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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 09.06.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për 

emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidates znj. {...}”, (relator z. Alban Toro). 

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

emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”, (relator z. Alban Toro).1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:20 

dhe mbaroi në orën 14:46.  

 

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 Këto dy çështje ishin parashikuar të trajtoheshin si pikë e gjashtë dhe e shtatë sipas rendit të ditës. 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidates znj. {...}”, (relator z. Alban Toro). 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit z. {...}”, (relator z. Alban Toro). 

 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 09.06. 

Siç jeni në dijeni, sipas rendit të ditës, sot i kërkohet Këshillit shqyrtimi i 9 

çështjeve, por për shkak të ngarkesës dhe axhendës së zënë që kemi ne sot, propozojmë 

që çështjen 4 dhe çështjen 9 t’i trajtojmë në mbledhjen e radhës.  

Kështu që pa humbur kohë le të fillojmë me çështjen e shqyrtimit të 

projektvendimeve lidhur me propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë të dy 

kandidatëve, zonjës {...} dhe zotit {...}. 

Për më shumë detaje, për këto projekt-akte, fjalën ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Atëherë, duke vijuar procedurat për emërim në Gjykatën e Lartë, aktualisht po ju 

paraqesim projektvendimin “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidates znj. {...}”. 

Në procesin e vlerësimit, siç jeni në dijeni edhe nga mbledhjet e shkuara, ka marrë 

pjesë konkretisht zoti {...}, zonja {...}, zonja {...}, zoti {...} dhe zonja {...}, por pas 

tërheqjes nga kandidimi të zonjës {...}, procedura vijoi vetëm për katër kandidatët e tjerë. 

Për këto kandidatë, u verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjit për të qenë pjesë 

e përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë në kushtet kur ata ishin kualifikuar në procedurën 

e ngritjes në detyrë/emërimit, ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit si dhe dy vlerësimet 
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etike dhe profesionale sikundër kërkohen për efekt renditjeje nga shkronja /a/, pika 9 e 

nenit 48 e ligjit për Statusin. 

Bazuar në hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas 

përcaktimeve të pikës 9, të Ligjit për Statusin, si dhe Vendimit të Këshillit 70/2020, dalë 

në zbatim të pikës 14, të nenit 48, të këtij ligji, relatori i procedurës së përzgjedhjes 

realizoi renditjen e kandidatëve për pozicionin e parë të lirë në fushën e të drejtës civile, 

të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 85, datë 26.02.2020, duke identifikuar dhe 

kandidaten e renditur më lart. 

Mbi propozimin e relatorit të procedurës së përzgjedhjes, mbështetur në nenet 

136, 147 dhe 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

me Vendimin Paraprak të Propozimit për Emërim nr.179, datë 11.05.2022, vendosi: 

“1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.85, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Znj. {...}; 

3) Znj. {...}. 

4) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën 

e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidates znj. {...}.” 

Vendimi i arsyetuar sipas pikës 21, të këtij relacioni, iu njoftuar rregullisht të 

gjithë kandidatëve. 

Nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, u kërkua informacion lidhur me 

faktin e ushtrimit të së drejtës së ankimit ndaj Vendimit Paraprak të Propozimit për 

Emërim nr. 179, datë 11.05.2022 dhe me aktin nr. {...} prot., datë 24.05.2022, 

protokolluar në Këshill me nr. {...}, datë 24.05.2022, Gjykata Administrative e Apelit 

Tiranë konfirmoi faktin se ndaj Vendimit Paraprak të Propozimit për Emërim nr. 179, 

datë 11.05.2022 të Këshillit, nuk është paraqitur ankim nga kandidatët z. {...}, znj. {...}, 

znj. {...} dhe z. {...}. 

Në kushtet kur asnjë nga kandidatët nuk ka paraqitur ankim dhe ky vendim ka 

marrë formë të prerë, nga relatori është përgatitur projektvendimi në të cilin ju sugjerohet 
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të miratoni: 

1. T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidates znj. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro! 

 Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. Ndryshe kalojmë në votimin e 

projekt-aktit sipas propozimit të bërë nga Komisioni. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidates znj. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me 
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propozimin për emërim të kandidatit {...}. 

Sërish fjalën zoti Toro! 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Në retrospektivë, edhe për vendimin e Këshillit nr. 86, datë 26.02.2020, në 

procedurën e përzgjedhjes u përfshinë 4 kandidatë konkretisht: z. {...}, znj. {...}, z. {...} 

dhe znj. {...}, por pas tërheqjes nga kandidimi të znj. {...}, procedura vijoi vetëm për tre 

kandidatët e tjerë. 

Për këto kandidatë, natyrisht u verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjit për të 

qenë pjesë e procedurës së përzgjedhjes në këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin 

kualifikuar në procedurat e ngritjes në detyrë, ndërsa plotësonin edhe kriteret e 

kandidimit si dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale. 

Më herët me Vendimin Paraprak të Propozimit për Emërim nr. 180, datë 

11.05.2022, nga ana e Këshillit është vendosur: 

“1. Miratimi i renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën e 

Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 86, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Znj. {...}; 

3)  Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 86, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidatit z. {...}.” 

Vendimi i arsyetuar sipas pikës 21, të këtij relacioni, iu njoftuar rregullisht të 

gjithë kandidatëve.  

Gjithashtu nga ana e relatorit iu kërkua konfirmim Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë në lidhje me paraqitjen eventuale të ndonjë ankimi dhe me aktin nr. 320 

prot., datë 24.05.2022, protokolluar në Këshill me nr. 2872/1 datë 24.05.2022, Gjykata 

Administrative e Apelit Tiranë konfirmoi faktin se ndaj Vendimit Paraprak nuk ka 

paraqitur askush nga kandidatët ankim dhe si i tillë ai ka marrë formë të prerë. 

Në këtë kuadër u përgatit projektvendimi përkatës, në dispozitivin e të cilit ju 

sugjerohet të miratoni: 
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1. T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

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

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, nëse nuk keni ndonjë diskutim mbi propozimin e bërë nga zoti Toro, 

kalojmë në miratimin e projekt-aktit. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

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

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 1 dhe 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 09.06.2022) 

 

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

së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

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

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:20 

dhe mbaroi në orën 14:46. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

12. Naureda Llagami   (kryetare) 

13. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

14. Klodian Kurushi   (anëtar) 

15. Fatmira Luli    (anëtare) 

16. Irena Plaku    (anëtare) 

17. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

18. Ridvan Hado    (anëtar) 

19. Alban Toro    (anëtar) 

20. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

21. Marçela Shehu   (anëtare) 

22. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

për një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”, i përgatitur nga 

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

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë më shqyrtimin 

e projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një 

pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”. Për më shumë detaje fjalën ia 

jap zotit Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit Kryetare! 

Të nderuar kolegë! 

Me vendimin nr. 262, datë 17.06.2021 “Mbi përsëritjen e Transferimit të 

Përkohshëm të Gjyqtares {...}”, Këshilli i Lartë i Drejtësisë ndër të tjera ka vendosur:  

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

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

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

fillojnë nga data 22.06.2021”. 

Me Dekretin e Presidentit të Republikës me nr. 7818, datë 16.11.2012, i 

ndryshuar, organika e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë ka 4 (katër) gjyqtarë, ku 

aktualisht në mënyrë të përhershme është i emëruar 1 (një) gjyqtar.  

Me vendimin nr. 254, datë 04.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 

është vendosur ndër të tjera “Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. {...}, 

me detyrë gjyqtar/drejtues i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë…”  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në kuadër të respektimit të standardeve dhe 

garancive themeltare në një shtet ligjor për një gjykatë “të pavarur” dhe “të paanshme”, 

në shqyrtimin  e çështjeve gjyqësore të parimeve, thelbësor për zhvillimin e një procesi të 

drejtë (të rregullt) ligjor ku midis të tjerave është edhe ai i gjykatës së “caktuar me ligj” si 

edhe të kalimit të afatit të transferimit të përkohshëm të magjistratëve të sipërcituar, 
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konkludon të propozojë fillimin e procedurave të transferimit të përkohshëm duke 

vlerësuar njëkohësisht edhe rrethanat si më poshtë: 

Në bazë të informacionit të dërguar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë 

informohemi se nga janari 2022 deri në datë 27.05.2022, numri i çështjeve të regjistruara 

në këtë gjykatë, i shpërndarë midis gjyqtarëve është përkatësisht si më poshtë (në relacion 

janë të pasqyruara ngarkesat për secilin gjyqtar): 

Gjykata e Kavajës aktualisht funksionon me 3 gjyqtarë dhe numri i përgjithshëm i 

çështjeve është 772. 

Ndërkohë rezulton që Gjykata e rrethit gjyqësor Kavajë ka një pozicion të lirë të 

përkohshëm, theksojmë se afati i transferimit të përkohshëm për znj. {...} përfundon në 

datë 21.06.2022. 

Në bazë të informacionit të dërguar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat 

informohemi se nga janari 2022 deri në datë 27.05.2022, numri i çështjeve të regjistruara 

në këtë gjykatë, i shpërndarë sipas të dhënave të përshkruara në tabelën e integruar në 

pjesën e relacionit. Janë gjithsej 5 gjyqtarë aktualisht dhe numri i çështjeve është 1356 

çështje në gjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat. 

Duke u bazuar në të dhënat e paraqitura, Komisioni vlerëson se nevojat për 

delegime të paraqitura nga kjo gjykatë, nuk mund të plotësohen nëpërmjet skemës së 

delegimit, sipas vendimit  nr.22, datë 07.02.2019 “Mbi miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, pasi të 7 

(shtatë) gjyqtarët e komanduar tashmë në skemën e delegimit, për shkak të nevojave 

imediate në pikëpamje të funksionalitetit të disa gjykatave të apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm, janë caktuar për të gjykuar për një periudhë 1-vjeçare pranë këtyre 

gjykatave konkretisht: (emrat e gjyqtarëve). Për rrjedhojë, nevojat e Gjykatës së rrethit 

gjyqësor Kavajë nuk mund të plotësohet nëpërmjet skemës së delegimit. 

Gjithashtu Komisioni vlerëson se këto nevoja nuk mund të plotësohen as 

nëpërmjet përcaktimeve të Vendimit nr.30, datë 14.02.2019 “Mbi miratimin e vendimit 

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

të veçantë në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. Kjo për shkak jo vetëm të parashikimeve të pikës 2 të këtij vendimi ku 

parashikohet se: “Ky vendim aplikohet në rast të pamundësisë së zbatimit të neneve 45 

dhe 46 të Ligjit nr.96/2016, por edhe për shkak se ngarkesa e çështjeve për gjyqtarë 
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është e tillë që nuk mund të përballohet nga kjo skemë dhe kërkon në mënyrë të 

detyrueshme aplikimin e transferimit të përkohshëm. 

Duke u mbështetur në të dhënat e parashtruara më lart, referuar vendimit nr. 86, 

datë 11.06.2019, konkretisht ne nenin 5, “Për disa shtesa dhe ndryshime ne Vendimin 

nr.23, datë 07.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit” është parashikuar ndër 

të tjera se: “Kur një gjykatë është në nevojë dhe në skemën e delegimit nuk ka gjyqtarë të 

disponueshëm, me kërkesë të gjykatës në nevojë ose kryesisht, kur vlerëson se nevoja e 

gjykatës ekziston dhe plotësimi i saj mund të behet vetëm përmes transferimit të 

përkohshëm, mbi propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli shpall 

pozicionin e lirë të përkohshëm që është i hapur për transferim dhe u bën thirrje 

gjyqtarëve për të dhënë pëlqimin. Thirrja për aplikim publikohet në faqen e internetit të 

Këshillit dhe u komunikohet gjyqtarëve nëpërmjet kryetarëve të gjykatave. Thirrja 

përmban kriteret e transferimit të përkohshëm sipas rastit në fjalë dhe modelin e dhënies 

së pëlqimit sipas modelit bashkëlidhur kësaj Rregulloreje... Nëse nevoja e një gjykate, në 

të cilën ka të transferuar përkohësisht me pëlqim një gjyqtar, mund të përmbushet sërish 

vetëm përmes transferimit të përkohshëm, Këshilli shpall pozicionin e lirë të përkohshëm 

duke ftuar, fillimisht, për të dhënë pëlqimin, gjyqtarin që është i transferuar në atë 

gjykatë, nëse transferimi i tij nuk cenon funksionalitetin e gjykatës ku ai është caktuar në 

mënyrë të përhershme. Në një rast të tillë, ky gjyqtar mund të transferohet përsëri 

përkohësisht në gjykatën në nevojë në rast se jep pëlqimin... Këshilli autorizon 

Komisionin e Zhvillimit të Karrierës të ndjekë hapat e mëtejshëm të procedurës së 

transferimit të përkohshëm.”.  

Nga interpretimi i këtyre dispozitave, rezulton se për çdo pozicion të lirë të 

përkohshëm, me qëllim kryerjen e transferimit duhet të kërkohet pëlqimi i të gjithë  

gjyqtarëve që plotësojnë kriteret, në mënyrë të veçantë të atyre që aktualisht janë 

transferuar në mënyrë të përkohshëm në atë pozicion (neni 6 pika 1 e Rregullores së 

përmendur më lart).   

Në kushtet kur me Vendimin nr. 262, datë 17.06.2021 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, e transferuar në 

mënyrë të përkohshme pranë Gjykatës së rrethit gjyqësor Kavajë deri më datë 

21.06.2022, Komisioni, në përputhje me pikën 1 të nenit 6, i propozon Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor, të ftohet për të dhënë pëlqimin brenda 2 (dy) ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

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

Lartë Gjyqësor: 

Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë për 

transferim të përkohshëm deri në një vit. 

Kjo shpallje i drejtohet gjyqtares së transferuar, aktualisht në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kavajë, znj. {...}, e cila ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm. 

Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda 2 (dy) ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

Ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për kryerjen e procedurave të 

mëtejshme të transferimit të përkohshëm. 

Bashkëlidhur relacionit është edhe projektvendimi përkatës për hapjen e 

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

Gjyqësor Kavajë, i cili përmban katër pikat që unë i përmenda si pjesë e këtij relacioni. 

Faleminderit për vëmendjen. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë diskutime. 

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

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli vendosi:  

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

transferim të përkohshëm deri në 1 (një) vit. 

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

gjyqësor Kavajë, znj. {...}, e cila ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm. 

3. Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda 2 (dy) ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

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

mëtejshëm të procedurës së transferimit të përkohshëm. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 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 09.06.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës:   

4.1 “Për komandimin në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}” / “Për refuzimin e 

përfshirjes së gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit”; 

4.2 “Për caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Durrës”.2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:20 

dhe mbaroi në orën 14:46. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

23. Naureda Llagami   (kryetare) 

24. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

25. Klodian Kurushi   (anëtar) 

26. Fatmira Luli    (anëtare) 

27. Irena Plaku    (anëtare) 

28. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

29. Ridvan Hado    (anëtar) 

30. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
2 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej si pikë e tetë e rendit të ditës. 
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31. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

32. Marçela Shehu   (anëtare) 

33. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës:   

4.1 “Për komandimin në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}” / “Për refuzimin e 

përfshirjes së gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit”; 

4.2 “Për caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Durrës”. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër, i cili ka të bëjë me  

komandimin në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}. Për më shumë detaje, fjalën ia 

jap relatorit zotit Alban Toro.  

 

Alban Toro: Më datë 13.12.2021, 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: “Gjyqtarja {...}, ka 

përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli Jurist, pranë Universitetit të Tiranës në datë 

10.07.1999 dhe Shkollën e Magjistraturës në vitin 2003. Me vendim nr. {...}, datë 

21.10.2002 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i propozohet Presidentit të Republikës për 

t’u emëruar provizorisht gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}. Me dekret nr. 

{...}, datë 21.10.2003 të Presidentit të Republikës emërohet gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor {...}. 

Me Vendim nr. {...}, datë 14.11.2011 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 

transferohet në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}. Me Vendim nr. {...}, datë 14.12.2015 të 

Konferencës Gjyqësore Kombëtare zgjidhet Anëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë 
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deri në 12.12.2018. Me vendim nr. {...}, datë 12.12.2018 të Komisionit të Votimit pranë 

Gjykatës së Lartë shpallet kandidate fituese për Anëtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe 

me Vendim nr. {...}, datë 20.12.2018 të Këshillit të Lartë Gjyqësor caktohet për të 

ushtruar funksionin me një mandat 3 (tre) vjeçar deri në datë 12.12.2021. Me vendim nr. 

583, datë 13.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor deklarohet mbarimi i mandatit të 

anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe nga data 12.12.2021, sipas nenit 147, pika 10, 

të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë rikthehet në detyrën e mëparshme si gjyqtare 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të 

magjistratit është 19 vite. Ndaj znj. {...} nuk ka masa disiplinore në fuqi.” 

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

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

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

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

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

parashikuar ndër të tjera se:  

“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 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, si dhe nenin 4 të 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 caktimit 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;  
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- 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. 

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

skemën e delegimit. 

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

Gjyqësor të vendosë: 

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 Tiranë.  

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

5. 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 

Tiranë.  

Si shtesë, me lejoni qe te zgjatem pak me shume duke u përpjekur te qartësoj çdo 

paqartësi, te heq çdo dyshim e te krijoj siguri se propozimi për te caktuar një ish-anëtar te 

Këshillit të Lartë Gjyqësorë në ketë skemë nuk përbën restaurim të praktikave të gabuara 

të së kaluarës. 

Natyrisht në këtë interpretim të dispozitave ligjore do të më duhet t’i referohem 

edhe teknikës legjislative e cila më ka lejuar të identifikoj përdorimin jo korrekt të fjalës 

koncept “delegim”. 

Qëllimi i çdo ligji është që t’u sigurojë atyre të cilëve iu drejtohet një rregullim sa 

më të sakte dhe të kuptueshëm të problemit që shqyrtohet. Në këtë kuadër ai duhet të jetë 

në përputhje me Kushtetutën, marrëveshjet ndërkombëtarë të ratifikuara dhe angazhime 

të Shqipërisë në organizatat ndërkombëtare, të jetë praktike, me sa më pak efekte të 

padëshirueshme anësore dhe efiçent nga pikëpamja e kostos, për sa i takon raportit mes 
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qëllimit të legjislacionit dhe mënyrave që përdoren për ta arritur atë; në përputhje me 

nocionet bazë të arsyes dhe logjikës. 

Pikërisht duke u nisur nga kjo e fundit në nenin 4 të ligjit të qeverisjes, për të mos 

kthyer fantazmat e praktikave të konsideruara në të shkuarën si shumë të gabuara, 

ligjvënësi ka vendosur ndalim vijues “Anëtari gjyqtar i Këshillit nuk mund të 

transferohet, të ngrihet në detyrë ose të delegohet gjatë 3 viteve pas përfundimit të 

mandatit. Qëllimi i ligjit ka qenë ndalimi i promovimit apo i ngritjes në detyrë i ish-

anëtareve të Këshillit nga kolegët me të cilët ai kishte ushtruar detyrën e sipërcituar më 

parë.   

Pikërisht përdorim i nocionit “delegim” mund të konfondohet me institutin e 

delegimit të përcaktuar në nenin 45 të ligjit për statusin e gjyqtarëve, të cilin ligjvënësi së 

fundmi e ka rikonceptuar për të mos krijuar kakofoni me skemën e përdorur në Kodin 

Zgjedhor.  

Ky i fundit në nenin 145 ka përdorur në mënyrë sistematike nocionin “delegim” 

apo “delegoj”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor (citoj), brenda 24 orësh nga hedhja e shortit, miraton me       

vendim zgjedhjen e gjyqtarëve si anëtarë të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor. Anëtarët e 

Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor delegohen në këtë detyrë me mandat 4-vjeçar. Përtëritja 

bëhet duke zbatuar procedurat dhe afatet e këtij ligji për përzgjedhjen, delegimin,  

betimin  dhe konstituimin e Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, apo përdorimi në nenin 150 ku 

përcakton: “1. Delegimi  i  gjyqtarëve  në  Kolegjin  Zgjedhor  është  i  pavlefshëm  në  

rast  se pjesëmarrja e tyre në short është bërë në kundërshtim me kushtet e parashikuara 

në nenin 146 të këtij Kodi. 2. Pavlefshmëria e delegimit është shkak për përjashtimin e 

gjyqtarit nga gjykimi i mosmarrëveshjeve zgjedhore.”.  

Ndërkohë në nenin 45 të ligjit për statusin duke përdorur në mënyrë korrekte 

procesin e hartimit ligjor në mënyrë të veçantë gjuhën shqipe ka përcaktuar: “Magjistrati 

në të gjitha shkallët, me të paktën një vit përvojë në funksion, mund të kandidojë për t’u 

caktuar (e theksoj fjalën “për t’u caktuar”) në një pozicion, në skemën e delegimit, e cila 

krijohet në Këshill”. Në këtë paragraf theksi i mënyrës së integrimit në skemë është 

caktimi i magjistratit ose një nga mënyrat e aplikimit të parimit të caktimit të gjykatës me 

ligj. 

Gjithashtu neni 15 i ligjit për statusin, i ndryshuar, përcakton se: 
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“1.Magjistrati në skemën e delegimit i caktuar në një gjykatë ose prokurori, si dhe 

magjistratët e tjerë, kur transferohen përkohësisht ose caktohen përkohësisht për jo më 

shumë se 22 ditë pune, përfiton kompensim për mbulimin e shpenzimeve të qëndrimit, 

shpenzimeve të transportit, si dhe dietë ditore për çdo ditë të ushtrimit të funksionit pranë 

gjykatës ose prokurorisë ku delegohet, transferohet ose caktohet përkohësisht. 

Shpenzimet e transportit llogariten në bazë të distancës më të shkurtër që rezulton 

ndërmjet gjykatës ose prokurorisë ku ai delegohet, transferohet ose caktohet përkohësisht 

me gjykatën ose prokurorinë ku ai është i caktuar në mënyrë të përhershme në pozicion 

ose me vendbanimin e tij të përhershëm. 2. Magjistrati në skemën e delegimit, magjistrati 

i transferuar përkohësisht ose magjistrati i caktuar përkohësisht, kur delegohet, 

transferohet përkohësisht ose caktohet përkohësisht për një periudhë kohore më të gjatë 

se periudha e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, përfiton një kompensim mujor në 

masën e jo më shumë se 80 për qind të pagës referuese bazë...”. 

Pra ai parashikon tre situata të ushtrimit të funksionit si gjyqtar të identifikuar nga 

njëra-tjetra në mënyrë të veçantë: magjistratët në skemë delegimi, magjistrati i transferuar 

përkohësisht ose magjistrati i caktuar kur delegohet, transferohet përkohësisht ose 

caktohet përkohësisht.  

Ky fakt nënkupton se skema e caktimit pranë KLGJ-së përfaqëson një institut 

krejt të veçantë por edhe të ngjashëm.  

Kjo skemë ngrihet mbi nevojën e një gjykate dhe mundësisë qe administratori i 

sistemit të mund të plotësojë menjëherë vakancën duke stabilizuar apo përmirësuar në 

këtë mënyrë funksionalitetin e gjykatës në nevojë duke caktuar në këtë pozicion një nga 

gjyqtarët që ndodhen “të gatshëm” me status “të lëvizshëm” pranë KLGJ-së. E njëjta 

skemë përdoren edhe nga Institucione të tjera si ajo e Ministrisë së Arsimit me pedagogët 

kur nevojat diktojnë plotësimin e vendeve pranë institucioneve të edukimit arsimor.  

Në ndryshim nga rastet e tjera propozimi kërkon që aplikanten ta caktojë pranë 

Gjykatës... pra një nga propozimet pasardhëse, nëse do të miratohet nga Këshilli, do të 

jetë caktimi i kësaj gjyqtareje pranë Gjykatës së Apelit Durrës, duke qenë se 

funksionaliteti i kësaj të fundit është kompromentuar.  

Në rastin konkret, nga interpretimi i sipërcituar rezulton qartë se nuk kemi të 

bëjmë me provim apo ngritje në detyrë të gjyqtarit, por me përmbushjen e detyrimit të 

funksionit të gjyqtarit aty ku KLGJ-ja e konsideron të arsyeshme, madje duke e larguar 
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përkohësisht nga Gjykata e Tiranës ku ajo ushtron në mënyrë të përhershme detyrën e 

gjyqtarit. Një variant të tillë të ngjashëm të caktimit të gjyqtarit është parashikuar edhe në 

vendimin nr.30, datë 14.02.2019, “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për 

gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçante, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo 

ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”, por për çështje të caktuara.  

Duke u nisur nga qëllimi i ligjvënësit në ndalimin e ngritjes në detyrë të ish-

anëtareve të Këshillit për së paku tre vjet, përmirësimi i nenit 45 të ligjit të statusit me 

përdorimin e fjalës “caktim” si edhe nocioni i përdorur në gjuhën angleze e cila ka qenë 

gjuha bazë e formulimit të këtij ligji, më rezulton se hartuesit kanë lejuar që përkthimi 

nga gjuha mëmë ajo angleze, të errësojë strukturën bazë dhe të qartë të gjuhës shqipe 

duke krijuar keqinterpretime në përdorimin e nocionit “skemë delegimi”. 

Ky arsyetim dhe interpretim mbështetet në variantin anglisht të ligjit. Më lejoni t’i 

citoj, pika 4 e ligjit për qeverisjen përcakton:  

(Lexohet në gjuhën angleze) 

“4. [...]. A judge member of the Council cannot be transferred, promoted or 

delegated during the three years after the end of the mandate.”; 

Ndërsa neni 45 i ligjit për statusin paraqitet si më poshtë:  

“Magistrates in a Mobility Scheme: 1. Magistrates from all levels ëith at least one 

year experience in the function may apply for secondments to a position in a mobility 

scheme established at the Council”. 

Rezulton se në gjuhën shqipe, varianti bazë përkthehet “magjistratë në skemën e 

lëvizshme” duke ia besuar përdorimin e termit ligjor kontekstit të funksionit të skemës 

dhe detyrës që ushtron gjyqtari në këtë skemë.   

Përfundimisht, në përfundim do të theksoja që nuk bëhet fjalë për promovimin e 

një gjyqtari por për shfrytëzimin edhe të vullnetit të saj për të qenë pjesë e skemës së 

delegimit dhe natyrisht për ta caktuar më tej në ato gjykata të cilat konsiderohen gjykata 

në nevojë, funksionaliteti i të cilave është kompromentuar nga pozicionet përkohshme 

apo të përhershme të lira. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro!  

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 
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Konstatoj që ju keni sjellë dy propozime si Komision lidhur me projekt-aktin. 

 

Alban Toro: Në përgjithësi KZHK-ja mban dy propozime, sepse varet nga 

vullneti i Këshillit kjo pjesë. Pra nëse propozimi ynë do të rrëzohet, në fuqi do të mbetet 

propozimi i dytë apo varianti i dytë i propozimit. 

 

Naureda Llagami: Pra ju jeni që të hedhim në votim propozimin e parë për 

pranimin dhe më pas propozimin e dytë. 

 

Alban Toro: Edhe arsyetimi i dhënë, në këtë kontest ishte. 

 

Brikena Ukperaj: Duke qenë se bëhet fjalë për një kërkesë të gjyqtarit për t‘u 

përfshirë në skemën e delegimit, nuk dëgjova në relacion a është bërë ndonjë analizë e 

dëmtimit apo jo të funksionalitetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, dhe çfarë 

informacionesh keni ju në lidhje me to? 

Kërkesa është e dhjetorit në fakt, dhe sot jemi në qershor. 

 

Alban Toro: Atëherë, informacioni më i freskët, ngarkesa që është marrë në datën 

09.06.2022, ora 9:30, ku kam ngarkesën individuale të 41 gjyqtarëve aktualisht në 

funksion të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila varion duke filluar nga 96, 524, 

1099 apo 1299 çështje në shqyrtim dhe në total shkon në 20.730 për 41 gjyqtarë (kjo 

është ngarkesa aktuale e kësaj gjykate). Por natyrisht kur shikohet çështja në makro, 

gjykatat e tjera janë akoma më keq. Mund të citoj Gjykatën e Apelit Gjirokastër që 

aktualisht është pa një gjyqtar për shkak të një vendimi të KPA-së që ka kompromentuar 

funksionalitetin e saj dhe që do duhet të reagojmë për ta ristabilizuar; është Gjykata e 

Apelit Vlorë e cila gjithashtu ka një funksionalitet të cenueshëm; është ajo e Durrësit; pra 

e parë në kontekstin makro do të na bënte më shumë nder që prezenca e kësaj gjyqtareje 

në skemën e delegimit, që natyrisht në çdo rast mund të anulohet kur Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë do të kërkojë prezencën e saj pranë këtij institucioni, aktualisht do të na 

bënte nder që të shfrytëzojmë funksionin e saj në një gjykatë tjetër, të cilën do ta vendosi 

Këshilli.  
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Naureda Llagami: Nëse nuk keni diskutime, atëherë hedhim në votim 

propozimin e ardhur nga Komisioni, i cili pranon kërkesën e gjyqtares znj. {...}, për t’u 

përfshirë/komanduar në skemën e delegimit (caktimin)... për pranimin e kërkesës le të 

themi. Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Kundër.  

 Irena Plaku: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord, me arsyetimin që delegimi nuk është promovim, ashtu siç 

përcaktojnë dispozitat për statusin e gjyqtarit, por është përgjegjësi për të zgjidhur 

problematikat dhe funksionalitetin e gjykatave ku do shërbejnë. Faleminderit!  

Marçela Shehu: Dakord. Ashtu siç jam shprehur edhe në rastin kur është 

diskutuar përfshirja ose jo e zotit {...} dhe e zonjës {...} në procedurat e shortit për në 

Kolegjin Zgjedhor, ku kam mbajtur qëndrimin që termi “delegim” që përcakton neni 4 i 

ligjit për qeverisjen nuk ka lidhje me atë situatë, edhe në këtë rast në kërkesën dhe 

propozimin për të miratuar kërkesën e zonjës {...} për t’u caktuar në skemë delegimi, 

mendoj që nuk jemi në kushtet e mospranimit të saj, pasi nuk vlerësoj që termi “delegim” 

që përcakton neni 4 i ligjin për qeverisjen mendoj që nuk ka lidhje me skemën e 

delegimit. Jam dakord që kërkesa e gjyqtares të pranohet në kushtet kur gjykatat e apelit 

tashmë, ashtu siç e tha zoti Toro, janë në krizë dhe kanë nevojë (të gjitha gjykatat e 

apelit: Gjirokastra, Vlora, Durrësi...). Kështu që do vlerësoja pozitivisht për aplikimet dhe 

kandidimet e këtyre gjyqtarëve për t’u caktuar në skemë delegimi, për t’iu përgjigjur 

nevoja që ka sot sistemi gjyqësor. Unë jam dakord. 

Yllka Rupa: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër propozimit për pranimit e kërkesës për përfshirjen e 

gjyqtares në skemë delegimi dhe doja të argumentoja edhe votën time kundër. 

Në vlerësimin tim, neni 4 i ligjit “Për organet e qeverisjes” është i qartë si një 

dispozitë ndaluese për anëtarin e Këshillit në periudhën 3-vjeçare pasi ai mbaron 

mandatin. Anëtarit nuk i lejohet të ngrihet në detyrë, të transferohet dhe as të delegohet. 

Lidhur me konceptin e “delegimit”, ligji kur ka pasur për qëllim të bëjë dallimin, e ka 

bërë në dispozita të posaçme, komandimin e ka trajtuar më vete dhe delegimin e ka 
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trajtuar më vete. Termin “delegim” e gjejmë konkretisht tek skema e delegimit jo vetëm 

si emërtim i institutit, por edhe në përmbajtje të shumë pikave të mëpasshme të nenit 45 

të ligjit për statusin, kur bëhet fjalë për gjyqtarë që delegohen në skemën e delegimit. 

Nuk është vetëm aspekti i termave të përdorur, i njëjti qëndrim sikundër kam mbajtur 

edhe në rastin e Kolegjit Zgjedhor, por në vlerësimin tim dhe në një interpretim më të 

gjerë, anëtari i Këshillit, në periudhën trevjeçare pas mbarimit të mandatit, nuk mund të 

vijë në strukturat e Këshillit, sepse skema e delegimit në fakt ka një natyrë mikse edhe 

për komandimin edhe për delegimin, sepse nëse nuk ka çështje në skemë delegimi 

gjyqtari duhet të punojë në administratën e Këshillit. Kushtetuta e ka në mënyrë të 

shprehur tekstualisht që me mbarimin e mandatit, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

rikthehet në vendin e mëparshëm të punës. Më tej ligji parashikon që për 3 vite ai ka 

ndalim. Nuk do të ishte normale dhe logjike dhe ligjore (në vlerësimin tim) që anëtari i 

Këshillit, në këtë periudhë trevjeçare, të ekspozohet në vendimmarrje të Këshillit, qoftë 

edhe për shkak të lidhjeve apo për shkak të njohjeve, apo edhe për shkak të 

bashkëpunimit që ka pasur brenda Këshillit, për të qenë një nga gjyqtarët konkurrues, 

qoftë në procedura komandimi apo edhe qoftë në procedura që kanë të bëjnë me skemën 

e delegimit. Skema e delegimit mund të jetë një skemë vullnetare, por në fund të fundit 

është një konkurrim midis gjyqtarëve që aplikojnë në këtë skemë delegimi. 

Për këtë arsye, pavarësisht vlerësimit personal që mund të kem lidhur me 

dispozitën, sjell në vëmendjen këtu edhe faktin që Këshilli ka bërë një propozim ligjor 

për ndryshimin e ligjit dhe pikërisht propozimin që kemi për ndryshimin e ligjit e kemi 

bazuar në këtë konkluzion, që ndoshta nuk është normale sepse gjyqtari detyrën ushtron, 

si në gjykatën e vet edhe në gjykata të tjera në qoftë se do shkojë në skemën e delegimit 

dhe duhet ta ndryshojë fjalën “delegim” dhe duhet ta kthejë në “komandim”, në fakt për 

të qenë në përputhje edhe me parashikimet kushtetuese që përdoret fjala “delegim” në 

institucionet e drejtësisë. Ky ndryshim ligjor nuk ka ndodhur ende. Për sa kohë ligji 

vazhdon ta ketë atë parashikim, jemi të detyruar për zbatimin e dispozitës urdhëruese dhe 

kështu që vota ime është kundër. 

 Klodian Kurushi: Votë kundër në lidhje me këtë propozim, dhe doja të bëja një 

koment të vogël mbi mënyrën sesi unë e shikoj, lexoj dhe interpretoj nenin 4, paragrafi i 

katërt i ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Në këtë rast, unë mendoj 

që ne nuk jemi thirrur për të vlerësuar personalisht kandidatin i cili ka paraqitur një 
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kërkesë për t’u përfshirë në skemën e delegimit, sepse konsideratat janë të tjera. Sot unë 

mendoj që Këshilli është thirrur për të testuar mbledhjen e tij dhe për t’i dhënë përgjigje 

pyetjes nëse një ish-anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor brenda afatit trevjeçar a mundet të 

delegohet (sepse është bërë kërkesa për delegim)? 

Besoj se është e qartë situata për t’u ngritur në detyrë, dhe ne dakordësohemi të 

gjithë që nuk mund të ngrihet në detyrë. Edhe për t’u transferuar nuk kemi diskutime. 

Diskutimet lidhen vetëm me mënyrën e interpretimit të termit “delegim”. 

Unë besoj që kjo dispozitë (neni 4), sikundër u tha edhe nga kolegia ime, zonja 

Ukperaj, ka natyrë ndaluese. Pra anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor nuk mund të 

transferohet, të ngrihet në detyrë ose të delegohet gjatë 3 viteve pas përfundimit të 

mandatit. Natyra detyruese i referohet veprimtarisë dhe vendimmarrjes së Këshillit dhe 

në këtë pikë unë mendoj që termi “delegim” unë e kuptoj dhe duhet ta interpretojmë në 

kuptimin e parë gramatikor. Çfarë është delegim është parashikuar speficikisht në 

dispozitat konkrete të ligjit për statusin.  

Ndodhur në këto kushte, meqenëse ne sot ftohemi për të vendosur një standard në 

lidhje edhe me raste të tjera të ngjashme që mund të na vijnë në mënyrë hipotetike në 

situata të tjera në të ardhmen, mendoj që ashtu sikundër është ndërtuar sot ligji, ish-

anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor nuk mund të transferohet, nuk mund të ngrihet në 

detyrë dhe nuk mund të delegohet gjatë 3 viteve pas përfundimit të mandatit të tij. Për 

këtë arsye vota ime është kundër propozimit të bërë. Faleminderit!  

 Naureda Llagami: Në fakt edhe unë jam në një pozitë që të them që jam kundër, 

por jo për faktin që s’jam dakord me logjikën që kishte relatori, se në thelb jemi, por për 

sa kohë ne si KLGJ kemi çuar një propozim pikërisht se jemi kundër dhe e kemi lexuar 

që ligji ka nevojë të ndryshohet në këtë pikë, jemi në pamundësi sot që ne, po të njëjtën 

dispozitë që kemi çuar për të ndryshuar ta interpretojmë ndryshe në funksion të ish-

koleges tonë për të cilën ndaj të njëjtin mendim me relatorin, qoftë edhe për shkak të 

kontributit, por aq më shumë që duhet të mendojmë që ish-anëtarët e KLGJ-së, qofshin 

edhe nga radhët e gjyqësorit, por edhe nga radhët e jogjyqësorit duhet të kenë kontribute 

dhe nuk duhet të pengohen për t’u zhvilluar në karrierë, sepse e gjithë kjo vlerë që ato 

marrin dhe japin në këtë lloj institucioni, pa diskutim nuk duhet të shkojë, jo dëm, por 

mos të konsiderohet dhe mos të vijojnë kontributin e tyre.  
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Ndoshta ligji, me dispozitën e vet, ka deri diku edhe karakter represiv, sepse ne 

kemi qenë dakord të paktën kur kemi bërë propozimet të gjithë bashkë në këtë tavolinë, 

kemi thënë që ky trevjetëshi është një ndalim shumë i madh, kaluam nga një ekstrem në 

ekstremin tjetër, nga ekstremi kur promovoheshin gjyqtarë duke pasur marrëdhënie të 

caktuar në KLD, tani kaluam që ne i pengojmë fare që të zhvillohet karriera e një gjyqtari 

dhe për këtë kemi qenë të gjithë dakord kur kemi dhënë propozimin përkatës, dhe jo 

vetëm këtë propozim për ndryshim të ligjit për qeverisjen, por edhe propozimet e tjera.            

Kështu që, vetëm për shkak të faktit që ne kemi çuar propozimin dhe jo më larg se 

para një muaji kam depozituar (me autorizimin tuaj) pranë Kuvendit, e ndjen veten në 

pamundësi që të votoj, kur ne vetë kemi konstatuar që kjo nuk duhet të jetë aty. Kështu 

që, vota ime është kundër. 

Atëherë, me shumicë votash, Këshilli vendosi:  

1. Refuzimin e caktimit të gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit. 

2. 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 

Tiranë. 

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

 

*Vijojnë çështjet në prezencë vetëm të anëtarëve. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


