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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 Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:49 dhe 

mbaroi në orën 14:56.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Ridvan Hado    (anëtar) 

4. Alban Toro    (anëtar) 

5. Marçela Shehu   (anëtar) 

6. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

7. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda 

Llagami, anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Fatmira Luli, anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Irena Plaku si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Dritan Hallunaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

2. Staf administrativ i KLGJ-së, Media KLGJ. 
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RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtares znj. {...} 

në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

Ilir Rusi: Përshëndetje të nderuar anëtarë! 

Për shkak të krijimit të kuorumit të duhur, mbledhjen e sotme e deklaroj të hapur, datë 

25.10.2022, ora 14:45. 

Siç është njoftuar, rendi i ditës është shqyrtimi i projektvendimit “Për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm të gjyqtares znj. {...} në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Vlorë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Për më tej fjalën ia jap relatorit, z. Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

Pa humbur kohë po lexoj relacionin e radhës që ka për objekt përsëritjen e transferimit të 

përkohshëm të gjyqtares znj. {...} në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me Vendimin e sotshëm nr. 435, datë 25.10.2022 “Për fillimin e 

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

përkohshëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së parë Vlorë”, ka vendosur ndër të tjera: “1. 

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

transferim të përkohshëm deri më datë 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.” 

Më datë 25.10.2022 në rrugë elektronike, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i është 

drejtuar znj. {...} sipas pikës 2 të vendimit nr. 435, datë 25.10.2022 me ftesën për dhënie pëlqimi 

për përsëritjen e transferimit të përkohshëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Vlorë. 
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Më datë 25.10.2022 me shkresë nr. {...} prot., datë 25.10.2022, gjyqtarja znj. {...} në 

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

përkohshëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.   

Propozimi i Komisionit  

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

Republikën e Shqipërisë” si edhe nenit 8 të vendimit nr.23, date 07.02.2019 “Mbi miratimin e 

Rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës ka kërkuar opinionin e Kryetarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Gjirokastër, në lidhje me: 

•ngarkesën e gjykatës të cilës i drejtohet në përgjithësi Komisioni dhe Këshilli;  

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

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër;  

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

detyrimin për t’u transferuar mbi bazën e pëlqimit të tij, duke marrë në konsideratë efektet 

negative të shkaktuara nga ky vendim.   

Me shkresën nr. {...} prot., datë 25.10.2022, Kryetari i Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër ka dërguar informacionin që vijon: 

Bashkëlidhur ngarkesa në detyrë në punë e gjyqtarit Lala dhe gjyqtares {...}, e cila është 

integruar në përmbajtje të këtij relacioni. 

Ndër të tjera, kryetari në detyrë i Gjykatës së Shkallës së Parë Administrative Gjirokastër 

ka kthyer këtë përgjigje: 

“Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër për 6 vite nga krijimi i saj deri në 

fillim të vitit 2020 ka funksionuar në mënyrë të rregullt me dy gjyqtarë. Po ashtu lidhur me 

gjykimet administrative për të cilat nevojitet formimi i trupit gjykues me 3 anëtare për shkak të 

ndryshimit të praktikës së Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë numri i çështjeve të kësaj 

natyre është relativisht shumë i vogël. Jemi dakord për vazhdimin e transferimit të gjyqtares 

{...}. Në lidhje me periudhën maksimale të transferimit e lëmë në vlerësimin tuaj dhe të gjyqtares 

që kërkon transferimin. Nga transferimi i saj nuk krijohet asnjë efekt negativ për Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.” 
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Duke marrë në konsideratë zbatimin e neneve 45 dhe 46 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve”, Komisioni verifikoi plotësimin e kritereve të kandidaturës që ka dhënë pëlqimin 

për transferim e përkohshëm, por që përkon edhe me ushtrimin aktual të detyrës në këtë gjykatë. 

Duke vlerësuar ngarkesën aktuale të gjyqtares që ka dhënë pëlqimin për Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, cenimin e funksionalitetit normal, marrë në konsideratë 

jo vetëm organikën aktuale, por edhe numrin e madh të çështjeve, ekzistenca e pozicionit të lirë 

të përkohshëm në të, ngarkesën aktuale të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

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

përcaktuar me vendim nr. 489, datë 19.10.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; pra marrë në 

konsideratë të gjitha rrethanat e përmendura më lart, bazuar sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës, i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor konform neneve 4 dhe 8 të vendimit nr.23, 

datë 07.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”: 

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

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë të gjyqtares znj. {...}, për një periudhë deri më 

datë 30.06.2023. 

Të njoftohet gjyqtarja znj. {...}, si dhe Kryetari i Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Gjirokastër dhe Zëvendëskryetari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

Faleminderit! 

Këto janë propozimet tona. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Kurushi! 

Ftoj anëtarët e Këshillit, pjesëmarrës në këtë mbledhje, nëse kanë diskutime. 

(Nuk ka diskutime.) 

Ftoj anëtarët për votimin e projektvendimit përkatës. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 
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Klodian Kurushi: Dakord. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtares znj. {...} në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në bazën ligjore përkatëse, vendosi: 

1. Gjyqtares {...}, aktualisht gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Gjirokastër, i përsëritet transferimi i përkohshëm, në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Vlorë, për periudhën deri në 30.06.2023. 

2. Efektet e këtij Vendimi fillojnë nga data 25.10.2022. 

3. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...}, Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Gjirokastër dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

Me shqyrtimin e kësaj pike të rendit të ditës, mbledhjen e deklaroj të mbyllur. 

Mbasdite të qetë. 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


