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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 25.10.2022) 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:34 dhe 

mbaroi në orën 10:46. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Ridvan Hado    (anëtar) 

5. Alban Toro    (anëtar) 

6. Marçela Shehu   (anëtare) 

7. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj, 

anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj Irena Plaku, si dhe anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Fatmira Luli.  

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë. 
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2. Staf administrativ i KLGJ-së, Media KLGJ. 

 

RENDI I DITËS: 

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

një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, i përgatitur 

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

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës për Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, nga anëtarët është kuorumi për të zhvilluar mbledhjen. 

Kemi një projekt-akt të përcjellë nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i cili ka të bëjë 

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

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit Kurushi mbi relatimin e projekt-aktit. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit Kryetare! 

Të nderuar kolegë! 

Ditën e sotme, si Komision, kemi paraqitur një projektvendim dhe bashkëlidhur 

projektvendimit dhe relacioni që ka për objekt miratimin e projektvendimit “Për hapjen e 

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

Shkallës së Parë Vlorë”. 

Pa humbur kohë po bëj një prezantim sintetik të shkurtër të projektraportit, pasi 

projektraporti është vënë në dispozicion të gjithë anëtarëve të KLGJ-së. 

Me vendimin nr. 489, datë 19.10.2021 “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë të gjyqtares, znj. {...}” Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, ndër të tjera ka vendosur: “1. Transferimin e përkohshëm me pëlqim në Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë të znj. {...}, për një periudhë deri në një vit. 2. Efektet 

juridike të transferimit të përkohshëm fillojnë më datë 25.10.2021. 3. Gjyqtarja {...} përjashtohet 

menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër”. 
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Me Dekretin nr. 7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar, organika e Gjykatës administrative 

të Shkallës së Parë Vlorë ka 4 (katër) gjyqtarë, ku aktualisht në mënyrë të përhershme është i 

emëruar 1 (një) gjyqtar.  

Me vendimin nr. 369, datë 21.04.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është 

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

gjyqtare e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë …”. 

Me vendimin nr. 541, datë 15.06.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është 

vendosur ndër të tjera “Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. {...}, me detyrë 

gjyqtar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë …”.  

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 konkludon të propozojë fillimin e 

procedurave të transferimit të përkohshëm duke vlerësuar njëkohësisht edhe rrethanat e 

mëposhtme: 

Në bazë të informacionit të dërguar nga Gjykata Administrative e Shkallës së  Parë Vlorë 

informohemi se nga janari 2022 deri në shtator 2022, numri i çështjeve të regjistruara në këtë 

gjykatë është e shpërndarë midis gjyqtarëve si më poshtë.  

Bashkëlidhur relacionit është e integruar në relacion edhe tabela përkatëse për gjyqtarët 

{...}, {...}, {...} dhe {...}. Numri i çështjeve në shqyrtim është në total 1449. 

Në këto kushte rezulton që Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, aktualisht ka 

një pozicion të lirë të përkohshëm. Vlen të ritheksohet se afati i transferimit të përkohshëm për 

znj. {...} përfundon në datë 25.10.2022, pra ditën e sotme. 

Në bazë të informacionit të dërguar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Gjirokastër informohemi se nga janari 2022 deri në 30.09.2022, numri i çështjeve të regjistruara 

në këtë gjykatë është i shpërndarë si më poshtë. Bëhet fjalë për gjyqtarët me ngarkesë përkatëse 

ku është edhe tabela e integruar në relacion, për zotërinjtë dhe zonjat {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, 

{...} dhe {...}. Numri total i çështjeve që ka në shqyrtim Gjykata e Shkallës së Parë 

Administrative Gjirokastër është 199. 
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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, pra bëhet 

fjalë për Gjykatën e Shkallës së Parë Administrative Vlorë për shkak të numrit të kufizuar të 

gjyqtarëve në organikë por edhe numrit tejet të lartë të çështjeve që ka në shqyrtim Gjykata e 

Shkallës së Parë Administrative Vlorë.  

Komisioni vlerëson se nevojat nuk mund të plotësohen as nëpërmjet skemës së delegimit 

as nëpërmjet përcaktimeve të Vendimit nr.30, datë 14.02.2019 që bën fjalë për 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. Ky konstatim bëhet për shkak se jo vetëm parashikimeve të pikës 2 të këtij 

vendimi ku parashikohet se ky vendim aplikohet në zbatimi të neneve 45 dhe 46 të Ligjit 

nr.96/2016, pra ka karakter dhe natyrë shteruese, duhet të përfundojnë një herë parashikimet e 

parashikuara në nenet 45 dhe 46, por edhe për shkak se ngarkesa e çështjeve për gjyqtarë është e 

tillë që nuk mund të përballohen nga skema e përmendur më lart dhe kërkon në mënyrë të 

detyrueshme aplikimin e transferimit të përkohshëm.  

Në këto kushte Komisioni vlerëson, se në rastin konkret, për plotësimin e nevojave të 

paraqitura nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, Këshilli duhet të orientohet 

nëpërmjet përcaktimeve të vendimit nr.23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së “Mbi miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”. 

Duke u bazuar në të dhënat e paraqitura, në vendimet e sipërcituara të KLGJ-së si dhe në 

referim të vendimit nr.23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së “Mbi miratimin e rregullores për kriteret 

dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, të ndryshuar, Komisioni vlerëson se 

Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Vlorë është gjykatë në nevojë, pra do konsiderohet në 

vlerësimin e Komisionit si gjykatë në nevojë. 

Neni 3 i rregullores “Mbi kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit” miratuar me vendimin nr. 23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së përcakton se: “Gjykatë në 

nevojë” nënkupton gjykatën në të cilën ka një ose disa pozicione të lira të përkohshme, situatë e 

cila cenon funksionimin normal të saj.” 

Në vendimin nr.86/2019,  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 
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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.  

Nga interpretimi i këtyre dispozitave të përmendura më lart, rezulton se për çdo pozicion 

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

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

transferuar në mënyrë të përkohshëm në atë pozicion (sipas nenit 6, pika 1 e Rregullores “Në 

rastin e shpalljes së një pozicioni të lirë të përkohshëm në një gjykatë, në të cilën ka gjyqtar të 

transferuar përkohësisht me pëlqim, dhënia e pëlqimit i kërkohet fillimisht gjyqtarit që është 

përfshirë në skemën e transferimit të përkohshëm”).  

Në kushtet kur me vendimin nr. 489, datë 19.10.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku në 

të përcaktohet se efektet e këtij vendimi fillojnë nga data 25.10 2021, znj. {...}, gjyqtare pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, e transferuar në mënyrë të përkohshme 

pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë deri më datë 25.06.2022, Komisioni, në 

përputhje me pikën 1 të nenit 6, i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor, të ftohet për të dhënë 

pëlqimin brenda ditës nga njoftimi i këtij vendimi zonjës {...}. 

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

Gjyqësor: 

Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë për 

transferim të përkohshëm deri në një vit. 

Kjo shpallje i drejtohet gjyqtares së transferuar, aktualisht në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër, znj. {...}, e cila ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm. 

Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda një dite nga dita e njoftimit të këtij vendimi. 

Ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për kryerjen e procedurave të mëtejshme të 

transferimit të përkohshëm. 

Bashkëlidhur relacionit është edhe projektvendimi përkatës. 
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Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

 

Klodian Kurushi: Më falni zonja Kryetare, duke marrë për bazë modelin e 

projektvendimeve që ne bëjmë zakonisht, në këtë rast të fundit, do vetë propozoja që afati i 

transferimit të mos zgjasë deri në një vit siç kemi bërë modelet e mëparshme, por afati i 

transferimit të zgjasë deri në momentin kur do të hyjë në fuqi harta gjyqësore, ku Gjykata 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë do të suprimohet nga kjo hartë, dhe do të shkojë në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë me qendër në Lushnjë. Faleminderit!  

Domethënë është propozim i fundit shtesë duke marrë për bazë modelet tona por edhe 

qëndrimin e mbajtur të fundit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Dakord. 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi projekt-aktin. 

 

Brikena Ukperaj: Më fal Kryetare, në fakt projekt-akti kështu na ka ardhur. Kështu që 

nuk ka vend propozimi i Klodit. Se projekt-akti na ka ardhur deri në datë 30.06.2023. Kështu na 

ka ardhur projekt-akti. 

 

Naureda Llagami: Klodi këtë po sqaronte. 

 

Klodian Kurushi: Në relacionin që kemi bërë, po sqaroj që, modeli i bërë në relacion i 

referohet afatit 1-vjeçar, ndërsa në projektvendim jemi në rregull. Por atë çfarë thashë në relacion 

nuk duhet të merret për bazë dhe korrigjova atë pjesën që unë e thashë në relacionin që i 

bashkëngjitet projektvendimit. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, nëse nuk kemi diskutime mbi projekt-aktin e përcjellë nga 

Komisioni, propozoj ta hedh në votim.   

Ilir Rusi: Dakord. 
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Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

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

transferim të përkohshëm deri më 30.06.2023. 

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

të Shkallës së Parë Vlorë, znj. {...}, e cila ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm. 

3. Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda ditës 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. 

 

Atëherë, me kaq po e mbyllim, për të vijuar mbledhjen në sallë, lidhur me procedimin 

disiplinor ndaj magjistratit {...}. Faleminderit!  

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


