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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 31.05.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Alban Toro: 

“Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}” 

“Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 13:46. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Arjona Hysaj, Specialiste në Marrëdhëniet me Publikun, me Jashtë dhe Botimet. 

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relator z. Alban Toro: 

“Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”. 

“Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

 

 Ilir Rusi: Fillimisht do t’ju kërkoja ndjesë për një rend dite të njoftuar në orët e 

vona të ditës së djeshme, pas pune, por për shkak të afateve në raport me çështjet që do të 

trajtojmë, do ishte shumë e nevojshme për të mbajtur një mbledhje të sotme. Mbledhja 

“online” na mundëson të plotësojmë edhe angazhime të tjera që mund të kemi. Kështu që, 

meqenëse është edhe numri i mjaftueshëm për të hapur mbledhjen, mbledhjen e sotme 

datë 31.05.2022, ora 13:00 e deklaroj të hapur. 

 Rendi i ditës ju është bërë me dije prej kohësh. Nuk kemi ndryshim në rendin e 

ditës, nuk kemi dhe çështjet të tjera për të diskutuar, për të shtuar apo jo në rendin e ditës. 

Kemi vetëm 3 çështje të njoftuara prej kohësh. 

 Në raport edhe me një prezantim sintetik të çështjeve, do t’u kërkoja relatorëve 

përkatës për të qenë sa më konkret për të prezantuar çështjet përkatëse sepse materialet 

paraprake, gjithsecilit prej nesh u janë komunikuar në kohë dhe besoj se është një kohë e 

mjaftueshme për t’i parë e për t’i shqyrtuar ato. 
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 Kështu që, pa humbur kohë do t’ia adresoja fjalën zotit Toro për të bërë relatimin 

përkatës në rastin e çështjes së magjistratit {...}. 

 

 Alban Toro: Kryetar, i referohesh kërkesës së zotit {...}? 

 

 Ilir Rusi: Po! 

 Çështja juaj është renditur e para dhe ku bëhet fjalë për magjistratin {...}. Për më 

tepër, meqenëse jemi duke komunikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë, të prezantohen ato 

çështjet kryesore në raport me faktin, me qëllim që ne të procedojmë në mënyrë sintetike 

për vendimmarrjet përkatëse. 

  

 Alban Toro: Në përgjithësi unë në natyrë e kam që transmetoj vetëm gjërat 

kryesore. Megjithatë, po vijoj.     

Më datë 30.04.2021, gjyqtari {...} ka paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor 

formularin e kandidimit për pjesëmarrjen në skemën e delegimit, nëpërmjet të cilit ka 

dhënë pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit në çdo gjykatë të Republikës së 

Shqipërisë. 

Në përputhje të kërkesës së tij dhe pasi konstatoi që plotësonte kriteret ligjore, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 250, datë 09.06.2021, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së gjyqtarit z. {...}. 

2. Caktimin e gjyqtarit z. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave.” 

Në përputhje edhe me situatën e Gjykatës së Apelit Shkodër, funksionaliteti i së 

cilës ishte cenuar, më pas nga ana e Këshillit është proceduar me vendimin nr. 251, datë 

09.06.2021, ku z. {...} është caktuar për të gjykuar pranë kësaj gjykate për periudhën e 

caktimit/komandimit në skemën e delegimit, periudhë që limitohet deri më datë 

09.06.2022. 

Në kushtet kur ky komandim mbyllet në datën 09.06.2022, nga ana e gjyqtarit 

është dhënë një pëlqim paraprak, i cili ta vijojë edhe më tej zgjatjen e komandimit si 

gjyqtar. Por natyrisht duke marrë në konsideratë edhe situatën kritike që kanë burimet 
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njerëzore në përgjithësi në sistemin gjyqësor, por në veçanti në Gjykatën e Apelit 

Shkodër, nga ana e Komisionit, pasi u analizua situata, është dakordësuar, dhe projekti ju 

është kaluar juve për t’u diskutuar, për vijimin e kësaj procedure, pra për vijimin e 

mandatit në skemën e delegimit të z. {...} dhe konkretisht në Gjykatën e Apelit Shkodër. 

Në këtë rast duke vijuar ushtrimin e funksionit pranë kësaj gjykate, në një farë mënyre 

Këshilli ka tentuar të stabilizojë në një farë mënyre edhe funksionalitetin e Gjykatës së 

Apelit Shkodër. 

Kështu që, në këtë kontekst, nga ana e relatorit është përgatitur projektvendimi, në 

dispozitivin e të cilit ju sugjerohet që të miratoni: 

1. Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...} deri më 

datë 09.06.2023, afat që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të rrethanave.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 09.06.2022. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet 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 së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër.  

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

Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Ju falënderoj zoti Toro! 

Vazhdojmë atëherë me votimin e aktit përkatës, nëse nuk keni diskutime të tjera 

besoj. Nëse ka diskutime apo çështjet ë parashtruara nga anëtarët para se të kalojmë në 

votim? 

Domethënë heshtja e kaloi kohën e vet në raport me nëse keni ndonjë objeksion 

tjetër. Kalojmë në votim. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Atëherë, vendim “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtarit z. {...}”. Në referencën përkatëse ligjore, Këshilli vendosi: 

1. Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...} deri më 

datë 09.06.2023, afat që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të rrethanave.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 09.06.2022. 

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, si dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër.  

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

Lartë Gjyqësor. 

 

Sqarim për nënçështjen e dytë të kësaj pike “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës 

së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit Shkodër”: 

Nënçështja e dytë e kësaj pike trajtohet pas shqyrtimit të çështjes së dytë të rendit 

të ditës. 

 

Ilir Rusi: Kalojmë tek pika tre e rendit të ditës. 

Relator është zoti Toro. 

 

Alban Toro: Ndjesë Kryetar! 

Përpara se të kalojmë tek pika 3, është nënpika e pikës së parë, por i dhamë kohë 

stafit të bëjë zbardhjen e projektvendimit “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtarit z. {...}”.  
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Ndërkohë që aktualisht Këshilli është investuar nga Komisioni edhe që ky gjyqtar 

të ricaktohet të gjykojë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, funksionaliteti i të cilës është 

aktualisht i kompromentuar.  

Kështu që, nëse më lejoni, në mënyrë të sintetizuar të shpreh që pasi u miratua 

vendimi para disa minutash për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të zotit 

{...}, pra aktualisht ai do të vijojë të jetë gjyqtar i skemës së delegimit, por duke marrë në 

konsideratë edhe nevojat imediate dhe funksionalitetin e cenuar të Gjykatës së Apelit 

Shkodër, normalisht të faktuar edhe me vullnetin e gjyqtarit për të dhënë kontributin 

pranë kësaj gjykate, përveçse në skemën e delegimit, më duhet të bëj edhe një parantezë, 

që gjyqtari zoti {...} ka një përvojë profesionale mbi 13 vjet punë, pra ka përvojë 

minimale profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4 e ligjit 96/2016 dhe në këtë 

kontekst, nga ana e Komisionit është propozuar (po lexoj dispozitivin e projektvendimit 

që sugjerohet të miratoni): 

1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës 

së Apelit Shkodër për periudhën deri më 09.06.2023.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 09.06.2022.  

3. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Apelit 

Shkodër.  

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} sipas 

kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016, i ndryshuar, në adresën 

postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Apelit Shkodër.  

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

Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Duke ju falenderuar për vëmendjen zoti Toro, kjo do ishte pjesë 

integrale e pikës së parë dhe zgjatja e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit 

z. {...}, pikërisht këtë ka për qëllim, ricaktimin e tij si gjyqtar në skemën e delegimit për 

më tej. 
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Megjithatë, ndërhyrja juaj është me vend, por duhet të ishte e kompletuar 

parashtresa juaj në pikën e parë sepse këto janë dy çështje të lidhura në mënyrë organike 

me njëra-tjetrën dhe jo të ndara nga njëra-tjetra.  

Megjithatë unë po e kaloj në votim edhe këtë nënpikë të pikës së parë. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Përfitoj nga fakti që caktimi në skemën e delegimit në Gjykatën e Apelit Shkodër 

është kusht i nevojshëm por jo i mjaftueshëm. Ndërkohë që Komisioni mund të 

vlerësonte që ta caktonte këtë gjyqtar në një gjykatë tjetër, për shembull atë të Vlorës. Pra 

fakti që ai është pjesë e skemës së delegimit është i nevojshëm dhe do të mjaftoheshim 

duke parë edhe kushtet e gjykatës në të cilën propozohet. Në rastin konkret u propozua 

Gjykata e Apelit Shkodër sepse funksioni i saj me të vërtetë është i kompromentuar. 

Ndërkohë që në të ardhmen mund ta ndërpresim këtë dhe ta caktojmë në Vlorë (fjala 

vjen). Pra nuk mund të jetë pjesë integrale sepse është funksionaliteti i gjykatës ai që na 

dikton se ku mund ta caktojmë një gjyqtar apo jo. Faleminderit!  

Ilir Rusi: Faleminderit!  

Mirë është që kur bëjmë votimet, bëjmë votimet. 

Megjithatë, vazhdojmë më tej me votimet. 

Alban Toro: Nuk më le të marrë fjalën zotëri! 

Ilir Rusi: Dakord. 

Faleminderit!  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. 

{...} në Gjykatën e Apelit Shkodër”, në referim të bazës ligjore përkatëse, vendosi: 
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1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës 

së Apelit Shkodër për periudhën deri më datë 09.06.2023.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 09.06.2022.  

3. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Apelit 

Shkodër.  

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit 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 së Apelit Shkodër.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare 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 31.05.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimi “Për zgjatjen e afatit të 

lejes së papaguar për gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Irena Plaku). 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 13:46. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Arjona Hysaj, Specialiste në Marrëdhëniet me Publikun, me Jashtë dhe Botimet. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimi “Për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar për gjyqtaren 

{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

(relatore znj. Irena Plaku). 

 

 

 Ilir Rusi: Kalojmë tek shqyrtimi i pikës 2 sipas rendit të ditës, duke ia dhënë 

fjalën relatores, zonjës Plaku. 

 

 Irena Plaku: Faleminderit!  

 Po ju paraqes në mënyrë të përmbledhur relacionin përkatës. 

 Znj. {...} është gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...} e cila ka 

paraqitur një kërkesë për zgjatjen e lejes së papaguar.  

Konkretisht me vendimin nr. 477, datë 20.10.2020 të Këshilli i Lartë Gjyqësor kjo 

gjyqtare është caktuar në pozicionin e përhershëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}. 

Me vendimin nr. 208, datë 20.05.2021 Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi ka paraqitur 

kërkesën zonja {...}, ka miratuar kërkesën e saj për leje të papaguar për arsye familjare, 

për një periudhë 1 (një) vjeçare, leje e cila fillonte nga data 01.06.2021. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 31.05.2022 (Pika 2) 

11 

Më datë 24.05.2022 znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, 

ka paraqitur nëpërmjet postës elektronike një tjetër kërkesë për zgjatje të afatit të lejes së 

papaguar për arsye familjare. 

Në kërkesën e saj të paraqitur me shkrim gjyqtarja, ndër të tjera, parashtron se 

duke qenë se leja e saj përfundon më datë 01.06.2022, ka paraqitur përsëri kërkesën për 

leje shtesë të papaguar, për arsye familjare, për një periudhë tjetër 1-vjeçare, deri në datën 

01.06.2023. Motivimi i kërkesës aktuale qëndron në faktin se ajo dhe bashkëshorti i saj 

po planifikojnë të krijojnë një familje dhe të bëhen me fëmijë. Deri në këto momente kjo 

e fundit ka vonuar të paraqesë kërkesën për arsye se ka shpresuar që do krijonte një 

familje dhe më pas do kthehej në Shqipëri për të punuar, por duke qenë se një dëshirë e 

tillë nuk është realizuar, ka paraqitur një kërkesë të tillë, të cilën e ka paraqitur në datën 

24.05.2022. 

Duke qenë se leja përfundon më datë 01.06.2022, kthimi në punë do të sillte për të 

si rrjedhojë ndërprerjen e jetesës së përbashkët dhe mundësinë e të drejtës për t’u bërë me 

fëmijë.  

Për sa më sipër ajo ka kërkuar mirëkuptimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për 

shqyrtimin e situatës faktike në të cilën gjendet dhe miratimin e kërkesës për leje të 

papaguar për një periudhë 1-vjeçare me datë fillimi 01.06.2022 deri në datën 01.06.2023.  

Komisioni për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me qëllim 

trajtimin e kërkesës së gjyqtares {...}, duke iu referuar parashikimeve të nenit 24, të ligjit 

nr. 96/2016, i ndryshuar, dhe vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 72, datë 

20.02.2019 “Për lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, i 

kërkoi i zëvendëskryetares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, informacion në lidhje 

me ngarkesën e gjyqtarëve të kësaj gjykate si dhe mendimin e saj lidhur me cenimin ose 

jo të funksionalitetit të gjykatës. 

Zëvendëskryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, nëpërmjet shkresës nr. 

{...} prot., datë 30.05.2022, ka përcjellë mendim, duke parashikuar ndër të tjera se: 

“...duke mbajtur parasysh edhe arsyet specifike familjare që parashtron znj.{...} në 

kërkesën e vet, mendoj se miratimi i lejes 1-vjeçare të papaguar nga ana e Këshillit, nuk 

do të sillte cenimin e funksionalitetit të Gjykatës”. 
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Zëvendëskryetarja vë në dijeni se Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}, e ka organikën 

me 14 gjyqtarë, por aktualisht ushtrojnë funksionet pranë kësaj gjykate vetëm 5 gjyqtarë, 

kjo për shkak se: 2 gjyqtarë kanë dhënë dorëheqje nga detyra; 2 gjyqtarë janë shkarkuar 

nga detyra me vendim të Komisioni i Pavarur të Kualifikimit; gjyqtare {...} nga data 

01.06.2022 fillon ushtrimin e detyrës në Gjykatën e Apelit Tiranë; ndërsa gjyqtare {...} 

është me leje prindërore të papaguar me vendim te KLGJ-së me nr. 595, datë 23.12.2021, 

për periudhën 01.01.2022-31.07.2022. Zëvendëskryetarja parashtron se janë pa u shortuar 

në këtë gjykatë edhe 115 çështje të gjyqtares {...}, e cila është shkarkuar nga detyra me 

vendim të KPK-së. 

Nga ana e Komisionit për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, veç 

kërkesës së gjyqtares dhe provave bashkëngjitur saj, u administruan të dhënat e dosjes 

personale të gjyqtares si dhe vendimi nr. 208, datë 20.05.2021 i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Komisioni për Vlerësimin e Etikës dhe Veprimtarinë Profesionale, zhvilloi 

procedurën administrative në përputhje me pikën VI të Vendimit nr. 72, datë 20.05.2019 

brenda 7 ditëve nga depozitimi i kërkesës së gjyqtares dhe në mbledhjen e datës 

30.05.2022 vendosi që kjo çështje t’i kalojë për shqyrtim mbledhjes plenare. 

Kuadri ligjor ku mbështetet ky relacion dhe kjo vendimmarrje e propozuar është 

neni 24 i ligjit nr.96/2016 dhe Kreu VII, pika 8 e vendimit nr. 72 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.   

Ligji për Statusin, si pjesë e garancive të parashikuara nga neni 138 i Kushtetutës 

që kanë për qëllim të sigurojnë pavarësinë e sistemit gjyqësor, përveç pushimeve vjetore, 

ka parashikuar edhe të drejtën e magjistratit për të përfituar pushime të tjera. Në këtë 

kontekst neni 24 i këtij ligji ka si qëllim që, nëpërmjet përcaktimit të llojeve të pushimeve 

të tjera dhe rregullave për marrjen e tyre, të krijojë kushtet e përshtatshme për të pasur një 

sistem gjyqësor efektiv dhe funksional, i cili nuk është privilegj apo qëllim në vetvete, 

por i shërben garantimit të një procesi të rregullt ligjor. Nga ana tjetër dispozita ka pasur 

si qëllim të mbrojë edhe të drejtën e marrjes së pushimeve të tjera nga magjistratët, veç 

lejen e tyre vjetore, duke e parashikuar një të drejtë të tillë drejtpërdrejt në ligj, çka e bën 

atë element të garancive funksionale për magjistratët.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 31.05.2022 (Pika 2) 

13 

Sa i përket llojit të lejeve të papaguara që jepen nga Këshilli, neni 24 i ligjit 

nr.96/2016 dhe vendimi nr.72 datë 20.05.2019 i Këshillit të Lartë Gjyqësor, në pikën 4, 

parashikojnë tre lloje të lejes dhe konkretisht: 

a. Leje prindërore; 

b. Leje për qëllime kualifikimi dhe specializimi në një institucion trajnimi, jashtë 

periudhës së trajtimin vazhdues; 

c. Leje për arsye familjare dhe/ose shëndetësore; 

Në rastin konkret, lidhur me plotësimin e kushteve si më sipër, rezulton se: 

a. zgjatja e lejes së kërkuar, konkretisht për 1 vit tjetër, nuk tejkalon periudhën 2-

vjeçare që është edhe periudha maksimale e parashikuar nga ligji; 

b. në kërkesën e gjyqtares përcaktohet qartë arsyeja e zgjatjes së afatit të lejes, e 

konkretisht, arsyet e jetës private e familjare sipas përcaktimeve të nenit 24/3 të ligjit 

96/2016. Gjithashtu, është përcaktuar qartë kohëzgjatja e lejes, duke kërkuar zgjatje të 

lejes për një periudhë tjetër 1-vjeçare, duke filluar nga data 01.06.2022; 

c. kërkesa e gjyqtares {...} është shoqëruar me dokumentacion justifikues. 

Gjithashtu është paraqitur mendimi me shkrim i zëvendëskryetares të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...} në të cilin, ndër të tjera, theksohet se: “...duke mbajtur parasysh edhe 

arsyet specifike familjare që parashtron znj.{...} në kërkesën e vet, mendoj se miratimi i 

lejes 1-vjeçare të papaguar nga ana e Këshillit, nuk do të sillte cenimin e funksionalitetit 

të Gjykatës”. Duke qenë se gjyqtarja {...} është aktualisht me leje të papaguar prej një 

viti, nuk ka ngarkesë në punë. 

Për sa më sipër, Komisioni vlerëson se: i) kërkesa e gjyqtares {...} për zgjatje të 

lejes së papaguar për arsye familjare, për një periudhë tjetër 1-vjeçare,  përmbush kriteret 

e përcaktuara në nenin 24, të ligjit nr. 96/2016 dhe vendimin nr.72, datë 20.05.2019 për 

“Lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor’’; ii) arsyeja për 

këtë leje, e paraqitur nga gjyqtarja, është e pranueshme, pasi lidhet drejtpërdrejt me të 

drejtën e saj për jetë familjare. Kjo e drejtë i garantohet asaj, si çdo shtetasi, nga neni 8 i 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe neni 53 i Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë; iii) mungesa e gjyqtares në ushtrimin e funksionit të saj pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}, nuk cenon në atë masë funksionalitetin e Gjykatës së Rrethit 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 31.05.2022 (Pika 2) 

14 

Gjyqësor {...} sa të sillte refuzimin e kërkesës së saj për zgjatje të afatit të lejes së 

papaguar për arsye familjare.  

Referuar sa më sipër, nga ana e Komisionit i propozohet mbledhjes plenare 

miratimi i kërkesës së znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, për 

zgjatjen e afatit të lejes së papaguar, të dhënë me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

nr.208, datë 20.05.2021, për një periudhë tjetër 1-vjeçare, deri në datën 31.05.2023.  

Ky vendim duhet t’i njoftohet gjyqtares dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}. 

Në lidhje me hyrjen në fuqi të vendimit, duke qenë para një akti individual, akti 

hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit në referim të nenit 98 

pika 2 të Ligjit nr. 115/2016. 

Në lidhje me të drejtën e ankimit, në referim të parashikimeve të nenit 100, të 

ligjit nr.115/2016 të ndryshuar me ligjin nr. 47/2016, kundër vendimit mund të bëhet 

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

vendimit. 

Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Ju falenderoj zonja Plaku! 

Ftoj kolegët, anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nëse kanë ndonjë diskutim apo 

ndonjë çështje për të parashtruar në raport me këtë pikë të rendit të ditës. 

 

Alban Toro: Në fakt Kryetar kisha një paqartësi, nëse do të më ndihmojë Irena. 

Cili është motivi (ose nuk arrij dot të kuptoj unë motivin) i/e kërkimit të gjyqtares, 

analizuar kjo me një ngarkesë të përgjithshme me 1245 çështje (në total për të gjithë 

gjykatën), ku afërsisht për secilin i bie mbi 200 e ca çështje; dhe ku në detyrë aktualisht 

janë 4 gjyqtarë; në mënyrë që edhe unë të analizojë dhe ndoshta konvertoj vullnetin tim 

në përputhje me shumicën e vendimit nr. 208 të vitit që shkoi. 

 

Irena Plaku: Po t’i referohemi kërkesës së paraqitur nga ana e gjyqtares, në vitin 

e kaluar, e cila më pas është miratuar me vendimin nr. 208, në thelb qëndrojnë të njëjtat 

arsye, konkretisht për krijimin e familjes, dhe në këtë kërkesë ka veçuar ndër të tjera .... 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 31.05.2022 (Pika 2) 

15 

(ka ndërprerje të audios) ...  pritshmëri të tillë nuk e ka arritur deri në këto momente dhe 

kjo... 

 

Alban Toro: Më fal, u ndërpre zëri dhe nuk e di, pati defekt teknik. U ndërpre zëri 

dhe nuk dëgjoja gjë ose unë të paktën nuk kam dëgjuar gjë. 

 

Irena Plaku: Nuk e di! 

Dakord, - ta përsëris edhe një herë. 

Alban Toro: Po, faleminderit! 

 

Irena Plaku: Atëherë, referuar kërkesës së saj, duke iu referuar edhe kërkesës së 

paraqitur në vitin 2021, konstatohet se qëndrojnë të njëjtat arsye në fakt në thelb 

(konkretisht krijimi i familjes dhe qëndrimi me bashkëshortin). Aktualisht mund të 

veçohet se ajo që ka theksuar vetë gjyqtarja, ka të bëjë me faktin se ajo kërkon që të rrisë 

familjen e saj duke lindur edhe një fëmijë, dëshirë dhe pritshmëri të cilën nuk e ka 

realizuar deri në këto momente, dhe kjo sipas saj ka qenë shkaku për të cilin ka paraqitur 

edhe kërkesën me vonesë, pasi sipas saj, në rast se do të kishte arritur këtë pritshmëri, do 

të ishte paraqitur në punë dhe do vijonte funksionin e saj pranë Gjykatës së Rrethit {...}.  

Për sa i përket ngarkesës, po t’i referohemi të dhënave tabelore të cilat i ka 

paraqitur Zëvendëskryetarja e gjykatës në datën 30.05.2022, referuar ngarkesës së secilit 

gjyqtar, rezulton se varion nga 133 deri në 128, deri në 225 (për secilin gjyqtar) ngarkesa. 

Është një ngarkesë e konsiderueshme por duke pasur parasysh si është niveli i gjykatave 

në të gjithë Republikën e Shqipërisë, nuk konsiderohet një ngarkesë tej e lartë. Gjithsesi 

unë mendoj se një ngarkesë e tillë nuk duhet t’i refuzojë të drejtën për një jetë familjare, 

ashtu siç gjyqtarja vlerëson se do të realizojë për të krijuar familjen. 

Kjo është pak a shumë. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!  

 

 Ilir Rusi: Faleminderit zonja Plaku! 
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 Natyrisht që interesi i familjes dhe i fëmijës është një interes i lartë për gjithsecilin 

prej nesh. 

Ka diskutime nga anëtarët e tjerë? 

 

 Brikena Ukperaj: Mundem zoti Rusi? 

 Ilir Rusi: Po! Po! 

  

 Brikena Ukperaj: Atëherë, në fakt unë mendoj që nuk duhet të ndalemi në 

mënyrë të detajuar sepse ka të dhëna sensitive në fakt dhe vetë kërkesa e gjyqtares që 

lidhen me jetën e saj private dhe jetën e saj familjare. 

 Ajo që argumenton gjyqtarja në kërkesën e saj, pavarësisht se unë jam skeptike në 

fakt, ajo e ka bërë kërkesën në tejkalim të afatit në të cilin ajo duhet ta kishte paraqitur 

sepse duhet të ishte paraqitur para 30 ditëve, në mënyrë që edhe Këshilli të operonte me 

afatin e vet. Por gjithsesi kjo tani është diçka e tejkaluar.  

 Gjyqtarja argumenton që për shkak të rrethanave familjare, ku bashkëshorti është 

i punësuar në {...} dhe nuk mund të shkëputet (ka një vendbanim të përhershëm) për të 

ardhur në Shqipëri, dhe sipas asaj që ajo argumenton, ky është momenti i përshtatshëm 

dhe i nevojshëm për të zgjeruar familjen e tyre. Gjyqtarja argumenton që interesi i saj për 

një jetë familjare është më lartë aktualisht sesa ajo që do të sillte ose sesa detyrueshmëria 

për t’u paraqitur në detyrë.  

 Një situatë të tillë sigurisht që mund t’u ndodhi edhe gjyqtareve të tjera në 

Shqipëri, por ne si Këshill e kemi vlerësuar një herë më parë këtë interes të gjyqtares si 

një interes që predominon mbi detyrueshmërinë për paraqitjen në detyrë apo të themi që 

është në atë masë sa nuk do të cenojë funksionalitetin e gjykatës. 

 Është e vërtetë që në fakt Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...} sot ka një organikë më 

të kufizuar se ç’kishte Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...} para 1 viti. Sot janë 5 gjyqtarë, 

para 1 viti kanë qenë më shumë gjyqtarë. Por, kemi marrë parasysh edhe faktin që një nga 

gjyqtaret kthehet në punë në fund të muajit korrik të këtij viti, kështu që do të kishte një 

përmirësim të funksionalitetit të gjykatës.  

 Gjithsesi, kjo situatë, ne kemi vlerësuar në Komision që, nuk është e tillë, pra nuk 

kemi thënë që nuk e cenon funksionalitetin, e cenon, por nuk e cenon në atë masë sa 
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mund t’i privojmë gjyqtares të drejtën për jetë familjare. Në një proporcionalitet dhe në 

një balancë midis detyrueshmërisë për moscenim të funksionalitetit dhe të drejtës për 

respektin dhe garantimin efektiv të ushtrimit të drejtë të jetës familjare, kemi vlerësuar që 

kjo e fundit predominon, prandaj gjyqtares duhet t’i jepet mundësia edhe për 1 vit për 

përfitimin e të drejtës së saj për leje të papaguar. 

 Faleminderit!  

     

 Ilir Rusi: Faleminderit zonja Ukperaj! 

 Ka të tjera diskutime? 

 Atëherë, vlerësoj për të kaluar në votim të projektvendimit përkatës.  

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Kundër, koherent si në vendimin nr. 208, 20.05.2021 në të cilin kam 

shprehur pakicën, si dhe për të evituar indiferencën time për mënyrën sesi zgjidhet 

funksionaliteti apo stabilizimi i funksionalitetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}. 

Faleminderit!  

Fatmira Luli: Dakord, me arsyetimin që ne jemi shprehur një herë dhe e kemi 

konsideruar të arsyeshëm shkakun për të cilin ka kërkuar leje dhe tani nuk po bëjmë gjë 

tjetër, vetëm po e përsërisim. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi “Për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar për gjyqtaren 

{...}” dhe në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

1. Miratimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

{...}, për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar, të dhënë me vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr.208, datë 20.05.2021, për një periudhë tjetër 1-vjeçare, deri në datën 

31.05.2023. 
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2. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}.  

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar. 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

Ju falenderoj! 

 

* * * 

(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 31.05.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...} në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 13:46. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Arjona Hysaj, Specialiste në Marrëdhëniet me Publikun, me Jashtë dhe Botimet. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit 

{...} në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

 

 Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me pikën 3, duke ia dhënë fjalën anëtarit dhe 

relatorit z. Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!  

 Më herët, me vendimin nr. 195, 27.05.2022, nga ana e Këshillit është vendosur 

hapja e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë për një afat deri 1 vit. 

Kjo shpallje fillimisht i drejtohet gjyqtarit të transferuar aktualisht në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, z.{...}, i cili ftohet për të dhënë pëlqimin për 

përsëritjen e transferimit të përkohshëm.  

Në datën 30.05.2022 me shkresën nr. {...} prot., gjyqtari z. {...} në rrugë 

elektronike ka paraqitur një deklarate ku shpreh pëlqimin për vijim e transferimit të 

përkohshëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.   



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 31.05.2022 (Pika 3) 

21 

Në bazë të nenit 46 të Ligjit nr.96/2016, si edhe nenit 8 të Vendimit nr.23, datë 

07.02.2019, Komisioni ka kërkuar opinionin e Kryetarit të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër në lidhje me: i) ngarkesën e gjykatës të cilën drejton në 

përgjithësi; ii) pasojat që krijohen për gjykatën nga vazhdimi i transferimit të gjyqtares 

pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë; iii) si edhe një propozim mbi 

periudhën maksimale për të cilën gjyqtari kërkohet të transferohet duke marrë në 

konsiderate efektet negative të shkaktuara nga ky transferim. 

Me komunikimin elektronik të datës 30.05.2022 me shkresën nr. {...} prot., 

protokolluar në Këshill me nr. {...} prot., Kryetari i Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Gjirokastër ka dërguar informacionin e kërkuar si vijon: “.... Në përgjigje të e-

mailit të dërguar ju informojmë sa më poshtë: 1. Ngarkesën e gjykatës të cilën drejton në 

përgjithësi, duke dhënë në formë tabelare ngarkesën e gjykatës ku konkurron i pari {...} 

me 869 çështje, {...} me 1 çështje, {...} me 2 çështje – në total 872 çështje. 

2. Vazhdimi i transferimit të gjyqtarit {...} krijon pasoja: për sa i përket shortimit 

të çështjeve administrative; Vazhdimësi e ngarkesës së madhe të punës të Kryetarit të 

Gjykatës. Ndodhen në shqyrtim 169 çështje administrative; Ushtrimi i veprimtarisë së 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër me një gjyqtarë nuk u krijon 

mundësia palëve ndërgjyqëse që për çështje të njëjta mund të jepen zgjidhje të ndryshme, 

deri në unifikimin e praktikës nga Gjykata e Lartë.  

3. Në lidhje me vazhdimin e transferimit të Gjyqtari {...} dhe periudhën e 

transferimit e lëmë në vlerësimin tuaj. 

4. Kërkojmë nga ana e juaj të caktoni: Rregulla të detajuara për mënyrën e 

caktimit të kompensimit dhe masës së tij sipas neni 4 të ligjit 50/2021. Deri në plotësimin 

e pikës 4 të nenit 4 të ligjit 50/2021, për gjyqtarët e transferuar nga gjykata e jonë në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë nuk do të trajtohen me shtesa për efekt 

transferimi.  

5. Theksojmë se nga ana e jonë në zbatim të nenit 15 të ligjit 96/2016 gjyqtarët 

{...} e {...} u është paguar shtesë për transferim në masën 2% të pagës referuese bazë= 

2362 lekë/ditë pune ... .” 

Në vijim, Komisioni, duke marrë në konsideratë që nuk mund të aplikohen nenet 

45 dhe 46 të Ligjit nr.96/2016, verifikoi plotësimin e kritereve të kandidatit që ka dhënë 
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pëlqimin për transferim e përkohshëm por që përkon edhe me ushtrimin aktualisht të 

detyrës në këtë Gjykatë, duke vlerësuar ngarkesën aktuale të gjyqtarit që ka shprehur 

pëlqimin pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, fusha e së drejtës 

(specifike) që mbulon në këtë gjykatë në nevojë, cenimin e funksionimit normal, marrë 

në konsiderate jo vetëm organiken aktuale por edhe numrin e madh të çështjeve, 

ekzistenca e pozicionit të lirë të përkohshëm në të, ngarkesa aktuale Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër ku ai është caktuar në mënyrë të 

përhershme, përfundimi i afatit të transferimit të përcaktuar me vendim nr.191, datë 

07.05.2021  të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në këto kushte, KZHK-ja propozon Këshillit, në përputhje me nenet 4 dhe 8 të 

vendimit nr.23, datë 07.02.2019, projektvendimin, në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet 

të miratoni: 

1. Gjyqtarit {...}, aktualisht gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Gjirokastër, i përsëritet transferimi i përkohshëm në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë, për një periudhë deri në 1 (një) vit nga hyrja në fuqi e këtij 

vendimi. 

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 01.06.2022. 

3. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtarit {...}, Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Gjirokastër dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Faleminderit!  

 

 Ilir Rusi: Faleminderit zoti Toro! 

 Ftoj anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor nëse kanë komente apo propozime 

përkatëse. 

 Meqenëse besoj kaloi kohë e mjaftueshme që gjithsecili prej nesh nëse kishte 

ndonjë reflektim mund të reflektonte, mendoj të kalojmë në votimin e projektvendimit.  

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 
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 Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Atëherë edhe zonja Shehu ishte dakord, edhe zonja Rupa ishte dakord 

(meqenëse nuk përmendën emrat); edhe Iliri është dakord. 

 Kështu që, Këshilli vendosi “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit {...} në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, në referim të bazës 

përkatëse, vendosi: 

1. Gjyqtarit {...}, aktualisht gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Gjirokastër, i përsëritet transferimi i përkohshëm në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë, për një periudhë deri në 1 (një) vit nga hyrja në fuqi e këtij 

vendimi. 

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 01.06.2022. 

3. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtarit {...}, Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Gjirokastër dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Me trajtimin e kësaj pike, rendi i ditës është ezauruar në mënyrë shteruese. 

 Duke ju falenderuar për pjesëmarrjen, do t’ju uroja një pasdite të qetë dhe mirë u 

takofshim në mbledhjet e ardhshme. 

 Mbledhjen e sotshme datë 31.05.2022, e deklaroj të mbyllur. 

 Pasdite të qetë! 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


