, datë 05.05.2022 të Këshillit është ngritur në detyrë pranë 

Gjykatës së Apelit Tiranë, dhe efektet juridike fillojnë më datë 01.06.2022 (çka do të 

thotë se kjo gjykatë në këtë datë do mbetet me 3 gjyqtarë). Theksojmë se organika e 

Gjykatës së Apelit Durrës është 13 (trembëdhjetë) gjyqtarë;  

b) ngarkesën që z. {...} ka në Gjykatën e Apelit Gjirokastër (si gjyqtar i skemës së 

delegimit), dhe në gjykatat ku është caktuar nga Këshilli për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta, konkretisht: 

i) sipas komunikimit elektronik të Gjykatës së Apelit Gjirokastër të datës 

11.05.2022, protokolluar në Këshill me aktin nr. {...} prot., datë 12.05.2022, z. {...} ka 

aktualisht ka në gjykim gjithsej 72 çështje si relator dhe 138 çështje si anëtar. Për sa i 

përket situatës së çështjeve, vete natyra e gjykimit në apel është e tillë që çështjet 

përfundojnë si rregull me një seancë. Nga këto: 12 çështje ende nuk janë vënë në lëvizje, 

16 janë planifikuar por nuk është çelur gjykimi, 5 çështje janë në pritje të delegimit, 27 

çështje janë aktualisht në proces gjykimi, në disa prej tyre është riçelur hetimi gjyqësor, 

por asnjë në fazën e konkluzioneve përfundimtare. 12 çështje në gjykim janë me trup 

gjykues të deleguar nga Gjykata e Apelit Vlorë. Për sa i përket anëtarësimeve në asnjë 

çështje ku gjyqtar është anëtar i trupi gjykues, nuk është në fazën e konkluzioneve 

përfundimtare. 

ii) sipas komunikimit elektronik të datës 11.05.2022 të Gjykatës së Apelit Vlorë, 

protokolluar në Këshill me aktin nr. {...} prot., datë 11.05.2022, z. {...} ka aktualisht në 

gjykim vetëm 2 (dy) çështje si anëtar i trupit gjykues (1 çështje penale themeli dhe 1 

çështje kërkesë penale). 

iii) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 12.05.2022, të Gjykatës së Apelit Korçë, 

dërguar me komunikim elektronik më datë 12.05.2022, protokolluar në Këshill me aktin 

nr. {...} prot., datë 12.05.2022, z. {...} është caktuar me vendim të KLGJ-së për të 

shqyrtuar 3 kërkesa për përjashtim gjyqtari, kërkesa të cilat janë shqyrtuar. Po sipas këtij 
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vendimi, gjyqtari {...} do të jetë gjyqtar i caktuar për shqyrtimin e kërkesave me të njëjtin 

objekt, në eventualitetin e përsëritjes së tyre, gjatë shqyrtimit të themelit. Si relator, ka 

për shqyrtim 2 çështje penale dhe është caktuar në përbërje të trupit gjykues në 8 çështje 

gjyqësore, prej të cilave 3 çështje civile dhe 5 çështje penale. 

 Gjithashtu, bëj me dije Këshillin që nga shkresa që është paraqitur nga Gjykata e  

Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar që mban nr. prot. 

{...}, datë 11.05.2022, protokolluar në Këshill me nr. prot. {...} prot., datë 16.05.2022 

(pra ka ardhur ditën e djeshme), ku kemi kërkuar informacion në lidhje me çështjet që ka 

në gjykim gjyqtari, është paraqitur informacioni i mëposhtëm: 

Dosja penale me nr. {...} akti, datë 20.04.2021, në ngarkim të të pandehurve {...}., 

{...}. dhe {...}. me të akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 298/3, 333/a 

dhe 334 të Kodit Penal, aktualisht shqyrtimi gjyqësor i çështjes ndodhet në fazën e 

paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare dhe gjyqtari {...} është relator i çështjes. 

Seanca e ardhshme është caktuar për t’u zhvilluar me datë 23.05.2022, ora 14:00. 

Dosja tjetër ka të bëjë me një çështje penale në ngarkim të të pandehurit {...}, 

{...}., të cilët akuzohen për veprën penale të parashikuara nga nenet 283/a/1-22, 28/4, 

333/a/2, 334/1 dhe 323 të Kodit Penal. Aktualisht shqyrtimi gjyqësor i çështjes ndodhet 

në fazën e njoftimit të të pandehurve në mungesë. Gjyqtari është anëtar në trupin gjykues 

që gjykon çështjen. 

c) dhënien efekt të mëvonshëm, me qëllim lënien e një periudhë të mjaftueshme 

gjatë të cilës z. {...} do të duhet të dorëzojë detyrën pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër 

dhe të përfundojë çështjet gjyqësorë në mbarim.  

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet z. 

{...} sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës së Apelit Durrës, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Sarandë, Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Gjykatës së Apelit Vlorë dhe Gjykatës 

së Apelit Korçë. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe 

publikimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Ky është relacioni, për të cilin ditën pjesën që relatova ka ardhur ditën e djeshme 

dhe nuk është i përfshirë në materialin i cili është përgatitur më përpara. Këtu është pasur 
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parasysh dhe është vendosur si datë data 1 qershor, për të gjitha ato që thashë më lart, 

edhe për faktin se gjyqtarja që do fillojë të marrë detyrën nga gjykata e apelit në Durrës 

në Gjykatën e Apelit Tiranë, atë ditë i përfundon edhe afati. Ndërsa fakti që kemi një 

çështje penale në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar ku të pandehurit akuzohen për “pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal”, 

“kryerja e veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal”, etj., dhe ndodhet 

në fazën e konkluzioneve përfundimtare, ku seanca e ardhshme ku do jepen konkluzionet 

është data 23.05. dhe parashikohet që nëse ne do japim efektet juridike më 1 qershor, i 

bie që kjo çështje të fillojë nga fillimi, kështu që jam i hapur për datën tjetër.  

Domethënë, propozoj që data 1 të ndryshohet, pra të mos jetë 1 qershori por të 

jetë data 15 qershor, që t’i japim mundësi që të përfundohet kjo çështje, meqenëse është 

në këtë kategori të veprave penale si dhe është në atë fazë gjykimi ku ajo ndodhet. Jam i 

hapur për ta diskutuar të gjithë bashkë për ta vendosur. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Hallunaj! 

Atëherë, lidhur me efektet juridike? 

Duke qenë se nga vetë relatori u konsiderua data 1 edhe mund të ndryshohet për 

shkak të situatës së një çështjeje që është në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë, a 

keni një propozim konkret? 

15! Atëherë, t’ia fillojmë efektet juridike më datë 15 qershor 2022. 

E hedhim në votim projekt–aktin me këtë propozim?  

  

 Brikena Ukperaj: Duhet të parashikojmë në projekt–akt (siç kemi bërë në rastet e 

tjera) se çfarë do të bëhet me çështjet? 

 Tek zonja Kacerja, tek akti i ngritjes në detyrë, në mënyrë të shprehur kemi 

parashikuar që ajo do të vazhdojë të gjykojë çështjet në gjykatën ku është e caktuar për të 

gjykuar çështje të veçanta të ndryshme nga gjykata ku gjyqtari është caktuar në mënyrë të 

përhershme. Pra për zonjën Kacerja e bëmë tek ngritja në detyrë. Në fakt, unë e pashë tek 

projekt-akti tjetër i përfundimit të skemës së delegimit, nuk e ka të parashikuar. Ka 

çështje në apelin e Korçës dhe në apelin e Vlorës. 
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Unë e ngrita si pyetje: A do ta shkruajmë apo jo? –meqenëse herën e parë erdhi si 

propozim që duhet të shkruhet. 

  

 Dritan Hallunaj: Qëndrimi që ka mbajtur Komisioni është i tillë, që deri më 

datën 15 qershor do të përfundojë ato dosje që mund të përfundojë në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër dhe pastaj në atë moment do të ndërpritet. Ai do të vijojë të gjykojë në 

Gjykatën e Apelit Korçë, meqenëse është gjyqtar i këtij niveli dhe është i caktuar për ato 

çështje. Pastaj dosjet e tjera normalisht që do të heqë dorë. 

 

 Brikena Ukperaj: Nëse duhet ta parashikojmë, ta parashikojmë tek akti tjetër që 

ka të bëjë me përfundimin e skemës së delegimit.   

 Ngaqë tek zonja Kacerja e parashikuam, prandaj e mbajta të njëjtin.... Në të 

njëjtën situatë janë. 

 Edhe kështu mund të qëndrojë, nuk ka asnjë problem. 

 Vendimi iu shkon i zbardhur, i arsyetuar gjykatave. Në relacion është e 

parashikuar ajo që thotë relatori, kështu që... 

 

 Dritan Hallunaj: Përtej asaj, edhe tek relacioni për përfundimin e afatit të 

shërbimit në skemën e delegimit është e përcaktuar qartë në një pikë në arsyetim, pra do 

jetë në arsyetim, ku thuhet që gjyqtari duhet të përfundojë të gjitha çështjet që ka në 

gjykim në Gjykatën e Apelit Korçë dhe në Gjykatën e Apelit Vlorë ku ka qenë i 

caktuar...; të bëjë dorëzimin menjëherë të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër apo Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 

 

 Brikena Ukperaj: Pra disponimi do jetë pjesë e përmbajtjes së aktit dhe jo e 

dispozitivit të aktit.   

  

Dritan Hallunaj: Kjo është tek akti tjetër, që është tek pika pasardhëse mbi 

përfundimin e afatit të shërbimit në skemën e delegimit për gjyqtarin {...}. 
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Brikena Ukperaj: Dakord jam. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, e hedhim në votim projekt–aktin së bashku me 

ndryshimin e datës nga 1 qershor në 15 qershor. Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, të z. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 15.06.2022. 

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

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës së 

Apelit Durrës, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Gjykatës së Apelit Gjirokastër, 

Gjykatës së Apelit Vlorë dhe Gjykatës së Apelit Korçë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 3 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 17.05.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para 

afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj).3 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:30 dhe mbaroi në orën 12:20.  

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
3 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e treta sipas rendit të ditës. 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë (në sallë). 

2. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Fiona Kuqi,  Dhoma Amerikane e Tregtisë. 

6. Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Dritan Hallunaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës, i cili ka të bëjë me 

përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}. Sërish 

fjalën e ka zoti Hallunaj. 

   

Dritan Hallunaj: Faleminderit Kryetare! 

Në vijim është përgatitur relacioni mbi projektvendimin për përfundimin para 

afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e sistemit 

gjyqësor dhe në veçanti të funksionit të transferimit të gjyqtarëve të gjitha niveleve, në 

përmbushje të përgjegjësisë së komandimit të gjyqtarëve  dhe në veçanti të komandimit 

të tyre në skemën e delegimit, mbi kërkesën e gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Sarandë, z. {...}, me vendimin nr.508, datë 25.10.2021, Këshilli vendosi: “... 1. Zgjatjen e 

afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...} deri më datë 05.11.2022, afat 

që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të rrethanave. ...”.  
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Në vijim, duke marrë shkas nga situata në të cilën gjendej Gjykata e Apelit 

Gjirokastër, e cila ishte me funksionalitet të moderuar, ndërsa pranë saj ushtrojnë detyrën 

5 gjyqtarë (nga 6 sipas organikës), përfshirë këtu edhe z. {...}, ku 4 nga të cilët kanë 

emërimin/caktimin e përhershëm në këtë gjykatë, me vendimin nr.509, datë 25.10.2021, 

Këshilli vendosi: “Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} ricaktohet për të gjykuar pranë 

Gjykatës së Apelit Gjirokastër për periudhën deri më datë 05.11.2022”. 

Ndërkohë, me herët, z. {...} ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Durrës, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 392.  

Aktualisht kjo procedurë ngritjeje përfundoi sot më datë 17.05.2022 dhe Këshilli 

vendosi ngritjen në detyrë të gjyqtarit {...}. 

Nisur nga kjo situatë, duke konsideruar se në rastin konkret verifikohet një shkak 

për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit për z. {...}, Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për përfundimin para afatit të 

shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}”. 

Për këtë, Komisioni ka në vëmendje përcaktimin e shkronjës “e”, pika 1, të nenit 

4, të vendimit të Këshillit nr. 22, datë 07.02.2019, “Mbi miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, sipas të cilit: 

“1. Në skemën e delegimit kandidon çdo gjyqtar që plotëson këto kritere: ...; të mos jetë i 

caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi cenon funksionalitetin e 

saj; ...”. Po ashtu, Komisioni ka në vëmendje edhe përcaktimin e pikës 4, të neni 14, të 

Vendimit të sipërpërmendur të Këshillit, sipas të cilit: “... 4. Në raste të justifikuara, me 

kërkesë të motivuar dhe me miratim të Këshillit, përfundimi i shërbimit mund të japë 

efekte përpara kohës së përcaktuar në pikën 1 të këtij neni”. 

Komisioni vlerëson se ngritja në detyrë e z. {...} dhe caktimi në mënyrë të 

përhershme në Gjykatën e Apelit Durrës, është një rrethanë që justifikon përfundimin 

para afatit të shërbimit të tij në skemën e delegimit, në kushtet kur vijimi i shërbimit në 

skemë delegimi cenon funksionalitetin e gjykatës ku ai është caktuar në mënyrë të 

përhershme. 

Nga ana tjetër, gjyqtari z. {...} duhet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që 

ka në gjykim në Gjykatën e Apelit Korçë dhe Gjykatën e Apelit Vlorë, ku ka qenë i 

caktuar në çështje gjyqësore të veçanta me vendim të Këshillit. Me fillimin e efekteve 
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juridike të vendimit të ndërprerjes së shërbimit në skemën e delegimit, gjyqtari z. {...} të 

bëjë dorëzimin menjëherë të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Apelit Gjirokastër apo 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

pavarësisht fazës ku ndodhen ato. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për përfundimin para afatit të shërbimit në 

skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}. 

Në pikën 2, të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të këtij vendimi 

fillojnë më datë 15.06.2022 pra datën kur është propozuar fillimi i efekteve juridike të 

projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës të z. 

{...}”. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se 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 Sarandë, ku z. {...} ka caktimin e 

përhershëm aktualisht, si dhe Gjykatës së Apelit Gjirokastër, ku ai është caktuar si 

gjyqtar i skemës së delegimit.  

Në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet 

ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi, konkretisht menjëherë 

dhe publikimi i vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Hallunaj! 

Atëherë, nëse nuk kemi ndonjë diskutim, kalojmë propozimin e bërë nga zoti 

Hallunaj mbi përfundimin në skemën e delegimit dhe efektet i përfundojnë më datë 15 

qershor 2022. Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. 

{...}.  

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 15.06.2022. 

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 Sarandë dhe Gjykatës së Apelit Gjirokastër.  

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

  

* * * 

(Pika 4 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 17.05.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi transferimin e 

fondeve buxhetore në shpenzime kapitale (investime), programi 03310, buxheti gjyqësor, 

për vitin 2022”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:30 dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë (në sallë). 

2. Xhevdet Haxhiu, Drejtor Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit 

(në sallë). 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Fiona Kuqi,  Dhoma Amerikane e Tregtisë. 

7. Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5.Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi transferimin e fondeve buxhetore në shpenzime 

kapitale (investime), programi 03310, buxheti gjyqësor, për vitin 2022”, i përgatitur nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në aktin që ka të bëjë me transferimin e fondeve 

buxhetore në shpenzime kapitale (investime), programi 03310, buxheti gjyqësor, për vitin 

2022. Për më shumë detaje, ftoj Xhevdetin që të na relatojë projekt–aktin.  

 

 Xhevdet Haxhiu: Faleminderit Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë, Gjykata e Lartë, me shkresën nr. 1765, datë 20.04.2022, ka 

paraqitur një kërkesë për transferimin e fondeve në shpenzime kapitale (investime) për 

vitin buxhetor 2022, duke kërkuar pakësimin në vlerën 1,700 mijë lekë, nënartikulli 

231.8600 “Pajisje kompjuterike”, me kod projekti “401” dhe duke shtuar në vlerën 1,700 

mijë lekë, nënartikulli 231.4160 “Instalimi i sistemeve të kompjuterëve (Program 

software)” me kod “501” (bashkëlidhur dokumentacioni).  
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Me vendimin e Këshillit të dhjetorit 2021 është bërë detajimi i fondeve buxhetore 

në shpenzimeve korrente, në sistemin gjyqësor, për vitin buxhetor 2022. KLGJ-ja, 

Gjykatës së Lartë, i ka detajuar fonde në nënartikullin 231 “Pajisje kompjuterike”, me 

kod “401”, në vlerën 2,880 mijë lekë, fond i cili sipas kërkesës së tyre ishte parashikuar 

për blerjen e 12 kompjuterëve laptopë për këshilltarët ligjorë të gjykatës.  

Në vlerësimin e gjykatës për nevojën që i ka lindur por duke qenë se edhe vendet 

vakante për këshilltarë ligjorë nuk janë plotësuar akoma, ka lindur nevojë për ndërtimin e 

një faqeje të re të web-it të gjykatës. Për këtë arsye ato kanë kërkuar këtë rialokim fondi 

në vlerën 1,700 mijë lekë, dhe pjesën e mbetur kërkojnë ta përdorin përsëri për blerjen e 

pajisjeve laptopë, qëllim për të cilin kanë kërkuar që në fillim të kërkesave buxhetore. 

Për sa më sipër, bazuar në ligjin “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, ligjin nr.115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, i ndryshuar, 

Udhëzimin nr. 9 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit të shtetit” dhe 

Udhëzimin Plotësues nr. 1, datë 10.01.2022 “Për zbatimin e buxhetit 2022”, të Ministrit 

të Financave dhe Ekonomisë, Komisioni i propozon seancës plenare, miratimin e 

transferimit të fondeve buxhetore në shpenzime kapitale (Investime), programin 3310 

Gjykata e Lartë, në vlerën 1,700 mijë lekë, duke u pakësuar kjo vlerë në nënartikullin 231 

“Pajisje kompjuterike”, me kod “401” dhe duke u shtuar në nënartikullin 231 “Instalimi i 

sistemeve të kompjuterëve (Program software)” me kod “501”, sipas pasqyrës së 

mëposhtme. 

Ju faleminderit për vëmendjen! 

    

Naureda Llagami: Ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt–aktit? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

 1. Miratimin e transferimit të fondeve buxhetore në programin 03310, shpenzime 

kapitale (Investime) Gjykata e Lartë, në vlerën 1,700 mijë lekë, duke pakësuar 

nënartikullin 231.8600 “Pajisje kompjuterike”, me kod projekti “21AC401” dhe duke 

shtuar nënartikullin 231.4160 “Instalimi i sistemeve të kompjuterëve (Program software)” 

me kod projekti “21AC501”, sipas pasqyrës bashkëlidhur. 

2. Me zbatimin e këtij vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit, 

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 5 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 17.05.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi miratimin për 

nxjerrjen nga përdorimi të disa aktiveve, në disa gjykata”, i përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:30 dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë (në sallë). 

2. Xhevdet Haxhiu, Drejtor Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit 

(në sallë). 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Fiona Kuqi,  Dhoma Amerikane e Tregtisë. 

7. Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi miratimin për nxjerrjen nga përdorimi të disa 

aktiveve, në disa gjykata”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti tjetër që ka të bëjë me nxjerrjen nga 

përdorimi të disa aktiveve, në disa gjykata. Për më shumë detaje dhe shkurtimisht, zoti 

Xhevdet të na i shpjegojë. 

 

 Xhevdet Haxhiu: Faleminderit Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, siç jeni në dijeni, 

depozitohen kërkesa nga gjykatat për miratimin për nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve 

që disponojnë gjykatat e të gjitha niveleve. 

 Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor janë depozituar nga nëntë gjykata kërkesa për 

vlerësimin dhe miratimin e nxjerrjes nga përdorimi të disa aktiveve pjesë e inventarit të 

tyre si: pajisje elektronike, mobilie zyre, pajisje sigurie, pajisje të tjera dhe automjete. 

 Këto kërkesa janë paraqitur për nxjerrje nga përdorimi të aktiveve, (pajisje 

elektronike dhe mobilie zyre, pajisje sigurie dhe pajisje të tjera) nga Gjykata e Lartë, 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.05.2022 (Pika 6) 

29 

gjykatat e rretheve gjyqësore Elbasan, Gjirokastër, Lushnjë, Mat, Tiranë si dhe Gjykata 

Administrative e Apelit dhe ka kërkesa për nxjerrjen nga përdorimi të 3 automjeteve, 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat një dhe Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dy automjete.  

 Të gjithë materialet e paraqitura nga të nëntë gjykatat pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor janë administruar dhe janë verifikuar nga struktura përgjegjëse Drejtoria e 

Investimeve dhe Planifikimit Strategjik, ku është konstatuar se nga të gjithë gjykatat janë 

zbatuar të gjitha kërkesat dhe procedurat e përcaktuara në legjislacionin në fuqi në lidhje 

me inventarizimin periodik, vlerësimin e aktiveve dhe nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve 

në sektorin publik. Për të gjitha gjykatat, dokumentacioni është bashkëlidhur dhe është i 

plotë. 

 Në qoftë se s’është e nevojshme t’i lexoj gjykatë për gjykatë... 

 Ok! 

(Anëtarët janë njohur me materialin, ndaj vijohet me pjesën tjetër të relatimit nga 

zoti Haxhiu.) 

 Për sa më sipër, bazuar në ligjin nr. 10296 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, të Ministrisë së Financave, Komisioni i 

propozon seancës plenare, miratimin e relacionit për nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve, 

për të gjitha gjykatat e sipërcituara më lart, si dhe të evidentuara në mënyrë analitike 

sipas pasqyrave nr. 1 deri nr. 13, si më poshtë vijon.  

(Bashkëlidhur relacionit janë pasqyrat përkatëse.)   

    

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Nëse nuk keni ndonjë diskutim, kalojmë në miratimin e projekt–aktit mbi 

nxjerrjen nga përdorimi të disa aktiveve në disa gjykata. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

 1. Miratimin e nxjerrjes nga përdorimi të disa aktiveve në Gjykatën e Lartë, 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat, Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat, Gjykatën Administrative të Apelit 

Tiranë dhe Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, (sipas pasqyrave bashkëlidhur nga nr. 1 – nr. 13). 

2. Gjykatat e sipërcituara të vazhdojnë procedurat e mëtejshme sipas 

përcaktimeve të legjislacionit për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik. 

3. Me zbatimin e këtij vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 6 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 17.05.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave: 14.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022, 28.04.2022 

dhe 29.04.2022.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:30 dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë (në sallë). 

2. Xhevdet Haxhiu, Drejtor Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit 

(në sallë). 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Fiona Kuqi,  Dhoma Amerikane e Tregtisë. 

7. Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të 

datave: 14.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022, 28.04.2022 dhe 29.04.2022. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e fundit që ka të bëjë me miratimin 

e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Siç jeni në dijeni, nga ana e administratës ju janë vënë në dispozicion 

procesverbaleve të datave 14 prill, 20 prill, 21 prill, 28 prill dhe 29 prill 2022. 

Nëse nuk keni ndonjë diskutim mbi përmbajtjen e tyre, ju ftoj që t’i miratoni për 

të lejuar publikimin e tyre. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

 1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

datave 14.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022, 28.04.2022 dhe 29.04.2022. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre 

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. 

Faleminderit! 

Punë të mbarë! 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


