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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 19.07.2022) 

 

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 {...} (shtyrë nga 

mbledhja plenare e datës 07.07.2022). 

 

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 12:17 dhe mbaroi në orën 13:19. 

 

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. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

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

3. {...}, Inspektore Magjistrate e Komanduar pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë. 

4. Mimoza Koçiu, Këshilltare për median në kabinetin e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Birn/përfaqësues nga mediat. 

9. 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. Taulant Tafa, me 

funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan (shtyrë nga mbledhja plenare e 

datës 07.07.2022). 

 

Mbledhja plenare e datës 19 korrik 2022, ora 11:00 ka për shqyrtim në rendin e 

ditës katër çështje (citohet rendi i ditës nga Kryetarja): 

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 {...}. 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar 

prindërore për gjyqtaren {...}”. 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin 

civil gjyqësor të kancelares së Gjykatës së Apelit {...}, për shkak të dorëheqjes”. 
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4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për 

gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë z. {...}”. 

 

Çështja e parë e rendit të ditës, e cila ka të bëjë me vijimin e shqyrtimit të 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë mbi procedimin disiplinor ndaj magjistratit 

{...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, diskutohet fillimisht 

vetëm në prezencën e anëtarëve të Këshillit.  

 

Ftohen palët të futen në sallën e mbledhjes. 

(Ndërkohë që mundësohet lidhja e mbledhjes në platformën “online”, futen palët 

në sallën e mbledhjes.) 

 

Naureda Llagami: Ndjesë për kohën, por edhe Këshillit iu desh koha e 

nevojshme. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

2. Vendosjen ndaj magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor {...}, të masës disiplinore të “Pezullimit nga detyra, me të drejtë për të marrë 

pagën minimale për një periudhë tremujore”. 

3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas ligjit në Kolegjin e Posaçëm të 

Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, afat i cili fillon nga e nesërmja e njoftimit të 

vendimit të arsyetuar. 

Faleminderit!  

 

(Dalin nga salla e mbledhjes palët.)  

 

 

* * * 

(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 19.07.2022) 

 

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

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

të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Yllka Rupa). 

 

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 12:17 dhe mbaroi në orën 13:19. 

 

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. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Birn/përfaqësues nga mediat. 

8. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar prindërore për 

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

Profesionale (relatore znj. Yllka Rupa). 

 

Naureda Llagami: Atëherë, vijojmë sipas rendit të ditës me çështjen e dytë që ka 

të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar 

prindërore për gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale dhe do relatohet nga zonja Rupa. 

 

Yllka Rupa: Faleminderit!  

Të nderuar kolegë! 

Zonja {...}, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, ka sjellë në Këshill 

kërkesë për leje të papaguar prindërore, për një periudhë prej 8 (tetë) muajsh, nga data 

31.07.2022 deri në datë 31.03.2023. Baza ligjore ku mbështet kërkesën gjyqtarja është 

neni 24 i ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar.   

Në kërkesën për zgjatjen e afatit për përfitimin e lejes së papaguar prindërore, 

gjyqtarja ka parashtruar rrethanat mbi të cilat bazon kërkimin e saj për leje të papaguar, 

rrethana të cilat janë trajtuar më herët nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe mbi bazën e të 
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cilave i është dhënë leje prindërore e papaguar fillimisht për një periudhë 6 (gjashtë) 

mujore, e cila më pas është zgjatur edhe për një periudhë tjetër prej 7 (shtatë) muajsh 

përkatësisht, nga data 31.12.2021 deri në datë 31.07.2022.  

Gjyqtarja parashtron se kërkesa për leje përligjet nga fakti se duhet të kujdeset për 

dy fëmijët e saj në moshë të mitur. Duke qenë në kushtet kur së bashku me bashkëshortin 

e saj z. {...} ushtrojnë detyrën në rrethe larg vendbanimit, distanca e largët nga 

vendbanimi i tyre në Tiranë, krijon pengesa dhe vështirësi në lidhje me rritjen dhe 

kujdesin ndaj dy fëmijëve të mitur. 

Në mënyrë më të specifikuar për zgjatjen e lejes prindërore, gjyqtarja paraqet si 

shkak nevojën për kontrolle mjekësore me rekomandim të mjekut pediatër dhe spitalit ku 

trajton në mënyrë të vazhdueshme fëmijët në {...}. Gjyqtarja në kërkesën për zgjatjen e 

afatit për lejen e papaguar ka bashkëlidhur edhe korrespondencën nëpërmjet rrugës 

elektronike me spitalin ku trajton fëmijët, e cila provon domosdoshmërinë e qëndrimit të 

saj atje për shkak të trajtimit mjekësor të fëmijëve të mitur. 

Kërkesa e gjyqtares {...} është trajtuar duke iu referuar parashikimeve të nenit 24, 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.72, datë 

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

Në këto kushte, i është kërkuar kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...} mendimi 

lidhur me cenimin e funksionalitetit të gjykatës, si dhe kancelares së kësaj gjykate 

gjithashtu informacion lidhur me organikën e gjykatës, si dhe ngarkesën aktuale të 

gjyqtarëve, duke përcaktuar numrin e çështjeve për gjykim për secilin gjyqtar.  

Zëvendëskryetarja e gjykatës ka dhënë mendim lidhur me kërkesën e gjyqtares 

duke parashtruar se: “Sa më sipër, duke pasur parasysh edhe arsyet specifike familjare që 

parashtron znj. {...} në kërkesën e vet, mendoj se miratimi i lejes së papaguar nga ana e 

Këshillit, nuk do të sillte cenimin e funksionalitetit të gjykatës”. Po ashtu, edhe kancelarja 

e gjykatës ka përcjellë të dhënat për ngarkesën aktuale të gjyqtarëve që ushtrojnë 

funksionin pranë kësaj gjykate.   

Në lidhje me kushtet për dhënien e lejes së papaguar në nenin 24 të ligjit “Për 

statusi...”, parashikohet se:  

1.Përveç pushimeve vjetore, magjistrati gëzon të drejtën të marrë në përputhje me 

Kodin e Punës: 
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a. pushime të tjera; 

b. leje prindërore. 

2. Leja e veçantë miratohet nga kryetari i gjykatës ose prokurorisë. Këshillat 

miratojnë lejen prindërore, pasi kanë marrë mendimin e kryetarit të gjykatës ose 

prokurorisë. 

[...]. 

6. Këshilli përcakton rregulla më të detajuara për kriteret dhe procedurat për 

dhënien e lejes së papaguar.” 

Kështu, në vendimin nr. 72, datë 20.05.2019 “Mbi lejet e papaguara të gjyqtarëve 

që jepen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor”, ndër të tjera, në pikën 5 të vendimit, 

parashikohet se: 

“5. Leja prindërore i jepet nga Këshilli, gjyqtarit që ka ushtruar funksionin më 

shumë se një vit të pandërprerë, si më poshtë: 

a. Për një periudhë jo më pak se katër muaj dhe jo më shumë se dy vjet në total 

për çdo fëmijë, derisa fëmija që ka në ngarkim, të arrijë moshën 6 vjeç. Përjashtimisht për 

raste (shkaqe) të rënda dhe të motivuara, ky afat mund të zgjatet nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor. [...].” 

Në lidhje me plotësimin e kushteve ligjore për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar 

prindërore të gjyqtares {...}, rezulton se: 

Gjyqtarja ka paraqitur kërkesë në datën 01.07.2021, duke kërkuar kohëzgjatjen e 

lejes për një periudhë tjetër 8 (tetë) mujore, që fillon nga data 31 korrik 2022 deri në datë 

31 mars 2023.  

Në kërkesën për leje gjyqtarja parashtron arsyet për të cilat kërkon leje të 

papaguar prindërore, konkretisht zgjatje të afateve të lejes për periudhën e përcaktuar më 

lart. Arsyet kanë të bëjnë me nevojën për kujdes dhe rritje të fëmijëve të mitur, si edhe 

kujdesin spitalor për shkak të specifikave që janë përmendur në kërkesë.  

Kërkesa është shoqëruar me një korrespondencën të gjyqtares me personelin 

spitalor në SHBA, që provon nevojën për të qëndruar në shtetin tjetër për shkak të 

vizitave mjekësore të fëmijës së mitur. 

Në rastin konkret parashtrohen rrethana të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e 

shëndetit të fëmijës, kujdesit për rritje dhe shërbime të tjera. Kërkesa e gjyqtares lidhet në 

mënyrë të drejtpërdrejtë me interesin më të lartë të fëmijës dhe në këto kushte kur 
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prezenca e nënës është e domosdoshme për shkak të gjendjes dhe rrethanave të 

prezantuara, nevoja për leje prindërore është plotësisht e legjitimuar. Respektimi i parimit 

të interesit më të lartë të fëmijës, gjen zbatim edhe në rastin konkret. Kodi i Familjes 

parashikon dhe rithekson detyrimin për respektimin e interesit më të lartë të fëmijës në 

një sërë dispozitash të tij, ndër të cilat neni 2 parashikon se: “Prindërit, organet 

kompetente dhe gjykatat, në vendimet dhe veprimtarinë e tyre, duhet të kenë si 

konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës”.  

Sa i përket kohëzgjatjes së lejes, në pikën 5, shkronja a), të vendimit 72, 

parashikohet si kohëzgjatje maksimale afati deri në 2 vjet, për çdo fëmijë të mitur, deri në 

moshën 6-vjeçare. Në rastin konkret leja e miratuar me vendimin nr. 209, datë 

20.05.2021 dhe e zgjatur me vendimin nr.595, datë 23.12.2021 ka një kohëzgjatje prej 13 

muaj e 15 ditë dhe kohëzgjatja e kërkuar nëpërmjet kërkesës objekt shqyrtimi është për 8 

muaj, duke mos kaluar në tërësi leja prindërore e kërkuar, afatin maksimal 2 vjeçar. 

Sa i përket funksionalitetit të gjykatës ku gjyqtarja ushtron funksionin, sipas 

mendimit të kryetarit të dërguar në datën 07.07.2022 dhe ngarkesës mesatare të 

gjyqtarëve të kësaj gjykate, pavarësisht faktit se gjykata operon me organikë jo të plotë, 

vlerësohet se, zgjatja e afatit të lejes prindërore të kërkuar nga gjyqtarja {...}, për një 

periudhë 8 (tetë) mujore, duke konsideruar në rastin konkret edhe përparësinë e të drejtës 

për jetë familjare, si dhe posaçërisht parimin e respektimit të interesit më të lartë të 

fëmijës, në proporcion me funksionalitetin e gjykatës me qëllim dhënien e drejtësisë në 

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

sillte refuzimin e kërkesës së saj për zgjatje të afatit të lejes prindërore.  

Për sa më sipër rezulton se kërkesa e gjyqtares {...} për zgjatjen e afatit të lejes së 

papaguar prindërore, edhe për një periudhë tjetër 8 (tetë) mujore, përmbush kriteret e 

përcaktuara në nenin 24, të ligjit “Për statusin...”. 

Referuar sa më sipër Komisioni, i propozon mbledhjes plenare: 

Miratimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, 

për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar prindërore, të dhënë me vendimin e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor edhe për një periudhë tjetër 8 (tetë) mujore, nga data 31.07.2022 deri në 

datë 31.03.2023.  

Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}.  
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Në lidhje me hyrjen ne fuqi të vendimit, akti hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 

ne faqen zyrtare të Këshillit. 

Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit 

brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Yllka! 

Nëse kemi ndonjë diskutim mbi përmbajtjen e projekt-aktit.  

Nëse jo, kalojmë në miratimin e tij. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

(Yllka Rupa është propozuesja, është dakord.) 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Miratimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, 

për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar prindërore. 

2. Zgjatjen e afatit të lejes së papaguar prindërore, të dhënë me vendimin e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.209, datë 20.05.2021, zgjatur një herë me vendimin nr. 595, 

datë 23.12.2021, për një periudhë tjetër 8 (tetë) mujore, nga data 31.07.2022 deri në datën 

31.03.2023. 

3. Njoftimin e këtij vendimi {...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}.  

4. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrativë të Apelit, 

brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. 

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. 
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* * * 

(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 19.07.2022) 

 

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

marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të kancelares së Gjykatës së Apelit Shkodër, 

për shkak të dorëheqjes”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

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

orën 12:17 dhe mbaroi në orën 13:19. 

 

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. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Birn/përfaqësues nga mediat. 

8. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil 

gjyqësor të kancelares së Gjykatës së Apelit {...}, për shkak të dorëheqjes”, i përgatitur 

nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

përfundimin e marrëdhënieve në shërbimin civil gjyqësor të kancelares së Gjykatës së 

Apelit {...}, për shkak të dorëheqjes. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Luli. 

 

Fatmira Luli: Faleminderit Kryetare! 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 83, të ligjit nr. 98/2016, “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 61, 

pika 1, neni 86 shkronja “ë” dhe neni 97, pika 1, shkronja “a” të ligjit nr. 115/2016, “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, 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”, me vendimin nr. 40, datë 

31.01.2022, ka vendosur kualifikimin dhe lejimin për të marrë pjesë në provimin e 

vlerësimit profesional të kancelares në detyrë në Gjykatën e Apelit {...}, znj. {...}. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 19.07.2022 (Pika 2) 
 

13 

Znj. {...} ka depozituar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, shkresën e datës 

04.07.2022, protokolluar në Këshill me nr. {...} prot., datë 05.07.2022, nëpërmjet së cilës 

ka paraqitur aktin e dorëheqjes së parevokueshme nga detyra e kancelares, për arsye 

objektive, familjare, duke kërkuar që efektet të fillojnë nga data 06.07.2022. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 90, pika c) të ligjit nr. 115/2016, ka 

në kompetencë të tij ndër të tjera emërimin e kancelarëve të gjykatave. Në nenin 59, pika 

1, të ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 

përcaktohet se: “Organi kompetent për emërimin e kancelarit, këshilltarit dhe ndihmësit 

ligjor është Këshilli i Lartë Gjyqësor ...”.  

Ndërkohë, lidhur me vijimin e marrëdhënieve të punës dhe përfundimin e saj, 

neni 80, të ligjit nr. 98/2016, parashikon se: “3.Organi kompetent për ndërprerjen e 

marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor për kancelarin, këshilltarin dhe ndihmësin 

ligjor është Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe për nëpunësit e tjerë civilë është Këshilli i 

Gjykatës ku ai ushtron detyrën”.  

Në këtë dispozitë theksohet se ndërprerja e marrëdhënieve në shërbimin civil 

gjyqësor i nënshtrohet rregullave të parashikuara në ligjin “Për nëpunësin civil”, përveç 

rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë ligj.  

Në nenin 64, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, përcaktohet 

se: “1. Nëpunësi mund të njoftojë përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil 

nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes me shkrim te njësia e burimeve njerëzore të 

institucionit, ku ushtron detyrën, ose DAP-it, në rastin e nëpunësit të TND-së. 2. 

Dorëheqja nuk motivohet dhe i prodhon efektet 30 ditë nga data e paraqitjes së saj. 3. Në 

raste të justifikuara, me kërkesë të motivuar të nëpunësit dhe me miratimin e njësisë së 

përcaktuar sipas pikës 1 të këtij neni, dorëheqja i prodhon efektet përpara afatit 30-ditor 

nga njoftimi. 4. Nëpunësit civilë, të cilët janë larguar nga shërbimi civil si pasojë e 

dorëheqjes, kanë të drejtë që të konkurrojnë si nëpunës civilë për procedurat e lëvizjes 

paralele apo ngritjes në detyrë, sipas neneve 25 dhe 26 të ligjit, deri në 2 vjet pas 

përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil”. Referuar kësaj dispozite, rezulton se një 

ndër rastet e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil, është ai i dorëheqjes, si në 

rastin e kancelares {...} e cila ka paraqitur arsye familjare për dhënien e dorëheqjes së saj 

dhe përfundimin e marrëdhënies së punës, në përputhje me nenin 64, të ligjit nr. 

152/2013, “Për nëpunësin civil”. 
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Për sa më sipër, në pikën e parë të projektvendimit është parashikuar disponimi 

për përfundimin e marrëdhënies së punës në shërbimin civil për znj. {...}, për shkak të 

vërtetimit të një prej shkaqeve ligjore të përfundimit të marrëdhënies së punës me arsye. 

Në pikën e dytë është përcaktuar njoftimi i vendimit znj. {...}, si dhe Gjykatës së 

Apelit. 

Pikës së tretë duhet t’i bëjmë një ndryshim, se në projekt-akt kemi përcaktuar një 

datë, ndërkohë që mendoj që duhet parashikuar fillimi i efekteve menjëherë pas botimit 

në faqen zyrtare të Këshillit. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, znj. Luli! 

Nëse nuk ka ndonjë diskutim nga kolegët... 

 

Brikena Ukperaj: Pika tre të hiqet fare Fatmira sepse “ky vendim hyn në fuqi 

menjëherë” e kemi të shënuar. Pra “Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet...”. 

Nuk është “pas botimit”. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, duke hequr pikën e tretë, kalojmë në votim? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, kancelare 

në Gjykatën e Apelit {...}, për shkak të dorëheqjes. 
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2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet znj. {...}, si dhe Gjykatës së Apelit {...}.  

Vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

 

* * * 

(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 19.07.2022) 

 

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. 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 12:17 dhe mbaroi në orën 13:19. 

 

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. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Birn/përfaqësues nga mediat. 

8. 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. Klodian Kurushi). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i fundit për mbledhjen e sotshme, 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 z. Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit! 

Me projektvendimin e paraqitur si Komision, pa humbur kohë po lexoj relacionin 

përkatës bashkëlidhur projektvendimit. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 07.07.2022 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. 

Referuar të dhënave të marra pranë Departamenti të Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Administrative rezulton se z. {...}, ka përfunduar studimet në degën Drejtësi, 

titulli Jurist, pranë Universitetit të Tiranës në datë 02.07.1993 (sistemi pa shkëputje nga 
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puna) dhe ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve Master në Shkenca juridiko-penale, 

pranë Universitetit “{...}” në vitin 2011. 

Me vendim nr. {...}, datë 13.11.1999 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, është 

propozuar Presidentit të Republikës për t’u emëruar gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor {...}. 

Me vendim nr. {...}, datë 07.07.2014 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë gjyqtari 

transferohet në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}ë, ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë 

detyrën si gjyqtar pranë kësaj gjykate. 

Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 22 (njëzet e dy) vite. 

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

3. Në kërkesën e tij, z. {...} ka parashtruar, ndërmjet të tjerave se ai heq dorë nga 

statusi i magjistratit për shkak të ngarkesës në rritje në punë aktualisht, shtuar këtu edhe 

organikën e paplotësuar në këtë gjykatë, faktit të plotësimit të vjetërsisë në punë për më 

tepër se 35 vite dhe nga këto prej më shumë se 30 vitesh magjistrat, pra kriteri ligjor për 

të dalë në pension të parakohshëm, apo të pjesshëm pleqërie; për shkak të gjendjes jo të 

mirë shëndetësore, e vërtetuar edhe nga ana e mjekut. 

Nga informacioni i marrë në rrugë elektronike pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, në datë 07.06.2022 ka rezultuar se (citohet): “Z. {...} ka aktualisht 78 çështje në 

gjykim. Më poshtë ju bëjmë me dije fazat në të cilat ndodhen: 

-   1  çështje ndodhet në fazën e konkluzioneve përfundimtare; 

-  11 çështje të pezulluara; 

-   3 çështje ndodhen në fazën e shqyrtimit gjyqësor; 

 -  20 çështje ndodhen në fazën e veprimeve përgatitore; 

-   1 çështje vendosur kthim aktesh; 

-  42 çështje nuk janë çelur akoma.” 

Propozimi: 

Sipas nenit 65 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rezulton se: “1. Magjistrati mund të kërkojë 

mbarimin e statusit, nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes para Këshillit përkatës. 2. 

Dorëheqja duhet të jetë me shkrim dhe nuk është e nevojshme të jetë e arsyetuar. 

Dorëheqja jep efektet në fund të muajit pasardhës, nga dita kur Këshilli merr deklarimin 

me shkrim të dorëheqjes. Mbarimi i statusit të magjistratit deklarohet me vendim të 
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Këshillit jo më vonë se dy javë nga mbarimi i statusit. 3. Në raste të justifikuara, me 

kërkesë të motivuar dhe me miratim të Këshillit, dorëheqja mund të japë efekte përpara 

kohës së përcaktuar në pikën 2 të këtij neni”. 

Ndodhur në këtë situatë, ne si Komision i propozojmë Këshillit të miratojë 

dorëheqjen e z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe të vendosë: 

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

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.08.2022. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Kurushi! 

Nëse nga kolegët nuk ka diskutime... 

 

Brikena Ukperaj: Do të sugjeroja, tek pika 2, fjala “urdhërimi” të zëvendësohet 

me “vendimi”, se në fakt nuk bëjmë asnjë urdhërim. Kam përshtypjen që duhet të ketë 

mbetur nga kopjet e vendimeve. Efektet e këtij vendimi. Bënim “urdhërimi” kur bënim 

përjashtimet nga shorti. 

 

Klodian Kurushi: Okej! 

 

Naureda Llagami: Atëherë, me gjithë sugjerimin nga teknika legjislative, 

kalojmë në votimin e projekt-aktit. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 
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 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 vendimi fillojnë më datë 31.08.2022. 

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. 

 

Me kaq po e mbyllim mbledhjen e sotshme. 

Punë të mbarë! 

Faleminderit!  

 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 

 


