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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 22.12.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistratit z.{...}, aktualisht me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}.  

 

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

 

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

11:23 dhe mbaroi në orën 12:05. 

 

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. Marçela Shehu   (anëtar) 
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10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Yllka 

Rupa. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Jashtë. 

2. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

3. {...}, ILD. 

4. {...}, Përfaqësuesi i Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

5. Të tjerë: Edmond Hoxhaj. 

6. Staf nga administrata e KLGJ-së, Media KLGJ. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z.{...}, aktualisht me 

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

 

  

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 22 dhjetor. 

 Siç jeni në dijeni, sot nga ana e Këshillit kërkohet vendimmarrje për 7 çështje. 

Nëse nuk kemi diskutime mbi përmbajtjen e rendit të ditës, atëherë pa humbur kohë po 

filloj me çështjen e parë që ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistratit z.{...}, aktualisht me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}. 

 Ftojmë palët në këtë proces. 
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 (Futet në sallën e mbledhjeve z. {...}, përfaqësuesi i Zyrës së Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë.) 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Atëherë, ka ardhur përfaqësuesi nga Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë që 

është zoti {...}, i cili ka autorizim nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, me nr. {...} prot., 

datë 19.12.2022. 

 Nga ana tjetër, lidhur me gjyqtarin z. {...}, pavarësisht se nga ana e administratës 

së Këshillit është njoftuar dhe ka marrë njoftim (rezulton nga njoftimi i postës), gjithashtu 

i është komunikuar edhe me e-mail, por nuk ka kthyer përgjigje për konfirmimin. 

Ndërkohë që, nga posta rezulton që për llogari të zotit {...}, ka firmosur vetëm sekretari 

gjyqësor dhe pavarësisht se, ne, orarin e kishim lënë në orën 10:00, ora është 11:20, ai 

nuk është paraqitur këtu. Kështu që, çfarë vlerësimi keni? 

 

 {...}: Mendoj që të shtyhet seanca për një herë tjetër për t’i dhënë mundësi të 

paraqitet. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, nga ana e administratës të bëhet kujdes lidhur me 

njoftimin e palës. Të mundohet të kontaktohet pala jo vetëm nëpërmjet postës, por edhe 

nëpërmjet telefonit. Të gjejmë rrugën e mundësisë që ai të marrë dijeni për seancën e 

radhës. 

 Atëherë, ndonjë propozim nga relatori për seancën e radhës? 

  

 Ridvan Hado: Për seancën e radhës, afatin e kemi 1–mujor. Si ta çmojë KLGJ–ja. 

18–19, deri në datë 21. 

 

 Naureda Llagami: E lëmë më datë 19? Në të njëjtin orar. Në orën 10:00. 

 Atëherë, seanca e radhës do të bëhet më datë 19 janar, ora 10:00. Ku nga ana e 
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administratës së Këshillit të bëhet edhe njëherë kujdes mbi njoftimin efektiv ndaj 

gjyqtarit. 

 Atëherë, ndjesë përfaqësuesit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Mund të 

vazhdoni! 

 

 (Largohet nga salla e mbledhjes z. Nasufi.) 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 22.12.2022) 

 

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

kërkesës për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç të z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës 

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

Toro).  

 

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

 

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

11:23 dhe mbaroi në orën 12:05. 

 

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) 
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9. Marçela Shehu   (anëtar) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Yllka 

Rupa. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Jashtë. 

2. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

3. Të tjerë: Edmond Hoxhaj. 

4. Staf nga administrata e KLGJ-së, Media KLGJ. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shqyrtimin e kërkesës për qëndrim në detyrë deri në 

moshën 70 vjeç të z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë tek çështja e radhës, që ka të bëjë me 

shqyrtimin e kërkesës për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç të gjyqtarit z. {...}. 

Shkurtimisht, do të relatohet nga relatori zoti Toro. 

  

 Alban Toro: Faleminderit!  

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datën 26.05.2022 është depozituar një 

kërkesë nga gjyqtari i Gjykatës së Apelit {...}, z. {...} me nr. {...} prot., me objekt 

kërkesë “Për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç”, referuar nenit 64 pika 5 të ligjit 

96/2016. Si shkak të paraqitjes së kërkesës, magjistrati ka parashtruar se më datë 

24.02.2023 ai mbush moshën 67 vjeç, moshë për të cilën ai del në pension pleqërie. 
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Sipas informacionit të përcjellë nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, rezulton se: Gjyqtari z. {...} ka përfunduar studimet në degën 

Drejtësi, titulli “Jurist”, pranë Universitetit të Tiranës në datë 29.03.1994. Me vendimin 

nr. {...}, datë {...}.1995 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë emërohet gjyqtar ushtarak në 

Gjykatën Ushtarake {...}. 

Me vendimin nr. {...}, datë 01.04.2005 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë i 

propozohet Presidentit të Republikës për t’u emëruar gjyqtar në Gjykatën e Apelit {...}.   

Me vendimin nr. {...}, datë 19.07.2011 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë delegohet 

për të kryer përkohësisht detyrën e kryetarit të Gjykatës së Apelit {...}. 

Me vendimin nr. {...}, datë 07.12.2012 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

përzgjidhet anëtar i Kolegjit Zgjedhor të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

Me vendimin nr. {...}, datë 17.01.2014 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 

emërohet kryetar në Gjykatën e Apelit {...}, funksion të cilin vazhdon të ushtrojë edhe 

aktualisht. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 26 vite dhe nuk ka 

masa disiplinore në fuqi. 

Në rastin konkret, kërkesa e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit {...}, z. {...} është 

bazuar në pikën 5, të nenit 64 të Ligjit nr. 96/2016, i cili përcakton se magjistrati del në 

pension pleqërie në moshën 67 vjeç. Magjistrati, me kërkesën e tij, mund të qëndrojë në 

detyrë deri në moshën 70 vjeç. Kërkesa për qëndrimin në detyrë paraqitet jo më vonë se 6 

muaj përpara plotësimit të moshës për pension. Statusi i magjistratit mbaron kur mbush 

moshën 67 vjeç ose moshën 70 vjeç, në rastet kur ka kërkuar të qëndrojë në detyrë deri në 

këtë moshë. Këshilli deklaron me vendim mbarimin e statusit të magjistratit, jo më vonë 

se dy javë para fundit të muajit përkatës. 

Si motiv të qëndrimit ne detyrën e gjyqtarit, z. {...}  ka parashtruar: “...duke 

mbajtur parasysh nevojën që ka aktualisht sistemi i drejtësisë për gjyqtarë dhe nevojat e 

mia ekonomike familjare po ju drejtohem me këtë kërkesë parashikuar ne nenin 64 pika 5 

e Ligjit 96/2016 i ndryshuar. ...” 
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 Në vlerësim të akteve të administruara magjistrati {...}, ka ushtruar këtë të drejtë 

kushtetuese duke paraqitur kërkesën për dalje në pension pleqërie, ditën që do të mbushi 

moshën 70 vjeç për rrjedhojë, të gëzoje statusin magjistratit deri në mbushjen e kësaj 

moshe.  

Neni 64 të ligjit të sipërcituar, ka parashikuar se për qëndrimin në detyrë paraqitet 

një kërkesë jo më vonë se 6 muaj përpara plotësimit të moshës për pension, referuar datës 

së datëlindjes 24.02.1956, (24.02.2023 datë në cilën ai mbush moshën 67 vjeç), përcjellë 

nga gjyqtari ai ka përmbushur afatet e paraqitjes së kërkesës. Natyrisht i përket KLGJ-së 

që të shprehet më tej për miratimin apo jo të kësaj kërkese.  

 Bashkëlidhur ju kam vënë në dispozicion ngarkesën aktuale të Gjykatës së Apelit 

{...}, për të provuar që aktualisht sistemi gjyqësor është në një situatë kritike për burime 

njerëzore, specifikisht për gjyqtarë. Më datë 24.05.2022, në raport me organikat e të 

gjitha gjykatave (408 gjyqtarë gjithsej), organikën në fakt të gjykatave (322 gjyqtarë), 

dhe duke pasur parasysh faktin se efektivisht në detyrë 219 gjyqtarë, rezulton se në 

sistem mungojnë 189 gjyqtarë ose 46.32%. Këtu duhet të merret në konsideratë edhe 

momenti kur është përgatitur ky raport, sepse ndërkohë gjendja mund të jetë edhe më e 

rëndë.  

Sikurse është bërë e njohur edhe më parë, ndër gjykatat e apeleve, situatë më 

kritike paraqitet në ato të juridiksionit të përgjithshëm, në të cilat, më datë 24 maj 2022, 

mungojnë 46 gjyqtarë (nga 78 gjithsej sipas organikeve) ose 58.98% e tyre. Kjo situatë në 

fakt do të kishte qenë akoma më e rëndë, nëse disa nga këto mungesa nuk do të ishin 

plotësuar nëpërmjet caktimit të 7 gjyqtarëve të skemës së delegimit. Pra, në realitet, në 

gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm aktualisht sipas organikave në fakt 

rezultojnë 45 gjyqtarë që kanë emërimin/caktimin e përhershëm në këto gjykata. 

Kështu që, duke marrë parasysh këto të dhëna dhe duke vlerësuar edhe kërkesën e 

z. {...}, pranimi i kësaj kërkese jo vetëm mbron një interes të dyfishtë, të 

personit/magjistratit me të cilët ka të bëjë drejtpërdrejt, si dhe në interesin publik të mos 

cenimit të funksionalitetit të Gjykatës se Apelit {...} ose më pas të Gjykatës së Apelit 

Tiranë (me përfundimin e hartës gjyqësore, me ekzekutimin e saj), por objektivisht ato 
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do të mund të konsideroheshin në ekuilibër të drejtë dhe në përputhje edhe me vete rolin 

Kushtetues qe Këshilli i Larte Gjyqësore është caktuar të kryeje në raport me mbrojtjen e 

tyre. 

Kështu që, nga ana e Komisionit ju është propozuar vendimi, në dispozitivin e të 

cilit do të gjeni 1. Pranimin e kërkesës. 2. Miratimin e qëndrimit në detyrë të magjistratin 

z. {...} deri në moshën 70 vjeç, bazuar në Ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 3. Efektet juridike të vendimit 

fillojnë më datë 24.02.2023. 4. Një kopje e vendimit i njoftohet magjistratit, gjyqtarit z. 

{...}, Gjykatës së Apelit {...} dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 5. Kundër këtij 

vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 15 ditëve nga 

data e njoftimit të tij. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Faleminderit për durimin. 

  

Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt-aktit. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. Në nevojat që ka sistemi, jam dakord me propozimin e 

relatorit. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 
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1. Pranimin e kërkesës. 

2. Miratimin e qëndrimit në detyrë të magjistratin z. {...} deri në moshën 70 vjeç.  

3. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 24.02.2023. 

4. Një kopje e vendimit i njoftohet magjistratit, gjyqtarit z. {...}, Gjykatës së 

Apelit {...} dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

  

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 22.12.2022) 

 

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

kërkesës për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç të z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës 

së Rrethit {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban 

Toro).  

 

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

 

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

11:23 dhe mbaroi në orën 12:05. 

 

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) 
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9. Marçela Shehu   (anëtar) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Yllka 

Rupa. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Jashtë. 

2. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

3. Të tjerë: Edmond Hoxhaj. 

4. Staf nga administrata e KLGJ-së, Media KLGJ. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shqyrtimin e kërkesës për qëndrim në detyrë deri në 

moshën 70 vjeç të z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

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

e kërkesës për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç të z. {...}, gjyqtar pranë 

Gjykatës së Rrethit {...}. Sërish relator i këtij projekt-akti është z. Toro. 

  

 Alban Toro: Faleminderit! 

 Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datën 1.07.2022 është depozituar një 

kërkesë nga gjyqtari i Gjykatës së Rrethit {...}, z. {...}, me nr. {...} prot., me objekt 

kërkesë për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç, referuar nenit 64, pika 5 të ligjit 

96/2016. Magjistrati ka parashtruar se më datë 01.02.2023 ai mbush moshën 67 vjeç, 

moshë për të cilën ai del në pension pleqërie. 
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 Sipas informacion te përcjell nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore pranë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor rezulton se: Gjyqtari z. {...}, ka përfunduar studimet në degën Drejtësi, 

titulli “Jurist”, pranë Universitetit të Tiranës në datë 13.07.1995 (sistemi pa shkëputje nga 

puna). 

Me vendim nr. {...}, datë 08.02.1996 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë emërohet 

ndihmësgjyqtar efektiv në Gjykatën e Rrethit {...}. 

Me dekret nr. {...}, datë 13.05.2000 të Presidentit të Republikës emërohet gjyqtar 

ushtarak në Gjykatën e Rrethit {...}. 

Me vendim nr. {...}, datë 14.12.2015 të Konferencës Gjyqësore Kombëtare 

zgjidhet Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, funksion të cilin e ka ushtruar deri në 

datë 12.12.2018. 

Me procesverbal të Mbledhjes së Përgjithshme të Gjyqtarëve të Gjykatës së 

Rrethit {...}, datë 06.03.2019 zgjidhet Zëvendëskryetar i Gjykatës së Rrethit {...}, 

funksion të cilin e ka ushtruar deri më datë 25.02.2022. 

Aktualisht ushtron funksionin e magjistratit (gjyqtar) pranë Gjykatës së Rrethit 

{...}. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 26 vite dhe z. {...} nuk ka 

masa disiplinore në fuqi. 

Në rastin konkret, kërkesa e gjyqtarit z. {...} është bazuar në pikën 5, të nenit 64 

të Ligjit nr. 96/2016, i cili përcakton se: “5. Magjistrati del në pension pleqërie në 

moshën 67 vjeç. Magjistrati, me kërkesën e tij, mund të qëndrojë në detyrë deri në 

moshën 70 vjeç. Kërkesa për qëndrimin në detyrë paraqitet jo më vonë se 6 muaj përpara 

plotësimit të moshës për pension. Statusi i magjistratit mbaron kur mbush moshën 67 vjeç 

ose moshën 70 vjeç, në rastet kur ka kërkuar të qëndrojë në detyrë deri në këtë moshë. 

Këshilli deklaron me vendim mbarimin e statusit të magjistratit, jo më vonë se dy javë 

para fundit të muajit përkatës.” 

Si motiv të qëndrimit në detyrën e gjyqtarit , z. {...} ka parashtruar: “... kërkoj të 

vazhdoj të qëndroj në detyrën si magjistrat (gjyqtar) deri në moshën e parashikuar nga 

ligji, 70 vjeç. ...” 
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 Në vlerësim të akteve të administruara magjistrati {...}, ka ushtruar këtë të drejtë 

kushtetuese duke paraqitur kërkesën për dalje në pension pleqërie, ditën që do të mbushi 

moshën 70 vjeç për rrjedhojë, të gëzojë statusin magjistratit deri në mbushjen e kësaj 

moshe.   

Neni 64 i ligjit të sipërcituar, ka parashikuar se për qëndrimin në detyrë paraqitet 

një kërkesë jo më vonë se 6 muaj përpara plotësimit të moshës për pension, referuar datës 

së datëlindjes 01.02.1956, (01.02.2023 datë në cilën ai mbush moshën 67 vjeç), përcjellë 

nga gjyqtari që ka përmbushur afatet e paraqitjes së kërkesës. 

Pranimi i kërkesës përkon jo vetëm me të drejtën e magjistratit, por edhe me 

nevojat aktuale të sistemit gjyqësor i cili për shkak të aplikimit të ligjit 84/2016, ka 

pësuar pozicione të lira të përhershme dhe të përkohshme. 

Ndërkohë që organika e Gjykatës së Rrethit {...} paraqitet e prekur nga aplikimi i 

këtij ligji duke krijuar pozicione të lira të përhershme (diku tek 22 pozicione të tilla). 

Bashkëlidhur ju kam vënë në mënyrë grafike tabelare strukturën e Gjykatës së 

Rrethit {...}. Në përfundim theksoj se pranimi i kësaj kërkese, jo vetëm mbron një interes 

të dyfishtë, të personit/magjistratit me të cilët ka të bëjë drejtpërdrejtë, si dhe në interesin 

publik të mos cenimit të funksionalitetit të Gjykatës së Rrethit {...} por objektivisht ato 

do të mund të konsideroheshin në ekuilibër të drejtë dhe në përputhje edhe me vetë rolin 

Kushtetues që Këshilli i Lartë Gjyqësor është caktuar të kryeje në raport me mbrojtjen e 

tyre. 

Bashkëlidhur do të gjeni projektvendimin, në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të 

miratoni: 1. Pranimin e kërkesës. 2. Miratimin e qëndrimit në detyrë të magjistratin z. 

{...} deri në moshën 70 vjeç, sipas Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 3. Efektet juridike të vendimit 

fillojnë më datë 01.02.2023. 4. Një kopje e vendimit i njoftohet magjistratit, gjyqtarit z. 

{...}, Gjykatës së Rrethit {...} dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Atëherë, nëse s’kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt-aktit. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro.  

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Pranimin e kërkesës. 

2. Miratimin e qëndrimit në detyrë të magjistratin z. {...} deri në moshën 70 vjeç. 

3. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 01.02.2023. 

4. Një kopje e vendimit i njoftohet magjistratit, gjyqtarit z. {...}, Gjykatës së 

Rrethit {...} dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

  

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 22.12.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për dërgimin e emrave të 

kandidatëve cilët kanë aplikuar për t’u komanduar, në pozicionin “Këshilltar” në Zyrën e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë” 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 sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 

11:23 dhe mbaroi në orën 12:05. 

 

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) 
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9. Marçela Shehu   (anëtar) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Yllka 

Rupa. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Jashtë. 

2. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

3. Të tjerë: Edmond Hoxhaj. 

4. Staf nga administrata e KLGJ-së, Media KLGJ. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për dërgimin e emrave të kandidatëve cilët kanë aplikuar 

për t’u komanduar, në pozicionin “Këshilltar” në Zyrën e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë” i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian 

Kurushi). 

 

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

emrave të kandidatëve cilët kanë aplikuar për t’u komanduar, në pozicionin “Këshilltar” 

në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit 

Kurushi. 

 

 Klodian Kurushi: Faleminderit!  

 Të nderuar kolegë! 

Shkurtimisht unë po bëj një prezantim të shkurtër të relacionit që kemi paraqitur 

ditën e sotme, që ka për objekt projekt-opinionin e dërguar nga ana jonë si Komision mbi 
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kandidatët që kanë aplikuar për t’u komanduar në Zyrën e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë.  

Në vijim të procedurave të nisura për kandidatët që kanë aplikuar për t’u 

komanduar në një pozicion në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, gjatë këtyre 

procedurave deri ditën e sotme ne kemi paraqitur relacionin përkatës, pra deri në 

përfundim të afateve të përcaktuara me vendimin e KLGJ-së, dy kërkesa.  

Kërkesa e parë i referohet gjyqtares znj. {...}. Ka paraqitur kërkesën dhe 

dokumentacionet bashkëlidhur kërkesës së saj. Kemi verifikuar kushtet e parashikuara 

nga neni 53 i ligjit 96/2016 për kërkesën dhe për pozicionin e kërkuar nga zonja {...} dhe 

rezulton që nga verifikimet tona kandidatja plotëson kushtet e parashikuara nga neni 53 i 

ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, pasi 

komandimi nuk duhet të bie ndesh me interesat e lartë të gjykatës ku kandidati ushtron 

funksionin e gjyqtarit; Kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat të kufizuar; 

Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar; Kandidati, që ka qenë i komanduar më parë, 

duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 (pesë) vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës 

së mëparshme të komandimit; Kandidati nuk duhet të ketë masë disiplinore në fuqi. 

Lidhur me kushtet e komandimit sipas shkronjave “b”, “c”, “ç” dhe “d”, të pikës 

3, të vendimit të sipërcituar të Këshillit, sipas informacionit të marrë nga Departamenti i 

Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, mbështetur në të dhënat e dosjes 

personale, ka rezultuar se: 

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

Universitetit të Tiranës në datën 10.07.2010, dhe ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës 

në vitin 2018.  

Me vendim nr. {...}, datë 19.07.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor emërohet 

gjyqtare.  

Me vendim nr. {...}, datë 30.07.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor caktohet në 

pozicion pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, ku dhe aktualisht ushtron detyrën. 

Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 3 vite.  
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Nuk ndodhet në një pozicion me mandat të kufizuar. Nuk është dhe as ka qenë më 

parë e komanduar dhe nuk ka masë disiplinore në fuqi. 

Kriteret e komandimit: Referuar nenit 54/3 të ligjit 96/2016, kriteret specifike të 

komandimit për pozicionin “Këshilltar”, të kërkuara nga ILD janë si më poshtë: 

a) Kandidati magjistrat në kohën e kandidimit të ketë një përvojë 2 vjet pune si 

magjistrat. 

b) Kandidati magjistrat duhet të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze; 

Nga dokumentacioni i dorëzuar nga kandidatja dhe dokumentet në dosjen 

personale rezulton se plotësohen kriteret specifike të kërkuara nga institucioni ku 

kërkohet të komandohet. 

Kandidati i dytë i cili ka paraqitur interesin për t’u komanduar në një pozicion në 

Zyrën e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë është zonja {...}. Edhe zonja {...} plotëson 

kushtet e përmendura më lart për zonjën {...}, kushtet e kërkuara nga neni 53 i ligjit “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Kështu më 

konkretisht, referuar kushteve të komandimit sipas germave “b”, “c”, “ç” dhe “d”, të 

pikës 3, të vendimit të sipërcituar të Këshillit, sipas informacionit të marrë, nga 

Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, mbështetur në të dhënat e dosjes personale të kandidates, ka rezultuar se:  

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

Universitetit të Tiranës më datë 30.06.2011, dhe ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës 

në vitin 2020.  

Me vendim nr. 474, datë 20.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor emërohet 

gjyqtare.  

Me vendim nr. 509, datë 27.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor caktohet në 

pozicion si magjistrate pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, ku dhe aktualisht ushtron 

detyrën. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 2 vite.  

Nuk ndodhet në një pozicion me mandat të kufizuar. Nuk është dhe as ka qenë më 

parë e komanduar dhe nuk ka masë disiplinore në fuqi. 
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 Kriteret e komandimit e përcaktuara nga institucioni: Referuar nenit 54/3 të ligjit 

96/2016 rezulton se edhe kjo kandidate i plotëson kriteret e kërkuara nga institucioni 

përkatës. 

a) Kandidati magjistrat në kohën e kandidimit të ketë të paktën 2 vjet përvojë 

pune si gjyqtare; 

b) Kandidati magjistrat duhet të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, 

referuar dokumentacionit të paraqitur dhe dosjes personale që ka zonja {...} pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 Në këto kushte, për këtë gjyqtare nuk ekziston asnjë kusht ndalues komandimi 

dhe plotësohen kriteret specifike të kërkuara nga Institucioni 

 Në lidhje me cenimin apo dëmtimin e funksionalitetit (interesit të lartë) të 

gjykatës – Sa i përket cenimit apo dëmtimit të funksionalitetit (interesit të lartë) të 

gjykatës ku kandidati ushtron funksionin, nga raportimet periodike dhe informacioni dhe 

mendimi i marrë nga kryetarja e gjykatës respektive, rezulton se:  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...} (informacion i dërguar nga vetë kandidatja, e cila 

ushtron aktualisht funksionin e zëvendëskryetares së Gjykatës {...}).  

Në këtë gjykatë ushtrojnë efektivisht detyrën 5 (pesë) gjyqtarë magjistratë. Tabela 

në vijim jep informacion mbi çështjet që ka gjykuar dhe ka në shqyrtim secili gjyqtar: 

Gjyqtarja {...} aktualisht ka në shqyrtim 210 çështje, ndërkohë që numri i çështjeve të 

gjykuara për vitin e fundit të ushtrimit të detyrës është 312 çështje. Numri i çështjeve të 

reja është 348. Pra ka një numër të përngjashëm me gjyqtarët e tjerë. 

Ndërkohë, vë në dijeni se gjyqtarja {...} e cila është caktuar në detyrë në muajin 

shtator ka ngarkesën më të ulët çështjeve për shkak se ka ardhur në muajin shtator. Ajo 

ka gjithsej 98 çështje, pra kjo bën edhe diferencën e gjyqtares që ka më pak çështje me 

znj. {...} që ka 211 çështje.  

Njëkohësisht është paraqitur edhe informacioni i marrë për Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor {...} të hartuar nga vetë zëvendëskryetarja në detyrë. 

 “Në mungesë të Kryetarit të gjykatës, në cilësinë e zëvendëskryetares, vlerësoj se 

aktualisht ngarkesa në punë është relativisht e lartë, por e shkaktuar nga fakti se si 
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pasojë e procesit të Vlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve janë ndryshuar 

trupat gjyqësore në vazhdimësi duke sjellë edhe mbartjen e çështjeve gjyqësore të vjetra. 

Njëkohësisht ka pasur ndikim situata e pandemisë së COVID-19, si dhe bojkoti i 

seancave gjyqësore nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë në muajin korrik 2022. Referuar 

edhe raportimeve periodike që janë përpiluar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}, numri 

i çështjeve të themelit me palë kundërshtare ka një tendencë të lehtë në ulje dhe duke 

marrë në referencë edhe Hartën e re Gjyqësore, sipas së cilës edhe fshatrat që i përkasin 

Bashkisë Himarë, por që deri në këtë moment kanë qenë në kompetencën lëndore dhe 

territoriale të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, do të jenë kompetencë e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë, numri i çështjeve do të ketë ulje të mëtejshme. Në lidhje me 

ushtrimin e  funksionit të zëvendëskryetarit mund ta ushtroj një prej gjyqtarëve të tjerë të 

kësaj gjykate.” 

Ky është mendimi që jep zëvendëskryetarja në lidhje me atë çfarë i është kërkuar 

nga Komisioni. 

Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}. Ngarkesa e gjykatës deri më 09.12.2022, 

gjyqtarja që ka shprehur interesin znj. {...}, në shqyrtim në gjykim ka 153 çështje. 

Zëvendëskryetarja, znj. {...} ka paraqitur në mënyrë elektronike opinionin e saj dhe është 

shprehur specifikisht: 

“Në lidhje me e-mail Tuaj, pasi u njoha me përmbajtjen e tij, në kuadër të ligjit 

nr.96/2016, në cilësinë e Kryetares së Gjykatës, pasi kam vlerësuar në tërësi ngarkesën e 

Gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, për të cilën edhe vetë KLGJ është në 

dijeni, referuar informacioneve periodike që dërgohen nga gjykata, nisur edhe 

ndryshimeve të miratuara, që do të bëhen në riorganizimin e gjykatave në maj të vitit 

2023, vlerësoj se nuk ka cenim të interesave të kësaj gjykate, në kuadër të funksionalitetit 

të saj, në eventualitetin të komandimit të gjyqtares {...} pranë ILD-së. Duke Ju 

falënderuar për bashkëpunimin, uroj që ky e-mail t'ju vijë në ndihmë në vlerësimet që do 

bëhen më tej, në kuadër të trajtimit të kërkesës së bërë nga Gjyqtarja” 

Në kushtet e mësipërme Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se 

komandimi i znj. {...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit gjyqësor {...} apo znj. {...}, 
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gjyqtare e Gjykatës së Rrethit gjyqësor {...}, në pozicionin “Këshilltar” në Zyrën e 

Inspektori të Lartë të Drejtësisë, përballë ngarkesës së çështjeve që kanë këto gjykata dhe 

numrit aktual të gjyqtarëve që ushtrojnë efektivisht detyrën pranë gjykatave respektive, 

sikundër dhe pritshmërisë pozitive që do të sjellë zbatimi i hartës së re gjyqësore, nuk 

passjell në vlerësimin tonë cenim të interesave të larta të këtyre gjykatave për sa kohë 

funksionaliteti i tyre do të vijojë të ruhet. 

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

Gjyqësor që të vendosë:  

T’i dërgohen Inspektorit të Lartë të Drejtësisë emrat e znj. {...} dhe znj. {...}, të 

cilat kanë aplikuar për t’u komanduar, në pozicionin “Këshilltar” në Zyrën e Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë, si dhe praktikat dokumentare të paraqitura prej tyre. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

Bashkëlidhur janë edhe dokumentet që kandidatët kanë paraqitur Komisionit dhe 

janë pjesë e materialeve që ne ia kemi bashkëlidhur relacionit përkatës. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Kurushi!  

 Atëherë, në qoftë se s’kemi ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e projekt-aktit 

sipas propozimit të ardhur. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro.  

Klodian Kurushi: Dakord. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

 1. T’i dërgohen Inspektorit të Lartë të Drejtësisë emrat e znj. {...} dhe znj. {...}, të 

cilat kanë aplikuar për t’u komanduar, në pozicionin “Këshilltar” në Zyrën e Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë, si dhe praktikat dokumentare të paraqitura prej tyre. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 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 ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 22.12.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e kërkesës 

së gjyqtarit {...} për vijimin e ushtrimit të veprimtarisë jashtë funksionit me pagesë”, i 

përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore 

znj. Brikena Ukperaj).  

 

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

 

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

11:23 dhe mbaroi në orën 12:05. 

 

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) 
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9. Marçela Shehu   (anëtar) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Yllka 

Rupa. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Jashtë. 

2. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

3. Të tjerë: Edmond Hoxhaj. 

4. Staf nga administrata e KLGJ-së, Media KLGJ. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e kërkesës së gjyqtarit {...} për vijimin e 

ushtrimit të veprimtarisë jashtë funksionit me pagesë”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

e kërkesës së gjyqtarit {...} për vijimin e ushtrimit të veprimtarisë jashtë funksionit me 

pagesë. Për më shumë detaje fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

  

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

Relacioni dhe projektvendimi i përgatitur nga Komisioni është në vijim të 

trajtimit për herë të tretë të kërkesës së zotit {...} i cili kërkon vijimin e ushtrimit të 

veprimtarisë jashtë funksionit me pagesë në pozicionin e këshilltarit pranë Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut tashmë për një afat deri në 1 vit.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 121, datë 29.03.2022 dhe vendimin nr. 
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238, datë 30.06.2022 ka miratuar më herët dy kërkesa të z. {...} për kryerjen e të njëjtës 

detyrë pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 

Në vijim, në datën 02.12.2022 z. {...} i është drejtuar përsëri Këshillit të Lartë 

Gjyqësor duke kërkuar vijimin e ushtrimit dhe miratimin e lejes nga ana e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor për të vijuar ushtrimin e detyrës së tij pranë Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut për të njëjtin pozicion pune cilësia e këshilltarit ligjor “seconded”, për 

një periudhë 1-vjeçare, deri në 31.12.2023. Gjithashtu, ndryshe nga kërkesa e mëparshme 

gjyqtari ka pretenduar që kjo veprimtari nuk do t’i paguhet, por do t’i mbulohej nga ana e 

vendeve anëtare, pasi nga ana e Këshillit të Evropës ai do të përfitojë vetëm mbështetje 

financiare me dietat e nevojshme të jetesës për shkak të ndryshimit të madh të nivelit të 

jetesës dhe shpenzimeve në shtetin pritës. 

Bashkëngjitur kërkesës në të cilën gjyqtari shpjegon motivin, sikundër ka 

shpjeguar edhe më herët, ka paraqitur edhe referencën e autoriteteve të Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në të cilën parashtrohet se: “Kontributi i z.{...} në 

përpunimin e çështjeve në lidhje me Shqipërinë dhe njohurit e tij të përditësuara mbi të 

drejtën shqiptare kanë qenë shumë të çmuara për Regjistrin dhe Gjyqtarët e Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ai punon shumë efektivisht dhe këshillat e tij janë 

vlerësuar shumë nga juristët e tjerë të Regjistrit. Zoti {...} ka shprehur dëshirën për të 

zgjeruar punën e tij në Regjistër përtej datës së fundit aktuale të vendosjes së tij. Ai ka në 

plan të vazhdojë detyrën e tij aktuale dhe në të njëjtën kohë të kryejë kërkime mbi 

aspektet praktike të marrëdhënieve midis gjykatave shqiptare dhe rasteve të Gjykatës 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Do të ishim shumë të kënaqur nëse autoritet shqiptare 

do t’i mundësonin z.{...} të vazhdonte punën e tij në gjykatë siç u shpjegua më sipër, në 

bazë të një atashimi. Kushtet e një atashimi të tillë do të duhej të pajtoheshin midis z.{...} 

dhe autoritetit të tij të vendit.” 

 Nga ana tjetër, veç këtij dokumentacioni, nga ana e zotit {...} na është vënë në 

dispozicion edhe mendimi i zëvendëskryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...} lidhur 

me cenimin e funksionalitetit apo jo të gjykatës, i cili ka dhënë pëlqimin për miratimin e 

kërkesës së zotit {...}. 
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 Kërkesa e zotit {...}, si edhe herët e tjera, është trajtuar në kuadër të nenit 143 të 

Kushtetues dhe nenit 9 të ligjit për statusin dhe në përfundim duke analizuar dispozitat 

(relacioni është goxha i detajuar), Komisioni ka vlerësuar se jemi përpara rastit të 

pranimit të kërkesës pra t’i miratohet kërkesa e zotit {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...}, për vijimin e ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit, 

në cilësinë e këshilltarit ligjor në dispozicion, pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut, për periudhën 01.01.2023 deri në 31.12.2023. Periudha e ushtrimit të 

veprimtarisë së paguar jashtë funksionit, në cilësinë e këshilltarit  ligjor në dispozicion, 

do të konsiderohet vjetërsi në detyrë. Gjatë kohës së ushtrimit të veprimtarisë së paguar 

jashtë funksionit në cilësinë e këshilltarit, gjyqtari do të përfitojë pagën, si dhe do t’i 

paguhen kontributet e detyrueshme mbi të për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe për 

pension suplementar, duke ngarkuar për pagimin e tyre sipas pikës 5 të projektvendimit të 

hartuar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}.  

 Gjithashtu, në projekt-aktin e miratuar janë parashikuar edhe njoftimi i vendimit 

gjyqtarit si dhe është parashikuar e drejta e ankimit të aktit administrativ individual në 

rastin konkret. Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Keni ndonjë diskutim?  

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

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro.  

Klodian Kurushi: Dakord. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

 1. Miratimin e kërkesës së z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

{...}, për vijimin e ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit, të këshillimit 

ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg, me shkëputje nga 

ushtrimi i detyrës së gjyqtarit, për periudhën 01.01.2023 deri në 31.12.2023. 

2. Periudha e ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit, të këshillimit 

ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg, përbën vjetërsi në 

detyrë si magjistrat. 

3. Gjatë kohës së ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit në cilësinë 

e këshilltarit ligjor në dispozicion, gjyqtari do të përfitojë pagën, si dhe do t’i paguhen 

kontributet e detyrueshme mbi të për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe për pension 

suplementar.  

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

5. Ngarkohet Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...} për zbatimin e pikës 3 të këtij 

vendimi. 

6. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar. 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 22.12.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi pakësimin e fondeve  

në sistemin gjyqësor, në zbatim të aktit normativ nr. 17, datë 01.11.2022, për vitin 2022" 

i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.  

 

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

 

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

11:23 dhe mbaroi në orën 12:05. 

 

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. Marçela Shehu   (anëtar) 
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10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Yllka 

Rupa. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Jashtë. 

2. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

3. Të tjerë: Edmond Hoxhaj. 

4. Staf nga administrata e KLGJ-së, Media KLGJ. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi pakësimin e fondeve në sistemin gjyqësor, në zbatim 

të aktit normativ nr. 17, datë 01.11.2022, për vitin 2022" i përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës, që është projekt-akt që ju 

propozohet nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, që ka të 

bëjë me pakësimin e fondeve  në sistemin gjyqësor, në zbatim të aktit normativ nr. 17, 

datë 01.11.2022, për vitin 2022. Për më shumë detaje ftoj Drejtorin e Departamentit të 

Buxhetit z. Xhevdet, që ta relatojë. 

  

Xhevdet Haxhiu: Faleminderit Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë! 

 Ministria përgjegjëse për buxhetin e shtetit që është Ministria e Financës si çdo vit 

në fund vit bën një analizë të fondeve buxhetore dhe i propozon Këshillit të Ministrave 

për aktin normativ për pakësimin e këtyre fondeve aty ku ajo e vlerëson sipas analizës së 

bërë. Kështu, Ministria e Financës na ka dërguar detajimin e këtyre pakësimeve në 
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zbatim të aktit normativ nr. 17 për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor i cili është 

pakësuar në shumën 133,000 mijë lekë.  

 Në kuadër të këtij shkurtimi i cili është bërë në të tre programet buxhetore, 

Departamenti i Administrimit të Buxhetit bëri analizën e vet në bashkëpunim edhe me 

gjykatat që është një analizë e domosdoshme për të gjykuar se cilët artikuj buxhetor do 

preket ky shkurtim (detajim të cilin ne e paraqitëm edhe në Komision dhe po e paraqesim 

edhe këtu në seancë plenare). 

 Për vitin buxhetor 2022, me miratimin e buxhetit të shtetit është bërë edhe 

detajimi i buxhetit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 596, 23.12.2021 duke e 

ndarë këtë në nivel programi, artikulli dhe njësie shpenzuese.  

Gjatë vitit buxhetor, nga ana e Këshillit të Ministrave, me propozim të Ministrisë 

së Financave është ndërhyrë fillimisht në mars 2022 me aktin normativ nr. 3 ku është 

pakësuar buxheti i grupit tonë buxhetor në vlerën e 130,152 mijë lekë. Me aktin normativ 

nr. 12, ka ndërhyrë përsëri në korrik në datën 29.07.2022, ku është pakësuar grupi ynë 

buxhetor në shumën 25,000 mijë lekë. 

Ndërsa, me aktin e fundit është në shumën 133,000 mijë lekë. 

Për sa më sipër, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, 

pasi mori në shqyrtim dhe miratoi relacionin e përgatitur nga Departamenti i 

Administrimit dhe Programimit të Buxhetit, i propozon seancës plenare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, shqyrtimin dhe miratimin e pakësimit të fondeve në sistemin gjyqësor 

për vitin 2022, në shumën prej 133,000 mijë lekë, si më poshtë:  

Në shpenzime korrente pakësim në shumën prej 106,000 mijë lekë e ndarë kjo 

sipas programeve; 

Në shpenzime kapitale në artikullin 231, pakësim në shumën prej 27,000 mijë 

lekë edhe kjo e detajuar sipas programeve buxhetore. 

Ju faleminderit për vëmendjen! 

  

Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Kemi ndonjë diskutim?  
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Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro.  

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

 1. Miratimin e pakësimit të fondeve buxhetore në sistemin gjyqësor, për vitin 

2022, në shumën prej 133,000 mijë lekë, si më poshtë: 

- në shpenzime korrente, në shumën prej 106,000 mijë lekë, të detajuar në nivel 

programi, artikulli dhe njësie shpenzuese, sipas pasqyrës nr. 1, bashkëlidhur.  

- në shpenzime kapitale, në shumën prej 27,000 mijë lekë, për sistemin gjyqësor 

për vitin 2022, të detajuar në nivel programi, artikulli, projekti dhe njësie shpenzuese, 

sipas pasqyrës nr. 2, bashkëlidhur.  

2. Me zbatimin e këtij vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 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 ___.___.2023 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 22.12.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionet mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 1 

 

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

 

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

11:23 dhe mbaroi në orën 12:05. 

 

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) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtar) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Yllka 

Rupa. 

 

Morën pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Jashtë. 

2. Maela Alicanaj, Këshilltare Ligjore pranë Njësisë Mbështetëse pranë Komisioneve të 

Përhershme të Këshillit. 

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Të tjerë: Edmond Hoxhaj. 

5. Staf nga administrata e KLGJ-së, Media KLGJ. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet 

mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Klodian Kurushi).  

 

Çështja e fundit për trajtim në rendin e ditës lidhet me caktimin e gjyqtarëve për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionet mënyrë të përhershme.  

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Klodian Kurushi për të relatuar relacionin e 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.12.2022 (Pika 7) 
 

 

36 

Vijohet me kërkesën e ardhur nga Gjykata e Apelit Korçë, e cila ka paraqitur 

nevojë në 1 çështje, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes që do t’i nënshtrohet 

procedurës së shortit sipas tabelës në relacion). Trupi gjykues përbëhet nga znj. Duka dhe 

z. Hasani. I pandehuri ka paraqitur kërkesë për humbje fuqie paraburgimi. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe vendimit të KLGJ-së “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”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçanta, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Apelit Tiranë, konkretisht: znj. Valdete Hoxha; si edhe znj. {...} për shkak procesit që 

zhvillohet përpara KPA-së. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Lutfije Celami. 

 

Me përfundimin e shortit, mbledhja deklarohet e mbyllur. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


