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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 15.07.2022) 

 

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

vlerësimit të gjyqtares {...} gjatë kohës së komandimit në pozicionin e pedagoges së 

brendshme të shkollës së magjistraturës, për periudhën e vlerësimit 2019-2021”, i 

përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore 

znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

 

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

orën 10:05 dhe mbaroi në orën 11:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

Luan Dibra, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

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

3. Rudina Palloj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme të 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. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për njohjen e nivelit të vlerësimit të gjyqtares {...} gjatë 

kohës së komandimit në pozicionin e pedagoges së brendshme të Shkollës së 

Magjistraturës, për periudhën e vlerësimit 2019-2021”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

Ilir Rusi: Përshëndetje të nderuar anëtarë! 

Sipas njoftimeve të bëra, për shkaqe objektive, mbledhja e planifikuar për dje në 

orën 09:00, u shty për sot në orën 10:00. Meqenëse edhe kuorumi i nevojshëm është 

prezent “online”, unë mbledhjen e deklaroj të hapur. 

Sipas rendit të ditës së njoftuar, nëse s’keni ndonjë propozim përkatës, po 

vazhdojmë me rendin e ditës sipas renditjes përkatëse, duke vijuar me pikën 1. Fjalën ia 

jap zonjës Ukperaj për relatimin përkatës. 
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Brikena Ukperaj: Faleminderit zoti Rusi! 

 Po vijoj me paraqitjen e relacionit lidhur me projektvendimin “Për njohjen e 

nivelit të vlerësimit të gjyqtares {...} gjatë kohës së komandimit në pozicionin e 

pedagoges së brendshme të Shkollës së Magjistraturës, për periudhën e vlerësimit 2019-

2021”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimet nr. 117 dhe nr. 118, datë 01.04.2021 ka 

vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për dy pozicione të lira. Me vendimin nr. 119, 

datë 01.04.2021 Këshilli ka vendosur rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një 

pozicion të lirë. Brenda afatit të kandidimit për 3 vendet e lira si më sipër, ka kandiduar 

znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, aktualisht e komanduar në 

pozicionin e pedagoges së brendshme të Shkollës së Magjistraturës, për një periudhë 5-

vjeçare, duke filluar nga data 15 nëntor 2019, sipas vendimit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr. 225, datë 22.10.2019. 

Në secilin nga këto vendime të shpalljes dhe rishpalljes së pozicioneve të lira për 

ngritje në detyrë, lidhur me vlerësimin etik dhe profesional, parashikohet se: “Për 

kandidatin, për të cilin me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor verifikohet plotësimi i 

kritereve ligjore të kandidimit sipas shkronjave përkatëse, fillon procesi i vlerësimit etik 

dhe profesional: a) sipas vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263, datë 21.11.2019, 

“Për rregullat plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve” dhe vendimit të tij nr. 264, datë 

21.11.2019, “Metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të 

gjyqtarit”, për kandidatin në një pozicion në sistemin gjyqësor;...”. 

Në këto kushte, për znj. {...}, pas dërgimit të dosjes me aktet e vlerësimit etik dhe 

profesional nga organet e rivlerësimit kalimtar, për periudhën e vlerësimit 2013-2016, me 

vendimin nr. 94, datë 09.03.2022 ka filluar procedura e vlerësimit etik dhe profesional 

me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtares, për këtë periudhë 

vlerësimi, projektvendim i cili tashmë është kthyer në vendim dhe që është miratuar nga 

mbledhja plenare. 

Sa i përket vlerësimit etik dhe profesional për periudhën kohore pas vitit 2016, në 

kuadër të kandidimit për ngritje në detyrë të gjyqtares, ligji nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikon 
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zhvillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me procedurë të përshpejtuar të 

detyruar, për vitin e fundit kalendarik, në rastet kur vlerësimi i fundit është kryer para më 

tepër se dy viteve nga momenti i kandidimit. Konkretisht në nenin 97, pika 1 e ligjit “Për 

statusin”, parashikohet se: “1. Magjistrati vlerësohet me procedurë të përshpejtuar, sipas 

kërkesës së tij, në rastet kur kërkohet të transferohet ose ngrihet në detyrë dhe kur 

vlerësimi i fundit është realizuar para më shumë se dy viteve. Vlerësimi me procedurë të 

përshpejtuar kryhet sipas parashikimeve të këtij ligji për aq sa është e mundur.”   

Duke përshtatur këtë dispozitë ligjore me kushtet aktuale ku ende procesi i 

rivlerësimit kalimtar nuk kishte përfunduar, Këshilli me vendimin nr.263, datë 

21.11.2019, në nenin 22, pika 1 ka parashikuar se: “1. Gjatë periudhës kalimtare sipas 

nenit 25 të ligjit nr. 48/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016”, sa 

herë që kërkohet ngritja në detyrë ose lëvizja paralele, Këshilli bën vlerësim të 

përshpejtuar të detyruar të gjyqtarit.” 

Për znj. {...}, në zbatim të akteve të mësipërme, në vitin e fundit kalendarik, para 

kandidimit të saj për ngritje ne detyrë, dhe konkretisht për vitin 2020, nuk mund të bëhet 

vlerësim sipas rregullave të Skemës së Vlerësimit të Gjyqtarëve, pasi gjatë këtij viti ajo 

nuk ka ushtuar veprimtari gjyqësore për shkak të komandimit në pozicionin e pedagoges 

së brendshme të Shkollës së Magjistraturës.  

Lidhur me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve të komanduar në 

struktura të tjera, në nenin 70, pika 4 të ligjit “Për statusin”, parashikohet se “Magjistratët 

të cilët janë të komanduar në struktura të tjera dhe ruajnë statusin e magjistratit, 

vlerësohen sipas sistemit të vlerësimit në strukturën ku janë komanduar.” Ndërkohë në 

nenin 53, pika 10 të ligjit “Për statusin”,  parashikohet se “10. Magjistratit të komanduar i 

bëhet vlerësimi etik dhe profesional nga institucioni në të cilin magjistrati është 

komanduar, në përputhje me kriteret dhe procedurën që zbatohet për anëtarët e tjerë të 

këtij institucioni, me përjashtim të rasteve kur në ligj parashikohet ndryshe. Nivelet e 

këtij vlerësimi njihen si nivele vlerësimi në kuptim të këtij ligji”. Në të njëjtën mënyrë në 

kreun IV, seksioni B, pika 12, të vendimit nr. 70, datë 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe 

procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, Këshilli ka parashikuar se: “Në rastin e 

kandidatit të komanduar në një institucion brenda sistemit të drejtësisë, niveli i vlerësimit 

etik dhe profesional nga ky institucion, njihet si nivel vlerësimi dhe në kuptim të këtij 

Vendimi, duke mbajtur në konsideratë në këtë rast nivelet e vlerësimit sipas ligjit të 
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posaçëm të institucionit të sistemit të drejtësisë dhe nivelet e vlerësimit sipas sistemit të 

kohës për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve”, ndërkohë që në dispozitat 

kalimtare dhe konkretisht në kreun X, pika 79, parashikohet se: “Për kandidatin që është 

në pozicione të komanduara në momentin e aplikimit për ngritje në detyrë, si vlerësim i 

dytë për kriterin e renditjes së “dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, 

konsiderohet ai i bërë nga institucioni i drejtësisë ku kandidati është i komanduar....”. 

Sa më sipër, rezulton se ligji “Për statusin” dhe akti nënligjor si më sipër, 

përcakton qartë se vlerësimi etik dhe profesional i gjyqtarit të komanduar bëhet nga 

institucioni ku ai ushtron funksionin përkatës, duke iu referuar rregullave dhe 

metodologjisë përkatëse, duke përcaktuar njëkohësisht njohjen e nivelit të vlerësimit në 

referim të niveleve të vlerësimit të përcaktuara në nenin 78, pika 1 të Ligjit për Statusin. 

Ndërkohë në kuadër të kandidimit për ngritje në detyrë, sipas aktit nënligjor të referuar 

më sipër, rezulton se vlerësimi i dytë etik dhe profesional për gjyqtarin i cili është i 

komanduar, do të konsiderohet vlerësimi i bërë nga institucioni përkatës. 

Në nenet 248 dhe 251 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, dhe nenet 60, pika 1, shkronja c) dhe 65, pika 2, shkronja g) të 

Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, parashikohen kompetencat e 

Këshillit Drejtues dhe Drejtorit të Shkollës së Magjistraturës në drejtim të vlerësimit të 

performancës dhe cilësisë së mësimdhënies për pedagogët e brendshëm, pra për 

vlerësimin e aftësive profesionale të tyre.  

Sa më sipër, me shkresën nr. {...} prot., datë 28.02.2022 Komisioni i kërkoi 

Shkollës së Magjistraturës informacion lidhur me vlerësimin etik dhe profesional të znj. 

{...} për periudhën e ushtrimit të funksionit të pedagoges së brendshme të kësaj Shkollë 

dhe përcjellja e akteve të vlerësimit të saj gjatë ushtrimit të këtij funksioni. Shkolla e 

Magjistraturës me shkresën nr. 292 prot., datë 07.04.2022, ka dërguar “Formularin e  

vlerësimit të pedagogut të brendshëm” për znj. {...}, për periudhën 2019-2022, të kryer 

në datë 07.04.2022.  

Në vijim, Shkolla e Magjistraturës ka vënë në dispozicion të Këshillit, vendimin e 

Këshillit Drejtues nr.17, datë 02.06.2022 “Për miratimin e formularit të vlerësimit të 

pedagogut të brendshëm të Shkollës së Magjistraturës” dhe modelin tip të aktit të 

miratuar, në të cilin përcaktohen përmbajtja e aktit të vlerësimit, detyrat e pedagogut të 

brendshëm, objektivat, matësit e performancës dhe rezultatet e synuara, pesë 
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komponentët e vlerësimit, treguesit dhe pikët përkatëse për çdo tregues, nivelet e 

vlerësimit dhe pikët përkatëse për çdo nivel.  

Në vijim të komunikimit me Shkollën e Magjistraturës, me qëllim njohjen nga 

Këshilli të nivelit të vlerësimit të përcaktuar në aktin e vlerësimit të znj. {...}, nga ana e 

Komisionit u kërkua informacion lidhur me faktin nëse vlerësimi i dërguar nga ana e 

Shkollës së Magjistraturës ishte bërë në përputhje me metodologjinë, komponentët e 

vlerësimit, pikëzimit dhe nivelet e vlerësimit të miratuara nga Shkolla me vendimin nr. 

17, datë 02.06.2022. Në përgjigje të kësaj shkrese, Shkolla e Magjistraturës me shkresën 

e datës 22.06.2022, ka informuar se: “Në përgjigje të kërkesës suaj për informacion 

lidhur me vlerësimin e punës së znj. {...}, për periudhën 2019-2021, në pozicionin e 

pedagogut të brendshëm, protokolluar më datë 21.06.2022, ju vendosim në dijeni se ky 

vlerësim është bërë sipas metodologjisë së përcaktuar në formularin e vlerësimit të 

pedagogut të brendshëm, formular ky i miratuar me vendimin nr. 17, datë 02.06.2022 të 

Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës”. 

Sa më sipër, në kuadër të zhvillimit të procedurës së ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve që kanë aplikuar për pozicione të lira të shpallura, me qëllim renditjen e tyre 

sipas parashikimeve të nenit 48 të ligjit “Për statusin” dhe Vendimit nr. 70, datë 

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

domosdoshme njohja e nivelit të vlerësimit të përcaktuar nga Shkolla e Magjistraturës, 

për arsyet si më poshtë: 

Së pari, njohja e nivelit të vlerësimit të bërë nga institucioni në të cilin gjyqtari 

është i komanduar, parashikohet shprehimisht në nenin 53, pika 10 të ligjit “Për statusin”,  

në të cilin përcaktohet se nivelet e vlerësimit të gjyqtarit të komanduar,  njihen si nivele 

vlerësimi në kuptim të këtij ligji. I njëjti parim sanksionohet edhe në vendimin nr. 70, 

datë 07.02.2020 të KLGJ-së. Në këto kushte njohja e nivelit të vlerësimit të kryer nga 

institucioni ku gjyqtari ushtron funksionin si i komanduar, përbën një detyrim për 

Këshillin që buron nga parashikimet e ligjit “Për statusin”; 

Së dyti, njohja e nivelit të vlerësimit bën të mundur renditjen e kandidatëve në të 

njëjtin pozicion të lirë të shpallur për ngritje në detyrë, renditje e cila duke u bazuar në dy 

vlerësimet e fundit etike dhe profesionale, bën të domosdoshëm njohjen e nivelit të 

vlerësimit të kryer për kandidatin e komanduar nga institucioni përkatës, në raport me 

parashikimit e ligjit “Për statusin”, me qëllim krahasimin e niveleve të vlerësimit dhe 
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renditjen e tyre mbi bazën e rezultateve të këtij vlerësimi, duke i vendosur kandidatët në 

kushte të barabarta, mbi bazën e kritereve objektive dhe transparente; 

Së treti, akti i vlerësimit i miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues të Shkollës 

së Magjistraturës parashikon katër niveleve vlerësimi (pamjaftueshëm, mjaftueshëm, 

mirë dhe shumë mirë) ndërkohë që në nenin 78, pika 1 të Ligjit për Statusin parashikohen 

pesë nivele vlerësimi për gjyqtarët (i pamjaftueshëm, mjaftueshëm, mirë, shumë mirë dhe 

shkëlqyeshëm), duke sjellë si domosdoshmëri nevojën për njohjen e nivelit të vlerësimit 

të bërë nga Shkolla e Magjistraturës në raport me nivelet e vlerësimit të parashikuara në 

ligjin “Për statusin”; 

Sa i përket konvertimit të nivelit të vlerësimit për znj. {...}, për periudhën 2019- 

2021, Komisioni vlerëson se niveli i vlerësimit “Shumë mirë” përcaktuar nga Shkolla e 

Magjistraturës në aktin e vlerësimit përkatës, duhet të njehsohet me nivelin e vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”, sipas nenit 78, pika 1, shkronja a) të ligjit “Për statusin” pasi: 

a) Duke iu referuar niveleve të vlerësimit të përcaktuara në aktin e vlerësimit të 

miratuar me vendimin nr. 17, datë 02.06.2022 të Këshillit Drejtues të Shkollës së 

Magjistraturës, rezulton se niveli i vlerësimit “Shumë mirë” përbën nivelin më të lartë të 

vlerësimit të aftësive profesionale të pedagogut të brendshëm të Shkollës. Ky nivel 

vlerësimi është arritur në bazë të një sistemi pikëzimi, të ndërtuar mbi 5 (pesë) 

komponentë vlerësues: i) Mësimdhënia në trajtimin fillestar, për të cilin gjyqtarja është 

vlerësuar me pikët maksimale 70 pikë; ii) Ekspertiza në trajnimin vazhdues plus 

mbingarkesa, për të cilin gjyqtarja është vlerësuar me pikët maksimale 60 pikë; iii) 

Aftësia dhe gatishmëria për veprimtari të tjera, për të cilin gjyqtarja është vlerësuar me 40 

pikë nga 50 pikët maksimale, iv) Botimet shkencore dhe profesionale, për të cilin 

gjyqtarja është vlerësuar me pikët maksimale 20 pikë dhe v) Etika, integriteti dhe 

komunikimi, për të cilin gjyqtarja është vlerësuar me pikët maksimale 100 pikë, duke u 

vlerësuar në total me 290 pikë, niveli i vlerësimit “Shumë mirë”. Në këto kushte, në 

zbatim të parimit të ligjshmërisë dhe objektivitetit, ky nivel vlerësimi duhet të 

konvertohet në nivelin më të lartë të vlerësimit të gjyqtarit, sipas përcaktimeve të nenit 

78, pika 1 të Ligjit për Statusin dhe konkretisht me nivelin e vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

b) Ligji “Për statusin” në nenin 53, pika 10 përcakton njohjen e nivelit të 

vlerësimit të bërë nga institucioni përgjegjës për gjyqtarin e komanduar, njohje e cila 

duhet të bëhet mbi baza objektive dhe pa ndërhyrë në thelbin e vlerësimit apo 
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metodologjinë përkatëse, duke qenë kjo e fundit është kompetencë e organit përkatës. Po 

ashtu në kreun IV, seksioni B, pika 12, të vendimit nr. 70, datë 07.02.2020, në të njëjtën 

mënyrë si në nenin 53, pika 10 e ligjit “Për statusin”, parashikohet se: “... niveli i 

vlerësimit etik dhe profesional nga ky institucion, njihet si nivel vlerësimi dhe në kuptim 

të këtij vendimi, duke mbajtur në konsideratë nivelet e vlerësimit sipas ligjit “Për 

statusin”; 

c) Këshilli nuk mund të njohë dhe konvertojë më vete nivelet e vlerësimit për 

secilin nga 5 (pesë) komponentët vlerësues, që në kuptim të ligjit “Për statusin” përbejnë 

edhe kriteret e vlerësimit, pasi kriteret dhe metodologjia e përdorur nga institucioni 

komandues për arritjen e nivelit të vlerësimit në këtë rast, është e ndryshme nga ajo e 

parashikuar në nenin 78 të ligjit “Për statusin”, ku niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm” 

arrihet vetëm nëse gjyqtari vlerësohet si i tillë të katërta kriteret e vlerësimit.  

Për ta sqaruar më tepër. Shkolla e Magjistraturës, në formularin e vlerësimit, ka 

përcaktuar një sistem pikëzimi të ndërtuar mbi bazë pikësh maksimale për secilin nga 

komponentët dhe përcaktimi i nivelit të vlerësimit në përfundim bëhet në varësi të 

shumatores së pikëve që merr pedagogu. Ndërkohë, Këshilli dhe ligji “Për statusin” ka të 

përcaktuar që, që të arrihet niveli më i lartë i vlerësimit (që është “Shkëlqyeshëm”), 

gjyqtari duhet të marrë këtë nivel në secilin nga katër kriteret e vlerësimit. Për këtë arsye 

e kemi të pamundur të bëjmë një ekuivalentim, jo vetëm të njohjes së nivelit të vlerësimit 

për çdo komponent vlerësues i cili është i ndryshëm, por edhe për të bërë një konvertim 

të pikëve për efekt të vlerësimit të gjyqtarit. 

Për të njëjtin shkak, Këshilli nuk mund të bëjë bashkë me konvertimin e nivelit 

edhe konvertimin e pikëve për secilin komponent vlerësues, pasi jo vetëm që një detyrim 

i tillë nuk parashikohet në ligj, por qëllimi dhe mënyra e ndërtimit të sistemit të pikëzimit 

sipas skemës së vlerësimit të gjyqtarëve është e ndryshme nga sistemi i pikëzimit i 

miratuar nga Shkolla e Magjistraturës.  

Sa më sipër, Komisioni vlerëson se për znj. {...}, bazuar në parimin e ligjshmërisë 

dhe objektivitetit, niveli i vlerësimit “Shumë mirë” për periudhën 2019- 2021, gjatë kohës 

së ushtrimit të funksionit të pedagoges së brendshme të Shkollës së Magjistraturës, sipas 

aktit të vlerësimit dërguar me shkresën nr. {...} prot., datë 07.04.2022, duke zbatuar të 

njëjtën metodologji të  miratuar me vendimin nr. 17, datë 02.06.2022 të Këshillit 
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Drejtues, duhet të konvertohet në nivelin e vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, sipas 

parashikimeve të neneve 53, pika 10 dhe 78, pika 1, shkronja a) të ligjit “Për statusin”.  

Në referim të kësaj analize, Komisioni propozon miratimin e projektvendimit 

përkatës, në të cilin është përcaktuar si vijon: 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet njohja e nivelit të vlerësimit etik dhe 

profesional në nivelin “Shumë mirë”, të bërë nga Shkolla e Magjistraturës për znj. {...}, 

gjatë kohës së komandimit të saj në pozicionin e pedagoges së brendshme, për periudhën 

e vlerësimit 2019-2021 dhe njohjen e tij në nivelin e vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, sipas 

përcaktimeve të nenit 78, pika 1, shkronja a) të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se akti i vlerësimit datë 07.04.2022 

“Formular vlerësimi për pedagogen e brendshme {...}”, për periudhën e vlerësimit 2019-

2021, së bashku me këtë vendim, bëhen pjesë e dosjes personale të gjyqtares.  

Në pikën 3 të projektvendimit zbatohen rregullat lidhur me njoftimin e vendimit 

për përfundimin e procedurës për zonjën {...}, e cila duhet t’i njoftohet asaj sipas 

parashikimeve të nenit 98 të ligjit “Për statusin”. 

Në pikën 4 të projektvendimit parashikohet e drejta e ankimit në referim të 

parashikimeve të nenit 100, të ligjit nr.115/2016.  

Në projekt-akt është parashikuar njëkohësisht edhe momenti i hyrjes në fuqi të tij.  

Lidhur me njoftimin e gjyqtares për vlerësimin e Komisionit dhe për propozimin 

lidhur me njohjen e nivelit të vlerësimit, relacioni i është njoftuar edhe gjyqtares, duke 

qenë se është subjekt i procedurës administrative të zhvilluar nga ana e Komisionit. 

Gjyqtarja ka konfirmuar marrjen dijeni dhe është shprehur dakord lidhur me analizën dhe 

propozimin që është bërë nga ana e Komisionit. Nuk ka shfaqur kundërshtime apo 

konsiderata të tjera të cilat duhet të merren parasysh. Aktet mbi të cilat është bërë njohja 

e nivelit të vlerësimit ju janë paraqitur të gjitha të skanuara bashkë me parashtrimet e 

gjyqtares, dhe me materialet e tjera që sapo u relatuan. 

Nëse ka ndonjë pyetje nga ana e anëtarëve. 

 

 Marçela Shehu: Mundem zoti Rusi? 

 A dëgjohem? 
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 Ilir Rusi: Po, po! 

 Po Marçela, dëgjoheni. 

 

 Marçela Shehu: Unë jam dakord me propozimin e Komisionit dhe me atë çka 

parashtroi Brikena në relacionin që ajo sapo paraqiti për shqyrtim mbledhjes plenare. 

 Kisha vetëm një diskutim Brikena, më shumë për të qenë të qartë se si do të 

funksionojë procedura e renditjes së kandidatëve, duke qenë se kandidatja, zonja {...}, ka 

kandidtuar në disa procedura ngritjeje në detyrë. 

Me të drejtë thatë që referuar sistemeve të ndryshme të vlerësimit, nuk mund të 

bëhet një konvertim i plotë i nivelit dhe i sistemit të pikëve, -apo jo? Besoj jam korrekt. 

Ky moskonvertim në mënyrë të plotë, a do të ndikojë në procedurën e renditjes së 

kandidatëve? - flas teorikisht, pa iu referuar në fakt pozicioneve konkrete ku kandidon 

zonja {...}. 

  

 Brikena Ukperaj: Atëherë, për ta sqaruar edhe zonjën Shehu, duke qenë se ka 

qenë edhe ish-anëtare e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës.  

Në momentin kur ky Komision dhe Këshilli ka miratuar aktin e ngritjes në detyrë 

të gjyqtarëve, për gjyqtarët e komanduar nuk ka përcaktuar ekuivalentim të nivelit të 

pikëzimit sepse është diskutuar që ne nuk mund të dimë dhe nuk dimë rregullat e 

sistemeve të pikëzimit nga çdo institucion ku gjyqtari është i komanduar. Gjyqtari nuk 

mund të komandohet vetëm në Shkollën e Magjistraturës, komandohet në Ministrinë e 

Drejtësisë, mund të komandohet në Gjykatën Kushtetuese, pra janë institucione që e 

bëjnë vetë vlerësimin e gjyqtarit, dhe secili nga këto institucione ka një sistem të pavarur 

vlerësimi, që mund ta ketë të bazuar në një sistem pikëzimi, por mund të mos e ketë të 

bazuar në një sistem pikëzimi. Ju e patë edhe nga relacioni që unë sapo relatova, Shkolla 

e Magjistraturës e ka miratuar rregulloren vetëm për shkakun sepse ndoshta kishte ardhur 

edhe koha, por për shkakun se ne kërkuam të bënte vlerësimin për zonjën {...}. Më parë 

nuk ka pasur një sistem vlerësimi apo pikëzimi për vlerësimin e gjyqtarëve. 

Çfarë bëmë ne tek rregullorja e ngritjes në detyrë? Duke qenë se nuk dinim 

sistemet e vlerësimit të institucioneve të ndryshme, zbatuam një parim në fakt, që është i 

parashikuar në rregullore, lidhur me mënyrën se si do të bëhen ekuivalentimi apo 

krahasimi i gjyqtarëve që konkurronin për ngritjen në detyrë në rastet kur një nga 
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vlerësimet e tyre ishte një vlerësim sipas ligjit të mëparshëm. Jo domosdoshmërisht 

gjyqtarët mund të futeshin në një procedurë ngritjeje në detyrë me një gradim dhe me një 

vlerësim të fundit. Mund të kishte nga ata (sepse e kemi parashikuar në dispozitat 

tranzitore) që mund të përdornin vlerësimet e mëparshme, dhe vlerësimet e mëparshme të 

gjyqtarëve nuk bazoheshin në sisteme pikëzimi, bazoheshin vetëm në nivele vlerësimi 

“Shumë mirë”, “Mirë”, “Mjaftueshëm” apo “Pamjaftueshëm”. Në atë rregullore kemi 

përcaktuar që ekuivalentimi i nivelit të vlerësimit “Shumë mirë” për gjyqtarët sipas 

sistemit të mëparshëm, do të kthehej në “Shkëlqyeshëm”; dhe po ashtu kemi përcaktuar 

që nëse do të kishim gjyqtarë të cilët konkurronin qoftë me njëri-tjetrin apo qoftë me 

gjyqtarë të tjerë që kishin vlerësime të ndryshme (për sa i përket qoftë vlerësimit të parë, 

qoftë vlerësimit të dytë), nëse nuk ishte e mundur që të bëhej bashkimi total i pikëve për 

të dy vlerësimet, do të bëhej krahasimi referuar pikëzimit të atij vlerësimi që kishte bërë 

Këshilli sipas sistemit të ri. 

Tani, çfarë ndodh me zonjën {...}?      

 Në rregullore nuk kemi të parashikuar asnjë gjë për mënyrën se si bëjmë 

ekuivalentim pikësh (në rregulloren e ngritjes në detyrë). Nga ana tjetër, nëse duhet të 

ketë një ekuivalentim të sistemit të pikëzimit, këtë duhet ta bëjmë apo se si duhet ta 

rregullojmë këtë propozim që bëri zonja Shehu, këtë duhet ta rregullojë rregullorja e 

ngritjes në detyrë, nuk mund ta bëjë Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, që ka për detyrë të bëjë vetëm njohjen e nivelit të vlerësimit. 

 Për zonjën {...}, duke qenë se kandidon në dy pozicione që nuk ka kandidatë të 

tjerë, nuk shtrohet sot në diskutim renditja, sepse është kandidat i vetëm. 

 Kështu që, për sa i përket zonjës {...}, nuk ka ndonjë problem. Por nëse ne do të 

kemi gjyqtarë të tjerë që kandidojnë njëkohësisht dhe janë të dy gjyqtarë të komanduar 

nga institucione të ndryshme, Këshilli është i detyruar që të bëjë një ndryshim apo një 

shtim (se nuk ka ndryshim), thjesht një shtim të parashikimit në rregulloren e ngritjes në 

detyrë, ku ta ketë në mënyrë të specifikuar që edhe për këta gjyqtarë, sikundër ndjek për 

vlerësimet e mëparshme, të zbatohet i njëjti parim. Për sa kohë ne nuk mund të bëjmë 

ekuivalentim pikësh sepse pikët që ne bëjmë për metodologjinë e vlerësimit të gjyqtarëve 

kanë qëllim krejt të ndryshëm nga pikët që institucioni përcakton, dhe nuk mund t’i themi 

atij gjyqtari që mund të marri 200 pikë dhe ka marrë vlerësim maksimal, që këtu vjen me 

400 pikë, këtë gjë nuk mund ta bëjmë dot; të përcaktojë që kur bëhet fjalë për 
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llogaritjen e pikëve apo në ato raste kur është i domosdoshëm krahasimi i pikëve midis 

gjyqtarëve, të mos merret parasysh ai vlerësim që ka vetëm nivel, por të kihen parasysh 

pikët për sa i përket vlerësimit, pra të krahasohen vetëm pikët për sa i përket vlerësimit të 

dytë etik dhe profesional, atij vlerësimi që bazohet mbi një sistem pikëzimi të bërë nga 

Këshilli.   

 Ky ishte mendimi im. Lidhur me sa relatova, ndoshta Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës duhet të vijë me një plotësim të aktit të ngritjes në detyrë të gjyqtarit, për të 

përcaktuar pikërisht këtë gjë. 

 Nga ana e Komisionit të Vlerësimit Etik dhe Profesional nuk mundet dot që të 

bëhet ekuivalentimi i pikëve për gjyqtarët. Faleminderit!  

  

Marçela Shehu: Atëherë, Brikena, se mu duk sikur pati një ngarkesë në 

përgjigjen tuaj. Unë e di, siç e thatë edhe ju, si ish-anëtare e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, që është i pamundur faktikisht ekuivalentimi i pikëve në këtë rast. Nuk pyeta 

pse nuk është bërë. E nisa fjalën time duke thënë që jam plotësisht dakord me aktin që ju 

relatuat. Është tërësisht në përputhje me atë që parashikon ligji. Pyetja ime që e mori 

përgjigjen në atë që ju parashtruat, ishte që, situata për zonjën {...} në rastin konkret a do 

ta vështirësonte renditjen e saj, apo jo? Ju u përgjigjët duke thënë që, në rastin konkret 

zonja {...} është kandidate e vetme dhe situata e saj nuk e kondicionin procedurën e 

renditjes. Kështu që unë jam e qartë dhe gjithashtu mendoj që për këto ngërçet e tjera që 

edhe ju i parashtruat, mbase Komisioni i Zhvillimit të Karrierës duhet të rishikojë aktin 

përkatës. Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Marçela, diçka. 

Nuk ishte me ngarkesë. Por thjeshtë pyetja nuk i referohej Komisionit të 

Vlerësimit Etik dhe Profesional, por ishte pyetje që i referohej Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës sepse renditja është ekskluzivitet i këtij Komisioni dhe jo i Komisionit të 

Vlerësimit. Prandaj edhe unë u detyrova që të bëja një shpjegim më të detajuar. 

Faleminderit!  

 

Klodian Kurushi: A mundet edhe unë të bëj një koment? 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.07.2022 (Pika 1) 
 

13 

Ilir Rusi: Po, zoti Kurushi! 

 

Klodian Kurushi: Ju falenderoj për fjalën! 

Kjo pjesa e fundit e kalimit të topit nga një komision tek një komision tjetër nuk 

më shkon. Ne këtu të gjithë jemi anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të gjithë kemi 

përgjegjësinë në fund fare që të gjitha problemet që mund të na lindin gjatë punës sonë, 

t’i zgjidhim bashkërisht. Komisionet nuk punojnë veçmas. Komisionet punojnë në 

mënyrë të integruar me njëri-tjetrin sepse në fund të ditës neve marrim një vendim së 

bashku si Këshill.  

Përtej faktit që ato çfarë u thanë nga Komisioni Etik dhe Profesional nga zonja 

Ukperaj, unë dakordësohem totalisht me to. Pjesën tjetër të diskutimeve që asaj i kanë 

dalë gjatë punë së tyre, është pjesë e punës së tyre. Ato çfarë asaj i kanë dalë në 

përcaktimin e niveleve të vlerësimit për zonjën Tereza, absolutisht ne do t’i marrim si një 

“feedback” i cili do të na ndihmojë në përcaktimin e ndoshta ndonjë rregulli të ri në 

rregulloren përkatëse për të zgjidhur edhe këtë ngërç që u ngrit në diskutimin e sotëm 

ndërmjet zonjave Shehu dhe Ukperaj. Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Kurushi! 

Dikush nga anëtarët e tjerë ka për të diskutuar apo të shtojë diçka? 

Atëherë, kalojmë në votimin e projektvendimit përkatës i cili është pjesë e rendit 

të ditës dhe është bërë i njohur paraprakisht. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për njohjen e nivelit të vlerësimit të gjyqtares {...} gjatë kohës së 
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komandimit në pozicionin e pedagoges së brendshme të shkollës së magjistraturës, për 

periudhën e vlerësimit 2019-2021”. 

 Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi:  

1. Njohjen e vlerësimit etik dhe profesional në nivelin “Shumë mirë”, të bërë nga 

Shkolla e Magjistraturës për znj. {...}, gjatë kohës së komandimit të saj në pozicionin e 

pedagoges së brendshme, për periudhën e vlerësimit 2019-2021 dhe konvertimin e tij në 

nivelin e vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, sipas përcaktimeve të nenit 78, pika 1, shkronja a) 

të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

2. Akti i vlerësimit datë 07.04.2022 “Formular vlerësimi për pedagogen e 

brendshme {...}”, për periudhën e vlerësimit 2019-2021, së bashku me këtë vendim, 

bëhen pjesë e dosjes personale të gjyqtares.  

3. Një kopje e vendimit t’i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 98, të ligjit 

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

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

Apelit, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar.  

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Ju faleminderit!  

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 15.07.2022) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535, datë 17.11.2021, për kandidatin z. 

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

 

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

 

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

orën 10:05 dhe mbaroi në orën 11:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

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

3. Rudina Palloj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme të 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. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me 

vendimin nr. 535, datë 17.11.2021, për kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj). 

 

Ilir Rusi: Në vijim të rendit të ditës, vazhdojmë me pikën 2, duke i dhënë fjalën 

relatorit, zotit Hallunaj. 

  

 Dritan Hallunaj: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

Po ju parashtroj relacionin për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative, për 

kandidatin zotin {...}. 

 Me vendimin nr.535, datë 17.11.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka vendosur:  
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“1. Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative…  

Është bërë publikimi duke caktuar edhe një afat kohor “një muaj nga dita e 

publikimit i vendimi në faqen zyrtare. 

Brenda afatit të kandidimit, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative ka kandiduar edhe gjyqtari z. {...}, aktualisht gjyqtar pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë {...}. 

Me vendimin nr. 26, datë 17.01.2022, Për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, Këshilli ka vendosur: 

“I. Fillimin e procedurës pozicionet e lira të shpallura me nr.535, nr.536, dhe 

nr.537, datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

II. Caktimin e relatorit e z. Dritan Hallunaj;…”. 

III. Për kandidatin z. {...}, i cili ka kandiduar më parë për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës administrative, procedura e 

përfunduar e verifikimit për këto kandidime sa i përket kritereve të përvojës profesionale 

minimale, pasurisë dhe figurës, është e vlefshme edhe për kandidimin e tij për ngritjen në 

detyrë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin 

nr. 535, datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.” 

Në përfundim të procedurës së verifikimit, duke pasur parasysh edhe 

parashikimin e mësipërm të bërë në vendimin nr. 26, datë 17.01.2022, Këshilli me 

vendimin nr. 115, datë 29.03.2022, ka vendosur:  

1.Kualifikimin e kandidatit z. {...} dhe vijimin e procedurave të emërimit në 

Gjykatën e Lartë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 535, datë 

17.11.2021. 

2. Vendimi nr. 211, datë 18.06.2020 dhe vendimi nr. 648, datë 29.12.2020, i 

Këshillit të Lartë Gjyqësor janë pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

Me kualifikimin sipas pikës 6, të këtij relacioni, z. {...} ishte një nga kandidatët e 

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në pozicionin e lirë ku kishte kandiduar, 

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

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në bazën ligjore, mbas shortit për zgjedhjen 

e relatorëve, me vendimin nr. 193, datë 27.05.2022 “Për fillimin e procedurave të 
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përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e shpallura të lira, 

përkatësisht me vendimet nr.535, nr.536, nr.537, datë 17.11.2021”, ka vendosur: 

1. Fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

administrative, të shpallur me vendimin nr. 535 datë 17.11.2021 dhe për 2 (dy) pozicionet 

e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 536 dhe nr. 537, datë 

17.11.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e relatorit për secilën procedurë përzgjedhjeje për emërim sipas 

fushave të së drejtës të pozicioneve të lira të shpallura, si më poshtë: 

a) Për 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative - relator z. 

Dritan Hallunaj. 

Me datë 27.05.2022, në rrugë elektronike është njoftuar kandidati mbi fillimin e 

procedurës së përzgjedhjes dhe caktimin e relatorit si dhe të drejtën për të kërkuar 

përjashtimin e relatorit. 

Rezulton që, kandidati, me shkresën e paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

protokolluar me nr. {...}, datë 24.06.2022, ka shprehur vullnetin e tij mbi tërheqjen nga 

kandidimi në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 535, datë 

17.11.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Në rrethanat e mësipërme, kur kandidati është në procedurën e përzgjedhjes, u 

përgatit ky relacion dhe në bazë të vendimit të Këshillit nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi 

kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, ku përcaktohet se: “Kandidati 

ka të drejtë të tërhiqet nga kandidimi derisa nuk ka përfunduar procedura e përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë, duke depozituar kërkesën e tij me shkrim. Mbi këtë kërkesë, me 

propozim të relatorit të çështjes, Këshilli vendos përfundimin e procedurës së ngritjes në 

detyrë për këtë kandidat dhe përjashtimin e tij nga procedurat e mëtejshme të kandidimit.  

Duke vlerësuar të qartë dhe të plotë vullnetin e shfaqur nga kandidati z. {...} për 

t’u tërhequr nga kandidimi, për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e 

lirë në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 535, datë 

17.11.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe duke vlerësuar të rregullt procedurën e 

ndjekur për këtë kandidat deri tani, relatori i çështjes ia parashtroi rastin Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.07.2022 (Pika 2) 
 

19 

Në mbledhjen e datës 04.07.2022, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, duke 

konsideruar të qartë dhe të plotë vullnetin e shfaqur nga z. {...}, në kërkesën për t’u 

tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë 

në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 535, datë 17.11.2021, 

vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të 

vlerësuar dhe vendosur për përfundimin e kësaj procedure ngritjeje në detyrë në Gjykatën 

e Lartë, për kandidatin, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi. 

 Faleminderit!  

 

 Ilir Rusi: Faleminderit zoti Hallunaj! 

 Ka ndonjë propozim, diskutim me çfarë u parashtrua. 

 Atëherë, nëse nuk ka të tjera propozime ose komente, kalojmë në votimin e 

projektvendimit përkatës. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535, 

datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}”.  

 Në referencë të bazës ligjore përkatëse, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535, 

datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të 

tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar 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, si 
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dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(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 15.07.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

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

3.1 “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

3.2 “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën Administrative 

të Apelit”. 

 

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

 

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

orën 10:05 dhe mbaroi në orën 11:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

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

3. Rudina Palloj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme të 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. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Klodian Kurushi): 

3.1 “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

3.2 “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën Administrative 

të Apelit”. 

 

 

Ilir Rusi: Në vijim të rendit të ditës, kalojmë me pikën 3 duke ia dhënë fjalën 

relatorit përkatës. 

 

 Dritan Hallunaj: Faleminderit!  

 Po parashtroj relacionin për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}, i 

përpiluar nga ana e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 
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Më datë 11.05.2022, gjyqtari {...} ka paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor 

formularin e kandidimit për pjesëmarrje në skemën e delegimit nëpërmjet të cilit ka 

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

Shqipërisë. 

Nga analiza e të dhënave në dosjen personale, sipas informacionit të përcjellë nga 

Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, konstatohet se 

gjyqtari {...} ka përfunduar studimet në degën Drejtësi, titulli Jurist, pranë Universitetit të 

Tiranës në datë 05.07.2002 dhe Shkollën e Magjistraturës në vitin 2007. 

Me dekret nr. 5048, datë 04.10.2006 të Presidentit të Republikës emërohet gjyqtar 

dhe caktohet për të zhvilluar stazhin profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. 

Me dekretin nr. {...}, datë 14.11.2007 të Presidentit të Republikës caktohet 

gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}. 

Me dekretin nr. {...}, datë 16.07.2013 të Presidentit të Republikës emërohet 

gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}. 

Me vendimin nr. {...}, datë 28.10.2013 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë delegohet 

për të kryer përkohësisht detyrën e Kryetarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë {...}. 

Me vendim nr. {...}, datë 29.04.2015 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë emërohet 

Kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}; me vendimin nr.243, datë 

30.06.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ka përfunduar ushtrimi i funksionit si Kryetar i 

kësaj gjykate. 

Me vendim nr. 293, datë 09.09.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor miratohet 

zgjedhja si Anëtar i Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor. 

Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 15 (pesëmbëdhjetë) vite. 

Z. {...} nuk ka masa disiplinore në fuqi. 

Neni 45 i Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullon institutin e skemës së delegimit, kushtet 

dhe kriteret që duhet të plotësohen nga magjistrati për t’u pranuar në këtë skemë, si dhe 

detyrimin e Këshillit për të miratuar rregulla të detajuara për kriteret dhe procedurën për 

përzgjedhjen e magjistratëve si dhe kohën e shërbimit për skemën e delegimit, duke 

parashikuar ndër të tjera se:  
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“1. Magjistratët në të gjitha shkallët, me të paktën një vit përvojë në funksion, 

mund të kandidojnë për t’u caktuar në një pozicion, në skemën e delegimit, e cila krijohet 

në Këshill.  

2. Magjistrati shërben në skemën e delegimit jo më shumë se 5 vjet.  

3. Magjistrati që kandidon për pozicione në skemën e delegimit, nënshkruan një 

deklaratë për dhënien e pëlqimit për t’u caktuar në çdo gjykatë ose prokurori.” 

Në zbatim të nenit 45 të Ligjit 96/2016 të sipërcituar, Këshilli i Lartë Gjyqësor me 

Vendimin nr. 22, datë 07.02.2019, ka miratuar Rregulloren “Për kriteret dhe procedurën e 

funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”. Konkretisht, neni 4 i kësaj Rregulloreje 

përcakton se: 

“Në skemën e delegimit kandidon çdo gjyqtar që plotëson këto kritere: 

a. Të ketë dhënë pëlqimin për t’u komanduar në skemën e delegimit; 

b. Të ketë jo më pak se 1 vit përvojë në funksion; 

c. Të mos jetë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të 

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit; 

d. Të mos ushtrojë funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit; 

e. Të mos jetë i caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi 

cenon funksionalitetin e saj; 

f. Të mos jetë duke ushtruar funksionin e tij si gjyqtar në një gjykatë tjetër për 

shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim”. 

Bazuar në rrethanat e faktit të parashtruara më sipër, në lidhje me parashikimet 

ligjore të nenit 45 të Ligjit nr. 96/2016 si dhe në lidhje me parashikimet e Vendimit nr. 

22, datë 07.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni vlerëson se në rastin 

konkret, jemi në kushtet e pranimit të përfshirjes së gjyqtarit {...} në skemën e delegimit, 

pra të caktimit të tij në këtë skemë pasi: 

- gjyqtari ka dhënë pëlqimin për t’u caktuar në skemën e delegimit;  

-  ka më shumë se 1 vit përvojë në funksion;  

- nuk ndodhet nën efektet e një mase disiplinore;  

- nuk ushtron funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit;  

- është e caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi nuk 

cenon funksionalitetin e saj pasi aktualisht rezulton se në Gjykatën Administrative të 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.07.2022 (Pika 3) 
 

25 

Shkallës së Parë {...} ushtrojnë funksionin 3 gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 4 

gjyqtarë;  

- nuk rezulton të jetë duke ushtruar funksionin e tij si gjyqtar në një gjykatë tjetër 

për shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim. 

Sa më sipër, konkludohet se z. gjyqtari {...} plotëson kriteret për t’u caktuar në 

skemën e delegimit. 

Nga informacion i ardhur në rrugë elektronike nga Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë {...} rezulton se: “...z.{...} ka gjithsej në proces gjykimi 21 çështje 

gjyqësore nga të cilat 10 çështje janë në fazën e seancës përgatitore dhe 11 çështje janë në 

fazën e gjykimit”. 

Gjithashtu z. {...} ngarkohet të përfundoj gjykimin e çështjeve të veçanta, në 

gjykata të ndryshme nga ai ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, të caktuara 

me vendim të Këshillit. (Në gjykatën administrative të shkallës së parë Gjirokastër) dhe 

sipas informacioneve të marra në rrugë elektronike z.{...} ka 1 (një) çështje në këtë 

gjykatë. 

Në këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i propozon Këshillit të Lartë 

Gjyqësor të vendosë: 

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 1 (një) vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave.   

3. Përjashtimin e gjyqtarit z. {...} nga procedurat e shortit pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë {...}.  

4. Gjyqtari i skemës së delegimit, z. {...}, ngarkohet të përfundojë të gjitha 

çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {...} që kanë 

kaluar në seancë gjyqësore. 

4.1 Gjyqtari i skemës së delegimit, z. {...}, ngarkohet të përfundojë gjykimin e 

çështjeve të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ai ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme, të caktuara me vendim të Këshillit. 

5. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data e njoftimit. 

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

Faleminderit zoti Zëvendëskryetar!  
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Ky ishte relacioni. 

 

 Ilir Rusi: Ju falenderoj zoti Hallunaj! 

 Anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor kanë ndonjë propozim, koment, diskutim?  

 

 Brikena Ukperaj: Po zoti Rusi, kam unë një diskutim. 

 Ilir Rusi: Po zonja Ukperaj! 

 

 Brikena Ukperaj: Nuk e gjej të pasqyruar në relacion. Si është vlerësuar zbatimi i 

nenit 149, pika 1, shkronja “b” lidhur me rastin e zotit {...}? Zoti {...} është anëtar i 

Kolegjit Zgjedhor dhe duke qenë anëtar i Kolegjit Zgjedhor, Kodi Zgjedhor ka një 

parashikim ku thuhet se gjyqtari gjatë ushtrimit të detyrës në Kolegjin Zgjedhor nuk 

mund (midis të tjerash) ... të lëvizë nga detyra në mënyrë të përkohshme apo të 

përhershme, për shkaqe disiplinore, organizim gjyqësor. Ka qenë “për ngritje në detyrë” 

dhe togfjalëshi “ngritje në detyrë” është shfuqizuar. Mendoj që ky është rasti i parë ku ne 

kemi një anëtar të Kolegjit Zgjedhor që do ta veçojmë në skemë delegimi sipas 

propozimit të Komisionit. Prandaj vlerësoj që duhet të mbajmë një qëndrim lidhur me 

mënyrën e interpretimit të dispozitës. Është marrë parasysh nga ana e Komisionit? Këtë 

pyetje kisha. 

 

 Dritan Hallunaj: Faleminderit!  

 Nga ana e Komisionit është marrë parasysh. Nëse e ndoqët me vëmendje është 

parashikuar edhe kjo në relacionin e paraqitur, që me vendim nr. 293, datë 09.09.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor miratohet zgjedhja si Anëtar i Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor. 

Pra, meqenëse e kemi parashikuar edhe tek materialet, ne kemi vlerësuar si Komision që 

nuk ka ndonjë pengesë për sa i përket kësaj pike. Pastaj është mbledhja plenare që vendos 

kriteret apo vlerësimet e veçanta që kemi të bëjmë në këtë rast apo në rastet e tjera. 

  

 Klodian Kurushi: A mundet të bëj edhe unë një koment? 

 Ilir Rusi: Po, zoti Kurushi! 

 

 Klodian Kurushi: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 
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 Atëherë, në lidhje me këtë situatë që ngriti zonja Ukperaj unë mund të jap një 

shpjegim. Është një çështje që është diskutuar në Komision, edhe më tej sesa Komisioni.  

Ne kemi mbajtur qëndrimin që neni 149 i Kodit Zgjedhor në rastin konkret nuk 

afekton/ndikon. Pse? Sepse neni 149 parashikon rastet kur kemi ndalim nga Këshilli për 

gjyqtarin i cili në rastet kur ai ndodhet në mandatin e anëtarit të Komisionit Zgjedhor, ka 

një ndalim për Këshillin që të nisë një procedim disiplinor ose ta transferojë atë për shkak 

të nevojave që kërkon sistemi. Rasti konkret i referohet situatës ku gjyqtari ka paraqitur 

një kërkesë për t’u përfshirë në skemë delegimi dhe specifikisht, kjo situatë nuk është e 

natyrës ndaluese të parashikuar në nenin 149 ashtu sikundër nuk është dhe është e hequr 

në nenin 149 (siç e tha edhe zonja Ukperaj), rasti i promovimit të gjyqtarit. Ne menduam, 

e kemi sqaruar, e kemi diskutuar dhe kemi në një konkluzion ne si Komision që, gjyqtari 

i cili aplikon për t’u përfshirë në skemën e delegimit dhe ndërkohë ai ka mandatin e 

anëtarit të Komisionit Zgjedhor, në këtë rast themi që kjo situatë nuk ndikon në 

shqyrtimin, dhe kur janë kriteret ligjore, në miratimin e kërkesës së tij për t’u përfshirë në 

skemën e delegimit. Vetëm në ato raste kur mund të ekzistojë mundësia e ndonjë hetimi 

disiplinor apo mundësia e ndonjë riorganizimi dhe transferimi pa pëlqimin e tij për shkak 

të riorganizimit në një gjykatë tjetër, këto janë situata ndaluese që Këshilli në këtë rast 

nuk mund t’i ndërmarrë ndaj një gjyqtari që ka njëkohësisht edhe mandatin e anëtarit të 

Komisionit Zgjedhor. Faleminderit!  

  

 Ilir Rusi: Faleminderit zoti Kurushi! 

 

 Brikena Ukperaj: Mundem zoti Rusi? 

 Ilir Rusi: Po, zonja Ukperaj! 

 

 Brikena Ukperaj: Pajtohem plotësisht dhe nuk i heq asnjë pikë diskutimit që bëri 

zoti Kurushi, por vlerësoj që kjo gjë duhet të ishte shtruar për diskutim në Këshill, 

prandaj edhe e ngrita si pyetje. 

 Edhe unë kam të njëjtin mendim që në rastet kur gjyqtari i Kolegjit Zgjedhor bën 

një kërkesë vullnetare për të kandiduar për të marrë pjesë në skemën e delegimit apo për 

t’u caktuar në një gjykatë tjetër, pra është një aplikim i vullnetshëm i gjyqtarit, në këtë 

rast neni përkatës i Kodit Zgjedhor nuk gjen zbatim sepse neni 149 në fakt i referohet 
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mbrojtjes së posaçme për gjyqtarët e kolegjit, në mënyrë të tillë që ata nuk mund t’i 

nënshtrohen një procedimi disiplinor (kjo është mbrojtje që i bëhet gjyqtarëve të kolegjit 

për shkak të pozicionit dhe çështjeve që ai shqyrton, me qëllim që të mos bëhet mjet 

presioni procedimi disiplinor për gjyqtarin) dhe nga ana tjetër ai nuk mund të lëvizet 

qoftë përkohësisht apo në mënyrë të përhershme për efekt të organizimit (përdoret fjala të 

lëvizet, në vlerësimin tim, në kuptimin që kjo lëvizje duhet të jetë një lëvizje tej vullnetit 

të gjyqtarit apo pa marrë vullnetin e gjyqtarit).  

Në rastet kur kemi aplikime të vullnetshme, pra me kërkesë të gjyqtarit, siç është 

ngritja në detyrë, ashtu siç është edhe skema e delegimit, nuk ka pengesë dhe nuk gjen 

zbatim neni 149 i Kodit Zgjedhor. Prandaj edhe unë jam dakord që në këtë rast neni 149, 

pika 1, germa “b” nuk përbën pengesë për pjesëmarrjen e gjyqtarit në skemë delegimi. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Ukperaj! 

Ka diskutime të tjera në lidhje me çështjen në fjalë? 

Atëherë, kalojmë në votimin e projektvendimit përkatës. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. Edhe unë, ashtu siç parashtruan edhe zonja Ukperaj, 

ashtu edhe zoti Kurushi, apo Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, vlerësoj se nuk ka asnjë 

pengesë ligjore për anëtarin e Kolegjit Zgjedhor për të kandiduar vullnetarisht për të qenë 

pjesë e skemës së delegimit. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”.  

 Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

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

2. Caktimin e gjyqtarit z. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor, me afat deri në 1 (një) vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave.  

3. Përjashtimin e gjyqtarit z. {...} nga procedurat e shortit pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë {...}.  

4. Gjyqtari i skemës së delegimit, z. {...}, ngarkohet të përfundojë të gjitha 

çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...} që kanë 

kaluar në seancë gjyqësore. 

4.1 Gjyqtari i skemës së delegimit, z. {...}, ngarkohet të përfundojë gjykimin e 

çështjeve të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ai ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme, të caktuara me vendim të Këshillit. 

5. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data e njoftimit. 

6. 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”, të ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë {...}. 

Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Sipas rendit të ditës, vazhdojmë me pikën 3.2 të pikës 3, duke ia dhënë 

fjalën po relatorit përkatës. 

 

Dritan Hallunaj: Po, i nderuar zoti Zëvendëskryetar.  

Ju faleminderit! 

Më tej, duke vijuar në zbatim të rregullores së miratuar nga ana e Këshillit, pas 

caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit, do vijojmë me projektvendimin për caktimin 

e gjyqtarit në skemën e delegimit në gjykatën kompetente apo në gjykatën ku ne 

mendojmë dhe që është Gjykata Administrative e Apelit Tiranë. 

Pas miratimit të projektvendimit “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit 

z. {...}”, në situatën që ndodhet Gjykata Administrative e Apelit, e cila është e tillë që 

prej datës 22.06.2022, është në gjendje realisht të vështirë.  

Nga 13 (trembëdhjetë) gjyqtarë që është organika e saj, në detyrë aktualisht, janë 

vetëm 5 (pesë)gjyqtarë. 
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Me shkarkimin e znj. {...} në Gjykatën Administrative e Apelit, situata bëhet e 

vështirë, duke mbajtur në konsideratë faktin e ngarkesës së gjyqtarëve në raport me 

numrin e tyre aktual.  

Në një situatë të tillë, Gjykata Administrative e Apelit është në nevojë për pasjen 

në vijimësi në detyrë pranë saj minimalisht edhe të një gjyqtari tjetër. 

Meqenëse z. {...}, u miratua për t’u përfshirë në skemën e delegimit të gjyqtarit, 

do të jetë gjyqtari më i ri skemës së delegimit, ndërsa dhjetë gjyqtarët e tjerë të skemës së 

delegimit janë caktuar tashmë nga Këshilli për plotësimin e nevojave imediate të 

gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe atij të posaçëm. Nisur nga nevoja 

imediate e Gjykatës Administrative e Apelit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka 

propozuar caktimin e z. {...} në Gjykatën Administrative e Apelit, për të gjithë periudhën 

njëvjeçare të caktimit në këtë skemë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se gjyqtari z. {...} ka përvojë profesionale mbi 

15 vjet, pra ka përvojën minimale profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4 e Ligjit nr. 

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

ndryshuar, për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit, rrethanë kjo që i jep të drejtë 

Këshillit ta caktojë atë në gjykatën e apelit për periudhën e komandimit në skemën e 

delegimit, sikurse përcaktohet në shkronjën “a”, pika 4, të nenit 45, të këtij ligji, në të 

cilën thuhet se: “4. Këshilli cakton magjistratin në skemën e delegimit në bazë të 

nevojave të një gjykate ose prokurorie: a) në çdo pozicion të të njëjtit nivel ose të një 

niveli tjetër, për të cilin magjistrati përmbush kërkesat; ...”. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në pesë pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

{...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës Administrative të Apelit për periudhën deri 

më datë ___ (është lënë bosh në varësi të diskutimit që do kemi), pikërisht deri më datën 

kur datohet caktimi i tij në skemën e delegimit, pra në varësi të vendimmarrjes që do 

kemi sot. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari e skemës së delegimit z. 

{...} përjashtohet nga procedurat e shortit në Gjykatën Administrative të Apelit për 

periudhën deri më datë 18.07.2022, me përjashtim të çështjeve për të cilat do të kenë 

pengesë ligjore për gjykimin e tyre gjyqtarët e tjerë që gjykojnë në atë gjykatë.  
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Kjo për të evituar ngarkesën e tij dhe mundësuar përfundimin së gjykuari të 

çështjeve në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {...}, sikurse është parashikuar 

në pikën përkatëse, të projektvendimit “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. 

{...}”, ku përcaktohet se: “Gjyqtari i skemës së delegimit, z. {...}, ngarkohet të përfundojë 

të gjitha çështjet që ka në shqyrtim...”. 

Në pikën 3 të projektvendimit parashikohet se: Ngarkohet Zëvendëskryetarja e 

Gjykatës Administrative të Apelit për përcaktimin e numrit dhe të rrethit të çështjeve që 

do të rindahen me short, me qëllim që ngarkesa e punës së gjyqtarit {...}, për aq sa është e 

mundur, të jetë jo më të lartë se numri mesatar i çështjeve për gjyqtar të asaj gjykatë, si 

dhe të përfshijë çështje të të gjitha kategorive dhe të së njëjtës vjetërsi sipas kohës së 

regjistrimit të tyre, për të cilat nuk janë kryer veprime apo shpallur për gjykim nga 

gjyqtarët relatorë. 

Pika 4 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të vendimit, 

pikërisht nga data e njoftimit.  

Ndërkohë në pikën 5 të projektvendimit përcaktohet se efektet financiare sipas 

këtij vendimi përballohen nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë {...}, pra nga 

gjykata ku gjyqtari {...} ka caktimin e përhershëm.  

Ndërsa në pikën 6 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i 

njoftohet gjyqtarit z. {...}, në adresën postare elektronike zyrtare, Gjykatës  

Administrative të Apelit, si edhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}. 

Mbetet për t’u caktuar periudha se kur do të jetë i caktuar zoti {...} në skemën e 

delegimit pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Kërkoj që ta diskutojmë të 

gjithë bashkë. Mund të vendosim dhe propozoj që të jetë fillimi i muajit tjetër apo ta 

vlerësojmë të gjithë bashkë. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Hallunaj! 

Atëherë do kërkoja edhe propozimet dhe diskutimet e anëtarëve në lidhje me 

datën e fillimit. 

 

Brikena Ukperaj: Atëherë, mundem? 

Ilir Rusi: Po, patjetër! 
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Brikena Ukperaj: Në fakt në pikën 2 është përcaktuar data 18.07. I qëndroni kësaj 

date Tani apo është...? 

 

Dritan Hallunaj: Atëherë, nuk është kjo data 18.07., pasi është data kur është 

përpiluar materiali, por nuk është se është fiks ajo datë. 

 

Brikena Ukperaj: Duke marrë shkas që ka një ngarkesë shumë-shumë të ulët 

(kishte 20 çështje në gjykim?), ka një ngarkesë shumë të ulët gjyqtari në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë {...} dhe kishte rreth 11 çështje në seancë gjyqësore... 

 

Dritan Hallunaj: Më fal. Gjyqtari ka në gjykim rreth 11 çështje. Në total janë 21. 

Ne kemi lënë vetëm çështjet që ai ka në seancë gjyqësore.      

 

Brikena Ukperaj: Domethënë, në vlerësimin tim, nuk ka asnjë pengesë që 

gjyqtari, për mua, të shkojë edhe nesër. S’ka asnjë lloj pengese. Sepse çështjet që ai i ka 

në seancë gjyqësore do t’i përfundojë. Çështjet e tjera, është e pamundur ndoshta t’i 

përfundojë, por gjithsesi janë shumë pak çështje. Janë 9 çështje, apo 10 çështje, që 

lehtësisht mund të shpërndahen midis dy gjyqtarëve të tjerë që ka Gjykata Administrative 

e Shkallës së Parë. 

 

Dritan Hallunaj: Edhe unë personalisht jam dakord që sa më parë, duke parë 

edhe nevojat e asaj gjykate (Gjykatës Administrative), dhe mund ta caktojmë që të hënën. 

 

Brikena Ukperaj: Edhe unë jam dakord që ai mund të shkojë që të hënën. Nuk ka 

asnjë lloj problemi. Nuk ka asnjë cenim funksionaliteti. Përkundrazi, sa më shpejt të 

përfshihet në short ën Gjykatën Administrative të Apelit, më mirë do të jetë. Por 

gjithsesi... 

 

Dritan Hallunaj: Personalisht jam dakord. 

 

Ilir Rusi: Atëherë bëhet fjalë për ditën e hënë, më datë 18. 
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Dritan Hallunaj: Po, 18 korrik 2022. 

 

Ilir Rusi: Kolegët e tjerë anëtarë, kanë diskutime? 

 

Klodian Kurushi: Edhe një diskutim të vogël nëse më lejoni? 

Ilir Rusi: Po, zoti Kurushi! 

 

Klodian Kurushi: Nga momenti që ne kemi bërë relacionin përkatës dhe aty kemi 

përcaktuar datën 18, ka qenë një afat afërsisht 10 ditë. Arsyeja e vendosjes së këtij afati, 

nga momenti që ne kemi bërë relacionin dhe kur kemi përcaktuar datën e fillimit të 

funksioneve si gjyqtar në Gjykatën e Apelit Administrativ, kemi marrë në konsideratë 

realisht ngarkesën e gjyqtarit në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {...}, dhe 

kemi parë që ngarkesa është jashtëzakonisht e ulët. Duke qenë një ngarkesë e ulët, e para, 

dhe duke marrë parasysh faktin që të gjitha gjykatat administrative të shkallëve të para 

kanë një gjykatë apeli, për të mos prishur jo vetëm funksionalitetin por edhe për të mos e 

konsumuar gjyqtarin në shumë çështje dhe në heqje dorë rrjedhimisht nga çështjet ku ai 

shkon nga shkalla e parë në apel, kemi konkluduar që çështjet që ai ka në gjykim në fazën 

e gjykimit në shkallën e parë administrative, të vijojë gjykimi për shkak të ngarkesës së 

ulët që ka, edhe për faktin tjetër që ai do shkojë në gjykatën e apelit administrativ. Pra të 

konsumohet në shkallë të parë dhe në apel ai është i detyruar që të japë dorëheqjen për 

shkak të papajtueshmërisë, pra të konsumohet dhe të zgjidhi një kategori çështjesh që ai i 

ka akoma në gjykim. Ky ishte kriteri i parë që vendosëm pse duhet që ky gjyqtar të 

gjykojë çështjet që ai i ka në gjykim në shkallë të parë. E dyta, kemi vënë datën 18, ne e 

kemi cilësuar si datë të përshtatshme për faktin se nuk prish asnjë lloj funksionaliteti si në 

largimin e tij nga gjykata e shkallës së parë administrative Korçë, ashtu edhe në 

përfshirjen sa më shpejt në skemën e delegimit në Gjykatën Administrative të Apelit për 

shkak edhe të numrit të madh të çështjeve që ka kjo gjykatë ku ai do të shkojë në skemën 

e delegimit. Kështu që për mua, data 18 është ditë oportune, sikundër ne kemi bërë 

propozimin tonë në relacionin dhe në projektvendimin përkatës. Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Kurushi! 

Kanë diskutime të tjera kolegët anëtarë? 
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Atëherë, para se të kalojmë në votim, meqenëse s’ka diskutime të tjera, tek pika 1 

po përcaktojmë që “1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar 

pranë Gjykatës Administrative të Apelit duke filluar nga data 18.07.2022 deri në 

18.07.2023.” – është i saktë ky formulim të nderuar? 

 

Dritan Hallunaj: Po, e saktë është. 

 

Ilir Rusi: Pra duke filluar nga dhe duke përfunduar më datë 18.07.2023. Okej, 

dakord. 

Faleminderit!  

Atëherë, po kalojmë në votimin e projektvendimit përkatës me ndryshimin që u 

bë për shkak të diskutimeve të zhvilluara në këtë moment përgjatë mbledhjes plenare.   

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} në Gjykatën 

Administrative të Apelit”.  

 Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

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

Administrative të Apelit nga data 18.07.2022 deri më datë 18.07.2023. 

2. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} përjashtohet nga procedurat e shortit në 

Gjykatën Administrative të Apelit për periudhën deri më datë 18.07.2022, me përjashtim 

të çështjeve për të cilat gjyqtarët e kësaj gjykate do të kenë pengesë ligjore për gjykimin e 

tyre. 

3. Ngarkohet Zëvendëskryetarja e Gjykatës Administrative të Apelit për 

përcaktimin e numrit dhe të rrethit të çështjeve që do të rindahen me short, me qëllim 
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që ngarkesa e punës së gjyqtarit {...}, për aq sa është e mundur, të jetë jo më e lartë se 

numri mesatar i çështjeve për gjyqtar të asaj gjykate, si dhe të përfshijë çështje të të gjitha 

kategorive dhe të së njëjtës vjetërsi sipas kohës së regjistrimit të tyre, për të cilat nuk janë 

kryer veprime apo shpallur për gjykim nga gjyqtarët relatorë. 

4. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data e njoftimit. 

5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë {...}.  

6. 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, 

Gjykatës Administrative të Apelit dhe Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë {...}.  

Ky vendim 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 15.07.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës. 

 

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

 

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

orën 10:05 dhe mbaroi në orën 11:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

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

3. Rudina Palloj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme të 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. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

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

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 128, datë 01.04.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

 Ilir Rusi: Sipas rendit të ditës, vazhdojmë me pikën 4 të saj, duke ia dhënë fjalën 

relatorit përkatës. 

 

 Dritan Hallunaj: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

 Vijojmë me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.  
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 Këshilli i Lartë Gjyqësor pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji dhe me miratimin edhe të Vendimit nr. 70, datë 

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

ndryshme, ka hapur disa procedura ngritjeje në detyrë të gjyqtarëve, ndër të tjera, edhe në 

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

pikërisht me vendimin nr. 128, datë 01.04.2021.  

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, që përfundoi më 

datë 16.04.2021, kandidoi vetëm një kandidat, konkretisht gjyqtarja znj. {...}, gjyqtare 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, aktualisht gjyqtare e skemës së delegimit, e 

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

dhe Krimin e Organizuar. 

Aktualisht, në procedurën e ngritjes në detyrë të shpallur me vendimin nr. 128, 

datë 01.04.2021, ka përfunduar procedura e verifikimit për kandidaten e vetme znj. {...}, 

për të cilën, Këshilli, me vendimin nr. 234, datë 30.06.2022, ndër të tjera, ka vendosur 

kualifikimin e saj dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Për këtë kandidate po 

vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional nga ana e Komisionit të Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

Sa më sipër, rezulton se në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të 

shpallur me vendimin nr.128, datë 01.04.2021, kandidatja e vetme znj. {...} është 

kualifikuar. 

Në vendimin nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”, pika 24, parashikohet se: “Këshilli, jo më vonë së 7 ditë nga 

vendimi i parë për kualifikimin e një kandidati, vendos fillimin e procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, si dhe cakton, nëpërmjet shortit, relatorin për atë 

procedurë. Për arsye të motivuara, mbi kërkesën e çdo anëtari të Komisionit, Këshilli 

mund të vendosë përjashtimin e tij nga shorti”, etj. 

Nga ana tjetër, në këtë akt nënligjor, Kreun III (“Përkufizime”), pika 7, shkronja 

“j”, përcaktohet se: “Procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”, nënkupton procesin 

administrativ të renditjes dhe përzgjedhjes, sipas rastit, kandidatin...”. Më tej, në 

shkronjën “d”, të kësaj pike, përcaktohet se: “Komision”, nënkupton Komisionin e 
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Zhvillimit të Karrierës pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor...; si dhe përcaktimet në germën 

“g”, të kësaj pike, përcaktohet se: “Relator”, nënkupton anëtarin e përhershëm ose 

zëvendësues të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës...”. 

Ndaj sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 

projektvendimin “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

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

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”.  

Propozimi i Komisionit: 

Nëpërmjet këtij projektvendimi, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të 

vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

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

lirë të shpallur me vendimin nr.128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Po ashtu, sipas këtij projektvendimi, pikës 2, të tij, Këshilli do të duhet të caktojë 

relatorin për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në pozicionin e lirë si më 

lart.  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në këtë rast ka vlerësuar se relatori i caktuar 

me vendim të Këshillit, për çështjet e përzgjedhjes lidhur me pozicionin e shpallur me 

vendimin nr. 125, datë 01.04.2021, dhe nr. 123, datë 01.04.2021 do të duhet të caktohet 

relator edhe për procedurën e përzgjedhjes që propozohet të fillohet sipas 

projektvendimit, pra për çështjet e përzgjedhjes për pozicionin e lirë të shpallur me 

vendimin nr. 128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Në këtë rast, relatori do jetë z. Alban Toro. Kjo propozohet, duke mbajtur në 

konsideratë për këtë praktikën e ndjekur deri më sot për shpërndarjen e ngarkesës së 

punës, ku me synimin e administrimit sa më të mirë dhe më me efikasitet të këtij procesi 

si relator në procedurën/at e përzgjedhjes të filluara rishtazi është caktuar anëtari i 

Komisionit, që është caktuar përmes shortit, si relator për procedurën/at e tjera të 

përzgjedhjes të filluara më parë, në kuadër të procedurave të ngritjes në detyrë në të 

njëjtën gjykatë. Përjashtim nga ky rregull i ndjekur kanë qenë rastet kur në një gjykatë ka 

pasur shumë pozicione të lira në proces, në më shumë se një fushë të së drejtës dhe me 

disa kandidatë për çdo pozicion. Në këto raste relatori është caktuar përmes shortit, 
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sipas fushave të së drejtës së pozicioneve të lira në proces. Rasti në shqyrtim nuk është i 

tillë. 

Së fundi, në projektvendim parashikohet dhe momenti i hyrjes së tij në fuqi, 

konkretisht menjëherë me botimin e vendimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Pra propozohet që të jetë zoti Toro si relator i kësaj procedure të përzgjedhjes. 

Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Hallunaj! 

Ka diskutime apo propozime anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor në lidhje me 

këtë çështje? 

Koha e arsyeshme për të pasur një propozim besoj që kaloi, kështu që po kalojmë 

tek votimi i projektvendimit përkatës. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

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

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

Këshilli vendosi, në referim të bazës ligjore: 

1. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

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

lirë të shpallur me vendimin nr. 128, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e z. Alban Toro, si relator të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë, për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 128, datë 01.04.2021, në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare 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 15.07.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të rishpallur me vendimin nr. 135. datë 01.04.2021, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

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

 

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

orën 10:05 dhe mbaroi në orën 11:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

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

3. Rudina Palloj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme të 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. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të 

rishpallur me vendimin nr. 135. datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

 Ilir Rusi: Në vijim të mbledhjes, vazhdojmë me pikën 5 të rendit të ditës, duke ia 

dhënë fjalën relatorit përkatës. 

  

 Dritan Hallunaj: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

 Pika 5 ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të rishpallur me vendimin nr. 135. datë 01.04.2021, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor”. Për këtë është përgatitur edhe relacioni përkatës. 
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 Këshilli i Lartë Gjyqësor pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji dhe me miratimin edhe të vendimit nr. 70, datë 

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

ndryshme, ka hapur disa procedura ngritjeje në detyrë të gjyqtarëve, ndër të tjera, edhe në 

Gjykatën e Apelit Vlorë, pikërisht me vendimin nr. 135, datë 01.04.2021. 

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, që përfundoi më 

datë 16.04.2021, kandidoi vetëm një kandidat, konkretisht gjyqtarja znj. {...}, gjyqtare 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, aktualisht gjyqtare e skemës së delegimit, e 

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

dhe Krimin e Organizuar. 

Aktualisht, në procedurën e ngritjes në detyrë të shpallur me vendimin nr. 135, 

datë 01.04.2021, ka përfunduar procedura e verifikimit për kandidaten e vetme znj. {...}, 

për të cilën, Këshilli, me vendimin nr. 234, datë 30.06.2022, ndër të tjera, ka vendosur 

kualifikimin e saj dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Vlorë. Për këtë kandidate po vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional nga ana e 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

Sa më sipër, rezulton se në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Vlorë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.135, datë 01.04.2021, kandidatja e 

vetme znj. {...} është kualifikuar. 

Në vendimin nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”, parashikohet se: “Këshilli, jo më vonë së 7 ditë nga vendimi i parë 

për kualifikimin e një kandidati, vendos fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë, si dhe cakton, nëpërmjet shortit, relatorin për atë procedurë.  

Nga ana tjetër, në këtë akt nënligjor, pika 7, shkronja “j”, përcaktohet se: 

“Procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”, nënkupton procesin administrativ të 

renditjes dhe përzgjedhjes, sipas rastit, kandidatin ose kandidatët e renditur më lart”; si 

dhe janë edhe specifikimet që u cituan në rastin e mësipërm për fjalët “Komision”, 

“Relator”, etj. 

Ndaj sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 

projektvendimin “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.135, datë 

01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.   
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Nëpërmjet këtij projektvendimi, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të 

vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Vlorë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.135, datë 01.04.2021, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. 

Po ashtu, sipas këtij projektvendimi, pikës 2, të tij, Këshilli do të duhet të caktojë 

relatorin për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, 

në pozicionin e lirë si më lart.  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në këtë rast ka vlerësuar se jemi përpara 

propozimit të përdorimit të mekanizimit të shortit ndërmjet 2 anëtarëve të tjerë të 

Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, konkretisht kryetarit z. Klodian Kurushi dhe 

anëtarit z. Dritan Hallunaj (me qëllim shpërndarjen sa më të barabartë të ngarkesës, në 

kushtet kur z. Alban Toro u propozua dhe u miratua si relator për procedurën e 

përzgjedhjes për pozicionin e lirë në GJPSHKKO, të shpallur me vendimin nr.128, datë 

01.04.2021.   

Së fundi, në projektvendim parashikohet dhe momenti i hyrjes së tij në fuqi, 

konkretisht menjëherë me botimin e vendimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.  

 Pra propozohet që shorti të jetë midis meje dhe kryetarit të këtij Komisioni, z. 

Kurushi. Ju faleminderit! 

 

 Ilir Rusi: Faleminderit zoti Hallunaj. 

 Keni diskutime mbi çka u propozua nga relatori/komisioni përkatës? 

 Nëse s’ka propozime të tjera, i kërkoj administratës të shërbimit civil gjyqësor për 

të bërë procedurat e hedhjes së shortit. 

 

 Procedura e hedhjes së shortit: 

 Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e dy relatorëve: z. Klodian 

Kurushi dhe z. Dritan Hallunaj. 

 Procedura e përzgjedhjes nga shorti rezulton si më poshtë: 

 I përzgjedhur nga shorti rezulton zoti Dritan Hallunaj. 

  

 Ilir Rusi: Ju falenderoj për hedhjen e shortit. 
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 Sipas shortit, relator do të jetë zoti Dritan Hallunaj. 

 Kalojmë në votimin e projektvendimit përkatës. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të rishpallur 

me vendimin nr. 135. datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

1. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin 

nr. 135, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e z.Dritan Hallunaj, si relator për këtë procedurë përzgjedhjeje për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare 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 15.07.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e 

procedurës së mbarimit të statusit të magjistratit  për z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

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

 

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

orën 10:05 dhe mbaroi në orën 11:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

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

3. Rudina Palloj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme të 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. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit të 

magjistratit për z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

 Ilir Rusi: Kalojmë tek pika 6 e rendit të ditës, duke ia kaluar fjalën relatorit 

përkatës. 

  

 Dritan Hallunaj: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

 Pika e gjashtë e rendit të ditës ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për 

përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}”. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 24.05.2022 është depozituar një 

kërkesë me shkresë protokolluar me nr. {...} prot., nga gjyqtari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...}, z. {...}, nëpërmjet të cilës ai ka parashtruar heqjen dorë nga statusi i 

magjistratit. 
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Në kërkesën e tij, gjyqtari z. {...} ka kërkuar të heqë dorë nga funksioni i gjyqtarit 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe shqyrtimin e kësaj kërkese nga Këshilli.  

Ndërkohë, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 20.06.2022 është depozituar 

një kërkesë tjetër nga gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, z. {...}, nëpërmjet të 

cilës ai parashtron heqjen dorë nga kërkesa për dorëheqje duke kërkuar revokimin e 

kërkesës për heqje dorë nga statusi dorëzuar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke 

kërkuar mosshqyrtimin e asaj kërkese nga Këshilli. 

  Në ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë”, të ndryshuar, gjejmë këto parashikime ligjore lidhur me fillimin dhe 

mbarimin e një procedure administrative:  

Neni 41 i K.Pr.Administrative shprehet se: “1. Procedura administrative fillon 

kryesisht ose me kërkesë. 2. Fillimi i procedurës kryesisht është në diskrecionin e organit 

publik. Organi publik është i detyruar të fillojë procedurën administrative kryesisht kur: 

a) ligji ose akti nënligjor parashikon fillimin e procedurës; b) situata faktike është e tillë 

që organi publik duhet të fillojë procedurën administrative për mbrojtjen e interesit 

publik. 3. Procedura administrative konsiderohet e filluar: a) me kryerjen e çdo veprimi 

procedural nga organi publik në rastin e procedurës së filluar kryesisht; ose b) me 

paraqitjen e kërkesës përpara organit publik, në rastin e procedurës së filluar me 

kërkesë”. 

Në nenin 64 të K.Pr.Administrative, parashikohet e drejta e një pale të procedimit 

administrativ për t’u tërhequr nga ky procedim me anë të kërkesës së paraqitur prej tij, 

duke parashikuar ndër të tjera se: “... 2. Një palë, me anë të një kërkese me shkrim, mund 

të tërhiqet tërësisht ose pjesërisht nga procedura administrative dhe të heqë dorë nga të 

drejtat dhe interesat e saj ligjorë, përveç rasteve kur ajo ndalohet me ligj. Ndryshimi apo 

tërheqja e kërkesës mund të kryhet në çdo kohë, për sa kohë që organi publik nuk ka 

marrë një vendim përfundimtar. Pas tërheqjes së një pale, organi publik vendos 

përfundimin e procedurës administrative. Në këtë rast, organi publik njofton palët e treta, 

nëse ka. 3. Vendimi i organit publik për t’i dhënë fund procedurës administrative, pas 

tërheqjes së njërës prej palëve, mund të ankimohet nga çdo palë tjetër...”. 

Ndërsa nenet 90-96 të ligjit të sipërcituar trajtojnë përfundimin e procedurës 

administrative dhe rastet e përfundimit të saj. Kështu neni 90 shprehet se: “1. Procedura 

administrative, e nisur me kërkesë, përfundon me një vendimmarrje përfundimtare për 
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çështjen, përkatësisht një akt administrativ apo një kontratë administrative. Në vendimin 

përfundimtar për çështjen, organi publik vendos për të gjitha çështjet e ngritura nga palët 

gjatë procedurës dhe që nuk kanë marrë zgjidhje gjatë tij. 2. Përfundimi i procedurës 

administrative, të nisur kryesisht, është në diskrecion të organit publik, përveçse kur 

parashikohet ndryshe nga ligji. 3. Procedura administrative, e nisur me kërkesë apo 

kryesisht, deklarohet e përfunduar pa një vendim përfundimtar për çështjen, në rastet e 

parashikuara në nenet 93-96 të këtij Kodi. Deklarata e përfundimit të procedurës 

administrative, pa një vendim përfundimtar për çështjen, përbën akt administrative”. 

Ndërsa neni 94 i K.Pr.Administrative parashikon tërheqjen nga kërkesa si një nga 

rastet e përfundimit të procedurës administrative të nisur me kërkesë, duke u shprehur se: 

“1. Si rregull, në procedurën administrative të nisur me kërkesë, organi publik deklaron 

përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar për çështjen, nëse pala që ka paraqitur 

kërkesën e tërheq atë. 2. Organi publik mund të deklarojë përfundimin e procedurës së 

nisur me kërkesë, pa vendim përfundimtar edhe nëse rezulton qartazi nga rrethanat se 

pala që ka paraqitur kërkesën, nuk ka më interes për vazhdimin e procedurës dhe e ka 

braktisur atë. 3. Në çdo rast, tërheqja e kërkesës apo braktisja e procedurës nuk ndikon në 

vazhdimin e tij, nëse organi publik çmon se vazhdimi i procedurës është në interes 

publik, me përjashtim të rasteve kur procedura është e tillë që mund të fillojë vetëm me 

kërkesën e palës......” 

Bazuar sa më sipër, referuar faktit se në rastin konkret jemi para një procedure 

administrative të filluar me kërkesë të subjektit, në këtë rast të magjistratit dhe në kushtet 

kur subjekti aktualisht është tërhequr nga kërkesa e paraqitur prej tij, për sa kohë Këshilli 

nuk ka disponuar me një vendim përfundimtar lidhur me këtë kërkesë, vlerësohet se në 

rastin konkret jemi në kushtet e deklarimit të përfundimit të procedurës administrative të 

nisur me kërkesë nga gjyqtari {...}. 

Mbi sa më lart, i propozojmë Këshillit të Lartë Gjyqësor të vendosë: 

Përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar 

i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kjo kërkesë. 

Bashkëlidhur kemi dërguar edhe kërkesat. 

Faleminderit!  

 

 Ilir Rusi: Faleminderit z. Hallunaj! 
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 Kanë ndonjë propozim/diskutim anëtarët në lidhje me çështjen në fjalë? 

 Atëherë, nëse nuk ka diskutime, kalojmë në votimin e projektvendimit përkatës. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit të magjistratit për 

z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}”. 

Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

1. Përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, 

gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kjo kërkesë. 

2. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

3. 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 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 15.07.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një shtesë në 

vendimin nr.125, datë 04.04.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga 

Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e kandidatëve për në provimin e pranimit në 

Programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për kancelar ose për ndihmës 

ligjor për vitin akademik 2022-2023 (relator z. Ilir Rusi). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:05 

dhe mbaroi në orën 11:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.07.2022 (Pika 7) 
 

53 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

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

3. Rudina Palloj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme të 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. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një shtesë në vendimin nr.125, datë 04.04.2022, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e 

kandidatëve për në provimin e pranimit në Programin e formimit fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për kancelar ose për ndihmës ligjor për vitin akademik 2022-2023 (relator 

z. Ilir Rusi). 

 

 Ilir Rusi: Në vijueshmëri të rendit të ditës është pika 7 për të cilën do të relatoj 

unë. 

 Relacion “Mbi projektvendimin “Për një shtesë në vendimin nr.125, datë 

04.04.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, në respektim të detyrimit sipas pikës 2, të nenit 53, të 

Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, në muajin janar të vitit 2022, ka përcaktuar dhe publikuar, ndër të tjera, edhe 

numrin maksimal të kandidatëve për ndihmës ligjorë, që do të pranohen në programin 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.07.2022 (Pika 7) 
 

54 

e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023. 

Konkretisht, me vendimin nr.41, datë 31.01.2022, “Për numrin e kandidatëve që do të 

pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin 

akademik 2022 - 2023”, Këshilli, ndër të tjera, ka vendosur:  

“1. Përcaktimin e numrit të kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar dhe i 

kandidatëve ndihmës ligjorë, që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë 

Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, si më poshtë:  

a. Numri i kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, që pas kalimit të testimit 

profesional, do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, është 45 (dyzet e pesë). 

b. Numri i kandidatëve ndihmës ligjorë, që pas kalimit të testimit profesional, do 

të pranohen për të ndjekur për një periudhë prej nëntë muajsh programin e formimit 

fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, është 10 

(dhjetë) kandidatë ndihmës ligjorë. ... 

Sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 53, të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nga Shkolla e Magjistraturës 

është organizuar provimi i pranimit në Programin e Formimin Fillestar, sipas rregullave 

të parashikuara në Ligjin “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore në zbatim të tij, të miratuara nga 

Shkolla e Magjistraturës (Rregullorja e Brendshme). Në përfundim të provimit, bazuar në 

rezultatet e tij dhe përzgjedhjes preferenciale të kandidatëve, është hartuar edhe lista e 

renditjes së kandidatëve.    

Nga Shkolla e Magjistraturës, më datë 20.05.2021, është depozituar në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor, lista e kandidatëve fitues për profilin ndihmës ligjor, në programin e 

formimit fillestar, për vitin akademik 2022-2023, me rezultatet përfundimtare të shpallura 

nga Komisioni i Vlerësimit të Testit Profesional dhe nga Komisioni i Vlerësimit të 

Shëndetit Mendor dhe Psikologjik.  

Nga verifikimi i kësaj liste, rezulton se nuk është plotësuar numri 10 (dhjetë) i 

kandidatëve i miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr.41, datë 31.01.2022, 

“Për numrin e kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë 

Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023”. Në bazë të listës së 
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kandidatëve fitues, rezulton se numri i kandidatëve të miratuar, është 3 (tre) kandidatë për 

profilin ndihmës ligjor. 

Nga sa më lart u parashtrua, Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit 

të Kritereve të Kandidatëve për Ndihmës Ligjor (në vijim referuar si Komisioni i 

Përkohshëm), duke vlerësuar këtë rrethanë faktike, ka vendosur vijimin e procedurës së 

plotësimit të numrit të kandidatëve fitues, që plotësojnë kriteret e pranimit në provimin e 

pranimit në programin fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, sipas përcaktimeve të 

pikës 1, shkronja “b” e vendimit nr.41, datë 31.01.2022, me kandidatët të cilët kanë fituar 

mbi 50% të pikëve në testimin profesional. 

Për nevoja të kësaj procedure, Këshilli i Lartë Gjyqësor me anë të shkresës nr. 

{...} prot., datë 08.06.2022, ka kërkuar nga Shkolla e Magjistraturës t’i vendoset në 

dispozicion lista e kandidatëve jo fitues në renditjen përfundimtare të testimit të 

organizuar, të cilët kanë fituar mbi 50% të pikëve (pavarësisht përzgjedhjes së profilit) në 

testimin profesional.  

Gjithashtu, u vlerësua edhe marrja e çdo informacioni në lidhje me kërkesa të 

mundshme të paraqitura nga këta kandidatë pranë Shkollës së Magjistraturës dhe 

përfundimet e procedurës së trajtimit të tyre nga Shkolla, nëse është kryer një e tillë. 

Me shkresën “Kthim përgjigje” nr. {...} prot., datë 15.06.2022, Shkolla e 

Magjistraturës ka përcjellë dokumentacionin si më poshtë vijon: 

Listën e kandidatëve jo fitues në renditjen përfundimtare të testimit të organizuar, 

të cilët kanë fituar mbi 50% të pikëve (pavarësisht përzgjedhjes së profilit) në testimin 

profesional; Kopje të dosjeve origjinale të administruara nga Shkolla e Magjistraturës të 

kandidatëve jo fitues të cilat janë depozituar nga kandidatët në momentin e aplikimit; 

Nga këta kandidatë nuk është paraqitur asnjë kërkesë pranë Shkollës së Magjistraturës. 

Nga të dhënat e njoftuara si më lart, Komisioni i Përkohshëm, konstatoi se në 

bazë të listës së përcjellë nga Shkolla e Magjistraturës, numri i kandidatëve jo fitues të 

cilët kanë marrë mbi 50% të pikëve është 30 (tridhjetë). 

Komisioni i Përkohshëm, në respektim të procedurës së përcaktuar në ligj dhe në 

vendimin nr.424, datë 12.10.2020 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve 

ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës ligjor” të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, ka iniciuar këtë procedurë. 

Procedura do të realizohej e ndarë në dy faza.  
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Në fazën e parë do të njoftoheshin të gjithë kandidatët (30) sipas listës së ardhur 

nga Shkolla e Magjistraturës, duke u përcaktuar atyre një afat 3-ditor për shprehjen e 

interesit për profilin ndihmës ligjor. 

Ndërsa në fazën e dytë do të procedohej me vlerësimin e kritereve ligjore për tu 

pranuar në provimin e pranimit në programin fillestar në Shkollën e Magjistraturës për 

vitin akademik 2022-2023, të kandidatëve për ndihmës ligjor të cilët kanë shprehur 

interesin dhe kanë depozituar kërkesën për aplikim pranë zyrës së Protokollit të Këshillit. 

Verifikimi i plotësimit të kritereve ligjore për këta kandidatë, do të kryhej bazuar në 

dokumentacionin e paraqitur nga secili prej tyre në momentin e aplikimit.  

Pas përfundimit të afatit të përcaktuar, rezultoi se në Zyrën e Protokollit të 

Këshillit kanë depozituar kërkesa për aplikim kandidatët {...}, {...}, {...} dhe {...}. Nga sa 

më lart, në përfundim të procedurës së verifikimit, Komisioni i Përkohshëm ka vendosur 

t’i propozojë mbledhjes plenare, projektvendimin si vijon: 

Në Lidhjen 1, të pikës 1, të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nr.125, datë 

04.04.2022, “Për miratimin e listave emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për të 

marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, për ndihmës ligjor”, të shtohen 

gjeneralitetet e kandidatëve, z. {...}, znj. {...}, znj. {...}, dhe znj. {...}.  

Ky ishte relacioni përkatës të nderuar anëtarë. 

Në vijim nëse keni diskutime/propozime... 

 Nëse s’ka propozime, po kalojmë në miratimin e projektvendimit përkatës. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për një shtesë në vendimin nr.125, datë 04.04.2022, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.07.2022 (Pika 7) 
 

57 

Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

1. Në Lidhjen 1, të pikës 1, të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nr.125, datë 

04.04.2022 “Për miratimin e listave emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për të 

marrë pjesë në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, për ndihmës ligjor”, të shtohen 

gjeneralitetet e kandidatëve, z. {...}, znj. {...}, znj. {...} dhe znj. {...}. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin e tij në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 7 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 15.07.2022) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për pranimin në 

shërbimin civil gjyqësor të znj. {...} për pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e 

Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

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

orën 10:05 dhe mbaroi në orën 11:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

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

3. Rudina Palloj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme të 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. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...} për 

pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë”, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 Ilir Rusi: Sipas rendit të ditës, kalojmë tek pika 8 e saj, duke ia dhënë fjalën 

relatores përkatëse. 

  

 Fatmira Luli: Faleminderit!  

 Relacioni për pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...} në pozicionin e 

Këshilltarit Ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë. 

Me vendimin nr. 399, datë 07.10.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor konstatoi se znj. 

{...} plotësonte kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në Programin Fillestar 

në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2020-2021, profili “Këshilltar ligjor”. 
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Ky verifikim u krye bazuar në nenet 34 pika 6, 53 pika 4, 55 dhe 56, të ligjit nr. 98/2016, 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. 

Pas marrjes pjesë në provim dhe përfshirjes nga Shkolla e Magjistraturës, në 

listën e renditjes së kandidatëve fitues, Znj. {...} ka ndjekur programin e formimit 

fillestar për këshilltar ligjor viti akademik 2020-2021 në këtë shkollë. Ajo përfundoi me 

sukses shkollën, e cila me Vendimin nr. {...}, datë 15.07.2021, “Për vlerësimin 

përfundimtar të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë për vitin akademik 2020 

– 2021”, e rendit në listën e kandidatëve fitues, klasifikuar e gjashta dhe ka marrë 81.16 

% të pikëve.  

Me vendimin nr.498, datë 21.10.2020, mbështetur në nenin 53 të Ligjit “Për 

pushtetin gjyqësor”, si dhe në vendimin e tij nr. 424/2020, “Për procedurën e verifikimit 

të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose 

për ndihmës ligjor”, Këshilli ka filluar procedurën e verifikimit të kandidatëve për 

pranimin në shërbimin civil gjyqësor që kanë përfunduar me sukses formimin fillestar 

pranë Shkollës së Magjistraturës, për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, në vitin akademik 

2020-2021, duke caktuar relatorin për çdo procedurë verifikimi për secilin kandidat.  

Pas vlerësimit të plotë të procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për 

pozicionin e këshilltares ligjore, Këshilli në mbledhjen e datë 06 korrik 2022, me 

vendimin nr. 251, miratoi kualifikimin dhe vijimin e procedurës së emërimit 

përfundimtar në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin e këshilltares ligjore në Gjykatën 

e Lartë, të znj. {...}. 

Këshilli vlerëson se një ndër përgjegjësitë e tij të ngarkuara nga Kushtetuta e 

Republikës është dhe ajo lidhur me drejtimin dhe mbarëvajtjen e punës në administratën 

e gjykatave, bazuar në nenin 147/a, pika 1, shkronja “d”, dhe “ë”, ku theksohet se: “1. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron funksionet e mëposhtme: … d) drejton dhe kujdeset për 

mbarëvajtjen e punës në administratën e gjykatave, me përjashtim të mbarëvajtjes së 

strukturave të teknologjisë së informacionit në gjykata, e cila rregullohet me vendim të 

Këshillit të Ministrave; ë) ushtron funksione të tjera të caktuara me ligj.”. 

Në ligjin “Për pushtetit gjyqësor”, që në nenin 1, pika 1, shkronja “d” është 

parashikuar se një ndër qëllimet e tij kryesore është edhe përcaktimi i rregullave lidhur 

me statusin e nëpunësve civilë gjyqësor. Edhe në nenin 50 e në vijim, deri në nenin 63, të 

këtij ligji i dedikohet pikërisht statusit të nëpunësve civilë gjyqësorë në gjykatë. Në 
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këto dispozita , lidhur me organin kompetent për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, 

për kategoritë kancelar, këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë dhe ndihmës ligjor në 

gjykatën e shkallës së parë dhe gjykatën e apelit është ngarkuar të jetë Këshilli i Lartë 

Gjyqësor. Kjo kompetencë është e sanksionuar në nenin 59 të këtij ligji ku theksohet se: 

“1. Organi kompetent për emërimin e kancelarit, këshilltarit dhe ndihmësit ligjor është 

Këshilli i Lartë Gjyqësor.”.  

Lidhur me kriteret e përgjithshme që duhet të plotësohen për këshilltar ligjor, ligji 

parashikon si të tilla, të njëjtat kritere të përgjithshme që duhet për pranimin në shërbimit 

civil, të parashikuar në legjislacionin për nëpunësin civil, ndërkohë që si kritere të 

veçanta për këtë kategori, kategorinë e këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë, ligji i 

parashikuar në pikën 6 të nenit 34 të ligjit “Për pushtetin gjyqësor”, këto kushte: “6. 

Këshilltari ligjor jomagjistrat duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme: a) të jetë diplomuar 

në drejtësi në nivelin “Master shkencor”, të barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të 

legjislacionit të arsimit të lartë; b) përvojë profesionale jo më pak se 5 vjet si nëpunës i 

lartë në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë, në administratën publike, profesionet e lira 

ligjore, mësimdhënie në fakultetet e drejtësisë, ose në çdo pozicion tjetër të  

barasvlershëm  me  to,  në  sektorin  privat  ose organizatat ndërkombëtare; c) njohuri në 

jurisprudencën e gjykatave vendase dhe atyre ndërkombëtare; ç) njohuri shumë të mira të 

paktën të një gjuhe të vendeve të Bashkimit Evropian; d) aftësi të shkrimit dhe arsyetimit 

ligjor; dh) të mos ketë masa disiplinore në fuqi në pozicionet e mëparshme;”. 

Bazuar në këto kritere të mësipërme, Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e 

Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë pranë 

Këshillit dhe më pas vetë Këshilli, me vendimin nr. 399, datë 07.10.2020, ka konstatuar 

faktin se znj. {...} plotëson kriteret e përcaktuara nga ligji për ndjekur Programin Fillestar 

në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2020–2021, profili “Këshilltar ligjor”. 

Gjithashtu konstatohet se në përfundim të shkollës, me vendimin nr. {...}, datë 

15.07.2021 “Për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës 

ligjor për vitin akademik 2020 – 2021”, shkolla e ka renditur atë në listën e kandidatëve 

fitues. 

Rezulton gjithashtu se Këshilli me vendimin nr. 251, datë 06.07.2022, ka miratuar 

kualifikimin dhe vijimin e procedurës së emërimit përfundimtar në shërbimin civil 

gjyqësor në pozicionin e këshilltares ligjore në Gjykatën e Lartë, të znj. {...}. 
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Vendimi nr.424/2020 i Këshillit, detyron këtë të fundit, që jo më vonë se 7 ditë 

nga bërja përfundimtar të vendimit të verifikimit, në varësi të rezultateve, të vendosë për 

pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe emërimin përfundimtar si këshilltar ligjor pranë 

Njësisë së Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Lartë, ose shfuqizimin e vendimit të emërimit 

të përkohshëm dhe ndërprerjen e marrëdhënieve të punës.  

Nga ana e Këshillit konstatohet se znj. {...} i ka paraqitur kërkesën e regjistruar 

me aktin nr. {...} prot., datë 10.09.2021, në të cilën shprehet interesi për emërim si 

këshilltar ligjor pranë Gjykatës së Lartë. 

Për shkak se znj. {...} ka shprehur interesin për emërimin në pozicionin e 

Këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë, ka plotësuar të gjitha kriteret dhe kushtet e 

parashikuara nga ligji për këtë pozicion, Këshilli ka detyrimin të bëjë emërimin e saj në 

pozicion, në rastin e pasjes së vendit të lirë për këtë kategori nëpunësish civilë gjyqësorë. 

Ndaj për këtë qëllim është e nevojshme të shihet organika e Gjykatës së Lartë lidhur me 

organizimin dhe numrin e këshilltarëve ligjorë. Neni 34 i ligjit “Për pushtetin gjyqësor” 

parashikon, organizimin dhe funksionimin e Njësisë së Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës 

së Lartë, njësi e cila përbëhet nga këshilltarë ligjorë, në të cilën më shumë se gjysma e 

numrit të përgjithshëm përbëhet nga ndihmësmagjistratë të komanduar (gjyqtarë).  

Nga dokumentacioni që disponohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, pranë 

KLGJ-së konstatohet se në organikën e Gjykatës së Lartë lidhur me pozicionin “këshilltar 

ligjor” ka në përbërje 34 të tillë, nga të cilët në detyrë, në momentin e marrjes së këtij 

vendimi janë 5 (pesë) ndihmësmagjistratë dhe 14 (katërmbëdhjetë) këshilltarë ligjorë 

jomagjistratë. Pra konstatohet se ka një numër të konsiderueshëm pozicionesh të lira në 

Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë, pozicione të cilat janë në dispozicion 

edhe të kandidatëve për këshilltarë ligjorë jomagjistratë. 

Lidhur me emërimin e këshilltarit ligjor, neni 59, pika 3 e ligjit “Për pushtetit 

gjyqësor”, parashikon se ajo kalon nëpërmjet një procedure zgjedhje nga Këshilli të 

kandidatëve të cilët paraqesin kërkesë. Në një rast të tillë Këshilli do të duhet të mbajë në 

konsideratë, a) renditjen në listën e kandidatëve; b) çdo njohuri ose përvojë të veçantë të 

kanditatit, që e bën atë veçanërisht të kualifikuar për vendin e lirë; c) vitet e përgjithshme 

të përvojës profesionale në sektorin e drejtësisë ose në pozicione drejtuese.” 

Kjo procedurë e parashikuar nga ligji mban në konsideratë rastin kur kemi më 

shumë kandidatë sesa vende vakant të lirë, ndërkohë në rastin konkret të emërimit të 
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znj. {...}, për sa kohë që në njësinë e shërbimit ligjor në Gjykatën e Lartë ka shumë 

pozicione të lira procedura e zgjedhjes e parashikuar nga pika 3 e nenit 59, të ligjit të 

sipërcituar nuk ka vend për t’u zbatuar.  

Në realizimin e kësaj procedure, Këshilli gjithashtu mban në konsideratë se vende 

të lira në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë ka për më shumë se 2 të 

tillë. Në këtë vlerësim Këshilli arrin duke konsideruar jo vetëm kandidaturën e znj. {...}, 

por dhe të 1 (një) kandidatëve të tjerë potencial për emërim si këshilltarë ligjorë, bazuar 

kjo në vendimet e Këshillit nr. 497 dhe nr. 498, datë 21.12.2020, nëpërmjet të cilëve ka 

filluar procedura e verifikimit të kandidatëve, për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, 

që kanë përfunduar me sukses formimin fillestar pranë shkollës së Magjistraturës, profili 

këshilltar ligjor, për vitet akademike 2019 – 2020 dhe 2020-2021, respektivisht për 4 dhe 

6 këshilltarë ligjorë. Ndërkohë që 2 (dy) prej këtyre kandidatëve janë pranuar së fundmi 

në pozicionin e këshilltarit ligjor. 

Në gjithë sa më sipër, duke konstatuar se znj. {...}, plotëson kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta të pranimit për nëpunësit civil gjyqësor në kategorinë 

“këshilltar ligjor”, në kushtet kur ajo ka përfunduar me sukses Shkollën e Magjistraturës 

dhe është kualifikuar në procesin e verifikimit të kriterit të pasurisë dhe figurës, si dhe 

kur pranë Njësisë së Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Lartë ka pozicione të lira për 

këshilltar ligjor jomagjistrat, Këshilli vlerëson ta pranojë në shërbimin civil gjyqësor, për 

pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë. 

Për shkak të kushteve dhe nevojave që ka Gjykata e Lartë ku kontributi i 

këshilltarëve ligjorë konsiderohet i rëndësishëm vlerësohet që ushtrimi i veprimtarisë së 

Znj. {...} në këtë gjykatë të fillojë në datën që do ta vendosë ky Këshill, por sa më shpejt, 

me marrjen e këtij vendimi në Këshill. 

 

 Ilir Rusi: Zonja Luli përfunduat? 

 Fatmira Luli: Po! 

 

Ilir Rusi: Atëherë, çështja që është për t’u diskutuar është çështja e fillimit të 

efekteve të këtij akti dhe ftoj anëtarët për të bërë propozimet përkatëse. 

Ju zonja Luli keni një propozim për datën përkatëse? 
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Fatmira Luli: Menjëherë me marrjen/hyrjen në fuqi të vendimit. 

 

Ilir Rusi: E kuptova! 

Faleminderit!  

Të nderuar anëtarë, çfarë propozimesh keni për këtë çështje? 

Brikena Ukperaj: Më fal! 

Ilir Rusi: Po zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Për pikën 2, efekte juridike të vendimit, përfshirë edhe ato 

financiare, do fillojnë me hyrjen në fuqi të këtij vendimi? 

 

 Fatmira Luli: Po! 

 

Brikena Ukperaj: Pa vendosur datë Fatmira! 

 

Fatmira Luli: Pa vendosur datë.  

 

Brikena Ukperaj: Për të saktësuar: Fillojnë me hyrjen në fuqi të këtij vendimi. 

 

Fatmira Luli: Meqenëse mezi pritet emërimi, ka urgjencë emërimi. 

 

Brikena Ukperaj: Edhe më parë nuk mund të fillojnë, edhe më pas nuk mund të 

fillojnë, kështu që edhe unë jam dakord “me hyrjen në fuqi të vendimit”. 

 

Ilir Rusi: Keni diskutime të tjera? 

Atëherë, do kalojmë tek miratimi i projektvendimit përkatës, duke përfshirë 

propozimin që efektet juridike të këtij vendimi, përfshirë edhe ato financiare, të fillojnë 

menjëherë me hyrjen në fuqi të këtij vendimi. 

Zonja Ukperaj, kjo ishte përmbledhja, ajo çfarë ju perceptuat dhe propozuat? 

 

Brikena Ukperaj: Po, fillojnë me hyrjen në fuqi të këtij vendimi. 
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Ilir Rusi: Pra efektet juridike të këtij vendimi, përfshirë edhe ato financiare, 

fillojnë me hyrjen në fuqi të këtij vendimi. 

(Konfirmohet sërish nga zonja Luli.) 

 

Ilir Rusi: Atëherë, kalojmë në miratimin e projekt-aktit përkatës duke bërë pjesë 

të saj propozimin që u bë së fundi nga anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor?  

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...} për pozicionin e 

këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë”. 

Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

1. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, në pozicionin e këshilltarit 

ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë. 

2. Efektet e juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë me 

hyrjen në fuqi të këtij vendimi. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, 

si dhe Gjykatës së Lartë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve.  

Ju faleminderit të nderu anëtarë! 

 

* * * 

(Pika 8 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 15.07.2022) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave 03.06.2022, 07.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022 

(1), 10.06.2022 (2), 16.06.2022 (1), 16.06.2022 (2), 20.06.2022, 21.06.2022, 23.06.2022 

(1), 23.06.2022 (2). 

 

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

 

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

orën 10:05 dhe mbaroi në orën 11:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.07.2022 (Pika 9) 
 

67 

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

Naureda Llagami, si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë. 

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

3. Rudina Palloj, Këshilltare pranë Komisioneve të Përhershme të 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. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

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

datave 03.06.2022, 07.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022 (1), 10.06.2022 (2), 16.06.2022 

(1), 16.06.2022 (2), 20.06.2022, 21.06.2022, 23.06.2022 (1), 23.06.2022 (2). 

 

 Ilir Rusi: Vazhdojmë me pikën tjetër të rendit të ditës, e cila është miratimi i 

procesverbaleve përkatëse të datave 03.06.2022, 07.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022 (1), 

10.06.2022 (2), 16.06.2022 (1), 16.06.2022 (2), 20.06.2022, 21.06.2022, 23.06.2022 (1), 

23.06.2022 (2). 

 Ju jeni njohur me përmbajtjen e tyre.  

Keni ndonjë kundërshtim ose kontestim për këto? 

Atëherë, kalojmë në miratimin e tyre. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor ”. 

Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

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

datave 03.06.2022, 07.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022 (ora 10:30), 10.06.2022 (13:45), 

16.06.2022 (ora 10:00), 16.06.2022 (ora 14:00), 20.06.2022, 21.06.2022, 23.06.2022 (ora 

13:00), 23.06.2022 (ora 15:00). 

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 miratimin e këtij akti, çështjet e rendit të ditës janë ezauruar. 

Nëse s’kemi ndonjë diskutim tjetër, duke ju uruar një fundjavë sa më të qetë, 

mbledhjen e deklaroj të mbyllur. 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


