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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 06.07.2022) 

 

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

caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”; 1.1 “Për ricaktimin 

e Gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}  pranë Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, relator Klodian 

Kurushi. 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 10:04 dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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 5-ta 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. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

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

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet.  

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtares znj. {...}”; 1.1 “Për ricaktimin e Gjyqtares së skemës së delegimit znj. 

{...}  pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar”, relator Klodian Kurushi. 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, sot në rendin e ditës janë 6 çështje për të cilat kërkohet 

vendimmarrje e Këshillit. 

Po fillojmë me çështjet të cilat mund të bëhen publike.  

Shqyrtimi i projektvendimit “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtares znj. {...}”. Relator është z. Kurushi. Për më shumë detaje ia jap 

fjalën relatorit.   

 

Klodian Kurushi: Të nderuar kolegë! 

E nderuar Kryetare! 
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Sot kemi paraqitur në Këshill për mbledhje projektvendimin “Për zgjatjen e afatit 

të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”. Bashkëlidhur projektvendimit 

ne paraqesim relacionin të cilin unë po e filloj ta prezantoj përpara Këshillit pa vonesë. 

Më datë 02.07.2021, gjyqtarja {...} ka paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor 

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

të shërbyer në skemën e delegimit në çdo gjykatë të Republikës së Shqipërisë. 

Mbi këtë kërkesë, pasi konstatoi se gjyqtarja znj. {...} plotësonte kriteret për 

komandimin/caktimin në skemën e delegimit të ngritur pranë tij, sipas nenit 45 të Ligjit 

nr. 96/2016 si dhe vendimit nr. 22 datë 07.02.2019, “Për kriteret dhe procedurën e 

funksionimit të skemës së delegimit”, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 305, 

datë 13.07.2021, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...}. 

2.Caktimin e gjyqtares znj. {...} 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.” 

Si gjyqtare e skemës së delegimit, për shkak të situatës së krijuar në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe nevojave 

emergjente të saj në lidhje me funksionalitetin, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin 

nr. 306, datë 13.07.2021, ka caktuar znj. {...} për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për të gjithë periudhën e 

caktimit në skemën e delegimit, pra deri më datë 14.07.2022. 

Afati i caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares përfundon më datë 14.07.2022, 

bazuar edhe në kërkesën e vetë gjyqtares, protokolluar në Këshill me nr. 3674 prot., datë 

28.06.2022, me anë të së cilës kërkon zgjatjen e afatit të komandimit si gjyqtare, pranë 

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

në këtë rast vlerësojmë se është momenti/koha dhe plotësohen të gjitha kërkesat ligjore, 

që kërkesa e zonjës {...} të pranohet. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Kurushi! 

Atëherë, ftoj kolegët, nëse nuk kanë diskutim mbi projekt-aktin, të votojnë.  

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 
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Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...} deri më 

datë 14.07.2023, afat që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të rrethanave.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 14.07.2022. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} 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 Vlorë. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek akti i dytë që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për ricaktimin e Gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}  pranë 

Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar”. Për më shumë detaje, prapë fjala zotit Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit!  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i ka propozuar Këshillit të Lartë Gjyqësor 

projektvendimin “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. 

{...}”. 

Pasi është bërë miratimi në këtë moment i projektvendimit mbi zgjatjen e afatit në 

skemën e delegimit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës po prezanton sot përpara 
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Këshillit edhe projektvendimin “Për ricaktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. 

{...}, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar”. 

Lidhur me këtë të fundit, si shkak për propozimin e këtij projektvendimi është 

situata në të cilën gjendet Gjykata e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, e cila aktualisht është në kufijtë minimal të funksionalitetit, ndërsa 

pranë saj ushtrojnë detyrën vetëm 6 gjyqtarë (nga 16 sipas organikës), përfshirë këtu edhe 

znj. {...}, e cila është gjyqtare e skemës së delegimit, gjyqtare e cila ka kandiduar edhe 

për ngritje në detyrë pranë kësaj gjykate. Vetëm 5 (pesë) prej gjyqtarëve kanë emërimin 

në atë gjykatën, 2 (dy) të tjerët e ushtrojnë detyrën nëpërmjet mekanizmit të skemës së 

delegimit. Pozicionet e tjera, janë të lira në mënyrë të përhershme.  

Në një situatë të tillë, Gjykata e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar vijon të jetë në nevojë për pasjen në vijimësi në detyrë pranë saj 

edhe të gjyqtarëve të tjerë, çka do të mundësonte gjykimin e çështjeve të regjistruara 

përpara saj, numër ky i konsiderueshëm. 

Meqenëse gjyqtarja znj. {...}, u miratua pak më parë nga Këshilli me vendimin 

për zgjatjen e afatit të caktimit të saj në skemën e delegimit, ne propozojmë që ajo të 

vijojë të jetë gjyqtare e skemës së delegimit, nisur nga nevoja imediate për të qenë 

gjyqtare në skemën e delegimit pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se sikurse edhe më parë është verifikuar nga 

Këshilli, gjyqtarja znj. {...} ka përvojë profesionale minimale që kërkon ligji, neni 47, 

pika 2, të Ligjit nr. 96/2016, i ndryshuar, rrethanë kjo që i jep të drejtë Këshillit ta caktojë 

atë në këtë gjykatë për periudhën e komandimit në skemën e delegimit, sikurse 

përcaktohet në shkronjën “b”, pika 4, të nenit 45, të këtij ligji. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

Në pikën 1 të tij përcaktohet se gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} 

ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar për periudhën deri më datë 14.07.2023, pikërisht deri në datën 

kur përfundon caktimi i saj në skemën e delegimit, pra në varësi të vendimmarrjes së 

Këshillit në lidhje me projektvendimin “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtares znj. {...}”. 
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Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të vendimit, 

pikërisht nga data 14.07.2022, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e 

vendimit të caktimit të znj. {...}, si gjyqtare e skemës së delegimit, në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhënë nga 

Këshilli me vendimin nr. 306 datë 13.07.2022. 

Ndërkohë në pikën 3 të projektvendimit, sikurse edhe në vendimin e mëparshëm 

të caktimit, përcaktohet se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata 

e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Edhe në këtë 

rast, përcaktimi i këtij rregullimi merr në konsideratë faktin se kjo gjykatë ka buxhetin 

për të përballuar efektet financiare të vendimit, ndërsa vijon të ketë 9  pozicione të lira të 

përhershme.  

Ndërsa në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i 

njoftohet gjyqtares së skemës së delegimit, znj. {...}, 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 Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

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

në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit për vëmendjen. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Kurushi! 

 Atëherë, ftoj kolegët, nëse nuk kanë diskutime mbi propozimin e projekt-aktit, të 

kalojmë në votimin e tij.  

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 
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 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} ricaktohet për të gjykuar pranë 

Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për 

periudhën deri më datë 14.07.2023.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 14.07.2022.  

3. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e së Posaçme e 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...} 

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 Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

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 06.07.2022) 

 

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

transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”, 

relator 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 10:04 dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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) 

                                                 
2 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e gjashta sipas rendit të ditës. 
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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. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

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

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet.  

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

{...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”, relator Dritan Hallunaj. 

 

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

përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kukës. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Hallunaj. 

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit Kryetare! 

Kemi përgatitur relacionin për projektvendimin “Për përsëritjen e transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

Duke pasur parasysh që më datë 30 qershor 2022 Këshilli i Lartë Gjyqësor, me 

vendimin nr. 241 “Për fillimin e procedurës së transferimit të përkohshëm dhe shpalljen e 

një pozicioni të lirë për transferimin e përkohshëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}”, 

ka vendosur: “Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...} për 

transferim të përkohshëm deri në një vit. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, 

aktualisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, z. {...}, i cili të ftohet për të dhënë 

pëlqimin për përsëritjen e transferimit të përkohshëm...”. 

Më datë 30.06.2022 me shkresën nr. {...} prot., Komisioni i Zhvillimit të 
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Karrierës i është drejtuar gjyqtarit z. {...}, me ftesën për dhënie pëlqimi për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}. 

Më datë 04.07.2022, përmes komunikimit elektronik, z. {...} ka shprehur 

pëlqimin për vijimin e transferimit të përkohshëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës.  

Afati i tij është lënë një afat 2-ditor, ndërsa për shkaqe teknike gjyqtari është 

shprehur që nuk ka arritur të paraqesë pëlqimin e tij brenda atij afati. Pëlqimi i tij është 

dhënë me datë 04.07.2022. 

Në bazë të nenit 46 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, ku parashikohet ndër të tjera: "Me kërkesë të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës, kryetari i gjykatës dërgon me shkrim brenda dy ditësh mendimin 

e tij mbi transferimin e përkohshëm të gjyqtarit. Mendimi i kryetarit shpreh vlerësimin e 

tij mbi ngarkesën e gjykatës në tërësi dhe të gjyqtarit në veçanti, numrin total të 

gjyqtarëve që ushtrojnë funksionet në atë gjykatë, seksionin nga i cili vjen gjyqtari apo 

fushën e të drejtës në të cilën ai shërben, etj. Në këtë kuadër, Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës ka kërkuar opinionin e zëvendëskryetares së Gjykatës se Rrethit Gjyqësor {...} 

në lidhje me: 

• ngarkesën e gjykatës të cilën drejton në përgjithësi;  

• pasojat që krijohen për gjykatën nga vazhdimi i transferimit të gjyqtarit pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...};  

• 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 04.07.2022, protokolluar në Këshill përmes 

aktit nr. {...}prot., datë 04.07.2022, zëvendëskryetarja e Gjykatës se Rrethit Gjyqësor 

{...} ka paraqitur informacionin sa më poshtë vijon: Ngarkesa e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...} është si vijon: 

1. {...}, Nr. çështjeve të mbartura - 49, Nr. çështjeve të regjistruara - 107, Nr. 

çështjeve të gjykuara - 112, Nr. çështjeve në shqyrtim - 44. 

2. {...}38 - Nr. çështjeve të mbartura, Nr. çështjeve të regjistruara - 122, 119 

- Nr. çështjeve të gjykuara, 41 - Nr. çështjeve në shqyrtim. 

3. {...}ka mbartur 2 dosje, 1 të përfunduar dhe 1 në shqyrtim. 

4. {...}, 4 dosje të reja të regjistruara nga data 1 janar 2022 e në vijim, ndërsa 

ka në shqyrtim 4 të tilla. 
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5. {...}... 

Në total ka 90 çështje që shqyrtohen në gjykatë. 

Vijon shkresa: “Në lidhje me qëndrimin tim, për sa i takon transferimin të 

gjyqtarit z. {...}, vlerësoj se duke ju vënë në dispozicion ngarkesën e përgjithshme të 

gjykatës, e lëmë në vlerësimin tuaj, situatën aktuale të kësaj gjykate, pasur në konsideratë 

dhe numrin aktual të gjyqtarëve që ushtrojnë funksionin pranë saj....”. 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, duke marrë në konsiderate faktin se jemi në 

pamundësi të aplikimit të neneve 45 dhe 46 të ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, verifikoi plotësimin e kritereve të 

kandidaturës që ka dhënë pëlqimin për transferim të përkohshëm, që përkon edhe me 

ushtrimin aktualisht të detyrës në këtë gjykatë.  

Sa më sipër, Komisioni duke vlerësuar (i) ngarkesën aktuale të gjyqtarit që ka 

shprehur pëlqimin pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, (ii) ndikimin e transferimit, 

(iii) cenimin e funksionimit normal, (iv) ngarkesën aktuale të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...}, (v) si dhe përfundimin e afatit të transferimit të përcaktuar me vendimin 

nr. 257, datë 17.06.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, i propozon KLGJ-së se konform 

neneve 4 dhe 8 te vendimit nr.23, datë 07.02.2019, (konsoliduar me vendimin nr. 86, datë 

11.06.2019), të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, si vijon:  

- Të miratojë përsëritjen e transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës të gjyqtarit  z. {...}, për një periudhë deri në 1 

(një) vit. 

- Të njoftohet gjyqtari z. {...}, Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...} dhe Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor {...} lidhur me vendimmarrjen. 

Bëj me dije se periudha e komandimit të këtij gjyqtari ka përfunduar në datë 1 

korrik dhe propozoj që efektet të shtrihen që nga data 1 korrik, që gjatë kësaj periudhe të 

mbulohet e gjithë pjesa e pambuluar e punës së këtij gjyqtari në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor {...}. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Hallunaj! 
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Atëherë, nëse nga kolegët nuk ka ndonjë diskutim mbi përmbajtjen e projekt-aktit, 

ftoj kolegët që të votojnë për të. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro, bashkë me efektet prapavepruese të aktit. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Lidhur me efektet e vendimit, për saktësi, edhe një herë. 

Dritan Hallunaj: Efektet të fillojnë në datën 1 korrik 2022. Për të mbuluar 

plotësisht kohën që ka shërbyer në këtë gjykatë. 

Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli vendosi:  

 1. Gjyqtarit {...}, aktualisht gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, i 

përsëritet transferimi i përkohshëm, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, për një periudhë 

deri në 1 (një) vit, nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. 

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data  01.07.2022. 

3. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtarit z. {...}, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tropojë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}.   

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Me kaq mbaruam me çështjet që mund të bëhen në seancë publike. 

Për çështjet e tjera do vazhdojmë me dyer të mbyllura për shkak të informacionit 

të klasifikuar që ato kanë. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


