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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 16.06.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

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

nga mbledhja e datës 17.05.2022). 

 

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

 

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

orën 10:20 dhe mbaroi në orën 12:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë (në sallë). 

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

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

Drejtësisë (në sallë). 

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

dhe Botimet.  

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan (shtyrë nga mbledhja e datës 

17.05.2022). 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 16 qershor 

2022. 

Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot janë 9 çështje për t’u diskutuar dhe për të 

marrë vendim nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Po fillojmë me çështjen e parë e cila është zhvillimi i seancës dëgjimore për 

shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Elbasan (shtyrë nga seanca e radhës së datës 17 maj 2022). 

Atëherë, ftojmë palët për këtë seancë. 

 

(Futet në sallën e mbledhjeve znj. {...}, përfaqësuese e ILD-së.) 
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 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Është paraqitur nga Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, inspektorja zonja 

Lindita Ziguri.  

 

 {...}: Prezent. 

 

 Naureda Llagami: Ndërkohë që nga magjistrati zoti {...} është përcjellë sot pranë 

protokollit të Këshillit të Lartë Gjyqësor një kërkesë për shtyrjen e seancës dëgjimore, me 

argumentin që për arsye shëndetësore nuk mund të jetë sot prezent në këtë seancë, dhe ka 

bashkëlidhur raportin mjekësor me nr. {...} regj., datë 16.06.2022 përmes së cilit 

pasqyrohet fakti që është në pamundësi fizike për të qenë prezent në këtë seancë 

dëgjimore. 

 Atëherë, ndodhur në këto kushte, keni ndonjë mendim? 

 

 {...}: Duke qenë se mungesa e tij është e justifikuar për shkaqe objektive, mendoj 

se seanca e sotshme të shtyhet në një ditë tjetër në vlerësimin tuaj. 

 

 Naureda Llagami: Nga ana e Këshillit, jemi dakord për shtyrjen e seancës? 

 Dakord! 

Atëherë, seanca e radhës shtyhet më datë 7 korrik, ora 11:00. 

Faleminderit për prezencën tuaj. 

Mund të vazhdoni! 

 

(Largohet nga salla e mbledhjes përfaqësuesja e ILD-së.)  

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.06.2022) 

 

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

së verifikimit të kandidatëve fitues në provimin e pranimit në programin e formimit 

fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për ndihmës ligjorë, viti akademik 2022–2023”, 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.  

 

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

 

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

orën 10:20 dhe mbaroi në orën 12:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

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

dhe Botimet.  

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

6. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve 

fitues në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për ndihmës ligjorë, viti akademik 2022–2023”, përgatitur nga Komisioni 

i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë sipas rendit të ditës tek çështja e dytë e 

rendit të ditës që ka të bëjë me projektvendimin “Për fillimin e procedurës së verifikimit 

të kandidatëve fitues në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, për ndihmës ligjorë, viti akademik 2022–2023”. Propozimi 

vjen nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit 

Siç jeni në dijeni, nga ana e Shkollës së Magjistraturës jemi vënë në dijeni që 

kanë fituar të drejtën për të vijuar studimet në këtë shkollë vetëm tre kandidatë për 

ndihmës ligjorë. Siç kemi parashikuar në rregulloren tonë, për sa i përket verifikimit të 

kandidatëve për ndihmës, këshilltarë dhe kancelarë, do të hedhim shortin për të bërë 

verifikimin e kritereve ligjore për secilin nga këto kandidatë. Kështu që projekt–akti që 

propozohet ka të bëjë vetëm me hedhjen e shortit për relatorë. 

Atëherë, ftojmë administratën. Shorti do të hidhet ndërmjet dy anëtarëve të 

Komisionit të Administrimit të Buxhetit. Duke qenë se unë në cilësinë e Kryetares kam 

pengesë ligjore për të marrë në shqyrtim akte individuale, kështu që do të përfshihen në 

short znj. Marçela Shehu dhe znj. Fatmira Luli. 
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Atëherë, nga ana e stafit të vijohet me fillimin e shortit. 

Nga ana e Komisionit është dakordësuar që nga tre kandidatë, dy kandidatë do të 

hidhet short për zonjën Fatmira Luli dhe një për zonjën Marçela Shehu, për shkak të 

angazhimit që ka zonja Shehu edhe në verifikimin e kandidatëve magjistratë. 

Kështu, mund të vijoni! 

 

Procedura e shortit si vijon: 

Në vazon e parë të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e dy relatorëve: znj. 

Fatmira Luli dhe znj. Marçela Shehu. 

Në vazon e dytë të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e tre kandidatëve: znj. 

{...}, znj. {...} dhe znj. {...}. 

 

Procedura e përzgjedhjes si vijon: 

Përzgjidhet emri i relatorit. Relatori i parë i përzgjedhur është zonja Marçela 

Shehu. 

Përzgjidhet emri i kandidatit të parë. Kandidati i parë i përzgjedhur është zonja 

{...}.  

Përzgjidhet emri i kandidatit të dytë. Kandidati i dytë i përzgjedhur është zonja 

{...}. 

(Ndërpritet hedhja e shortit të mësipërm.) 

 

Naureda Llagami: Edhe një herë. 

Më fal Terpsina! 

E para, duke qenë se jemi vetëm 5 metra larg, ta bënim në sallë dhe s’kishe pse ta 

bënim “online”. 

E dyta, dëgjoni propozimet që solli Komisioni, që shorti do të hidhet: për një 

kandidat do të jetë zonja Shehu, për shkak të angazhimit që ka me verifikimin e 

kandidatëve për magjistratë dhe për dy kandidatët ndihmës ligjorë do të jetë zonja 

Fatmira. 

Pra, vetëm kandidatja e parë është e zonjës Shehu. Dy të tjerat janë të zonjës Luli. 
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Siç edhe u sqarua më sipër, për kandidaten e parë të përzgjedhur nga shorti znj. 

{...}, relatore do të jetë zonja Shehu. 

Ndërsa për dy kandidatet e tjera të mbetura në enën e qelqit, znj. {...} dhe znj. 

{...}, relatore do të jetë zonja Luli. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, faleminderit. 

Pas hedhjes së shortit rezulton se:  

Për znj. {...}, relatore znj. Fatmira Luli;  

Për znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu;  

Për znj. {...}, relatore znj. Fatmira Luli. 

Jeni dakord? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Fillimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët fitues 

në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, 

për vitin akademik 2022-2023, për profilin ndihmës ligjor. 

2. Caktimin e relatorit për secilin kandidat, si më poshtë: 

1. Për znj. {...}  – relatore znj. Fatmira Luli; 

2. Për znj. {...} – relatore znj. Marçela Shehu; 

3. Për znj. {...} – relatore znj. Fatmira Luli. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilit prej kandidatëve të përfshirë në 

pikën 2 të këtij vendimi.  
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 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 16.06.2022) 

 

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

vakante në pozicionin e ndihmësit ligjor, në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatat e 

apelit”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

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

orën 10:20 dhe mbaroi në orën 12:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

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

dhe Botimet.  

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

6. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shpalljen  e vendeve vakante në pozicionin e 

ndihmësit ligjor, në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatat e apelit”, përgatitur nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.  

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti tjetër që ka të bëjë me shpalljen  e 

vendeve vakante në pozicionin e ndihmësit ligjor, në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatat 

e apelit. 

Siç jeni në dijeni, për vitin 2021 janë diplomuar tre ndihmës ligjorë për të cilët 

Këshilli ka përfunduar edhe procedurat e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore, për 

verifikimin e pasurisë dhe figurës. 

Nga ana tjetër, nga shkolla ka ardhur informacion lidhur me renditjen e këtyre tre 

kandidatëve për ndihmës ligjorë, konkretisht është zonja {...} me 79.31 pikë ose 81.86 %, 

{...} me 77.43 pikë ose 81.37 % dhe {...} me 74.24 pikë ose 76.49 %. 

Pas komunikimit që kemi bërë me kandidatët, i kemi kërkuar shprehjen e interesit 

ku ato duan të punojnë. Në fakt zonja {...} kërkon të emërohet në njësinë e shërbimit 

ligjor në Gjykatën e Apelit Korçë; zonja {...} kërkon të kontribuojë dhe të punësohet në 

Gjykatën e Apelit Tiranë ose në Gjykatën Administrative të Apelit dhe zonja {...} kërkon 

të emërohet duke shprehur alternativë të parë Gjykatën e Apelit Tiranë, Gjykatën e Apelit 

Durrës ose edhe Gjykatën e Apelit Vlorë. 

Nga ana e Komisionit janë marrë parasysh propozimet që ato kanë sjellë si të 

para, kjo edhe për shkak të situatës që ne kemi propozuar për hartën gjyqësore ku 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.06.2022 (Pika 3) 
 

11 

apelet do jenë në një apel. Megjithatë, ngelet prapë në vlerësimin e Këshillit nëse Këshilli 

mendon ndryshe. Pa diskutim që Komisioni është i hapur. Diskutimi i vetëm që ne mund 

të kemi është që një nga ndihmëset në fakt, duke qenë se është edhe gjeografikisht afër 

me Gjykatën e Apelit Korçë, ka kërkuar që ta caktojmë në njësinë ligjore të kësaj gjykate. 

Ndërkohë, lidhur me pozicionet e lira nëpër njësitë ligjore, nga ana e stafit është 

konfirmuar që ka pozicione të lira në të gjithë gjykatat e apelit. Gjithë diskutimi është tek 

pjesa e ngarkesës dhe ndihmën që ato mund të japin në gjykatat e apelit, duke marrë 

parasysh ngarkesën që kanë këto gjykata. 

Propozimi që ka ardhur nga Komisioni është që ka respektuar vullnetin e 

ndihmësve ligjore. 

Po, zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

Diskutimi im ka të bëjë më tepër edhe me standardin që duhet të ndjekim në 

momentin kur bëjmë emërim definitiv në shërbimin gjyqësor civil të ndihmësve ligjorë. 

Deri tani Këshilli ka bërë emërime të përkohshme, në kushtet kur për ndihmëset 

ligjorë që ishin kualifikuar nga Shkolla e Magjistraturës dhe nuk kishte përfunduar ende 

verifikimi i pasurisë dhe figurës, nuk mund të bënim emërim definitiv, kemi bërë emërim 

të përkohshëm të ndihmësve ligjorë, pra kemi bërë një procedurë të ndryshme. 

Në rastin kur do të bëjmë emërim në shërbimin civil apo pranim në shërbimin 

civil për nëpunësit gjyqësorë, ne duhet të shpallim fillimisht vendet vakante. Vakanca 

nuk lidhet nga vullneti i kandidatit, vakanca lidhet nga nevoja e sistemit. Në vlerësimin 

tim, sot për shembull nuk kemi pse shpallim vetëm tre vakanca, por ndoshta duhet të 

shpallim të gjitha vakancat që ka sot në gjykata për sa i përket vendeve vakante në 

njësinë e shërbimit ligjor. Kjo është një mënyrë. 

Mënyra tjetër ndoshta mund të ishte që të shpalleshin vakancat në vendet ku ne 

kemi nevojë për ndihmës ligjorë, por jo në vendet ku ndihmësit ligjorë zgjedhin të 

shkojnë për të punuar. Vullneti i ndihmësve ligjorë dhe preferenca e tyre shfaqet në fazë 

të dytë. Ndihmësi ligjor duhet të dijë ku janë vakancat, që ai të zgjedhë vakancën dhe të 

zgjedhë pozicionin, se në të kundërt nuk ka kuptim respektimi i renditjes. Renditja 

prandaj bëhet, që në varësi të vendeve vakante që shpallim për ndihmësit ligjorë, 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.06.2022 (Pika 3) 
 

12 

ndihmësit ligjorë me renditjen më të lartë kanë edhe të drejtën e përparësisë në 

respektimin e dëshirës apo vullnetit të tyre për të zgjedhur pozicionin. 

Si e vlerësoj unë situatën aktualisht? 

Është e vërtetë që ne kemi propozuar me hartën gjyqësore që do të bëhet një apel 

(është mundësi, është një propozim gjithsesi). Nga ana tjetër, nuk mund të anashkalojmë 

ngarkesën që kanë sot gjykatat e apeleve dhe kryesisht e kam diskutimin për Gjykatën e 

Apelit Vlorë e cila aktualisht, në organikën e saj nuk ka asnjë ndihmës ligjor; Gjykata e 

Apelit Tiranë sot ka 10 ndihmës ligjorë në organikë dhe ka 14 gjyqtarë. Afërsisht është e 

përballueshme të themi me këtë numër gjyqtarësh që ka. Do shpallim edhe një vend 

vakant sot për ndihmës ligjor – jam dakord për vendin e apelit të Tiranës – shkon në 11; 

Gjykata e Apelit Gjirokastër nuk ka ndihmës ligjorë në fakt dhe për shkak të situatës ka 

vetëm dy gjyqtarë; Gjykata e Apelit Korçë ka një; Gjykata e Apelit Shkodër ka gjithashtu 

një. Në Gjykatën e Apelit Korçë do të shkojë edhe një tjetër, pra bëhen dy ndihmës 

ligjorë. 

Propozimi im është që të hapet një vend vakant në Gjykatën e Apelit Tiranë, një 

vend vakant në Gjykatën e Apelit Vlorë, sepse nuk ka asnjë ndihmës ligjor dhe është 

gjykata e dytë për sa i përket ngarkesës, dhe një vend vakant në Gjykatën e Apelit 

Shkodër – nëse do të respektojmë parimin që Këshilli duhet të shpallë vakanca atje ku ka 

nevojë. 

Nëse do të respektojmë parimin pastaj që Këshilli duhet t’i shpalli të gjitha 

vakancat që ka, duhet t’i shpallim të gjitha vendet e tjera. 

Ky ishte propozimi im. Gjithsesi, për shkak të nevojës, jam dakord me 

propozimin e Komisionit që të shpallim një vend në apelin e Tiranës, një vend në apelin e 

Korçës, por mendoj që domosdoshmërisht e ka të domosdoshme Gjykata e Apelit Vlorë 

shpalljen e një pozicioni për ndihmës ligjor. 

Faleminderit!  

 

Marçela Shehu: Brikena, përmende edhe Shkodrën. 

Jo të shpallet një vend në Shkodër?! 

 

Brikena Ukperaj: Shkodra e ka.  
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Atëherë, ju si Komision nuk i keni sjellë të gjitha vakancat, keni sjellë vetëm tre. 

Duke marrë parasysh që Shkodra e ka një, Korça e ka një (do shkojë në dy). Ta lëmë 

Korçën me një dhe të çojmë një në Vlorë. Ky ishte propozimi im. 

Edhe Gjirokastra s’ka asnjë, por ndoshta duke krahasuar Vlorën me Gjirokastrën, 

Vlora ka më shumë ngarkesë.  

  

Marçela Shehu: Ose mund të mos shpallim Korçën, meqë e ka, dhe një në Vlorë 

dhe dy në Tiranë, sepse Tirana e ka ngarkesën më të madhe.  

 

Brikena Ukperaj: Ose edhe kështu.  

Gjithsesi ju si Komision keni ndjekur parimin e respektimit të vullnetit të 

kandidatëve. 

Unë nuk e kam problemin për Korçën. Diskutimi është tek apeli i Vlorës që të 

shpallim një vakancë. 

Propozimi im qëndron vetëm që, një vakancë në apelin e Vlorës dhe të mos 

shpallen dy në apelin e Tiranës, por të shpallet një, dhe ai pozicion që është planifikuar 

për apelin e Tiranës, të kalojë në apelin e Vlorës. 

 

Naureda Llagami: Një pyetje kam unë.  

Sa ndihmës ligjorë kemi për vitin që vjen? 

  

(Diskutohet pa ndezur mikrofonat.) 

 

Naureda Llagami: Nejse, ky është qëndrimi që interpretojmë ne ligjin, se gjykata 

na e ka interpretuar ndryshe, gjykata administrative, kur kemi shkuar për pjesën e 

pagesave që këto kanë pretenduar, nuk e ka mbajtur këtë qëndrim, por ka thënë që 

Këshilli mbart detyrimin që, që në ditën e parë, të ketë të njëjtën qasje siç ka pasur me 

magjistratin, pavarësisht se ne nuk e kemi konsideruar, sepse ashtu siç e kemi interpretuar 

ne ligjin, logjika e ndihmësve është që duhet të jenë në nevojë, nëse ka hapësira dhe 

vende të shkojnë. Kështu që me të njëjtin qëndrim do të ecim edhe këtu. 

Mirë pra, propozimi i Brikenës është që ndoshta ta rikonsiderojmë duke qenë se 

edhe tek kërkesat e një prej ndihmësve e përfshin edhe Vlorën. A mundemi ta 
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rikonsiderojmë edhe Vlorën pra të kemi tre pozicione, një në Korçë, një në Tiranë dhe një 

në Vlorë, të bëjmë një shpërndarje më të drejtë për pjesën e ndihmësve? 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ridvan Hado: Kundër. 

 Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

 Klodian Kurushi: Dakord me propozimin e Brikenës. 

 Naureda Llagami: Kundër jemi ne të Komisionit. 

 

Fatmira Luli: Të sqaroj votën, sepse nuk kuptova se kush ishte propozimi, kështu 

që jam kundër. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, për shkak të keqkuptimit që pati hedhja e propozimit, 

edhe një herë për efekt të sqarimit. 

Si gjithmonë kemi një praktikë që së pari hedhim në votim propozimin e bërë nga 

anëtari i Këshillit mbi ndryshimin e projekt-aktit. 

Zonja Ukperaj propozoi që në pozicionet e hapura, mos të kemi dy pozicione në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, por të kemi vetëm një pozicion, për të lejuar që një pozicion 

tjetër të jetë në Gjykatën e Apelit Vlorë. Jemi dakord? Ky është një propozim ndryshe, 

nga ai që ka ardhur nga Komisioni. 

Ilir Rusi: Kundër propozimit. 

Irena Plaku: Dakord propozimit. 

Dritan Hallunaj: Kundër propozimit, pasi jam me propozimin që ka sjellë 

Komisioni. 

Ridvan Hado: Kundër propozimit. 

 Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër.  
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Marçela Shehu: Kundër. 

Yllka Rupa: Pro propozimit. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Pro propozimit. 

 Naureda Llagami: Atëherë rrëzohet propozimi. 

Unë jam kundër propozimit të zonjës Ukperaj. 

 

Naureda Llagami: Hedhim në votim propozimin e Komisionit. 

Ilir Rusi: I gjithë ky ilaritet u krijua për shkak edhe të faktit se shortet hidhen 

fizikisht dhe jo “online” dhe kjo krijoi edhe një lloj pështjellimi, kështu që unë jam pro 

propozimit të Komisionit. 

 Irena Plaku: Pro, për sa kohë u rrëzua propozimi tjetër. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord me propozimin e Komisionit. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Kundër, në parim. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

 Klodian Kurushi: Kundër propozimit të Komisionit. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Shpalljen e 3 (tre) vendeve vakante, në pozicionin e ndihmësit ligjor në 

gjykatat e apelit si më poshtë: 

– Në njësinë e shërbimit ligjor në Gjykatën e Apelit Korçë - 1 ndihmës ligjor; 

– Në njësinë e shërbimit ligjor në Gjykatën e Apelit Tiranë - 2 ndihmës ligjorë;  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Administrative, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, për vijimin e procedurave të pranimit 

në shërbimin civil gjyqësor sipas dispozitave të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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* * * 

(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 16.06.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit 

të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro).   

 

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

 

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

orën 10:20 dhe mbaroi në orën 12:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

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

dhe Botimet.  

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

6. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës që ka të bëjë me mbarimin e 

statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}. Për më 

shumë detaje fjalën ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 18.05.2022 është 

depozituar një kërkesë me shkresë protokolluar me nr.{...} prot., (ripërsëritet fjalia), nga 

gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}, nëpërmjet të cilës ai ka parashtruar 

dorëheqjen e tij nga statusi i magjistratit.  

Gjyqtari z. {...} ka përfunduar studimet në degën Drejtësi, titulli Jurist, pranë 

Universitetit të Tiranës në datë 30.03.1994. 

Me vendim nr. 2, datë 12.04.1995 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë emërohet 

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, funksion të cilin ushtron edhe aktualisht. 

Me vendim nr. 99, datë 20.12.2000 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë shkarkohet 

nga detyra e gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për kryerjen e veprimeve në 

kundërshtim me përmbushjen e rregullt të detyrës. 

Me vendim nr. 11, datë 02.04.2003 të Gjykatës Kushtetuese shfuqizohen si 
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antikushtetues vendimi nr. 99, datë 20.12.2000 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe 

vendimi nr. 25, datë 04.04.2001 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. 

Me vendim nr. 256, datë 02.12.2009 Këshilli i Lartë i Drejtësisë rishqyrtoi 

procedimin disiplinor për ndryshimin e masës disiplinore të propozuar nga "Shkarkim 

nga detyra" në "Vërejtje" dhe në përfundim vendosi të rrëzojë kërkesën për këtë masë 

disiplinore. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 27 vite. Z. {...} nuk 

ka masa disiplinore në fuqi. 

Në kërkesën e tij, gjyqtari Z. {...} ka kërkuar që: “Mbarimi i mandatit të 

realizohet në parashikim nga neni 64/1 dhe 65 të ligjit nr.96/2016, ku parashikohet: “1. 

Magjistrati mund të kërkojë mbarimin e statusit, nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes para 

Këshillit përkatës”.  

Në dorëheqje z. {...} nuk ka parashtruar asnjë motiv. 

Në këto kushte, duke respektuar vullnetin e magjistratit duke verifikuar pranë 

organit të cilit depozitohet ky vullnet nëpërmjet kërkesës me shkrim, u procedua me 

përgatitjen e projektvendimit, në dispozitivin e të cilit do të gjeni: 

1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shkak të dorëheqjes së tij. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 30.06.2022. 

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...}, nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

4. 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, si dhe bëhet publik në faqen 

zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e 

anonimatit të subjekteve. 

5. 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. 

Faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro! 
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Atëherë, nëse nga ana e kolegëve nuk ka diskutime mbi projekt-aktin, kalojmë në 

votimin e tij, sipas propozimit të sjellë nga relatori. 

 

Brikena Ukperaj: Kam unë një saktësim. 

Lidhur me përjashtimin nga procedurat e ndarjes së çështjeve me short do të 

shprehemi Alban, në kushtet kur jemi në vendimin e mbarimit të statusit? 

 

Alban Toro: Është sanksionuar këtu: “Të përjashtojë gjyqtarin z. {...}, nga 

procedurat e ndarjes me short të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë.” 

Brikena Ukperaj: Në projektvendim nuk e kam. 

Alban Toro: E kishim atë dhe i kërkova që ta ndryshonte, sipas atyre standardeve 

që ne kemi bërë. 

Ndërkohë, çfarë ka ndodhur?! Edhe ju informoj, sepse kam marrë informacion 

pasi kisha një problem, nëse zoti {...} do të ishte pjesë e masave të sigurimit dhe mund të 

na ndodhte ndonjë keqkuptim që “meqenëse unë dhashë dorëheqjen, nuk do të vijoj me 

masat”. Kam kërkuar informacion nga kryetari i gjykatës dhe ai me datën 27.05.2022, me 

urdhrin nr. 23/1, datë 27.05.2022 “Mbi përjashtimin nga shorti të gjyqtarit {...}” thotë: 

“Mbasi konstatova se gjyqtari {...} ka depozituar kërkesën e datës 27.05.2022 ku kërkon 

të përjashtohet nga procedurat e shortit derisa Këshilli i Lartë Gjyqësor të dalë me 

vendim për pranimin ose jo të kërkesës për heqje dorë nga statusi, urdhëroj përjashtimin 

nga shorti të gjyqtarit {...} duke filluar nga data 27.05.2022 deri në vazhdim, për arsye të 

dorëheqjes së paraqitur pranë Këshillit”.  

Pra, pavarësisht se unë e kam inkorporuar si pjesë urdhërimi, de facto është i 

përjashtuar. 

 

Marçela Shehu: Unë kam një diskutim tjetër. 

Mos është më mirë që ne të mos e parashikojmë në projektvendim përjashtimin 

nga shorti, duke ndjekur të njëjtin standard që kemi ndjekur tek aktet e tjera individuale 

për ngritjen në detyrë për shembull, duke qenë se është një akt që i jep fund statusit të 

magjistratit. Ia komunikojmë me një shkresë gjykatës. 
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Alban Toro: Kam një merak Marçela, sepse ka ndodhur që kemi pasur raste që në 

rastet e ngritjes në detyrë, gjyqtarë të caktuar nuk kanë refuzuar të bëjnë masat e 

sigurimit, duke pretenduar që aktualisht unë jam në Gjykatën e Lartë. Kështu që, fakti që 

unë bëj një urdhërim, pra KLGJ-ja bën një urdhërim për të përjashtuar nga shorti, do ta 

detyronte në mungesë të këtij urdhërimi gjykatën të vijonte ta hidhte të shortonte dhe ai të 

merrte çështje. Atij i mbaron statusi në momentin që mbaron fundi i muajit. Kështu që, 

deri në atë ditë, ai është i detyruar të punojë dhe të zbatojë shortin që i ka rënë. Në 

momentin që ai shortohet dhe ngarkohet artificialisht, sepse do iki, ndërkohë që kryetari i 

gjykatës nuk ka një urdhër që ta ndalojë shortimin, është i detyruar ta vijojë, dhe në 

mënyrë artificiale ngarkon një person që për punë ditësh do të largohet. 

 

Marçela Shehu: Jam shumë dakord. 

Nuk po them që gjyqtari të vazhdojë dhe të ngarkohet dhe të përfshihet në 

procedurat e shortit. Po them që të mbajmë të njëjtin qëndrim që ndoqëm në rastet e 

ngritjes në detyrë, që në vendimin final, kur Këshilli vendosi ngritjen në detyrë, nuk u 

shpreh në këtë akt për përjashtimin nga shorti, por zgjodhi që t’ia komunikojë në një 

formë tjetër gjykatës, që formalisht të mos jetë në këtë akt. 

Nuk është e njëjta situatë, por akti në thelb është një akt administrativ individual 

që lidhet me karrierën e magjistratit dhe e vlerësuam (unë isha dakord në atë kohë) që 

është mirë që në këtë dokument të mos jetë shënuar një parashikim administrativ, që nuk 

ka lidhje me thelbin e gjësë. 

 

Alban Toro: Të kuptova, që ta transmetosh tek gjykata nëpërmjet shkresës. 

Të gjithë problemin unë e kam që organi kolegjial e transmeton vullnetin e vet 

dhe e formaton sipas një vendimi, jo shkrese. Pra është vendimmarrja ajo që e detyron... 

 

Dritan Hallunaj: Më fal. 

Ne e kemi diskutuar disa herë këtë gjë edhe për rastet e tjera. Dhe për mua, nuk 

më bën sens kur gjyqtarit i përfundon statusi dhe themi “përfundimin e statusit” dhe në 

vendimmarrje të jetë edhe pika tjetër “të përjashtohet nga detyrimet...”. Kështu që për 

mua nuk është se më bën shumë sens ajo pjesë. Kryetari i gjykatës jurist është, e kupton 
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atë gjë dhe nuk është se duhet t’ia specifikojmë ne të gjitha këto. Kështu mendoj edhe 

unë. Pastaj hajde ta diskutojmë. 

 

Alban Toro: Ka ndodhur Tani, që është ngritur në detyrë, dita e emërimit në 

detyrë... 

Po them tendencën se si interpretohet nga gjyqtarë të caktuar, që kur mungon një 

urdhërim, ai thotë që unë jam në Gjykatë të Lartë, nuk vazhdoj as masat e sigurimit. Për 

t’i sheshuar këto kontradikta, them që duhet të jetë këtu. Megjithatë, si të vendosni më 

thoni, që ta bëj edhe në të ardhmen. 

 

Marçela Shehu: Më fal, por edhe kur thua përjashtimin nga shorti, nuk e zgjidh 

problemin e masave të sigurimit, – nëse është shqetësimi tek masat e sigurimit. 

 

Alban Toro: Nëse do të kishte masa sigurimi, unë do të bëja një parashikim që ai 

të vijonte masat e sigurimit, sepse nuk është short i ri. 

 

Marçela Shehu: Atëherë, të gjitha këto, a mund t’i dërgojmë me një shkresë. 

  

Brikena Ukperaj: Situata e mbarimit të statusit me situatën e ngritjes në detyrë 

janë të ndryshme, sepse gjyqtari që jep dorëheqjen nuk ka sens të vazhdojë të bëjë masa 

sigurimi, sepse ai s’do të jetë gjyqtar. Prandaj dhe kemi mbajtur qëndrimin tek mbarimi i 

statusit që, përjashtohet nga çdo procedurë e ndarjes së çështjeve me short, jo vetëm nga 

shorti elektronik, por çdo procedurë që ti mund ta marrësh çështjen, ndryshe nga çështja e 

ngritjes në detyrë. 

 

Alban Toro: Po më thua që, nëse dita e fundit e punës është 30 korriku, në qoftë 

se ai e ka pasur në kalendar të parashikuar që do të ishte pjesë e masave të sigurimit, do të 

thotë që nuk duhet të bëjë masa sigurimi? 

 

Brikena Ukperaj: Spostohet dhe shkon pasuesi për arsye, sepse ai merr statusin e 

gjyqtarit të hetimit paraprak, dhe pastaj fillon çdo kërkesë që lidhet me të i shkon të 
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njëjtit gjyqtar (që mos të ketë ndërrime gjyqtarësh). Në kushtet kur ai do të largohet, 

mund të spostohet, aq më tepër që z. {...} është i dhomës civile. 

Nga ana tjetër, ne jemi të detyruar të marrim këtë vendimmarrje dhe shprehemi në 

këto akte. Në fakt unë jam dakord me mendimin e Marçelës që, ky është akti që mbaron 

statusin, s’ka lidhje me parashikimin për përjashtimin e çështjeve. Kjo ndodh, sepse 

kryetarë të ndryshëm kanë interpretime të ndryshme. 

Kryetari i Gjykatës së Tiranës, për shembull, në shumë raste, marr rastin e zonjës 

{...} (ish-kryetari), e kishte përjashtuar tre muaj nga shorti. Nuk kërkoi mendim KLGJ-ja. 

Me raport mjekësor... Po pra, edhe ky kështu e ka bërë. Nuk ka shkelur ligjin kryetarin, 

sepse ai është autoriteti që administron shortin, pavarësisht se ligji na detyron që të 

përcaktojmë ca rregulla specifike se si ndodhin procedurat e përjashtimit të gjyqtarit apo 

të rishpërndarjes së çështjeve. Prandaj edhe unë mendoj që ndoshta do të ishte më mirë, 

për të pasur edhe ne një strukturë formale, uniforme të vendimmarrjes sonë, si kur bëhet 

fjalë për akte administrative që lidhen me ngritjen në detyrë, ashtu edhe ato që lidhen me 

statusin. Të mos shprehemi lidhur me përjashtimin e çështjeve nga shorti dhe nëse ka 

problematika pastaj i dërgojmë me shkresë. Por kryetarët duhet të jenë proaktivë vetë në 

këtë pjesë. 

 

Klodian Kurushi: Me të gjitha diskutimet unë dakordësohem, por arsyeja pse ne e 

kemi vendosur në pjesën e projektvendimit që ne propozojmë lidhet me disa situata të së 

fundmi që ne jemi përballur. Ka pasur gjyqtarë të cilët gjatë procesit të ngritjes në detyrë 

kanë refuzuar të marrin çështjet... dakord që mund të jetë tjetër, por janë situata që 

ngjasojnë të nesërmen. Njëri refuzon, tjetri futet në short (hipotetikisht për nesër). Në 

këto situata ne jemi detyruar ndoshta, ndonjëherë me shkresë për të sqaruar atë çka kemi 

marrë në vendimmarrje. Ndoshta, ndonjëherë kemi qenë detyruar të ftojmë edhe kolegët 

pastaj, të hyjmë në një diskutim tjetër dhe të marrim një vendim tjetër, sepse mbase është 

keqkuptuar ai vendimi i mëparshëm. Për të hequr këtë merak, sepse nuk ka qëndrime 

uniforme nga kryetarët e gjykatave. Do të ishte shumë mirë që ta kuptonin të gjithë 

njësoj. Por jam i bindur që nuk e kuptojnë të gjithë njësoj, jo vetëm kryetarët, por edhe 

gjyqtarët vetë. Mund të jetë raste që ata duan të përfshihen në short. Nuk e ka thënë 

vendimi i KLGJ-së, -thotë, dhe unë dua të jem në short. Çfarë do i bëjmë në këtë rast? 

Por mund të jenë situata të tjera, pikërisht për të shmangur të gjitha llojet e situatave. 
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Dakordësojmë edhe me këtë pjesën tjetër që ajo ndikon, është një vendim individual që 

lidhet me karrierën dhe s’ka nevojë që të fusim..., por jemi në këtë situatë të 

pauniformizuar të qëndrimeve që mbajnë gjyqtarët dhe kryetarët e gjykatave. Duke qenë 

në këtë lloj situate, ne e morëm si masë paraprake për të garantuar një lloj uniformizimi, 

paraprakisht, që së paku të kenë dijeni të gjithë gjyqtarët dhe të gjithë kryetarët se kështu 

duhet të veprohet. Ndoshta në të ardhmen, nëse ata mësohen dhe familjarizohen me këtë 

lloj qëndrimi, edhe ne s’duam t’i vëmë më, – se ky është diskutimi. 

 

Naureda Llagami: Në fakt, zoti Kurushi, aktin që kam unë këtu përpara nuk e 

kemi përfshirjen e shortit. Në të kundërt të asaj që ju shpjegoni, që duhet detyrimi për ta 

përfshirë. Por në këtë akt që kemi këtu nuk e kemi të shkruar Alban. 

 

Alban Toro: Ai akti që kanë shpërndarë e kanë shpërndarë sipas modelit të vjetër, 

dhe në momentin që e kam konstatuar, kam ndërhyrë dhe e kam riçuar tek modeli që ne 

kemi pranuar gjithmonë. Gjithmonë kemi pasur këtë model. Praktika kjo ka qenë, kjo që 

lexova unë së fundi, që i përjashtojmë nga shorti. Unë thjesht rivendosa uniform 

praktikës, dhe ju thashë rregullojeni dhe integroni praktikën. Tani më thoni çfarë duhet të 

veproj në të ardhmen dhe nuk ka problem. E heqim atë urdhërim dhe lejmë këtë 

urdhërimin. 

 

Naureda Llagami: Praktikën që na ke sjellë Alban. Kjo është shumë okej. 

 

Marçela Shehu: Diskutimi është a duhet ta vendosim ne këtu? Se që ai s’duhet të 

gjykojë më... Çfarë standardi do të mbajmë? Do të shprehemi apo t’ia komunikojmë me 

një shkresë? Se me një shkresë do ia dërgojmë. 

 

Naureda Llagami: Departamenti Juridik i çon shkresën bashkë me këtë, që 

përjashtohet nga shorti. 

 

Yllka Rupa: Bile mund t’ia nisni të gjitha gjykatave kur ka raste të ngjashme, që 

të mbahet një praktikë. 
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Marçela Shehu: Unë jam dakord që të hiqet, vetëm se në çdo rast duhet që 

Drejtoria Juridike ta përcjellë me shkresë gjithë këtë diskutim dhe vullnetin që ka 

Këshilli, lidhur me këtë situatë. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, hedhim në votim, bashkë me propozimin e bërë nga 

zonja Shehu për sa i përket heqjes së paragrafit lidhur me shortin. Kështu që jemi dakord 

që ta miratojmë? 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord.  

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shkak të dorëheqjes së tij. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 30.06.2022. 

3. 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. 

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

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 
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(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 16.06.2022) 

 

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

së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Alban Toro).  

 

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

 

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

orën 10:20 dhe mbaroi në orën 12:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

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

dhe Botimet.  

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

6. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me hapjen e 

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

Administrative të Shkallës së Parë, Durrës. Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit Toro 

sërish. 

 

Alban Toro: Prej kohësh Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës ka 

qenë një gjykatë në nevojë dhe Këshilli, për të normalizuar funksionalitetin e kësaj 

gjykate, ka operuar me skemat e transferimit. Kështu, ka bërë edhe me gjyqtaren {...}, ku 

fillimisht me vendimin nr. 47, 13.06.2018 e ka transferuar përkohësisht për një vit nga 

hyrja në fuqi e këtij vendimi në Gjykatën e Administrative të Shkallës së parë Durrës. Më 

pas Këshilli e ka ripërsëritur pothuajse për tre vite radhazi, me vendimet nr. 98, nr.203, 

nr. 260 ka përsëritur skemën e transferimit për këtë gjyqtare, pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

Me Dekretin nr. 7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar, organika e Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës është 4 gjyqtarë, ku aktualisht në mënyrë të 
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përhershme është e emëruar një gjyqtare, konkretisht znj. {...} dhe dy gjyqtarë, z. {...} 

dhe znj. {...}, janë gjyqtarë të transferuar përkohësisht. 

Bashkëlidhur ju kam dhënë ngarkesën aktuale të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës, ku në total ngarkesa është me 2505 (natyrisht kam referuar edhe 

të dhënat nga ngarkesa në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet ku çështjet në gjykim janë 

183).  

Nga këto të dhëna që janë paraqitur, Komisioni vlerëson se skema e delegimit nuk 

mund të aplikohet në rastin konkret, pasi burimet njerëzore në këtë skemë nuk mund të 

përballojnë dhe mbulimin e kësaj gjykate, pasi janë komanduar tashmë në gjykata të tjera 

për të stabilizuar funksionalitetin në këto gjykata. 

Gjithashtu nuk mund të normalizohet, apo nuk mund të integrohet as në skemën e 

përcaktuar në vendimin nr. 30, datë 14.02.2019 “Mbi miratimin e vendimit për rregullat 

dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

veçantë...”. As kjo skemë nuk është funksionale dhe nuk mund të normalizojë funksionin 

e Gjykatës Administrative të Durrësit, kështu që në këto kushte, i vetmi orientim është ai 

i përcaktuar në vendimin nr.23, datë 07.02.2019 “Mbi miratimin e rregullores për kriteret 

dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, duke shpallur një pozicion të 

lirë të përkohshëm për transferim pranë kësaj gjykate, duke u bazuar në faktin e 

parashtruar më sipër, që nuk ka gjyqtarë të disponueshëm në skemën e delegimit, si dhe 

duke vlerësuar që nuk mund të zbatohen parashikimet e vendimit për caktimin e gjyqtarit 

për çështje të veçanta. 

Në kuptim të nenit 3 të rregullores nr.23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së, Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Durrës konsiderohet gjykatë në nevojë pasi një ose disa 

pozicione të lira të përkohshme, situatë e cila ka cenuar rëndë funksionalitetin normal të 

saj. 

Kështu që, në kuptim dhe interpretim të nenit 5 të vendimit nr.23, datë 07.02.2019 

të KLGJ-së, rezulton se për çdo pozicion të lirë të përkohshëm, me qëllim kryerjen e 

transferimit duhet të kërkohet pëlqimi i të gjithë gjyqtarëve që plotësojnë kriteret për të 

në mënyrë të veçantë të atyre që aktualisht janë transferuar në mënyrë të përkohshme në 

atë pozicion (neni 6 pika 1 e Rregullores përcakton se: “Në rastin e shpalljes së një 

pozicioni të lirë të përkohshëm në një gjykatë, në të cilën ka gjyqtar të transferuar 

përkohësisht me pëlqim, dhënia e pëlqimit i kërkohet fillimisht këtij gjyqtari”). Kështu 
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që, në këto kushte, kur me vendimin nr. 260, datë 17.06.2021 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, e transferuar në 

mënyrë të përkohshme pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës deri më 

datë 22.06.2022, Komisioni, në përputhje me nenin 6 pikës 1, i propozon Këshillit, të 

ftohet për të dhënë pëlqimin brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij vendimi. 

Në këtë kuadër, Komisioni ka përgatitur edhe draftin e vendimit, ku ju fton të 

votoni si më poshtë: 

1. Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Durrës për transferim të përkohshëm deri në një vit. 

2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtares së transferuar aktualisht në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës, znj. {...}, e cila të ftohet për të dhënë pëlqimin 

për përsëritjen e transferimit të përkohshëm. 

3. Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

4. Ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të 

mëtejshme të procedurës së transferimit të përkohshëm. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim. 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit të ardhur sipas propozimit të ardhur 

nga Komisioni. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord.  

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Durrës për transferim të përkohshëm deri në një vit. 

2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtares së transferuar aktualisht në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës, znj. {...}, e cila të ftohet për të dhënë pëlqimin 

për përsëritjen e transferimit të përkohshëm. 

3. Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

4. Ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të 

mëtejshme të procedurës së transferimit të përkohshëm. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.06.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm të gjyqtares {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”, i 

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

 

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

 

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

orën 10:20 dhe mbaroi në orën 12:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

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

dhe Botimet.  

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

6. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtares 

{...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me përsëritjen 

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

Relator do jetë zoti Klodian Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit Kryetare! 

Të nderuar kolegë! 

Unë po parashtroj sot përpara jush relacionin që për objekt përsëritjen e 

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

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 209 datë 09.06.2022 “Për fillimin e 

procedurës së transferimit të përkohshëm dhe shpalljen e një pozicioni të lirë për 

transferimin e përkohshëm në Gjykatën e rrethit gjyqësor Kavajë, ka vendosur ndër të 

tjera: “1. Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën e rrethit gjyqësor Kavajë për 

transferim të përkohshëm deri në 1 (një) vit. 2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtares së 

transferuar, aktualisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, znj. {...}, e cila ftohet për 

të dhënë pëlqimin për përsëritjen e transferimit të përkohshëm. 3.Afati për dhënien e 

pëlqimit të jetë brenda 2 (dy) ditëve nga njoftimi i këtij vendimi. 4. Ngarkohet Komisioni 
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i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të mëtejshme të procedurës së transferimit 

të përkohshëm.” 

Më datë 10.06.2022 në rrugë elektronike, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i 

është drejtuar gjyqtares znj. {...} sipas pikës 2 të vendimit të sipërpërmendur me ftesën 

për dhënie pëlqimi për përsëritjen e transferimit të përkohshme në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kavajë. 

Më datë 10.06.2022 me shkresë nr. {...} prot., datë 10.06.2022, gjyqtarja znj. {...} 

në rrugë elektronike ka paraqitur një deklaratë ku shpreh pëlqimin për vijim e transferimit 

të përkohshëm në Gjykatën e rrethit gjyqësor Kavajë.   

II. Propozimi i Komisionit  

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” si edhe nenit 8 të vendimit nr.23, date 

07.02.2019 “Mbi miratimin e Rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit”, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka kërkuar opinionin e 

Zëvendëskryetares së Gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, në lidhje me: 

• ngarkesën e gjykatës të cilën drejton në përgjithësi;  

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat;  

• si edhe një propozim mbi periudhën maksimale për të cilën gjyqtari kërkohet të 

transferohet duke marrë në konsiderate efektet negative të shkaktuara nga ky transferim.   

Me komunikimin elektronik më datës 14.06.2022 Zëvendëskryetarja e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Berat ka dërguar informacionin e kërkuar si vijon: Në përgjigje të e-

mailit të dërguar ju informojmë sa më poshtë:  

“Gjyqtare {...} është emëruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat në datë 

23.01.2014. Për periudhën nga data 21.04.2014 deri në 22.09.2016 ka punuar Këshilltare 

në Gjykatën e Lartë. Nga data 23.09.2016 deri në datë 30.06.2018 ka punuar gjyqtare në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat dhe nga data 01.07.2018 e në vazhdim është gjyqtare 

në Gjykatën e Rrethit Kavajë. 

Duke qenë se nga viti 2018 e në vazhdim gjyqtare {...} është gjyqtare në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Kavajë nuk ka krijuar pasoja transferimi i saj dhe nuk do të ketë efekte 

negative në vazhdimësi. 
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Aktualisht gjykata ka në organikë 10 gjyqtarë nga të cilët 2 gjyqtarë të shkarkuar 

nga KPK, 1 gjyqtar ka dhënë dorëheqje, 1 gjyqtare emëruar në Gjykatën e Apelit Tiranë 

dhe 1 gjyqtare me leje lindje. Bashkëlidhur është edhe tabela përkatëse që referon edhe 

numrin e çështjeve në ngarkim për secilin gjyqtar që ushtron funksionet aktualisht pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Berat. 

Në vijim Komisioni i Zhvillimit të Karrierës duke marrë në konsideratë që nuk 

mund të aplikohet zbatimi i neneve 45 dhe 46 të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e 

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

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

me ushtrimin aktualisht të detyrës në këtë gjykatë. 

Duke vlerësuar ngarkesën aktuale të gjyqtares që ka shprehur pëlqimin pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, cenimin e funksionimit normal, marrë në 

konsideratë jo vetëm organikën aktuale, por edhe numrin e çështjeve, ekzistenca e 

pozicionit të lirë të përkohshëm në të, ngarkesa aktuale Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Berat, ku ajo është caktuar në mënyrë të përhershme, përfundimi i afatit të transferimit të 

përcaktuar me vendim nr. 262, datë 17.06.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, janë kritere 

të cilat merren në konsideratë nga Komisioni për të bërë propozimet përkatëse.  

Bazuar sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i propozon Këshillit të 

Lartë Gjyqësor konform neneve 4 dhe 8 të vendimit nr.23, datë 07.02.2019, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit”: 

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

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë të gjyqtares znj. {...}, për një periudhë deri në 1 

(një) vit. 

Të njoftohet gjyqtarja znj. {...}, Zëvendëskryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Berat dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë për këtë vendim. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Kurushi! 

Atëherë, nëse nuk ka ndonjë diskutim mbi propozimin e ardhur nga Komisioni, 

ftoj kolegët që të kalojmë në votim.     

Ilir Rusi: Dakord. 
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Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord.  

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Gjyqtares {...}, aktualisht gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, i 

përsëritet transferimi i përkohshëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, për një 

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

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 21.06.2022. 

3. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...}, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat 

dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.06.2022) 

 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave 05.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022, 17.05.2022, 

20.05.2022, 27.05.2022 dhe 31.05.2022. 

 

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

 

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

orën 10:20 dhe mbaroi në orën 12:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

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

dhe Botimet.  

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

6. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

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

datave 05.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022, 17.05.2022, 20.05.2022, 27.05.2022 dhe 

31.05.2022. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës që ka të bëjë me miratimin e 

procesverbaleve për mbledhjet e Këshillit të Lartë Gjyqësor, më konkretisht për 

mbledhjet: 5 maj, 11 maj, 12 maj, 17 maj, 20 maj, 27 maj dhe 31 maj. 

Jemi dakord mbi përmbajtjen e procesverbaleve? 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord.  

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 
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1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

datave 05.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022, 17.05.2022, 20.05.2022, 27.05.2022 dhe 

31.05.2022. 

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

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Vijojmë mbledhjen plenare me dy çështjet e tjera lidhur me 

verifikimin e kandidatëve, mbledhje e cila, për shkak të informacioneve të klasifikuara, 

bëhet me dyer të mbyllura. 

Nga ana tjetër dëshiroj që t’ju informoj që nga ana e administratës po përgatitet 

edhe shorti për disa delegime urgjente. Kështu që, pas shqyrtimit të këtyre dy projekt-

akteve, do rimblidhemi për hedhjen e shortit për delegimin e gjyqtarëve për gjykatat në 

nevojë. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


