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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 20.06.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Kurushi).1 

 

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

 

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

orën 10:13 dhe mbaroi në orën 11:57.  

 

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) 

                                                 
1 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej si çështje e dytë e rendit të ditës. 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve 

ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë të 

shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i 

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

 

Naureda Llagami: Fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot janë rreth 9 çështje për të cilat kërkohet 

vendimmarrje e Këshillit. 

Pa humbur kohë fillojmë me çështjen e dytë në fakt për nga renditja, që ka të bëjë 

me fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 178, datë 

11.05.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës. Do doja t’i jepja fjalën zotit Kurushi për të vijuar me këtë projekt-akt. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit zonja Kryetare! 

Të nderuar kolegë! 

Ndërmjet të tjerave sot, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka paraqitur relacionin 

dhe projektvendimin e radhës që ka për objekt fillimin e procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e 

lirë të shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pa 

humbur kohë po filloj me relatimin që shoqëron projektvendimin përkatës. 
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Në mbledhjen plenare të datës 11.05.2022, në ushtrim të funksionit kushtetues 

dhe ligjor të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të gjitha niveleve (neni 147/a, pika 1, 

shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenin 86, shkronja “ç”, i 

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

vendimin nr.178 Këshilli i Lartë Gjyqësor hapi procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë, për 1 (një) pozicion të lirë, në fushën e së drejtës penale. 

Afati i kandidimit për procedurën e ngritjes në detyrë si më lart u përcaktua deri 

më datë 01.06.2022. 

Brenda afatit të kandidimit u paraqitën gjithsej 8 (tetë) kandidatura, të cilat kanë 

kandiduar në procedurën e ngritjes për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të 

prezantuar si më sipër. 

Përgjegjësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor për çështjet që lidhen me zhvillimin e 

karrierës gjyqësore dhe konkretisht sa i përket ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në shkallët 

më të larta ose të specializuara, gjen rregullim edhe në Ligjin nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pikërisht në nenin 

48, ku në pikën 7 të kësaj dispozite, përcaktohet detyrimi i Këshilli për verifikimin e 

kandidatëve që konkurrojnë për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta ose të 

specializuara, sipas parashikimeve të pikave 2 deri në 7, të nenit 32, të këtij ligji. 

Lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për ngritjen në detyrë në 

shkallët më të larta ose të specializuara, Këshilli ka miratuar procedura të detajuara 

përmes vendimit nr. 75, datë 23.05.2019, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së 

gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”. Sipas këtij akti nënligjor, 

konkretisht Kreut V, Seksioni A, pika 1, shkronja “c”, procedura e verifikimit të 

kandidatëve fillon me vendim të Këshillit, ndër të tjera, “jo më vonë se 7 ditë nga 

përfundimi i afatit të kandidimit të gjyqtarëve për ngritjen në detyrë”. Në respektim të 

këtij rregulli, Këshilli duhet të disponojë për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e 

lirë të shpallur me vendimin respektiv të datës 11.05.2022.  

Mbi projektvendimin “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore 

...”-  
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Këshilli i Lartë Gjyqësor pasi u njoh me shkresën e Gjykatës së Lartë, se në 

Korrik 2022 përfundon mandati i anëtarit të Gjykatës së Lartë, z.{...}, hapi procedurat e 

ngritjes në detyrë nga radhët e gjyqtarëve, përmes vendimit nr. 178, datë 11.05.2022 për 

konkurrim në fushën e të drejtës penale. 

Në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën Lartë të hapur sipas vendimit si 

më lart të Këshillit, kandiduan gjithsej 8 (tetë) kandidatë dhe konkretisht:  

1) Znj. {...}; 

2) Znj. {...}; 

3) Z. {...}; 

4) Z. {...}; 

5) Z. {...}; 

6) Z. {...} 

7) Z. {...}; 

8) Znj. {...}. 

Referuar kandidaturave të paraqitura, rezulton se dy prej kandidatëve kanë 

kandiduar edhe më parë për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta (znj. {...} dhe znj. 

{...}). Respektivisht, sa i përket kandidatëve që kanë kandiduar në procedurat e ngritjes 

në detyrë të hapura më parë, të dhënat aktuale për kandidimet e tyre janë si më poshtë: 

1) Kandidatja znj. {...}– ka kandiduar në total deri tani për 2 (dy) pozicione të lira 

që janë në proces verifikimi dhe më konkretisht: – për dy pozicione të lira në fushën e të 

drejtës civile në Gjykatën e Lartë, të shpallura me vendimet nr. 536 dhe nr. 537, datë 

17.11.2021; pasi për pozicionin e shpallur me vendimin nr.535, datë 17.11.2021 ajo u 

tërhoq nga kandidimi.  

2) Kandidatja znj. {...}– ka kandiduar në kohë të ndryshme në total për 4 (katër) 

pozicione të lira, për të cilat është tërhequr nga kandidimi: Në Gjykatën e Apelit Durrës, 

për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin  nr. 174, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për të cilin ka përfunduar procedura me 

vendimin nr. 539, datë 05.11.2020; Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira në 

fushën e të drejtës penale, të shpallura me vendimet nr. 184 dhe nr. 185, datë 28.05.2020, 

si dhe nr. 396, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për të cilat ka përfunduar 

procedura për shkak të tërheqjes nga kandidimi me vendimin nr.110, datë 25.03.2022; pra 
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aktualisht nuk rezulton si kandidate në ndonjë pozicion të lirë, përveçse për  pozicionin e 

lirë në Gjykatën e Lartë të shpallur me vendimin nr.178, datë 11.05.2022.  

Në pikën 6, të nenit 48, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet se: “6. Pas shpalljes 

së procedurës së ngritjes në detyrë, magjistrati mund të kandidojë për jo më shumë se tre 

pozicione të lira, që janë në proces. Nëse magjistrati kandidon për më shumë se tre 

pozicione të lira në proces, kandidime të vlefshme konsiderohen ato të bëra më parë në 

kohë, ose në rastin e shumë kandidimeve në të njëjtën kohë, ato sipas radhës kronologjike 

të pozicioneve të shpallura, duke filluar nga ai i shpallur më parë. Magjistrati që kandidon 

për më shumë se një pozicion, bën renditjen e tyre sipas preferencës”. Në konsideratë të 

këtij përcaktimi ligjor, në Njoftimet Publike të datës 11.05.2022, të interesuarve iu është 

bërë e ditur se: 

“Në zbatim të pikës 6, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016, i ndryshuar:  

- Në procedurat e ngritjes në detyrë në një gjykatë më të lartë ose të specializuar 

mund të kandidojë çdo gjyqtar që plotëson kriteret ligjore, pavarësisht faktit nëse ka 

kandiduar në procedura të mëparshme ngritjeje në detyrë.  

- Në çdo rast, kandidati nuk mund të kandidojë për ngritjen në detyrë në më 

shumë se tre pozicione të lira që janë në proces, pavarësisht kohës së shpalljes së tyre, 

qenies së tyre në të njëjtën gjykatë apo në të njëjtën fushë të së drejtës. 

- Në rast të kandidimit për ngritjen në detyrë në më shumë se tre pozicione të lira 

në proces, kandidati duhet të rikonsiderojë kandidimet e tij. Në rast të kundërt, kandidime 

të vlefshme konsiderohen ato të bëra më parë në kohë, ose në rastin e shumë kandidimeve 

në të njëjtën kohë, ato sipas radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura, duke filluar 

nga ai i shpallur më parë. 

- Kandidimi për një pozicion të lirë për të cilin procedura e ngritjes në detyrë 

është finalizuar/përmbyllur dhe kandidimi i tërhequr, nuk llogariten si kandidime për 

efekt të të drejtës së kandidimit për ngritjen në detyrë për jo më shumë se tre pozicione të 

lira”.   

Në respektim të përcaktimit ligjor si më lart, rezulton se vetëm kandidatja znj. 

{...} kandidon për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta gjithsej për tre pozicione të 

lira në proces dhe konkretisht: – për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile në 

Gjykatën e Lartë, të shpallura me vendimin e Këshillit nr. 536 dhe nr.536, datë 
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17.11.2021; - për një pozicion të lira në Gjykatën e Lartë, të shpallur me vendimin nr. 

178, datë 11.05.2022. 

Ndërkohë, kandidatja znj. {...}, pas heqjes dorë nga pozicionet ku kandidonte më 

parë, vijon kandidimin vetëm në këtë pozicion të shpallur me vendimin nr. 178, datë 

11.05.2022 (pra rishtazi në pozicionin e fundit). Po ashtu edhe kandidatët e tjerë i kanë 

kandidime rishtazi atë të shpallur me vendimin nr. 178. 

Lidhur me kandidimin e fundit të znj. {...}, ndërsa ajo ka kandiduar edhe më parë 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicione të lira në fushën e të drejtës 

civile, duke mbajtur në konsideratë faktin se kriteret ligjore të kandidimit janë të njëjtët 

me atë të kandidimit rishtazi të saj, Komisioni vlerëson se një situatë e tillë ka gjetur 

rregullim të posaçëm në Kreun VI, Seksioni B, pika 7, të vendimit të Këshillit nr. 75, datë 

23.05.2019, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin 

e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e 

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, ku ndër të tjera përcaktohet se: “Në rastin e kandidatit 

që ka kandiduar njëkohësisht në më shumë se një pozicion të lirë në proces shqyrtimi nga 

Këshilli, procedura standarde verifikuese e realizuar në rastin më të parë është e vlefshme 

për çdo procedurë tjetër kandidimi të atëkohshme”.  

Në kuptim dhe zbatim të këtij rregulli, për kandidaten znj. {...}, e cila ka 

kandiduar edhe më parë për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, (duke qenë për 

pozicion jo të së njëjtës fushë të së drejtës), mbajtur në konsideratë faktin se kriteri ligjor 

i kandidimit, ai i pasurisë dhe figurës, është i njëjtë për çdo lloj kandidimi ngritjeje në 

detyrë, sa i përket kandidimit të saj rishtazi procedura e verifikimit e përfunduar tashmë 

për atë sa i përket pasurisë dhe figurës, vlerësojmë se do të duhet të konsiderohet e 

vlefshme edhe për kandidimin e saj rishtazi, pra atë për ngritjen në detyrë në këtë gjykatë, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 178, datë 11.05.2022. 

Ku rregull nuk mund të aplikohet për kandidaten {...}, pasi verifikimi i saj i 

përket një periudhe shumë të hershme sesa ajo e kandidates {...}. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet fillimi i procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për kandidatët 

nga radhët e gjyqtarëve që kanë aplikuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

178, datë 11.05.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorëve për kandidatët znj. 

{...}, znj. {...}, z. {...}; z. {...}; z. {...}; z. {...}; z. {...} dhe znj. {...}. 

Pika 3 e projektvendimit bën fjalë për rregullimin e veçantë të situatës së 

verifikimit për kandidaten znj. {...}, kandidate për të cilën fillon procedura e verifikimit 

të kritereve ligjore të kandidimit sipas pikës 1 të projektvendimit, e cila ka kandiduar më 

parë për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, procedura e verifikimit për kriterin e 

pasurisë dhe figurës që ka përfunduar për këto kandidime, është e vlefshme edhe për 

kandidimin e saj për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë të 

shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi e tij, konkretisht 

menjëherë me botimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit për vëmendjen! 

  

 Naureda Llagami: Atëherë ftojmë stafin që të vijojë me hedhjen e shortit. 

 Në një vazo do të jenë emrat e kandidatëve, që sipas relacionit të zotit Kurushi i 

bie që të jenë 8 kandidatë. Nga ana tjetër do të jenë emrat e relatorëve. 

 

Klodian Kurushi: Kryetare, kemi një sugjerim, që meqenëse janë 8 kandidatë dhe 

nuk ndiqet raporti i drejtë i ngarkesës, pra raporti është 3:3:2. Ne propozojmë që anëtari i 

parë i Komisionit që do të përzgjidhet me short, të marri dy kandidatë; anëtari i dytë i 

Komisionit që do të përzgjidhet me short, të marri tre kandidatë; dhe anëtari i tretë i 

Komisionit që do të përzgjidhet me short, të marri tre kandidatë (pra skema që ne 

propozojmë, të jetë 2:3:3).  

 

Naureda Llagami: Atëherë Klodi (IT), mundëso lidhjen me stafin. 

 

Procedura e shortit si vijon: 

Futen në enën e parë të qelqit shiritat e letrës me emrat e relatorëve: z. Klodian 

Kurushi, z. Alban Toro dhe z. Dritan Hallunaj. 

Futen në enën e dytë të qelqit shiritat e letrës me emrat e 8 (tetë) kandidatëve: znj. 

{...}, znj. {...}, z. {...}; z. {...}; z. {...}; z. {...}; z. {...} dhe znj. {...}. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.06.2022  
 

8 

Relatori i parë i përzgjedhur nga shorti është z. Alban Toro. Sipas propozimit, zoti 

Toro do të jetë relator për dy nga kandidatët. Kandidatët e përzgjedhur nga shorti, relator 

i të cilëve do të jetë zoti Toro janë: znj. {...} dhe znj. {...}. 

Relatori i dytë i përzgjedhur nga shorti është z. Dritan Hallunaj. Sipas propozimit, 

zoti Hallunaj do të jetë relator për tre nga kandidatët. Kandidatët e përzgjedhur nga shorti, 

relator i të cilëve do të jetë zoti Hallunaj janë: znj. {...}, z. {...} dhe z. {...}. 

Relatori i tretë i mbetur në enën e qelqit është z. Klodian Kurushi. Sipas 

propozimit, zoti Kurushi do të jetë relator për tre nga kandidatët. Kandidatët e 

përzgjedhur nga shorti, relator i të cilëve do të jetë zoti Kurushi janë: z. {...}, z. {...} dhe 

z. {...}. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Hedhim në votim shortin. 

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 kritereve ligjore të kandidimit për 

ngritjen në detyrë Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve që kanë 

aplikuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e relatorit si më poshtë: 

1.Për kandidaten znj. {...}, relator z. relator z. Alban Toro. 

2.Për kandidaten znj. {...}, relator z. Dritan Hallunaj. 
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3.Për kandidatin z. {...}, relator z. Klodian Kurushi. 

4.Për kandidatin z. {...}, relator z. Dritan Hallunaj. 

5.Për kandidatin z. {...}, relator z. Klodian Kurushi. 

6.Për kandidatin z. {...}, relator z. Dritan Hallunaj. 

7.Për kandidatin z.{...}, relator z. Klodian Kurushi. 

8.Për kandidaten znj. {...}, relator z. relator z. Alban Toro. 

3. Për kandidaten znj. {...}, e cila ka kandiduar më parë për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me 

vendimet nr.536 dhe nr.537, datë 17.11.2021, procedura e verifikimit për kriterin e 

pasurisë dhe figurës që ka përfunduar për këto kandidime, është e vlefshme edhe për 

kandidimin e saj për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë për pozicionin e lirë në fushën 

e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.06.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të hartuara nga 

komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit: 

2.1 Për emërimin e znj. {...} në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit Korçë; 

2.2 Për emërimin e znj. {...} në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit Tiranë; 

2.3 Për emërimin e znj. {...} në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit Tiranë.2  

 

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

 

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

orën 10:13 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

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) 

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



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.06.2022  
 

11 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimeve të hartuara nga komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit: 

2.1 Për emërimin e znj. {...} në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit Korçë; 

2.2 Për emërimin e znj. {...} në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit Tiranë; 

2.3 Për emërimin e znj. {...} në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek aktet e tjera që kanë të bëjnë me shqyrtimin e 

projektvendimeve të hartuara nga komisioni i Planifikimit Strategjik për emërimin e tre 

ndihmësve ligjorë: Për emërimin e znj. {...} në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e 

Apelit Korçë; Për emërimin e znj. {...} në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e 

Apelit Tiranë; Për emërimin e znj. {...} në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e 

Apelit Tiranë. 

Për më shumë detaje fjalën ia jap znj. Luli. 

Fatmira Luli: Këshilli i Lartë Gjyqësor, me disa vendimmarrje të tij, mbështetur 

ndër të tjera në nenin 53, të ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në vendimin e tij 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”, si dhe mbasi ka konsideruar gjendjen 

e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e pasurisë dhe figurës, ka 
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vendosur kualifikimin dhe vijimin e procedurës së emërimit në shërbimin civil gjyqësor 

në pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykata të apelit, për disa kandidatë, të cilët kanë 

kaluar me sukses programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, viti 

akademik 2020-2021. Me vendimin nr.370, datë 14.09.2021, nr.371, datë 14.09.2021 dhe 

nr.436, datë 04.10.2021 Këshilli ka marrë vendimet respektive ku ka kualifikuar  

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

Kalimi i këtij procesi nga Këshilli i hap menjëherë rrugën vijimit të procedurës së 

emërimit në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë e ndihmësit ligjor në njësitë e 

shërbimit ligjor në gjykatat e apelit. Në dispozitat kalimtare të vendimit nr. 424, datë 

12.10.2020 të KLGJ-së, titulluar “Dispozita kalimtare dhe të fundit” ndarë në katër 

seksione, ku në dy prej tyre, konkretisht A dhe C rregullohet mënyra se si do të bëhet 

verifikimi dhe emërimi në shërbimin civil gjyqësor i kandidatëve për ndihmës ligjore në 

Gjykatën e Lartë, që (i) kanë përfunduar programin e formimit fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, në vitin akademik 2019-2020; (ii) të pranuar në programin e formimit 

fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2020-2021. 

Në këto dispozita kalimtare të vendimit nr.424/2020, ndërkohë që Këshilli ka 

përcaktuar se për kandidatët të cilët janë pranuar në programin e formimit fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, në vitin akademik 2020-2021, kur kalojnë pozitivisht procesin 

e verifikimit disponohet me “lejimin e vijimit nga kandidati të programit të formimit 

fillestar në Shkollën e Magjistraturës”. 

II. Procedura e ndjekur për kandidatët  

Siç dhe jeni në dijeni Këshilli i Lartë Gjyqësor, një ndër përgjegjësitë e tij është 

dhe ajo lidhur me drejtimin dhe kujdesjen e mbarëvajtjes së punës në administratën e 

gjykatave, bazuar në nenin 147/a, pika 1, shkronja “d”, të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, ashtu si dhe ushtron funksione të caktuara me ligj. Ndërkohë ligji nr. 98/2016, 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 1, 

pika 1, shkronja “d” një ndër qëllimet e tij kryesore ka përcaktuar rregulla lidhur me 

statusin e nëpunësve civilë gjyqësorë, dhe duke filluar nga neni 50 e në vijim, deri në 

nenin 63 i dedikohet pikërisht statusit të nëpunësve civilë gjyqësorë në gjykatë. Në këto 

dispozita pasi bëhet një kategorizim i nëpunësve civilë gjyqësorë, ndërsa parashikon se 

për kategoritë kryesekretari; sekretari gjyqësor; nëpunësi i financës dhe buxhetit; nëpunës 

të tjerë që punojnë kompetente për pranimin në shërbimin civil është kancelari dhe 
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Këshilli i Gjykatës, për kategoritë kancelar; këshilltari ligjor në Gjykatën e Lartë dhe 

ndihmësi ligjor në gjykatën e shkallës së parë dhe gjykatën e apelit, kompetent për 

pranimin dhe emërimin në shërbimin civil gjyqësor është Këshilli i Lartë Gjyqësor. Kjo 

kompetencë është e sanksionuar në nenin 59 të këtij ligji ku theksohet se: “1. Organi 

kompetent për emërimin e kancelarit, këshilltarit dhe ndihmësit ligjor është Këshilli i 

Lartë Gjyqësor”.  

Lidhur me kriteret që duhet të plotësohen për t’u bërë këshilltar dhe ndihmës 

ligjor, fillimisht kriteret e përgjithshme, ligji parashikon si të tilla, kriteret e përgjithshme 

për pranimin në shërbimit civil të parashikuar në legjislacionin përkatës për këtë kategori 

nëpunësish (neni 55  i ligjit nr.98/2016), ndërkohë që si kritere të veçanta për pozicionin 

e ndihmësit ligjor në gjykatat e apelit, ligji i parashikuar në pikën 2 të nenit 56 të Ligjit 

Për Pushtetin Gjyqësor, i ndryshuar dhe që janë (citojmë): “2. Për pozicionin e ndihmësit 

ligjor në gjykatat e shkallës së parë dhe apelit, kandidatët duhet të përmbushin këto 

kritere të veçanta: a) të jenë diplomuar në drejtësi në nivelin “Master shkencor”, të 

barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë; b) të kenë 

përvojë profesionale jo më pak se tre vjet, si nëpunës në sistemin gjyqësor ose të 

prokurorisë, në administratën publike, profesionet e lira ligjore, mësimdhënie në 

fakultetet e drejtësisë, ose në çdo pozicion tjetër të barasvlershëm me to, në sektorin 

privat ose në organizatat ndërkombëtare”. 

Lidhur me plotësimin e kritereve të pranimit të tre kandidatëve evidentojmë faktin 

se kandidatë, znj. {...}, znj. {...} dhe znj. {...}, i kanë kaluar këtë proces të plotësimit të 

kritereve në momentin kur Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 399, datë 

07.10.2020 ka miratuar listën emërore të kandidatëve që kanë plotësuar kriteret e 

pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin 

akademik 2020-2021, për Këshilltarë Ligjorë, pjesë e së cilës janë të tre kandidatët. Ky 

qëndrim i Këshillit është bazuar në rezultatet e marra mbi 50% të pikëve totale nga ana e 

kandidatëve që morën pjesë në provimin e pranimit, si dhe dosjet e këtyre kandidatëve 

me mbi 50% të pikëve totale të dërguara nga Shkolla e Magjistraturës.  

Kandidatët kanë ndjekur Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës dhe pas përfundimit me sukses të tij, shkolla me vendimin nr.19, datë 

15.07.2021, “Për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës 

ligjorë për vitin akademik 2020 – 2021”, ka vendosur miratimin e listës së kandidatëve 
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fitues, duke i renditur sipas vlerësimit që ka marrë secili në vlerësimin përfundimtar në 

Programin e Formimit Fillestar. Sipas listës së dërguar nga Shkolla e Magjistraturës 

rezulton kjo renditje: 1) {...} me 79.31 pikë ose 81.86 %; 2) {...} me 77.43 pikë ose 81.37 

% dhe 3) {...} me 74.24 pikë ose 76.49 %.  

Verifikimi i pasurisë dhe figurës, një tjetër kriter që duhet për plotësimin e 

kushteve për emërimin si këshilltar ligjor, konsiderohet i përmbushur nga ana e tyre, për 

sa kohë që KLGJ-ja me vendimet e tij nr.370, datë 14.09.2021; nr. 371, datë 14.09.2021 

dhe nr.436, datë 04.10.2021 ka vendosur kualifikimin dhe vijimin e procedurës së 

emërimit në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat e apelit, 

për kandidatët, respektivisht, znj. {...}, znj. {...}, dhe znj. {...}. 

Dispozitat e ligjit nr.98/2016, i ndryshuar, lidhur me emërimin në pozicion të 

ndihmësit ligjor parashikon që ligji në pikën 2 të nenit 56 të Ligjit “Për pushtetin 

gjyqësor”, i ndryshuar dhe që janë (citojmë): “2. Për pozicionin e ndihmësit ligjor në 

gjykatat e shkallës së parë dhe apelit, kandidatët duhet të përmbushin këto kritere të 

veçanta: a) të jenë diplomuar në drejtësi në nivelin “Master shkencor”, të barasvlershëm 

me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë; b) të kenë përvojë 

profesionale jo më pak se tre vjet, si nëpunës në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë, në 

administratën publike, profesionet e lira ligjore, mësimdhënie në fakultetet e drejtësisë, 

ose në çdo pozicion tjetër të barasvlershëm me to, në sektorin privat ose në organizatat 

ndërkombëtare”. 

Pra është KLGJ-ja që përkundër disa kritereve përzgjedh kandidatët për 

pozicionin e lirë që është atë të ndihmësit ligjor.  

Lidhur me emërimin e tyre në gjykatat e apelit sjellim në vëmendje se kandidatët, 

në zbatim të nenit 64, pika 7, ligji nr. 98/2016 që përcakton: 7. Kancelarët, këshilltarët 

dhe ndihmësit ligjorë kandidatë detyrohen të kthejnë të gjithë shpërblimin e marrë brenda 

tre vjetëve në rast se kandidati përjashtohet ose largohet nga shkolla ose në rast se 

kandidati nuk kërkon të caktohet në një pozicion brenda një viti nga përfundimi i 

arsimimit në Shkollën e Magjistraturës”, kanë depozituar, pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, kërkesat për emërim dhe trajtim financiar. 

Nga ana e Këshillit konstatohet se znj. {...} ka paraqitur kërkesën e regjistruar me 

aktin nr.{...} prot., datë 17.06.2022, në të cilën shprehet interesi për emërim si ndihmës 

ligjor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë ose pranë Gjykatës Administrative të Apelit 
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Tiranë; znj. {...} ka paraqitur interesin për pozicionin e hapur në Gjykatën e Apelit 

Korçë, ndërsa znj.{...} për një Gjykatën e Apelit Tiranë. 

Për shkak se të sipërpërmendurat kanë shprehur interesin për emërimin në 

pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat si më sipër, dhe kanë plotësuar të gjitha kriteret 

dhe kushtet e parashikuara nga ligji për këtë pozicion, Këshilli ka detyrimin të bëjë 

emërimin e tyre në këto pozicione, në rastin e pasjes së vendit të lirë për këtë kategori 

nëpunësish civilë gjyqësorë. Pra konstatohet se ka një numër të konsiderueshëm 

pozicionesh të lira në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

Këshilli me vendimin nr. 214, datë 16.06.2022 ka vendosur, ndër të tjera: “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;   

Në sa më sipër, në eventualitetin që znj. {...}, znj. {...}, dhe znj. {...} pranohen në 

shërbimin civil gjyqësor, i propozohet Këshillit miratimi i 3 projektvendimeve të cilat 

titullohen: 

• “Për emërimin e znj. {...} në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e 

Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë”; 

• “Për emërimin e znj. {...} në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e 

Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Korçë”; 

• “Për emërimin e znj.{...} në pozicionin e ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit 

Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

Në pikën 1 të projektvendimit parashikohet emërimi i secilit prej kandidatëve në 

pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Lartë 

(lapsus në relacionin që citohet nga zonja Luli, pasi bëhet fjalë për pozicionet e 

ndihmësit ligjor në gjykatat e apeleve). 

Në pikën 2 është përcaktuar që efektet e juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe 

ato financiare, fillojnë më datë 20.06.2022. 

Ndërkohë që në pikën 3 parashikohet që një kopje e vendimit i njoftohet 

kandidatëve sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016. 

Në fund parashikohet se hyrja në fuqi e tij që është në mënyrë të menjëhershme 

dhe që botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit. Konkretisht, projektvendimet e propozuara janë: 
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Për zonjën {...}: 

1. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, në pozicionin e ndihmësit 

ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Korçë. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë më datë 

20.06.2022. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

si dhe Gjykatës së Apelit Korçë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

Naureda Llagami: I hedhim në votim një nga një. Pastaj kalojmë tek tjetra. 

Jemi dakord me pranimin në shërbimin civil të znj. {...} në Njësinë e Shërbimit 

Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Korçë? 

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. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, në pozicionin e ndihmësit 

ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Korçë. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë më datë 

20.06.2022. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.06.2022  
 

17 

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

si dhe Gjykatës së Apelit Korçë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me propozimin e 

pranimit në shërbimin civil gjyqësor të zonjës {...}. Fjala sërish për ty Fatmira. 

Fatmira Luli: Projekt-akti është: 

1. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, në pozicionin e ndihmësit 

ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë më datë 

20.06.2022. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

si dhe Gjykatës së Apelit Tiranë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

Naureda Llagami: 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: 
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1. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, në pozicionin e ndihmësit 

ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë më datë 

20.06.2022. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

si dhe Gjykatës së Apelit Tiranë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti tjetër. Prapë fjala për ty Fatmira. 

Fatmira Luli: 1. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, në pozicionin e 

ndihmësit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë më datë 

20.06.2022. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

si dhe Gjykatës së Apelit Tiranë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord me projekt-aktin?  

Ilir Rusi: Dakord (përsëritet). 

 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. Pranimin në shërbimin civil gjyqësor të znj. {...}, në pozicionin e ndihmësit 

ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi, përfshirë dhe ato financiare, fillojnë më datë 

20.06.2022. 

3. Një kopje e vendimit të arsyetuar i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

si dhe Gjykatës së Apelit Tiranë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

 

* * * 

(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 20.06.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin në skemën 

e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. 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 10:13 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

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:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, i 

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

 

 

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, si dhe do të relatohet nga zoti Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit Kryetare! 

Të nderuar kolegë, po filloj pa humbur kohë me relacionin ku bashkëlidhur është 

edhe projektvendimi përkatës “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”.  

Më datë 06.04.2022, gjyqtari {...} ka paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor 

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

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

Shqipërisë. 

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

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

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

Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në datë 04.07.2006 dhe ka përfunduar Shkollën e 

Magjistraturës në vitin 2014. 

Me Dekretin nr. {...}, datë 21.10.2013 të Presidentit të Republikës është caktuar 

përkohësisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

{...}. 
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Me Dekretin nr. {...}, datë 25.09.2015 të Presidentit të Republikës gjyqtari {...} 

emërohet gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}. 

Me procesverbal të Mbledhjes së Përgjithshme të Gjyqtarëve të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}, datë 10.01.2019 zgjidhet Zëvendëskryetar i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...}, funksion të cilin e ka ushtruar deri në datën 22.04.2022 ku në këtë 

pozicion është zgjedhur më pas znj. {...}. 

Aktualisht, vazhdon të ushtrojë detyrën e magjistratit (gjyqtar) pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 8 vite. 

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

Bazuar në nenin 45 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili rregullon institutin e skemës 

së delegimit, kushtet dhe kriteret që duhet të plotësohen nga magjistrati për t’u pranuar në 

këtë skemë, si dhe detyrimin e Këshillit për të miratuar rregulla të detajuara për kriteret 

dhe procedurën për përzgjedhjen e magjistratëve si dhe kohën e shërbimit për skemën e 

delegimit, janë përfshirë edhe këto kritere, ndër të tjera:  

“1. Magjistratët në të gjitha shkallët, me të paktën një vit përvojë në funksion, 

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

në Këshill.  

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

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

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

Në zbatim të nenit 45 të Ligjit 96/2016, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 

22/2019, ka miratuar Rregulloren “Për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës 

së delegimit të gjyqtarit”.  

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

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

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

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

pra të caktimit të tij në këtë skemë pasi: 

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

- ka më shumë se 1 vit përvojë në funksion;  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.06.2022  
 

23 

- nuk ndodhet nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të 

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit;  

- nuk ushtron funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit në gjykatën ku ai 

ushtron funksionet në mënyre të përhershme;  

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

cenon funksionalitetin e saj pasi aktualisht rezulton se në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

{...} ushtrojnë funksionin 4 gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 6 gjyqtarë;  

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

për shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim. 

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

skemën e delegimit. 

Nga informacioni i ardhur në rrugë elektronike nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

{...}, rezulton se: “Janë rreth 71 çështje civile nga të cilat 11 të pezulluara, 26 në gjykim, 

34 në seancë përgatitore. Çështje penale rezultojnë 21 nga të cilat 2 janë të pezulluara, 12 

në seancë paraprake dhe 7 çështje penale themeli. Në total rezultojnë gjithsej  92 çështje”. 

Gjithashtu z. {...} çmojmë si Komision të ngarkohet të përfundojë gjykimin e 

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

përhershme, të caktuara me vendim të Këshillit (me vendim nr.512, datë 26.10.2021 të 

KLGJ-së ku është caktuar në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar çështjen penale 

nr.06/49/58318-00127 regj. Themeltar, datë regjistrimi 18.10.2021). 

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

Gjyqësor të vendosë: 

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

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

Lartë Gjyqësor, me afat deri në 1 (një) vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave.   

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

Rrethit Gjyqësor {...}.  

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

çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, çështjet civile që kanë 

kaluar në seancë gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve 

përfundimtare si në seancë paraprake, ashtu edhe në seancë gjyqësore. 
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4.1 Gjyqtari i skemës së delegimit, z. {...}, ngarkohet të përfundojë gjykimin e 

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

përhershme, të caktuara me vendim të Këshillit. 

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

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, të ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}. 

Faleminderit për vëmendjen! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Kurushi! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-

aktit 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. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

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

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

Lartë Gjyqësor, me afat deri në 1 (një) vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave.  

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

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

çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, çështjet civile që kanë 

kaluar në seancë gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve 

përfundimtare si në seancë paraprake, ashtu edhe seancë gjyqësore. 

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

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

përhershme, të caktuara me vendim të Këshillit. 

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

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, të ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}. 

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

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.06.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarit 

të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. 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 10:13 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

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:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në 

Gjykatën e Apelit {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Kurushi). 

 

 

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

caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit {...}. Për më 

shumë detaje fjalën ia jap zotit Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit Kryetare! 

Relacioni përkatës ka për objekt caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. 

{...}, në Gjykatën e Apelit {...}. Bashkëlidhur relacionit ndodhet edhe projektvendimi i 

cili përbëhet nga 5 pika. Po filloj pa humbur kohë me relatimin përkatës. 

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

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

Në eventualitetin e miratimit të këtij projektvendimi, Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës ka përgatitur dhe i propozon Këshillit edhe projektvendimin “Për caktimin e 

gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit {...}”. 

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

situata në të cilën gjendet Gjykata e Apelit {...}, e cila aktualisht, prej datës 08.06.2022, 

është në gjendje të vështirë. Ndërsa nga 6 (gjashtë) gjyqtarë që është organika e saj, në 

detyrë aktualisht, janë vetëm tre gjyqtarë, dhe pritet që shumë shpejt të mbetet me 2 (dy) 

gjyqtarë.  
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Për gjyqtarin Enton Dhimitri Këshilli me vendimin datë 09.06.2022 i propozoi 

Presidentit të Republikës emërimin e tij në Gjykatën e Lartë. Ndërsa për gjyqtarin e 

skemës së delegimit, të caktuar nga Këshilli, z. {...}, Këshilli ka marrë vendimin e 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit {...} dhe përfundimin përpara afatit të skemës së 

delegimit më datë 15.06.2022. Ndërkohë që referuar Kodeve të Procedurës Civile dhe 

Penale, gjykata e apelit gjykon me trup gjykues të formuar nga tre gjyqtarë. Së fundi jemi 

vënë në dijeni që Presidenti i Republikës ka dekretuar zotin {...} si gjyqtar nga Gjykata e 

Apelit {...} në Gjykatën e Lartë. Aktualisht, Gjykata e Apelit {...} del jashtë funksionit të 

saj pasi në detyrë mbesin vetëm 2 gjyqtarë, pikërisht znj.{...} dhe znj. {...}. 

Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit {...} është në nevojë për pasjen në vijimësi 

në detyrë pranë saj minimalisht edhe të një gjyqtari tjetër, çka do të mundësonte gjykimin 

e çështjeve të regjistruara përpara saj, por, në veçanti, të çështjeve me natyrë urgjente. 

Meqenëse gjyqtari z. {...}, në supozimin e miratimit nga Këshilli të 

projektvendimit “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, i sapo është 

miratuar nga Këshilli, pra është gjyqtari më i ri i skemës së delegimit, ndërsa shtatë 

gjyqtarët e tjerë të skemës së delegimit janë caktuar tashmë nga Këshilli për plotësimin e 

nevojave imediate të gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, nisur nga nevoja 

imediate e Gjykatës së Apelit {...}, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar 

caktimin e z. {...} në Gjykatën e Apelit {...}, për të gjithë periudhën njëvjeçare të caktimit 

të tij në këtë skemë. 

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

mbi 8 vjet, pra ka përvojën minimale profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4, e Ligjit 

nr. 96/2016.  

Neni 45, pika 4 e tij parashikon se: “4. Këshilli cakton magjistratin në skemën e 

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

nivel ose të një niveli tjetër, për të cilin magjistrati përmbush kërkesat e ligjit; ...”. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në pesë pika. 

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

{...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit {...} për periudhën deri më datë 

___, ne e kemi lënë këtë pjesë bosh, pjesën e datës kur do të përfundojë periudha e 

përfshirjes në skemë delegimi (mund ta konkludojmë bashkërisht), deri në datën kur 

caktimi i tij në skemën e delegimit, pra në varësi të vendimmarrjes së Këshillit në 
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lidhje me projektvendimin “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, si 

dhe datën përkatëse të përfshirjes së tij në skemën e delegimit. Kjo ka qenë arsyeja pse 

kemi lënë datën bosh, të papërcaktuar. 

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

{...} përjashtohet nga procedurat e shortit në Gjykatën e Apelit {...} për periudhën deri 

më datë 30.06.2022, me përjashtim të çështjeve për të cilat do të kenë pengesë ligjore 

gjyqtarët e tjerë që gjykojnë në Gjykatën e Apelit {...}.  

Kjo ndërhyrje është bërë për të evituar ngarkesën e tij dhe mundësuar përfundimin 

së gjykuari të çështjeve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, sikurse është parashikuar në 

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

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

gjitha çështjet që ka në shqyrtim.”  

Në pikën 3 të projektvendimit parashikohet se: Ngarkohet Zëvendëskryetarja e 

Gjykatës së Apelit {...} për përcaktimin e numrit dhe të rrethit të çështjeve që do të 

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

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

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

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

gjyqtarët relatorë. 

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

pikërisht nga data e njoftimit.  

Ndërkohë në pikën 5 të projektvendimit përcaktohet se efektet financiare sipas 

këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}, pra nga gjykata ku 

gjyqtari {...} ka caktimin e përhershëm.  

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

njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit, z. {...}, sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 

1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, 

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

Së fundi në projektvendim përcaktohet publikimi në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pra në projektvendimin përkatës, të vetmen gjë që unë do të sugjeroja është 

dakordësimi për të përcaktuar datën në pikën e parë të projektvendimit, datën kur 
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gjyqtari i skemës së delegimit z.{...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit 

{...} për periudhën deri dhe është lënë evazive me qëllim që ta përcaktojmë në diskutimin 

që mund të kenë kolegët në lidhje me përcaktimin përfundimtar të datës së përfshirjes së 

z. {...} në skemë delegimi. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Kurushi! 

Atëherë, keni ndonjë propozim konkret për ta hedhur në votim? 

 

Brikena Ukperaj: Kryetare, kam një diskutim. 

Lidhur me pikën 2 të projektvendimit, parashikohet që zoti {...} do të përjashtohet 

nga procedurat e shortit në Gjykatën e Apelit {...}. Po lidhur me kalendarin e shqyrtimit 

të çështjeve të ngutshme do të futet, sepse ajo nuk është procedurë shorti. Pra nëse zotin 

{...} do ta përjashtojmë nga çdo procedurë e ndarjes së çështjeve në gjykatë duhet të 

saktësohet duke përfshirë edhe kalendarin e gjykimit të çështjeve të ngutshme, sepse 

masat e sigurimit gjykohen me një gjyqtar dhe mund të ndodhë që gjyqtarët të 

konsumohen, dhe brenda qershorit mund të jetë e nevojshme që zoti {...} të futet në 

kalendar gjykimi (për masat e sigurimit flas). Pra do të futet zoti {...} në masat e 

sigurimit deri në fund të qershorit?  

Diskutimi i dytë është për sa i përket efekteve financiare. Do të sugjeroja që 

efektet financiare të përballohen nga Gjykata e Apelit {...}, me arsyetimin që të mos kemi 

bllokim pozicioni, i cili sigurisht që varet nga pagesa që do t’i bëhet gjyqtarit në 

eventualitetin që do të shpallim vend vakant për magjistratët, pra që të mos kemi pozicion 

ku paguhet një magjistrat, i cili pastaj mund të na përbëjë pengesë për shpalljen e 

pozicionit të lirë për kandidatët për magjistratë. Nuk e di a isha e qartë për këtë të fundit. 

Pra nëse ne do ta përjashtojmë zotin {...} nga të gjitha procedurat e ndarjes së 

çështjeve, duhet ta bëjmë të specifikuar në pikën 2, nga çdo procedurë e ndarjes, jo vetëm 

ato që janë me short. 

 

Klodian Kurushi: Më falni, qëllimi ynë në pikën 2 të këtij projektvendimi ka qenë 

i tillë, që zoti {...} të përjashtohet nga procedurat e shortit në Gjykatën e Apelit për 

periudhën deri më datë 30.06.2022. Kur bëhet fjalë për përjashtimin nga shorti, ne kemi 

pasur parasysh të gjitha llojet e çështjeve (pra si çështjeve që i referohen themelit, 
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ashtu edhe atyre çështjeve të tjera që kanë natyrë urgjente, masat e sigurimit). Ky ka qenë 

qëllimi ynë i përfshirjes së zotit {...} në procedurat e shortit pas datës 30.06.2022. E kemi 

sqaruar kam përshtypjen, që në rastet kur ka përjashtime, kur ka raste të papajtueshmërisë 

së dy gjyqtarëve të tjerë, atëherë do të përfshihet zoti {...} në procedurën e hedhjes së 

çështjeve në short. Domethënë, pika 2 nuk ka për qëllim vetëm përjashtimin e tij nga 

procedurat e zakonshme të shortit, por ka pasur për qëllim përjashtimin e tij nga 

procedurat e shortit, duke përfshirë si çështjet e zakonshme ashtu edhe çështjet me natyrë 

urgjente.  

 

Brikena Ukperaj: Atëherë, do të ishte ndoshta më mirë ta përcaktonim që të 

përjashtohet nga çdo procedurë e ndarjes së çështjeve në gjykatë? 

 

Klodian Kurushi: Ne kemi ndjekur të njëjtin model që është ndjekur deri tani me 

vendimet e Këshillit. Kjo që po bëjmë ne sot nuk është gjë e re, është e njëjta çfarë kemi 

bërë më përpara, çfarë është miratuar nga Këshilli më përpara. Nëse ju e çmoni, ne mund 

ta shtojmë, por kam përshtypjen që është e sqaruar në relacion kjo pjesë. 

 

Naureda Llagami: Nëse ka nevojë për t’u sqaruar për ato persona që nuk e 

kuptojnë, pastaj i çojmë një shkresë përcjellëse dhe i sqarojmë. Unë them që s’kemi pse e 

ndryshojmë standardin e artikulimit të dispozitës. 

Ndërkohë që, propozimi i Brikenës në fakt, për sa i përket efekteve financiare, 

mendoj që është i drejtë, sepse do të na lejonte mundësinë që ne të hapnim vende në 

Gjykatën e Shkallës së Parë {...}. 

 

Klodian Kurushi: Vazhdoj të them që edhe propozimi i bërë për efektet 

financiare, ne kemi ndjekur të njëjtën praktikë që është ndjekur edhe më përpara në 

Këshill. Pra kur kanë shkuar gjyqtarët në skemë delegimi, efektet financiare 

përballoheshin gjithmonë nga gjykata ku ata kanë qenë përpara skemës së delegimit. 

 

Brikena Ukperaj: Më përpara është bërë me logjikën, sepse gjykatat e apelit nuk 

kanë pasur pozicione të lira të përhershme. Duke qenë se ka pasur pozicione të lira të 

përkohshme kur ne çonim gjyqtarë në skemë delegimi dhe duke qenë që për atë 
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pozicion gjyqtari merrte 75% dhe s’kishim mundësi financiare që t’i merrte nga gjykata e 

apelit, ia linim gjykatës së shkallës së parë. Kjo ka qenë arsyeja që ne i ngarkonim. Në 

një eventualitet normal, do t’i marrim nga gjykata ku ai ushtron funksionin, si në rastin e 

transferimeve ashtu edhe në rastin e skemës së delegimit. Në rastin konkret e kemi të 

ndërvarur nga mundësia e hapjes së një pozicioni të lirë për magjistrat në Gjykatën e 

Gjirokastrës, që të mos vijmë në eventualitetin që mund ta ndryshojmë këtë vendimin, 

sepse nuk do kemi pozicion që përkthehet në mundësi financiare për magjistratin. Duke 

qenë se Gjykata e Apelit {...} ka mundësi financiare, sepse ka pozicione të lira të 

përhershme që i ka të hapura, pra ka mundësi financiare për ta paguar. Prandaj edhe 

ndërhyra. Megjithatë, si ta vlerësojë Këshilli. 

 

Klodian Kurushi: Në një analizë që ne i kemi bërë mundësive në organikë të 

Gjykatës së Shkallës së Parë {...}, na rezulton që me gjyqtarin {...}, si gjyqtar në 

Gjykatën e Shkallës së Parë {...}, ekziston edhe një vakancë e lirë e përhershme në 

Gjykatën e Shkallës së Parë {...} (duke përfshirë edhe zotin {...}). Kështu që, mendoj që 

edhe në eventualitetin e caktimit të një gjyqtari dhe menaxhimit sa më të mirë të 

burimeve financiare referuar Gjykatës së Shkallës së Parë {...}, kam përshtypjen që edhe 

ky dyshimi i ngritur, mundet të përballohet nga Gjykata e Shkallës së Parë {...}, për sa 

kohë kjo gjykatë ka një vakancë të përhershme të lirë, duke përfshirë edhe zotin {...} si 

pjesë e organikës së kësaj gjykate. Pra nuk do të përbënte pengesë nëse ne në 

projektvendimin tonë do ta linim kështu siç po e propozojmë ne, në eventualitetin e 

shtimit të një gjyqtari të ri ën Gjykatën e Shkallës së Parë {...}. Gjithsesi, nëse Këshilli e 

vlerëson, ne mbetemi të hapur, mund t’ia ngarkojmë edhe gjykatës së apelit.  

 

Naureda Llagami: Nëse ju Klodi keni bërë një studim lidhur me pozicionet e lira, 

ju i dini më mirë sesa anëtarët e tjerë të Këshillit, se jeni komisioni përgjegjës. Nëse ju e 

vlerësoni që nuk e kemi të nevojshme, atëherë e kalojmë ashtu siç është.  

Propozimi i Brikenës është, besoj, vetëm nëse do të kishim mundësi që të kishim 

pozicione të lira për 24 magjistratët që do të caktoheshin, emëroheshin, më pas 

caktoheshin. Në qoftë se ju e keni ezauruar, kalojmë pastaj. 
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Klodian Kurushi: Mund të konfirmoj faktin që Gjykata e Shkallës së Parë {...} ka 

një vakancë të përhershme të lirë. 

 

Naureda Llagami: Dakord. Në qoftë se e keni diskutuar dhe e keni vlerësuar, e 

keni ju më të qartë atë pamje, kalojmë në votim. 

 

Marçela Shehu: Më fal Kryetare, kam një pyetje për Klodin përpara se ta hedhim 

në votim. 

Klodi, kam përshtypjen që logjika e Brikenës dhe e Kryetares lidhet me faktin 

nëse nga Komisioni juaj është bërë një studim dhe nëse ka pozicione të lira për të 

emëruar të gjithë magjistratët. 

Ka 24 pozicione të lira në dispozicion të magjistratëve, duke ndjekur ato kritere 

dhe parime që kemi aplikuar edhe në vitet e mëparshme.  

 

Klodian Kurushi: Marçela, me sa kuptova, në propozimin që kemi bërë ne kemi 

ndjekur modelin e hartuar/e miratuar deri tani nga Këshilli për përfshirjen e gjyqtarëve në 

skemë delegimi. Përveç kësaj, për rastin konkret, për çështjen e zotit {...}, ne kemi 

konkluduar dhe kemi vlerësuar që përtej modelit standard të ndjekur deri tani nga 

Këshilli, që Gjykata e Shkallës së Parë {...} ka një vend vakant të lirë të përhershëm (nga 

informacioni që kemi marrë për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë deri në 

muajin maj të vitit 2022). Kështu që, referuar këtyre rrethanave, të dhënave që ne i kemi 

marrë paraprakisht, kemi vlerësuar që si pjesë e dispozitivit të vendimit të ishte edhe 

përcaktimi i tillë që është bërë për efektet financiare dhe kujt do t’i ngarkohen efektet 

financiare në eventualitetin e caktimit të gjyqtarit {...} në Gjykatën e Apelit {...}. 

Vazhdoj ta them që mua të dyja alternativat më shkojnë, si njëra edhe tjetra. 

Domethënë për efektet financiare, meqenëse po diskutojmë efektet financare, besojmë që 

mbulohen nga të dyja gjykatat. Ne zgjodhëm modelin që është miratuar paraprakisht, 

është standardizuar paraprakisht nga vendimet e Këshillit. Nëse Këshilli sot e çmon që do 

ishte më mirë që efektet financiare të mbuloheshin nga Gjykata e Apelit {...}, nuk është 

asnjë lloj problemi për ne, edhe unë dakordësohem edhe me këtë pjesën, sepse them që të 

dyja alternativat shkojnë. 
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Marçela Shehu: Okej, dakord. 

Unë vlerësoj që në këtë rast mund të ngarkohet Gjykata e Apelit {...} për 

mbulimin e efekteve financiare, pse jo, të jetë edhe një vend tjetër në dispozicion të 

Këshillit nëse do ta vlerësojë të nevojshme për ta shpallur për magjistratët, me qëllim që 

të bëjmë të mundur emërimin e të gjithë këtyre. Nuk është se paraqet ndonjë problem se 

cila gjykatë do e paguajë, rëndësi ka që njëra nga gjykatat do e paguajë magjistratin {...}. 

Kështu që, unë jam dakord që efektet financiare në këtë rast të mbulohen nga Gjykata e 

Apelit {...}. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në miratimin e projekt-aktit sipas 

propozimit... 

 

Klodian Kurushi: Zonja Kryetare, vetëm kishim këtë problemin e parë për të 

diskutuar, afatin e zgjatjes së periudhës së skemës së delegimit që ne e kemi lënë në 

diskutim dhe në vullnetin e anëtarëve të Këshillit. 

 

Naureda Llagami: Keni ndonjë propozim për këtë? 

 

Klodian Kurushi: Ne konkretisht, siç është standardi 1 vit, por kemi qenë në 

dilemë me thënë të drejtën në këtë kohë, sepse interferon edhe harta dhe efektet e saj se 

kur mund të fillojë, dhe prandaj jemi pak skeptikë dhe të pavendosur në caktimin e një 

date përfundimtare. Nëse doni mendimin tim personal, unë do vazhdoja të ndiqja 

trendin/standardin e parashikuar më parë nga Këshilli, pra 1 vit. Pra data 20.06.2023. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, jemi të gjithë dakord për këtë? 

E hedhim në votim propozimin për 1 vit, me gjithë projekt-aktin. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

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

Apelit {...} për periudhën deri më datë 20.06.2023.  

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

Gjykatën e Apelit {...} për periudhën deri më datë 30.06.2022, me përjashtim të çështjeve 

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

3. Ngarkohet Zëvendëskryetarja e Gjykatës së Apelit {...} për përcaktimin e 

numrit dhe të rrethit të çështjeve që do të rindahen me short, me qëllim që ngarkesa e 

punës së gjyqtarit {...}, për aq sa është e mundur, të jetë jo më të lartë se numri mesatar i 

çështjeve për gjyqtar të asaj gjykate, si dhe të përfshijë çështje të të gjitha kategorive dhe 

të së njëjtës vjetërsi sipas kohës së regjistrimit të tyre, për të cilat nuk janë kryer veprime 

apo shpallur për gjykim nga gjyqtarët relatorë. 

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

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

Gjyqësor {...}.  

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

kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, 

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

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

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.06.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin në skemën 

e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. 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 10:13 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

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:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, i 

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

 

 

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

në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}. Për më shumë fjalën ia jap relatorit që është 

zoti Hallunaj.  

 

Klodian Kurushi: Mund ta vijoj unë relacionin e radhës për zotin {...}?  

 

Naureda Llagami: Po, po! Ndjesë!  

Ndoshta e kam unë gabim. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit!  

Komisioni edhe në këtë rast ka paraqitur përpara Këshillit projektvendimin “Për 

caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”. Bashkëlidhur këtij projektvendimi 

është paraqitur edhe relacioni përkatës që shoqëron projektvendimin “Për caktimin në 

skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”.  

Më datë 12.01.2022, gjyqtari {...} ka paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor 

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

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

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

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

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

Universitetit të Tiranës në datën 27.06.1994 dhe ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve 

Master në shkenca civile, pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2007. 

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

ndihmësgjyqtar joefektiv në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}. 

Me Dekretin nr. 2626, datë 13.05.2000 të Presidentit të Republikës emërohet 

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}. 

Me procesverbal të Mbledhjes së Përgjithshme të Gjyqtarëve të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}, datë 09.01.2019 zgjidhet Zëvendëskryetar i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...}, funksion të cilin e ka ushtruar deri në datën 27.01.2022, ku në këtë 

pozicion është zgjedhur z. {...}. 

Aktualisht, vazhdon të ushtrojë detyrën e magjistratit (gjyqtar) pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}. 

Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 27 vite. 

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

Neni 45 i Ligjit nr. 96/2016, i ndryshuar, rregullon institutin e skemës së 

delegimit, kushtet dhe kriteret që duhet të plotësohen nga magjistrati për t’u pranuar në 

këtë skemë, si dhe detyrimin e Këshillit për të miratuar rregulla të detajuara për kriteret 

dhe procedurën për përzgjedhjen e magjistratëve si dhe kohën e shërbimit për skemën e 

delegimit, duke parashikuar ndër të tjera se:  

“1. Magjistratët në të gjitha shkallët, me të paktën një vit përvojë në funksion, 

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

në Këshill.  

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

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

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

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

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

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

parashikon kriteret e kandidimit në skemën e delegimit, si vijon: 
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“Në skemën e delegimit kandidon çdo gjyqtar që plotëson këto kritere: 

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

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

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

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit; 

d. Të mos ushtrojë funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit; 

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

cenon funksionalitetin e saj; 

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

shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim”. 

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

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

22/2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni vlerëson se në rastin konkret, jemi në 

kushtet e pranimit të përfshirjes së gjyqtarit {...}, në skemën e delegimit, pra të caktimit 

të tij në këtë skemë, pasi plotëson të gjitha kriteret që përmendëm më lart të parashikuara 

në nenin 45 si dhe në vendimin nr. 22/2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Nga informacioni i marrë në rrugë elektronike ka rezultuar se ngarkesa e z.{...} 

është: 53 (pesëdhjetë e tre) dosje penale; 167 (njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) dosje civile 

Total i çështjeve në gjykim është 220  (dyqind e njëzet). 

Informacion lidhur me fazën e gjykimit për 167 dosje civile nga të cilat: 

- 27 dosje civile janë urdhra ekzekutimi; 

- 45 dosje civile janë në fazën e komunikimit të deklaratës së mbrojtjes; 

- 46 dosje civile janë në fazën e shqyrtimit në seancë përgatitore; 

- 31 dosje civile janë në fazën e shqyrtimit në seancë gjyqësore; 

- 18 dosje civile janë të pezulluara; 

Informacion lidhur me fazën e gjykimit për 53 dosje penale nga të cilat: 

- 49 dosje penale janë për shqyrtim në seancë paraprake dhe themel; 

- 4 dosje penale janë të pezulluara; 

Ndërsa, nga informacioni më i detajuar, i ardhur sërish në rrugë elektronike, ka 

rezultuar se ka 5 (pesë) çështje penale në fazën e konkluzioneve përfundimtare. 

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

gjyqtar në skemën e delegimit. 
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Në këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i propozon Këshillit të Lartë 

Gjyqësor të vendosë: 

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

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

Lartë Gjyqësor, me afat 1 (një) vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave.   

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

Rrethit Gjyqësor {...}.  

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

çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, çështjet civile që kanë 

kaluar në seancë gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve 

përfundimtare si në seancë paraprake, ashtu edhe në seancë gjyqësore. 

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

6. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...}, sipas kërkesave të 

shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, të ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Kurushi! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

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

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 
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 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

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

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

Lartë Gjyqësor, me afat deri në 1 (një) vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave.  

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

Rrethit Gjyqësor {...}.  

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

çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, çështjet civile që kanë 

kaluar në seancë gjyqësore dhe çështjet penale të cilat janë në fazën e konkluzioneve 

përfundimtare si në seancë paraprake, ashtu edhe në seancë gjyqësore. 

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

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, të ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

Ky vendim publikohet 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 20.06.2022) 

 

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

të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. 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 10:13 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

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:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në 

Gjykatën e Apelit {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Kurushi). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me caktimin e 

gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit {...}. Për më shumë detaje 

fjala prapë z. Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit zonja Kryetare! 

Atëherë, po vijoj pa humbur kohë me relacionin përkatës që ka për objekt 

caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} në Gjykatën e Apelit {...}. Ky relacion 

shoqëron projektvendimin përkatës. 

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

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

Në eventualitetin e miratimit të këtij projektvendimi, Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës ka përgatitur dhe i propozon Këshillit edhe projektvendimin “Për caktimin e 

gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit {...}”. 

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

situata në të cilën gjendet Gjykata e Apelit {...}, e cila, është në gjendje të vështirë. 

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

vetëm 4 (katër) gjyqtarë, 3 (tre) prej tyre janë të emëruar në këtë gjykatë, ndërsa 1 (një) e 

ushtron funksionin si gjyqtar i skemës së delegimit, dhe gjithashtu ka aplikuar për ngritje 
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në detyrë. Ngarkesa e çështjeve që kanë në shqyrtim këta gjyqtarë është e lartë, 

konkretisht 380-744 dosje për çdo gjyqtar. 

Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit {...} është në nevojë për pasjen në vijimësi 

në detyrë pranë saj minimalisht edhe të një gjyqtari tjetër, çka do të mundësonte gjykimin 

e çështjeve të regjistruara përpara saj, por, në veçanti, të çështjeve urgjente.  

Meqenëse gjyqtari z. {...}, në supozimin e miratimit nga Këshilli të 

projektvendimit “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, do të jetë 

gjyqtari më i ri i skemës së delegimit, ndërsa shtatë gjyqtarët e tjerë të skemës së 

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

gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, nisur nga nevoja emergjente e 

Gjykatës së Apelit {...}, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar caktimin e z. 

{...} në Gjykatën e Apelit {...}, për të gjithë periudhën njëvjeçare të caktimit të tij në këtë 

skemë. 

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

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

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

ndryshuar. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në pesë pika. 

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

{...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit {...} për periudhën ___, edhe këtu e 

kemi lënë në alternativë diskutimi midis kolegëve, pra nuk e kemi caktuar periudhën e 

përfundimit të afatit të skemës së delegimit, me mendimin që ta diskutonim së bashku 

dhe do të arrijmë në një rezultat të përbashkët, referuar edhe propozimit ose diskutimit që 

mund të bëhet në lidhje me këtë afat. 

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

{...} përjashtohet nga procedurat e shortit në Gjykatën e Apelit {...} për periudhën deri 

më datë ___ (edhe këtë e kemi lënë si alternativë për t’u diskutuar. Ne do bëjmë 

propozimet tona, por do vlerësojmë edhe diskutimin e kolegëve për të arritur në një 

rezultat të përbashkët), me përjashtim të çështjeve për të cilat do të kenë pengesë ligjore 

për gjykimin e tyre gjyqtarët që ushtrojnë detyrën në këtë gjykatë, kjo për të evituar 

ngarkesën e tij dhe mundësuar përfundimin së gjykuari të çështjeve në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor {...}, sikurse është parashikuar në pikën përkatëse, të projektvendimit “Për 
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caktimin në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”, ku përcaktohet se: Gjyqtari i skemës 

së delegimit, z. {...}, ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet që ka në shqyrtim, me ato 

kushte që ne ia referuam në projektin e parë të këtij propozimi. 

Në pikën 3 të projektvendimit parashikohet se: Ngarkohet Zëvendëskryetari i 

Gjykatës së Apelit {...} për përcaktimin e numrit dhe të rrethit të çështjeve që do të 

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

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

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

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

gjyqtarët relatorë. 

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

pikërisht nga data e njoftimit.  

Ndërkohë në pikën 5 të projektvendimit përcaktohet se efektet financiare sipas 

këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}, pra nga gjykata ku 

gjyqtari {...} ka caktimin e tij të përhershëm.  

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

njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit, z. {...}, sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 

1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, Gjykatës së Apelit {...} dhe Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor {...}.  

Së fundi në projektvendim përcaktohet publikimi në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pra në pikën 1 dhe në pikën 2 të projektvendimit ne nuk kemi përcaktuar datë 

përkatëse, me qëllim që këto data të përcaktoheshin nëpërmjet diskutimit që do të lindë 

besoj nga kolegët në këtë mbledhje. 

Nëse kërkohet ndonjë mendim paraprak, ne jemi të gatshëm ta japim. 

Mundet? 

 

Naureda Llagami: Klodi, atëherë edhe me {...} të njëjtin qëndrim/propozim keni?  

Klodian Kurushi: Ne kemi të njëjtin propozim, pra për pikën e parë afati të 

përfundojë/të zgjatet deri më datë 20.06.2023. Për pikën e dytë, ne themi të përjashtohet 

nga procedurat e shortit në Gjykatën e Apelit {...} deri më datë 15.07.2022 (pra mbi tre 
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javë), për shkak edhe të ngarkesës së madhe që gjyqtari {...} ka si gjyqtar në Gjykatën e 

Shkallës së Parë {...}, në krahasim me numrin më të vogël të çështjeve që kishte për 

gjykim gjyqtari {...}. Këto janë dy propozimet tona. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, nëse kolegët nuk kanë ndonjë diskutim mbi 

propozimet, unë do doja që t’i hidhja në votim të dyja propozimet e Komisionit. 

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

Apelit {...} për periudhën deri më datë 20.06.2023.  

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

Gjykatën e Apelit {...} për periudhën deri më datë 15.07.2022, me përjashtim të çështjeve 

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

3. Ngarkohet Zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit {...} për përcaktimin e numrit 

dhe të rrethit të çështjeve që do të rindahen me short, me qëllim që ngarkesa e punës së 

gjyqtarit {...}, për aq sa është e mundur, të jetë jo më e lartë se numri mesatar i çështjeve 

për gjyqtar të asaj gjykatë, si dhe të përfshijë çështje të të gjitha kategorive dhe të së 

njëjtës vjetërsi sipas kohës së regjistrimit të tyre, për të cilat nuk janë kryer veprime apo 

shpallur për gjykim nga gjyqtarët relatorë. 

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

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

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

kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, 

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

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

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.06.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin në skemën 

e delegimit të gjyqtares znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. 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 10:13 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

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:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtares znj. 

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

 

 

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

në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}. Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Në datën 15.10.2020 gjyqtarja {...} ka paraqitur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor 

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

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

Shqipërisë. 

Nga analiza e të dhënave në dosjen personale, konstatohet se: “Znj. {...}, ka 

përfunduar studimet në degën Drejtësi, titulli Jurist, pranë Universitetit të Tiranës në 

datën 08.07.2008 dhe ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës në vitin 2013. 

Me dekret nr. {...}, datë 10.10.2012 të Presidentit të Republikës caktohet 

përkohësisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

{...}.  

Me dekret nr. {...}, datë 23.01.2014 të Presidentit të Republikës emërohet 

gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}.  

Me vendim nr. {...}, datë 11.04.2014 të Këshillit të Lartë Drejtësisë i jepet leje për 

të shërbyer si Ndihmëse Ligjore pranë Gjykatës së Lartë.  
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Me vendim nr. {...}, datë 20.06.2016 të Këshillit të Lartë Drejtësisë kthehet në 

detyrë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë 

detyrën si gjyqtare. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 9 (nëntë) vite. 

Znj. {...} nuk ka masa disiplinore në fuqi.”. 

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

Republikën e Shqipërisë”, përcakton kriteret për t’u caktuar në skemën e delegimit dhe 

konkretisht neni sanksionon se:  

“1. Magjistratët në të gjitha shkallët, me të paktën një vit përvojë në funksion, 

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

krijohet në Këshill.  

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

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

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

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

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

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

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

pra të integrimit të saj në këtë skemë pasi: 

- gjyqtarja ka dhënë pëlqimin për t’u komanduar në skemën e delegimit;  

- ka më shumë se 1 vit përvojë në funksion;  

- nuk ndodhet nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të 

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit;  

- nuk ushtron funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit;  

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

cenon funksionalitetin e saj; 

- nuk rezulton të jetë duke ushtruar funksionin e saj si gjyqtare në një gjykatë 

tjetër për shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim. 

Rrjedhimisht gjyqtarja {...} plotëson kriteret për t’u caktuar në skemën e 

delegimit. 

Në këto kushte, Komisioni ka përgatitur draftin e vendimit bashkëlidhur dhe më 

anë të saj ku kërkohet të aprovoni: 

1. Pranimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...} 
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2. Caktimin e gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

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

rrethanave.   

3. Përjashtimin e znj. {...} nga procedurat e shortit pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...}.  

4. Gjyqtarja e skemës së delegimit, znj. {...}, ngarkohet të përfundojë të gjitha 

çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, për të cilat ka përfunduar 

apo është në përfundim të hetimit gjyqësor si dhe ngarkohet të përfundojë gjykimin e 

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

përhershme, të caktuara me vendim të Këshillit. 

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

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

{...}. 

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

Faleminderit!   

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro! 

Ftoj kolegët, nëse nuk kanë ndonjë diskutim, të kalojmë në votimin e projekt-

aktit, sipas propozimit të ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

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. 
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Atëherë, Këshilli vendosi: 

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

2. Caktimin e gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

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

rrethanave.  

3. Përjashtimin e gjyqtares znj. {...} nga procedurat e shortit pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}.  

4. Gjyqtarja e skemës së delegimit, znj. {...}, ngarkohet të përfundojë të gjitha 

çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, për të cilat ka përfunduar 

apo është në përfundim të hetimit gjyqësor si dhe ngarkohet të përfundojë gjykimin e 

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

përhershme, të caktuara me vendim të Këshillit. 

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

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

{...}. 

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

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.06.2022) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtares 

së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. 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 10:13 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

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:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, 

në Gjykatën e Apelit {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Toro). 

 

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

gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit {...}. Sërish relator është 

z. Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!   

Më herët nga ana e Këshillit u procedua me caktimin e zonjës {...} në skemën e 

delegimit dhe lidhur me këtë të fundit, si shkak për propozimin e këtij projektvendimi 

është situata në të cilën gjendet Gjykata e Apelit {...}, e cila aktualisht është me një 

numër të kufizuar gjyqtarësh ku në detyrë janë vetëm katër gjyqtarë, ndërsa organika e 

saj është 12 të tillë, një numër ky i pamjaftueshëm duke mbajtur në konsideratë 

ngarkesën e çështjeve të regjistruara dhe në pritje për t’u gjykuar në këtë gjykatë, 

ndërkohë, sikurse jeni në dijeni, kjo gjykatë në vijimësi ka paraqitur nevojë, për një 

numër të lartë çështjesh, për caktim gjyqtarësh nga gjykatat e tjera të apelit sipas 

vendimit të Këshillit nr.30/2019 “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për 

gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo 

ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Vlen të theksohet se pranë Gjykatës së Apelit {...} ushtron funksionin një gjyqtar 

i skemës së delegimit, konkretisht z.{...}, së fundmi gjyqtarja znj. {...} me Dekret të 
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Presidentit nr. {...}, datë 14.06.2022 është emëruar gjyqtare e Gjykatës së Lartë si dhe 

gjyqtarja znj. Brikena Ukperaj është e zgjedhur si anëtare e Këshillit. 

Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit {...} është në nevojë për pasjen në vijimësi 

në detyrë të një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh, çka do të mundësonte gjykimin e 

çështjeve të regjistruara përpara saj, por në veçanti, të çështjeve tepër urgjente dhe 

urgjente. Nga ana e Komisionit është marrë parasysh përmbushja e nevojave dhe 

kërkesave nga kjo gjykatë për caktim gjyqtari në për çështje të caktuara, kërkesë e 

protokolluar në Këshill me aktin nr.{...} prot., datë 11.11.2021. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se gjyqtarja znj. {...} ka përvojë profesionale 

mbi 8 vite, pra ka përvojën minimale profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4, të 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar, për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit, rrethanë kjo që i jep 

të drejtë Këshillit ta caktojë atë në gjykatën e apelit për periudhën e caktimit në skemën e 

delegimit, sikurse përcaktohet në shkronjën “a”, pika 4, të nenit 45, sipas të cilës: “4. 

Këshilli cakton magjistratin në skemën e delegimit në bazë të nevojave të një gjykate ose 

prokurorie: a) në çdo pozicion të të njëjtit nivel ose të një niveli tjetër, për të cilin 

magjistrati përmbush kërkesat; ...”. 

Kështu që në këto kushte, nga ana e relatorit dhe Komisionit është përgatitur 

projekti përkatës bashkëlidhur këtij relacioni, ku ju sugjerohet të miratoni si më poshtë: 

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

Gjykatës së Apelit {...} për periudhën deri më datë 20.06.2023 (pra është propozimi i 

Komisionit ku është bërë edhe përcaktimi i periudhës ku kjo gjyqtare do të ushtrojë 

detyrën pranë skemës së delegimit, pra 20.06.2023). 

2. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} përjashtohet nga procedurat e shortit 

në Gjykatën e Apelit {...} për periudhën deri më datë 15.07.2022, me përjashtim të 

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

tyre. Pra këto periudhat ishin lënë bosh për t’u diskutuar dhe jemi të hapur për t’i 

ndryshuar, eventualisht nga ana jonë është bërë një propozim në lidhje me to duke 

përcaktuar datën 15.07.2022 si datë limit për t’u përjashtuar nga procedurat e shortit në 

Gjykatën e Apelit {...}. 

Ky fakt është arsyetuar tek pjesa ku flitet për dispozitat e projektvendimit 

(mënyrën se si është strukturuar ky projektvendim) dhe në pikën 2 të projektvendimit 
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përcaktohet se gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} përjashtohet nga procedurat e 

shortit në Gjykatën e Apelit {...} për periudhën deri më datë 15.07.2022, me përjashtim të 

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

tyre. Në këtë rast mbetet që Këshilli të përcaktojë periudhën e përjashtimit të znj. {...} 

nga procedurat e shortit në Gjykatën e Apelit {...}, periudhë kjo që duhet të jetë në kufijtë 

e 3-4 javëve, ndërsa ky përjashtim propozohet për të evituar ngarkesën e saj dhe për të 

mundësuar përfundimin së gjykuari të çështjeve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, 

sikurse është parashikuar në pikën 4, të projektvendimit “Për caktimin në skemën e 

delegimit të gjyqtares znj. {...}”, ku përcaktohet se: “Gjyqtarja e skemës së delegimit, 

znj. {...}, ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor {...}, për të cilat ka përfunduar apo është në përfundim të hetimit 

gjyqësor”. 

3. Ngarkohet Kryetarja e Gjykatës së Apelit {...} për përcaktimin e numrit dhe të 

rrethit të çështjeve që do të rindahen me short, me qëllim që ngarkesa e punës së 

gjyqtares {...}, për aq sa është e mundur, të jetë jo më të lartë se numri mesatar i 

çështjeve për gjyqtar të asaj gjykatë, si dhe të përfshijë çështje të të gjitha kategorive dhe 

të së njëjtës vjetërsi sipas kohës së regjistrimit të tyre, për të cilat nuk janë kryer veprime 

apo shpallur për gjykim nga gjyqtarët relatorë. 

Edhe në këtë kontekst është dhënë shpjegimi ku ngarkohet Kryetarja e Gjykatës 

së Apelit {...} për përcaktimin e numrit dhe të rrethit të çështjeve që do të rindahen me 

short, me qëllim që ngarkesa e punës së gjyqtares {...}, për aq sa është e mundur, të jetë 

jo më të lartë se numri mesatar i çështjeve për gjyqtar të asaj gjykate, si dhe të përfshijë 

çështje të gjitha kategorive dhe të së njëjtës vjetërsi sipas kohës së regjistrimit të tyre, për 

të cilat nuk janë kryer veprime apo shpallur për gjykim nga gjyqtarët relatorë. Qëllimi i 

propozimit të kësaj pike të projektvendimit është pikërisht shpërndarja e drejtë e 

ngarkesës së punës mes gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit {...}, pasur në konsideratë për 

këtë se qëllimi i projektvendimit është rritja e funksionalitetit dhe efikasitetit të kësaj 

gjykate. Vlen të përmendet se, sipas shkronjës “d”, pika 3, të nenit 25, të Ligjit nr. 

98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

është Këshilli i Lartë Gjyqësor organi që ka kompetencën e miratimit të rregullave më të 

hollësishme për programin dhe procedurat e ndarjes së çështjeve me short, ndër të tjera 

edhe sa i përket rasteve dhe kritereve të rindarjes së çështjeve me short, kur është e 
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nevojshme për shkaqe të justifikuara. Pikërisht caktimi rishtazi në një gjykatë apeli të një 

gjyqtari, në vlerësim të Komisionit, përbën një rast të justifikuar për rindarjen me short të 

çështjeve, ndërsa barazia e ngarkesës mes gjyqtarëve të një gjykate është kriteri bazë i 

shpërndarjes së çështjeve me short dhe që mbetet i tillë edhe në rastet e rindarjes me short 

të gjitha çështjeve. Po ashtu, në funksion të marrjes së të njëjtës ngarkesë edhe gjyqtari i 

caktuar rishtazi, sipas propozimit, përveç kriterit bazë mbi të cilin duhet të udhëhiqet 

procesi i rindarjes me short të çështjeve, në funksion të tij përcaktohet edhe ajo çka 

nënkupton barazia e ngarkesës, konkretisht barazi jo thjesht numerike, por edhe 

përmbajtësore, pra sipas kategorive dhe vjetërsisë së regjistrimit të çështjeve në gjykatë. 

Duhet përmendur se i njëjti rregull është konsideruar nga vetë gjykatat e apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm në rastet e caktimit më herët të gjyqtarëve të skemës së 

delegimit pranë tyre. Gjithsesi përcaktimi i këtij rregulli në këtë projektvendim vlerësohet 

i nevojshëm, në këtë rast, por edhe në çdo rast të ngjashëm në vijim, sa kohë nuk janë 

miratuar rregulla të veçantë përmes një akti nënligjor, në mënyrë që Këshilli të shfaqë 

shprehimisht vullnetin e tij për shpërndarjen e ngarkesës së punës në këtë gjykatë përmes 

rindarjes me short të çështjeve, përveç se për të shërbyer ky rregull si bazë për realizimin 

e këtij procesi. 

4. Efektet juridike të vendimit fillojnë në datën e njoftimit. 

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

Gjyqësor {...}. 

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

sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe 

Gjykatës së Apelit {...}. 

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

Për ta përmbyllur edhe një herë dispozitivin meqenëse mu desh të jepja disa 

shpjegime të formës së dispozitivit të këtij vendimi, më lejoni ta riintegroj edhe një herë 

përfundimisht:   

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

Gjykatës së Apelit {...} për periudhën deri më datë 20.06.2023.  

2. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} përjashtohet nga procedurat e shortit 

në Gjykatën e Apelit {...} për periudhën deri më datë 15.07.2022, me përjashtim të 
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çështjeve në të cilat gjyqtarët e kësaj gjykate do të kenë pengesë ligjore për gjykimin e 

tyre. 

3. Ngarkohet Kryetarja e Gjykatës së Apelit {...} për përcaktimin e numrit dhe të 

rrethit të çështjeve që do të rindahen me short, me qëllim që ngarkesa e punës së 

gjyqtares {...}, për aq sa është e mundur, të jetë jo më të lartë se numri mesatar i 

çështjeve për gjyqtar të asaj gjykate, si dhe të përfshijë çështje të të gjitha kategorive dhe 

të së njëjtës vjetërsi sipas kohës së regjistrimit të tyre, për të cilat nuk janë kryer veprime 

apo shpallur për gjykim nga gjyqtarët relatorë. 

4. Efektet juridike të vendimit fillojnë në datën e njoftimit. 

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

Gjyqësor {...}. 

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

sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe 

Gjykatës së Apelit {...}. 

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

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Alban, edhe për këtë të njëjtin qëndrim për afatin e fillimit? 

 

Alban Toro: Po! Unë shkova edhe më tej. Ua propozova duke identifikuar afatin. 

Gjithmonë është në vullnetin e Këshillit për ta ndryshuar. Pra në paragrafin e parë afati 

është 20.06.2023. Kurse në pikën e dytë është vendosur afati 15.07.2022. 

 

Naureda Llagami: Atëherë kolegë, nëse nuk keni diskutime, kalojmë propozimin 

e Komisionit. 

 

Brikena Ukperaj: Një pyetje kam për relatorin. 

Sa pozicione të lira të përhershme ka në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}? 

Gjithmonë e kam për çështjen e efekteve financiare Alban. Mos duhet t’i mbulojë 

Gjykata e Apelit {...} në këtë rast? 
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Alban Toro: Atëherë kemi një pozicion të përhershëm, pasi zonja {...}aktualisht 

është emëruar në Gjykatën e Apelit {...} (pra pozicioni i saj është i përhershëm). Kështu 

që ke mundësi të operojmë duke zëvendësuar ndoshta edhe me magjistratët e rinj do të 

vijnë në të ardhmen, të përfshijmë një prej tyre në këtë gjykatë, për efekt të ngarkesës që 

ka kjo gjykatë. 

 

Brikena Ukperaj: Ndoshta mos do duheshin dy, këtu e kisha, nëse ka më shumë 

se një pozicion të përhershëm. Megjithatë...  

 

Alban Toro: Kam këtu organikën. 

Struktura organike është me 10 gjyqtarë, organika në fakt 10, efektivisht në detyrë 

5, ku kryetare është {...}, gjyqtarja {...}, {...}, {...}, {...}(është me leje lindje), gjyqtarja 

{...}, gjyqtarja {...} (e komanduar këshilltare në KLGJ), {...} (transferim i përkohshëm në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, gjyqtarët {...} dhe {...} janë të dy të shkarkuar me 

vendime të KPK–së. 

 

Brikena Ukperaj: Por janë në pozicione në Gjykatën e Rrethit {...}. 

 

Alban Toro: Janë të përkohshme, akoma nuk kemi një vendim, por ndoshta në të 

ardhmen mund të kemi një vendim edhe për ta të cilët do t’i integrojë apo do t’i largojë 

përfundimisht. Kjo është situata në këtë gjykatë. 

 

Brikena Ukperaj: Në fakt unë do të propozoja që në këtë rast të ishte, ndoshta për 

efekt të magjistratëve dhe për efekt të nevojave buxhetore që lidhen me pozicionet e lira, 

efektet t’i përballonte Gjykata e Apelit {...}, jo nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}. 

 

Naureda Llagami: Zonja Ukperaj, nuk e di, kemi shkëputje interneti. 

 

Brikena Ukperaj: Në këtë rast vlerësoj që ndoshta do të ishte më efektive që 

efektet financiare t’i përballonte Gjykata e Apelit {...}, jo Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

{...}. 
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Naureda Llagami: Brikena, ndoshta pa pasur një tablo të qartë të pozicioneve dhe 

si janë, ndoshta pastaj i marrim dhe i shohim këto gjëra. 

 

Brikena Ukperaj: ... ndoshta merren vendimmarrje të tjera për të ndërprerë 

efektet financiare. Gjithsesi si ta vlerësojë Këshilli.  

 

Naureda Llagami: Ta mendojmë kur ne të kemi një pasqyrë të qartë të 

pozicioneve që do të sjellin Komisionet dhe do të kemi më të qartë këtë pjesën tjetër. Të 

mos ndërhyjmë tek secili akt. Kur të ndërhyjmë, të ndërhyjmë tek disa akte që ne 

mendojmë që mund t’i rregullojmë. 

 

Brikena Ukperaj: Dakord! 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në votim me gjithë propozimin e datave. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Naureda Llagami: Brikena? 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Marçela sapo shkroi që ka një problem interneti dhe është 

dakord. (Bashkëlidhur procesverbalit të sigluar gjendet pjesë nga chat-i i platformës 

“online”, ku zonja Shehu ka shkruar “dakord”.) 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

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

Gjykatës së Apelit {...} për periudhën deri më datë 20.06.2023. 
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2. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} përjashtohet nga procedurat e shortit 

në Gjykatën e Apelit {...} për periudhën deri më datë 15.07.2022, me përjashtim të 

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

tyre. 

3. Ngarkohet Kryetarja e Gjykatës së Apelit {...} për përcaktimin e numrit dhe të 

rrethit të çështjeve që do të rindahen me short, me qëllim që ngarkesa e punës së 

gjyqtares {...}, për aq sa është e mundur, të jetë jo më të lartë se numri mesatar i 

çështjeve për gjyqtar të asaj gjykate, si dhe të përfshijë çështje të të gjitha kategorive dhe 

të së njëjtës vjetërsi sipas kohës së regjistrimit të tyre, për të cilat nuk janë kryer veprime 

apo shpallur për gjykim nga gjyqtarët relatorë. 

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

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

Gjyqësor {...}. 

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

sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe 

Gjykatës së Apelit {...}. 

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

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.06.2022) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e 

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

Parë {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 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 10:13 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

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:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Toro). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë edhe tek akti i fundit për mbledhjen e sotshme, që 

është “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtares  znj. {...} në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë {...}”. Për më shumë detaje sërish fjalën ia jap zotit 

Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Më herët, nga ana e Këshillit, me vendimin nr. 2016, datë 16.06.2022 është 

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

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {...}, për një afat një vit. Kjo shpallje i 

drejtohet gjyqtares së transferuar, aktualisht në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë {...}, znj. {...}, e cila të ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e transferimit të 

përkohshëm. 

Kjo e fundit, me shkresën nr. {...} prot., datë 16.06.2022, gjithashtu edhe 

nëpërmjet postës elektronike, ka konfirmuar pëlqimin e saj për vijim e transferimit të 

përkohshëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {...}.    

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

07.02.2019, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka kërkuar opinionin e Zëvendëskryetarit 

të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor {...} në lidhje me: i) ngarkesën e gjykatës të cilën drejton 

në përgjithësi; ii)  pasojat që krijohen për gjykatën nga vazhdimi i transferimit të 
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gjyqtares pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}; iii) si edhe një 

propozim mbi periudhën maksimale për të cilën gjyqtari kërkohet të transferohet duke 

marrë në konsiderate efektet negative të shkaktuara nga ky transferim.   

Në mënyrë të përmbledhur Zëvendëskryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...} 

ka thënë që për shkak të nivelit jo shumë të lartë të ngarkesës (pra 120 çështje), vijimi i 

transferimit të kësaj gjyqtareje nuk krijon problematika në ngarkesën e çështjeve për 

gjyqtar dhe gjykimin e çështjeve brenda afatit te arsyeshëm, përveç problemit të 

delegimit te gjyqtareve nga gjykatat e tjera për gjykimin e çështjeve penale. 

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

mund të aplikohet zbatimi i neneve 45 dhe 46 të Ligjit nr.96/2016, verifikoi plotësimin e 

kritereve të kandidaturë 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 gjyqtarit që ka shprehur pëlqimin pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, fusha e së drejtës (specifike) që mbulon 

në këtë gjykatë në nevojë, cenimin e funksionimit normal, marrë në konsideratë jo vetëm 

organiken aktuale por edhe numrin e madh të çështjeve, ekzistenca e pozicionit të lira të 

përkohshëm në të, ngarkesa aktuale Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...} ku ajo është 

caktuar në mënyrë të përhershme, përfundimi i afatit të transferimit (zgjatjes) të 

përcaktuar me vendim nr. 260, datë 17.06.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; Duke 

marrë në konsideratë për sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i ka propozuar 

këtë projektvendim Këshillit, në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të miratoni: 

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

përsëritet transferimi i përkohshëm, në Gjykatën në Gjykatën Administrative të Shkallës 

së Parë {...}, për një periudhë deri në 1 (një) vit, nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. 

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 22.06.2022. 

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

dhe Gjykata Administrative të Shkallës së Parë {...}. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro! 
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Nëse nuk kemi diskutime mbi projekt-aktin e propozuar, e hedhim në votim. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

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 {...}, i 

përsëritet transferimi i përkohshëm, në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {...}, 

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

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 22.06.2022. 

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

dhe Gjykata Administrative të Shkallës së Parë {...}. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me kaq po e mbyllim mbledhjen e sotshme. 

Faleminderit!  

Punë të mbarë! 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 

 


