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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 31.01.2022) 

 

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

kandidatëve që do të pranohen në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023”, hartuar 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 në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:35 

dhe mbaroi në orën 17:12. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

 
1 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e para sipas rendit të ditës. 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për numrin e kandidatëve që do të pranohen në 

Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 

2022-2023”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Klodian Kurushi. 

 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Po fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku si çështje të parë, për këtë 

mbledhje është shqyrtimi i projektvendimit “Për numrin e kandidatëve që do të pranohen 

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

2022-2023”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, dhe do relatohet nga 

kryetari z. Kurushi. 

Klodi, për ty fjala! 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit, Kryetare! 

Të nderuar kolegë, sot po parashtrojmë përpara jush projektvendimin, 

bashkëlidhur tij edhe relacionin përkatës “Për numrin e kandidatëve që do të pranohen në 

Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 

2022-2023”. 

(Zoti Kurushi parashtron relacionin si më poshtë.)  

 Në respektim të detyrimeve të përcaktuara në pikën 1, të nenit 29, të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 
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ndryshuar, në muajin janar të çdo viti,  Këshilli i Lartë Gjyqësor duhet të përcaktojë dhe 

publikojë numrin maksimal të kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, që pranohen në 

formimin fillestar për vitin e ri akademik. Krahas kësaj, në respektim të detajimeve të 

përcaktuara në pikën 2, të nenit 53, të Ligjit nr. 98/2016, Këshilli i Lartë Gjyqësor duhet 

të përcaktojë dhe publikojë edhe numrin maksimal të kandidatëve këshilltarë dhe 

ndihmës ligjorë, që pranohen në formimin fillestar për vitin e ri akademik.  

Nisur nga këto detyrime ligjore, Këshilli i Lartë Gjyqësor do të duhet që, brenda 

muajit janar 2022, të përcaktojë numrin maksimal të kandidatëve magjistratë, profili 

gjyqtar, të kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që duhet të pranohen në formimin 

fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin e ri akademik 2022-2023. Për këtë qëllim, 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për numrin maksimal 

të kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, të kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, 

që duhet të pranohen në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin e ri 

akademik 2022-2023”. 

Përpara parashtrimit të parashikimeve të projektvendimit, është e rëndësishme të 

evidentohen treguesit dhe faktorët mbi të cilët, në projektvendim, është parashikuar 

numri përkatës maksimal i kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, si dhe kandidatëve 

këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që duhet të pranohen në formimin fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, për këtë vit  akademik. Këta tregues dhe faktorë lidhen me situatën në të 

cilën është sistemi gjyqësor, me ndikimin që ka në sistemin gjyqësor implementimi i 

reformës në drejtësi, me kapacitetet e Shkollës së Magjistraturës në lidhje me ofrimin e 

formimit fillestar, të vlerësuara në harmoni me projeksionin/vizionin e Këshillit për 

sistemin gjyqësor në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. 

Vlerësimi i numrit maksimal të kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, por jo 

vetëm, që duhet të pranohen në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin 

e ri akademik, bazohet: së pari - në nevojat aktuale për gjyqtarë në sistemin gjyqësor, 

referuar numrit të vendeve vakante të lira të përhershme; së dyti - në nevojat e pritshme 

për gjyqtarë në sistemin gjyqësor deri në vitin 2025, referuar për këtë numrit të 

vendeve/pozicioneve në sistemin gjyqësor që pritet të bëhen të lira të përhershme deri në 

vitin 2025, kur diplomohen kandidatët magjistratë që do të rekrutohen gjatë vitit të ri 

akademik 2022-2023; së treti - në nevojat aktuale dhe në vijimësi për gjyqtarë në 

institucionet e sistemit të drejtësisë; së katërti - në mundësitë e plotësimit të nevojave 

aktuale dhe atyre të pritshme në një të ardhme të afërt, referuar për ketë numrit të 
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kandidatëve magjistratë që pritet të diplomohen në Shkollën e Magjistraturës gjatë viteve 

2022-2023-2024; së pesti - në kapacitetet e Shkollës së Magjistraturës. 

1) Nevojat aktuale për gjyqtarë në sistemin gjyqësor 

Bazuar në numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë të shkallës së parë dhe të apelit 

(juridiksion i përgjithshëm dhe i posaçëm), përcaktuar me Dekretin e Presidentit të 

Republikës nr.7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar me Dekretin nr.9409, datë 27.01.2016 

dhe me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.286, datë 18.12.2019, si dhe në numrin 

e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, përcaktuar me Ligjin nr.8588, datë 15.03.2000, “Për 

organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar me Ligjin nr. 151/2013, ekziston një numër në total gjyqtarësh prej 384, numër 

ky ende ligjërisht në fuqi në kushtet e deritanishme kur ende nuk ka marrë një vendim për 

nevojat e hartës që duhet të implementohet në sistemin gjyqësor për numrin e 

përgjithshëm të gjyqtarëve për çdo gjykatë, referuar për këtë nenit 90, të Ligjit nr. 

98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. Duke iu 

referuar se në sistemin tonë, aktualisht, për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit, në 

sistemin gjyqësor ekzistojnë këto vende vakante/pozicione të lira të përhershme që janë 

aktualisht:  

-në gjykatat e shkallës së parë janë 29 vende/pozicione të lira të përhershme; 

-në gjykatat e apelit janë 38 vende/pozicione të lira të përhershme; 

-në Gjykatën e Lartë janë 9 vende/pozicione, që duhet të plotësohen nga radhët e 

gjyqtarëve). 

Pra, aktualisht, në sistemin gjyqësor ekzistojnë 76 vende vakante/pozicione të lira 

të përhershme, që duhet të plotësohen përmes rekrutimit dhe ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve. 

Në numrin 76 të vende vakante/pozicione të lira të përhershme në sistemin 

gjyqësor nuk janë përfshirë, duke mos u konsideruar të lira, 27 pozicione, të cilat i 

mbajnë 4 gjyqtarë të pezulluar, 2 gjyqtarë të shkarkuar nga detyra, por për të cilin 

vendimi nuk ka marrë formë të prerë, si dhe 21 gjyqtarë të zgjedhur apo komanduar në 

institucione të ndryshme të sistemit të drejtësisë, për periudha afatmesme ose afatgjata, 

siç do të përmendet më poshtë. 

2) Nevojat e pritshme për gjyqtarë në sistemin gjyqësor deri në vitin 2025 – deri 

tani parashtruam vendet e lira që ekzistojnë në sistemin gjyqësor, që janë në total 76 

vende të lira të sigurta. 
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Në një të ardhme të afërt, deri në vitin 2025, në sistemin gjyqësor do të krijohen 

vende vakante/pozicione të lira të tjera të përhershme si rezultat i mbarimit të statusit të 

magjistratit për shkak të: 

a) Mbushjes së moshës 67 vjeç, të mbarimit të statusit të magjistratit – pra 

mbushja e moshës për pension. 

Për periudhën 2022-2025, numri i gjyqtarëve që mbushin moshën për mbarimin e 

statusit të magjistratit, në total është 12. Sipas të dhënave të përditësuara nga 

Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, të shtrira në këtë 

periudhë, ky numër është: 

-Në vitin 2022 – asnjë gjyqtar nuk i mbaron statusi i magjistratit për shkak të 

moshës;  

-Në vitin 2023 –  janë 5 gjyqtarë, nga të cilët 4 në gjykatat e shkallës së parë, 1 në 

gjykatat e apelit; 

-Në vitin 2024 – është 1 gjyqtar në gjykatat e shkallës së parë; 

-Në vitin 2025 – janë 6 gjyqtarë, nga të cilët 4 në gjykatat e shkallës së parë dhe 2 

në gjykatat e apelit. 

Pra, deri në vitin 2025, në sistemin gjyqësor patjetër do të krijohen edhe 12 vende 

vakante/pozicione të lira të përhershme për shkak të mbarimit të mandatit të statusit të 

gjyqtarit.  

b) Dorëheqjeve  

Referuar të dhënave të përditësuara nga Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, përpara fillimit të procesit të rivlerësimit kalimtar, kanë 

dhënë dorëheqjen nga detyra 3 gjyqtarë. Ndërsa pas fillimit të këtij procesi, kanë dhënë 

dorëheqjen 51 gjyqtarë, sipas të dhënat të mëposhtme: 

- Në vitin 2017 - 4 gjyqtarë; 

- Në vitin 2018 - 2 gjyqtarë; 

- Në vitin 2019 - 14 gjyqtarë; 

- Në vitin 2020 - 16 gjyqtarë; 

- Në vitin 2021 - 15 gjyqtarë; dhe 

- Në vitin 2022 (deri më datë 14.01.2022) – asnjë gjyqtar. 

Referuar shkaqeve të dorëheqjeve mund të supozohet se, për periudhën 2022-

2025, numri i gjyqtarëve që mund të ndërpresin ushtrimin e funksionit me dorëheqje për 

shkak të mbushjes së moshës së pensionit të pleqërisë (65 vjeç), në total është 21. Sipas të 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 31.01.2022  

6 

dhënave të përditësuara nga Departamenti i Burimeve Njerëzore, të shtrira në këtë 

periudhë, ky numër është: 

-Në vitin 2022 - 1 gjyqtar; 

-Në vitin 2023 – dorëheqjet e pritshme të mundshme për shkak të mbushjes së 

moshës për pension të parakohshëm (65 vjeç) është 6 gjyqtarë; 

-Në vitin 2024 - 12 gjyqtarë; 

-Në vitin 2025 - 2 gjyqtarë. 

Potencialisht, fenomeni i dorëheqjes së gjyqtarëve mund të vazhdojë edhe në 

vijim, përgjatë periudhës së realizimit të procesit të rivlerësimit kalimtar. 

c) Shkarkimit nga detyra me vendim përfundimtar në kuadër të procesit të 

rivlerësimit kalimtar 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin 

kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, deri më datë 

14.01.2022, ka shkarkuar nga detyra 111 gjyqtarë. 

Nga gjyqtarët e shkarkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, deri më sot, 

kanë paraqitur ankim 107 prej tyre.  

Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka shqyrtuar 51 ankime, ku në 37 raste kanë qenë 

ankime të vendimeve të shkarkimit nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe 

14 kanë qenë vendime konfirmimi nga ana e Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, nga këta 

ka lënë në fuqi 42 vendime të KPK-së dhe ka ndryshuar 8 vendime të KPK-së.  Në total, 

të shkarkuar nga detyra me vendim të formës së prerë (të Kolegjit), janë 43 gjyqtarë.  

Në pritje për t’u shqyrtuar nga Kolegji i Posaçëm, janë ankimet e 70 gjyqtarëve të 

shkarkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. 

Nga ana tjetër, 6 gjyqtarë të shkarkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit janë 

në pritje të arsyetimit të vendimit, për të vijuar më tej faktin nëse do ta ankimojnë apo jo 

këtë vendim. 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin 

kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, deri më datë 

14.01.2022, në total, ka konfirmuar në detyrë 106 gjyqtarë. 

Nga gjyqtarët e konfirmuar në detyrë, 7 prej tyre janë shkarkuar nga Kolegji i 

Posaçëm i Apelimit me vendim të formës së prerë.  
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Për 77 gjyqtarë vendimi i KPK-së për konfirmimin në detyrë ka marrë formë të 

prerë (përfshirë edhe 6 anëtarët e KLGJ-së), ku për 48 gjyqtarë nuk është ushtruar e drejta 

e ankimit në Kolegjin e Posaçëm.  

Në total, të konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë, janë 77 gjyqtarë.  

Nga ana tjetër, për 15 gjyqtarë të konfirmuar në detyrë nga Komisioni i Pavarur i 

Kualifikimit, është ushtruar ankim në Kolegjin e Posaçëm. 

Numri i gjyqtarëve të konfirmuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe të 

shkarkuar nga Kolegji i Posaçëm është 7. 

Më poshtë, në relacion janë bashkëngjitur edhe tabelat përkatëse mbi numrin e 

konfirmimit në detyrë dhe shkarkimit nga detyra të gjyqtarëve, referuar procesit të 

vlerësimit kalimtar të tyre. 

Ndërkohë, për të gjithë gjyqtarët e tjerë, ka filluar procesi i rivlerësimit kalimtar 

(pra gjyqtarët e tjerë të mbetur nga pjesa e listës që ne përmendëm më lart). Duke pasur 

në konsideratë se sipas nenit 179/b, pika 8, e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 

mandati i anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerit Publik 

është 5 vjet nga data e fillimit të funksionimit, si dhe faktin se ata janë emëruar në detyrë 

në qershor 2017, mandati i tyre do duhej të përfundonte në qershor/korrik 2022. Lidhur 

me këtë, sipas informacionit të përditësuar, më datë 21.01.2022, Këshilli Legjislativ i 

Kuvendit të Shqipërisë votoi pro nismës për zgjatjen e afateve të veprimtarisë së 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerit Publik. Sipas amendamentit 

kushtetues, parashikohet zgjatja me 36 muaj të veprimtarisë së këtyre organeve, çka do të 

thotë se deri në këtë kohë, potencialisht, mund të përfundojë procesi i rivlerësimit 

kalimtar edhe për gjyqtarët e tjerë. 

Nisur nga të dhënat statistikore të procesit të rivlerësimit kalimtar në Komisionin 

e Pavarur të Kualifikimit, vetëm sa i përket vendimeve të konfirmimit dhe shkarkimit nga 

detyra të gjyqtarëve, tendenca e deritanishme, pra deri më datë 14.01.2022, tregon se më 

shumë se gjysma e tyre, rreth 51,15%, janë shkarkuar nga detyra. Kjo tendencë thellohet 

nëse konsiderohen të dhënat që na ofron Kolegji i Posaçëm i Apelimit për shkarkimet e 

bëra nga vendimmarrja e këtij Kolegji. 

Po ashtu, nisur nga të dhënat statistikore të procesit të rivlerësimit kalimtar në 

KPA, vetëm sa i përket vendimeve të lënies në fuqi dhe atyre të cenuara, gjithsej 51, 

tendenca e deritanishme, pra deri më datë 14.01.2022, tregon se në 84,3% të rasteve, 
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Kolegji i Posaçëm ka lënë në fuqi vendimin e KPK-së, ndërsa në 13,7% të rasteve, 

Kolegji i Posaçëm ka cenuar vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 

Gjithashtu, mund të evidentohet se Kolegji i Posaçëm, nga 37 raste të vendimeve 

të shkarkimit nga detyra të KPK-së, vetëm në 1 rast apo 3,45% të rasteve totale, ka dhënë 

vendim në favor të konfirmimit në detyrë të gjyqtarit. Ndërsa, nga 14 raste të vendimeve 

të konfirmimit në detyrë të KPK-së, vetëm në 6 raste apo 42,8% të rasteve totale, Kolegji 

i Posaçëm ka dhënë vendim në favor të konfirmimit në detyrë të gjyqtarit.   

Marrë në konsideratë kohëzgjatjen e derisotme të shqyrtimit të çështjeve në 

Kolegjin e Posaçëm, deri në 18 muaj, numrit të rasteve që janë apo do të jenë patjetër për 

shqyrtim në Kolegjin e Posaçëm, gjithsej 89 raste (49 raste në shqyrtim, 40 raste të reja të 

ankimuara në vitin 2021 nga vetë subjekti i rivlerësimit, 8 vendime shkarkimi të 

ankimuara, 6 vendime shkarkimi që potencialisht do të ankimohen, si dhe 13 vendime 

konfirmimi të ankimuara), si dhe tendencën e derisotme të përfundimit të çështjeve në 

Kolegjin e Posaçëm, mund të supozohet se në një të ardhme të afërt, për shkak të 

shkarkimit nga detyra të gjyqtarëve me vendim përfundimtar, në sistemin gjyqësor mund 

të krijohen 45 vende vakante/pozicione të lira të përhershme. Gjithsesi, edhe mbi një 

parashikim optimist të tendencës së përfundimit të çështjeve në KPA, 50% me 50%, në 

një të ardhme të afërt, deri në vitin 2023, për shkak të shkarkimit nga detyra të gjyqtarëve 

me vendim përfundimtar, në sistemin gjyqësor me shumë gjasë do të krijohen edhe 45 

vende vakante/pozicione të lira të përhershme.   

Treguesit më lart të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve vlejnë për t’u 

mbajtur në konsideratë, në mënyrë që procesi aktual i rekrutimeve të mund të pakësojë 

pasojat negative në funksionimin e sistemit gjyqësor në një të ardhme të afërt. 

ç) Shkarkimit nga detyra në kuadër të përgjegjësisë disiplinore 

Deri më datë 14.01.2022, rezultojnë të shkarkuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor 5 

gjyqtarë, si pasojë e një procedimi disiplinor të filluar nga ana e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë. Nga këta, 2 gjyqtarë kanë ushtruar të drejtën e ankimit në Kolegjin e Posaçëm 

të Apelimit, për 2 të tjerë vendimi ka marrë formë të prerë, pasi nuk është ushtruar e 

drejta e ankimit në Kolegj, dhe 1 gjyqtar ndodhet brenda afatit të ankimit pranë këtij 

institucioni. 

Ndërkohë, nën procedim penal për kryerjen e një krimi është edhe 1 gjyqtare 

tjetër që mban pozicionin në mënyrë të përhershme në sistemin gjyqësor.  
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Po ashtu, në sistemin gjyqësor është edhe 1 gjyqtar tjetër, për të cilin, në vitin 

2016, ka filluar një procedim penal, si i dyshuar për kryerjen e një krimi, procedim ky që 

është pushuar nga prokuroria në vitin 2017, vendim ky që aktualisht është objekt kontrolli 

gjyqësor në Gjykatën e Lartë. 

Pra, sa më sipër, në një të ardhme të afërt, me siguri, në sistemin gjyqësor do të 

krijohen të paktën 5 vende vakante/pozicione të lira të përhershme.   

Përfundime: 

Sa më sipër, referuar pikave (a), (b), (c) dhe (ç), ajo çka mund të supozohet 

aktualisht është se nevojat në një të ardhme të afërt në sistemin gjyqësor mund të jenë për 

83 gjyqtarë (projeksion, parashikim i bërë referuar shkaqeve që përmendëm më lart mbi 

shkarkimin e gjyqtarëve nga detyra). 

1) Nevojat aktuale dhe në vijimësi për gjyqtarë në institucionet e sistemit të 

drejtësisë 

Legjislacioni në fuqi parashikon që në përbërjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor janë 

6 gjyqtarë, që shërbejnë me kohë të plotë për një periudhë 5-vjeçare. 

Konkretisht, neni 147, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, përcakton se:  

“2. Këshilli i Lartë Gjyqësor përbëhet nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga 

gjyqtarët e të gjitha niveleve të pushtetit gjyqësor dhe pesë anëtarë i zgjedh Kuvendi, nga 

radhët e juristëve jogjyqtarë”. 

Ndërsa, neni 3, i Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, përcakton se: “1. Këshilli i Lartë Gjyqësor është organ kolegjial i 

përbërë nga njëmbëdhjetë anëtarë, të cilët shërbejnë në detyrë me kohë të plotë. Gjashtë 

prej anëtarëve të Këshillit janë gjyqtarë nga të gjitha nivelet e pushtetit gjyqësor. Pesë 

anëtarët e tjerë të Këshillit janë juristë të përzgjedhur nga radhët e avokatëve, të 

pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë, të Shkollës së Magjistraturës dhe të 

përfaqësuesve të shoqërisë civile. ... 4. Përveç rasteve kur vërtetohen kushtet për 

ndërprerjen e parakohshme të mandatit, anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor qëndron në 

detyrë për 5 vjet, pa të drejtë rizgjedhjeje të njëpasnjëshme”. 

Aktualisht, në Këshillin e Lartë Gjyqësor shërbejnë 6 gjyqtarë, të zgjedhur nga të 

gjitha nivelet e pushtetit gjyqësor, ku për 3 nga të cilët mandati përfundoi në dhjetor 

2021, dhe në vend të tyre u zgjodhën 3 anëtarët e rinj, ndërsa për 3 të tjerë mandati 

përfundon në dhjetor 2023.  
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Pra, referuar ligjit, në vijimësi, 6 gjyqtarë do të shërbejnë si anëtarë të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, duke mos ushtruar kështu funksionin në sistemin gjyqësor për një 

periudhë prej 5 vjetësh. 

Legjislacioni në fuqi parashikon mundësinë e shërbimit të gjyqtarëve, për 

periudha afatgjata, deri në 5 apo edhe 10 vjet, në pozicione të caktuara në institucionet e 

sistemit të drejtësisë, përmes komandimit të tyre. Parashikimi i institutit të komandimi i 

gjyqtarëve në institucionet e sistemit të drejtësisë duket që është bërë në funksion të 

mirëfunksionimit të këtyre institucioneve, duke konsideruar shërbimin e gjyqtarëve në to 

si një kontribut të rëndësishëm për ushtrimin e funksioneve të tyre. Ndërkohë, për disa 

nga këto institucione, vetë ligji ka parashikuar, jo vetëm vazhdimësinë e shërbimit të 

gjyqtarëve në to, por edhe numrin e tyre, sikundër edhe afatin e shërbimit/komandimit. 

Vazhdimësia e shërbimit të gjyqtarëve në këto institucione, nënkupton se ai numër 

gjyqtarësh në vijimësi nuk do të ushtrojë funksionet në sistemin gjyqësor, çka do të thotë 

se përveç një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh në sistemin gjyqësor, duhet të 

konsiderohet pasja edhe një numër tjetër gjyqtarësh që do të duhet të shërbejnë në 

institucionet e sistemit të drejtësisë. 

Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar ka përcaktuar se:: “… 2. “Institucioni në të cilin magjistrati 

komandohet”, për pozicionin e ndihmësmagjistratit është Gjykata e Lartë, Gjykata 

Kushtetuese ose Prokuroria e Përgjithshme; për pozicionet si inspektorë është Zyra e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë; dhe për pozicione të tjera janë Këshillat, Ministria e 

Drejtësisë, Avokatura e Shtetit, Shkolla e Magjistraturës ose çdo institucion tjetër brenda 

sistemit të drejtësisë dhe përafrimit të legjislacionit. 3. Me përjashtim të rasteve të 

caktimit në pozicion të sapoemëruarve, magjistratët mund të komandohen vetëm me 

pëlqimin e tyre. ... 

Më tej, neni 55, i këtij ligji, titulluar “Komandimi i magjistratëve në Zyrën e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë”, përcakton se: “1. Magjistratët që plotësojnë kriteret për 

t'u emëruar si magjistratë në Gjykatën e Lartë ose në Prokurorinë e Përgjithshme mund të 

komandohen në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. … 4. Magjistrati mund të 

komandohet si inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për një periudhë 

pesëvjeçare. Pas mbarimit të periudhës pesëvjeçare, Inspektori ka të drejtën e 

rikomandimit, në rast se është vlerësuar të paktën "shumë mirë" në vlerësimin etik dhe 

profesional si inspektor. …”. 
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Neni 56, i këtij ligji, titulluar “Komandimi në pozicionet e ndihmësmagjistratit”, 

përcakton se: “1. Magjistrati mund të komandohet në Gjykatën e Lartë, në Gjykatën 

Kushtetuese dhe Zyrën e Prokurorisë së Përgjithshme me mandat pesëvjeçar, me të drejtë 

ripërsëritjeje, me kërkesë të institucionit ku komandohet magjistrati. …”. 

Ndërkohë, neni 209, i Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, përcakton se: “1. Jo më pak se gjysma e inspektorëve të Zyrës së 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë janë magjistratë, të cilët komandohen në këtë detyrë nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ose Këshilli i Lartë i Prokurorisë. ...  

Kurse, neni 265, i këtij ligji, titulluar “Pedagogët gjyqtarë ose prokurorë”, 

përcakton se: “1. Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës mund t'i kërkojë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë që gjyqtarë ose prokurorë në 

detyrë të komandohen si pedagogë të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës, bazuar në 

procedurën e përcaktuar në ligjin "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë". 2. Gjyqtari ose prokurori që shërbejnë në funksionin e 

pedagogut të brendshëm të Shkollës së Magjistraturës, me kërkesë të tij, qëndron në 

detyrë si pedagog i brendshëm, për një periudhë deri në 5 vjet, përveç rasteve kur jep 

dorëheqjen ose largohet nga detyra. ... 4. Me mbarimin e komandimit, gjyqtarët ose 

prokurorët, që punojnë si pedagogë të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës, duhet të 

kenë të drejtë të kthehen në pozicionin e tyre të mëparshëm, në përputhje me ligjin "Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë". 

Në vijim, në shkronjën “dh”, të nenit 2, të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, përcaktohet se: “Ndihmësmagjistrat” 

është gjyqtari i komanduar për të ndihmuar gjyqtarët në Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën 

Kushtetuese, ...”. 

Më tej, në nenin 34, të këtij ligji, përcaktohet se: “1. Pranë Gjykatës së Lartë 

funksionon Njësia e Shërbimit Ligjor. ... 4. Njësia e Shërbimit Ligjor përbëhet nga 

këshilltarë ligjorë, në të cilën më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm përbëhet nga 

ndihmësmagjistratë të komanduar, sipas procedurave të përcaktuara në ligjin “Për 

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

Njëkohësisht, në pikën 2, të nenit 14/a, të Ligjit nr.8577, datë 10.02.2000, “Për 

organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, 

përcaktohet se: “Njësia e Shërbimit Ligjor përbëhet nga këshilltarë ligjorë, të cilët 
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emërohen nga Kryetari, ... Jo më pak se gjysma e numrit të përgjithshëm të këshilltarëve 

ligjorë emërohen nga radhët e magjistratëve. ...”. 

Referuar të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë, rezulton se sipas organikës së këtij institucioni, numri i inspektorëve 

është 26, ku numri i atyre që vijnë nga radhët e magjistratëve, është 13. Gjatë vitit 2020 

dhe në vijim, Inspektori i Lartë të Drejtësisë ka paraqitur disa kërkesa për komandim të 

gjyqtarëve në pozicionin e inspektorit, ku në kërkesën e fundit është kërkuar komandimi i 

6 gjyqtarëve. Pra, referuar ligjit, sipas organikës aktuale, në Zyrën e Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë do të duhet të ketë në vijimësi 6 gjyqtarë të komanduar.  

Aktualisht, në pozicionin e inspektorit është i komanduar vetëm 1 gjyqtar, për një 

afat të kufizuar kohor (deri në përfundim të procesit të ngritjes në detyrë ku gjyqtari ka 

kandiduar). Sa më lart, Inspektori i Lartë i Drejtësisë aktualisht paraqet nevojën edhe për 

5 gjyqtarë të tjerë, për të shërbyer në pozicionin e inspektorit. 

Referuar të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së 

Lartë, rezulton se sipas organikës së këtij institucioni, numri i këshilltarëve ligjorë në 

Njësinë e Shërbimit Ligjor është 34, nga mund të deduktohet se numri i 

ndihmësmagjistratëve që duhet të shërbejnë në këtë Njësi, është 17. Pra, referuar ligjit, 

sipas organikës aktuale, në Gjykatën e Lartë do të duhet të ketë në vijimësi 17 gjyqtarë të 

komanduar. Aktualisht në Gjykatën e Lartë janë të komanduar gjithsej 5 gjyqtarë, çka, do 

të thotë se Gjykata e Lartë paraqet nevojë edhe për 12 gjyqtarë të tjerë, për të shërbyer në 

pozicionin e ndihmësmagjistratit në Njësinë e Shërbimit Ligjor. 

Referuar të dhënave të paraqitura në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës 

Kushtetuese, rezulton se sipas organikës së këtij institucioni, numri i këshilltarëve ligjorë 

në Njësinë e Shërbimit Ligjor është 19, nga mund të deduktohet se numri i 

ndihmësmagjistratëve që duhet të shërbejnë në këtë Njësi, është 10. Pra, referuar ligjit, 

sipas organikës aktuale, në Gjykatën Kushtetuese do të duhet të ketë në vijimësi 10 

gjyqtarë të komanduar. Aktualisht në Gjykatën Kushtetuese nuk ka asnjë gjyqtar të 

komanduar, do të thotë se Gjykata Kushtetuese paraqet nevojë për 10 gjyqtarë, për të 

shërbyer në pozicionin e ndihmësmagjistratit në Njësinë e Shërbimit Ligjor. 

Sipas organikës aktuale të Këshillit të Lartë Gjyqësor, numri i nëpunësve 

përgjegjës për vlerësimin në Njësinë e Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarëve 

është 7. Në këtë Njësi, aktualisht, shërbejnë 6 gjyqtarë të komanduar. Sa i përket 

rekrutimit të nëpunësve përgjegjës për vlerësimin në këtë Njësi, Këshilli i Lartë Gjyqësor 
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ka konsideruar rekrutimin e tyre nga radhët e gjyqtarëve, përmes skemës së komandimit, 

duke mbajtur në vëmendje për këtë përcaktimet e Kartës Evropiane për Statusin e 

Gjyqtarëve, paragrafi 4.1, sipas të cilit: “Kur nuk bazohet në vjetërsi, një sistem ngritjeje 

në pozitë bazohet përjashtimisht mbi cilësitë dhe meritat e vëna re në kryerjen e detyrave 

të besuara një gjyqtari, me anë të vlerësimeve objektive të kryera nga një ose disa 

gjyqtarë dhe të diskutuara me gjyqtarin në fjalë. ...”. Më tej,  Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 

mbajtur në vëmendje edhe përcaktimet e Opinionit 17 (2014), të Këshillit Konsultativ të 

Gjyqtarëve Evropian, paragrafi 37, sipas të cilit: “Për të mbrojtur pavarësinë e gjyqësorit, 

vlerësimi duhet të ndërmerret kryesisht nga gjyqtarët. Këshillat për gjyqësorin (aty ku 

ekzistojnë) mund të luajnë një rol në këtë drejtim. Sidoqoftë, mjete të tjera vlerësimi 

mund të përdoren, për shembull nga anëtarët e gjyqësorit të emëruar ose të zgjedhur për 

qëllimin specifik të vlerësimit nga gjyqtarët e tjerë. …”. Sipas organikës aktuale, në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor do të duhet të ketë në vijimësi 7 gjyqtarë të komanduar në 

Njësinë e Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarëve. Aktualisht në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor ka 6 gjyqtarë të komanduar në këtë Njësi, nevoja që paraqitet është për 1 

gjyqtar, për të shërbyer në pozicionin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin.  

Në strukturën aktuale të Këshillit të Lartë Gjyqësor është edhe Njësia 

Mbështetëse e Komisioneve të Përhershme, që sipas organikës, ka në përbërje 10 

këshilltarë. Nisur nga funksionet kushtetuese dhe përgjegjësitë ligjore të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, që lidhen hartimin dhe zbatimin i një game të gjerë aktesh rregullatore, jo 

vetëm për Këshillin, por edhe për sistemin gjyqësor, sa i përket rekrutimit të këshilltarëve 

në këtë Njësi, në kushtet aktuale, Këshilli ka konsideruar që të paktën 3 prej tyre të 

rekrutohen nga radhët e gjyqtarëve, përmes komandimit. Aktualisht, në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme shërbejnë 2 gjyqtarë të komanduar, dhe 

mbetet nevoja edhe për 1 gjyqtar tjetër. 

Pra, aktualisht, në institucionet e sistemit të drejtësisë (Këshillin e Lartë Gjyqësor, 

Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, Gjykatën e Lartë dhe Shkollën e Magjistraturës) janë të 

komanduar gjithsej 21 gjyqtarë, ndërkohë që vetëm Këshilli i Lartë Gjyqësor, Inspektori i 

Lartë i Drejtësisë, Gjykata e Lartë dhe Gjykata Kushtetuese, aktualisht paraqesin nevojë 

edhe për 29 gjyqtarë të komanduar. 

Mund të përmendim edhe se, aktualisht, në Shkollën e Magjistraturës është i 

komanduar 1 gjyqtar, në pozicionin e pedagogut të brendshëm. 

Përfundime: 
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Brenda numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve në sistemin gjyqësor, në vijimësi, 

sipas përcaktimeve ligjore dhe organikave aktuale të institucioneve të sistemit të 

drejtësisë, jo më pak se 50 gjyqtarë do të duhet të shërbejnë në këto institucione, çka do 

të thotë që ky numër, më së paku, duhet t’i shtohet numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve 

me qëllim që kontributi i gjyqtarëve në institucionet e sistemit të drejtësisë sikurse ligji 

kërkon, të mos dëmtojë nga ana tjetër mirëfunksionimin e sistemit gjyqësor.  

1) Plotësimi i nevojave në sistemin gjyqësor 

Numri i kandidatë magjistratë, profili gjyqtar, që pritet të diplomohen në Shkollën 

e Magjistraturës deri në vitin 2024, është si më poshtë: 

- Në vitin 2022 – diplomohen 24 kandidatë, profili gjyqtar; 

- Në vitin 2023 - 40 kandidatë; 

- Në vitin 2024 – 36 kandidatë 

Në total, deri në vitin 2024, pritet të diplomohen jo më shumë se 100 kandidatë 

për magjistratë, profili gjyqtar. 

Sa më lart, referuar nevojave aktuale në sistemin gjyqësor sipas pikës (1), pra 76 

vende vakante/pozicione të lira të përhershme, ato do të mund të plotësohen vetëm në 

vitin 2024.  

Ndërkohë deri në vitin 2025 mbi supozimet më lart, është e pritshme që në 

sistemin gjyqësor të krijohen deri në 83 vende vakante/pozicione të lira të përhershme (që 

ne i përmendëm më lart). Një pjesë e tyre mund të plotësohen me një pjesë të 

magjistratëve të diplomuar në vitin 2024 (që janë gjithsej 24). Nisur nga kjo, është e qartë 

se vakancat e përhershme që pritet të krijohen në sistemin gjyqësor deri në vitin 2025 nuk 

mund të plotësohen nga magjistratët e diplomuar deri në këtë vit. Këto vakanca, mbeten 

të plotësohen me të diplomuarit e vitit 2025, të cilët do të duhet të fillojnë formimin 

fillestar në këtë vit akademik, pra 2022-2023.  

Ndaj sa më sipër, ndërsa mund të supozohet që, në vitin 2025, në sistemin 

gjyqësor do të ketë jo më pak se 59 vende vakante/pozicione të lira të përhershme, për 

plotësimin e këtyre vakancave do të duheshin jo më pak se 59 të diplomuar në këtë vit, 

çka do të thotë se numri i kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, që duhet të rekrutohen 

në vitin e ri akademik 2022-2023, do të duhet të jetë jo më pak se 59. 

Komisioni ka marrë në konsideratë edhe opinionin e Shkollës së Magjistraturës 

dhe më konkretisht është një pikë e veçantë e relacionit që i referohet kapaciteteve të 

Shkollës së Magjistraturës. 
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Mbi kërkesën e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Drejtori i Shkollës së Magjistraturës, 

me shkresën nr.993 prot., datë 20.12.2021, ka informuar se: “Nga analizat e bëra shifrave 

të kandidatëve që kanë konkurruar për të hyrë në Shkollën e Magjistraturës, që prej 15 

viteve e deri më sot, sidomos katër viteve të fundit kur kuotat e pranimit kanë qenë 3-4 

herë më të larta se sa viteve të shkuara, ka rezultuar se jo më shumë sesa 70 persona, 

kandidatë kanë qenë të aftë të arrijnë nivelin e pranimit në shkollë prej 60 % të pikëve të 

pranuara nga ligji.....Prej këtej, del konkluzioni se, aftësia e sistemit arsimor në fushën e 

drejtësisë për të furnizuar sistemin gjyqësor shqiptar, nëpërmjet Shkollës së 

Magjistraturës, është i kufizuar dhe vërtitet në shifrat më lart...”, pra deri diku tek numri 

70 i personave që mund të përfshihen në Shkollën e Magjistraturës për shkak të aftësive 

të tyre kur ata mund të kalojnë testin e provimit të organizuar nga Shkolla e 

Magjistraturës. 

Këshilli koordinoi analizën e saj edhe me një takim që anëtarët e Këshillit 

ndërmorën me Këshillin e Lartë të Prokurorisë. 

Referuar informacionit të marrë nga Shkolla e Magjistraturës mbi kapacitetet 

rekrutuese të saj për vitin akademik 2022-2023, ndërsa ato referonin për të dy profilet e 

kandidatëve magjistratë, pra gjyqtarë dhe prokurorë, më datë 25.01.2022, u zhvillua një 

takim me përfaqësues të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Kryetarin e Këshillit z. {...} dhe 

anëtarët {...} dhe {...}, ndërsa nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në takim morën pjesë z. 

Klodian Kurushi dhe z. Dritan Hallunaj. Pas paraqitjes së tablos së nevojave në të dy 

sistemet, atë gjyqësor dhe të prokurorisë, por duke marrë në konsideratë edhe të dhënat 

statistikore të konkurrimeve të mëparshme në Shkollën e Magjistraturës, nga ana e 

përfaqësuesve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë u konsiderua e domosdoshme që, 

brenda kapaciteteve rekrutuese të Shkollës së magjistraturës, për vitin akademik 2022-

2023, numri maksimal i kandidatëve magjistratë, profili prokuror, të ishte jo më pak 35. 

Gjithashtu, përmes komunikimit elektronik të datës 25.01.2022, Misioni 

EURALIUS paraqiti një analizë të detajuar lidhur me procesin e rivlerësimit dhe 

nevojave për gjyqtarë shtesë. Sipas kësaj analize të bërë nga ana e tyre, bazuar në 

simulimin “Monte Carlo” të quajtur në këtë analizë, me anë të një skenari, me një 

produkt vjetor që varionte midis numrit 56 dhe 80 gjyqtarësh të rinj, niveli i kërkuar i 

gjyqtarëve të rinj mund të arrihej (ai i pritshëm për sistemin), rreth vitit 2027. 
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Konstatohet se një përfundim i tillë lidhur me numrin e gjyqtarëve që për vitin 

2027 nuk cenon analizën e detajuar të paraqitur sa më lart lidhur me numrin e kuotave për 

magjistratë/gjyqtarë të propozuar nga ana jonë për vitin 2025. 

Përfundime: 

Sa më lart, duke marrë në konsideratë të kapaciteteve rekrutuese të Shkollës së 

Magjistraturës, por edhe kordinimit me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, numri maksimal 

i kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, si dhe i kandidatëve ndihmës ligjorë, që duhet të 

rekrutohen për vitin akademik 2022-2023, mbetet të përcaktohet në numrin total të 

propozuar nga ana jonë që është numri 55 (40 kuota për gjyqtarë/magjistratë, profili 

gjyqtar dhe 15 kuota për profilin ndihmësmagjistrat). 

Në rrjedhojë të kësaj, duke qenë parësore plotësimi i vakancave në pozicionin e 

gjyqtarit, përveç se dukshëm më të lartë nevojat e pritshme në një të ardhme të afërt, 

brenda numrit maksimal 55, do të duhet të konsiderohet një numër më i lartë për 

kandidatët magjistratë, profili gjyqtar, që duhet të rekrutohen në vitin e ri akademik 2022-

2023, ku si i tillë është menduar numri 40, por që mund të rritet, sipas propozimeve 

përkatëse të projektvendimit që ne do ta parashtrojmë më poshtë.  

Për numrin maksimal të kandidatëve këshilltarë ligjorë: 

Gjykata e Lartë ka në organikën e saj 19 gjyqtarë. Aktualisht të emëruar në këtë 

funksion janë 10 (dhjetë) gjyqtarë, ndërkohë që mandati i njërit prej tyre, z.Klodian 

Kurushi, është i pezulluar, ndërsa ai aktualisht ushtron funksionin e anëtarit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. Pra, aktualisht në detyrë janë 9 gjyqtarë. Nga ana tjetër, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor është duke zhvilluar procedurat e ngritjes në detyrë për 8 pozicione të lira në 

Gjykatën e Lartë dhe është e pritshme që këto pozicione të plotësohen brenda një 

periudhe të shkurtër kohe.  

Si dhe më lart u përmend, referuar të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të 

internetit të Gjykatës së Lartë, rezulton se sipas organikës së këtij institucioni, numri i 

këshilltarëve ligjorë në Njësinë e Shërbimit Ligjor është 34, nga mund të deduktohet se 

numri i këshilltarëve ligjorë jo magjistratë, që duhet të shërbejnë në këtë Njësi, është 17.  

Aktualisht, në Njësinë e Shërbimit Ligjor të Gjykatës së Lartë janë të emëruar 14 

këshilltarë ligjorë jomagjistratë, nga të cilët 6 prej tyre janë në proces rivlerësimi kalimtar 

sipas nenit 179/b, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit 

nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 
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Shqipërisë”, ndërsa 4 prej tyre (përfunduar formimin fillestar në vitin 2021) janë pranuar 

në shërbimin civil me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ndërkohë, rezulton se aktualisht vijojnë formimin fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës 4 kandidatë këshilltarë ligjorë, të cilët pritet të diplomohen në vitin 2022. 

Pra, sa më lart, rezulton se nevojat aktuale për këshilltarë ligjorë në Gjykatën e 

Lartë do të plotësohen nga të diplomuarit në vitin 2022. Si e tillë, në vitin akademik 

2022-2023 nuk paraqitet nevojë për kuota për këshilltarët ligjorë. 

Sa më lart, nevoja aktuale për këshilltarë ligjorë jogjyqtarë në Njësinë e Shërbimit 

Ligjor të Gjykatës së Lartë, është plotësuar me të diplomuarit e vitit 2022. 

Për numrin maksimal të kandidatëve ndihmës ligjorë: 

Në zbatim të Ligjit nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor me Vendimin nr. 495, datë 

21.10.2020, “Për krijimin e njësive të shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit”, vendosi 

krijimin e “Njësisë së Shërbimit Ligjor” si pjesë e strukturës së gjykatave të apelit, në 

total 51 pozicione.  

Aktualisht, në njësitë e shërbimit ligjor të gjykatave të apelit janë të emëruar 

definitivisht ose përkohësisht 25 ndihmës ligjorë, nga të cilët 17 prej tyre janë në proces 

rivlerësimi kalimtar sipas nenit 179/b, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 

dhe Ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, ndërsa 8 prej tyre (që kanë përfunduar formimin fillestar në 

vitin 2020) janë në proces verifikimi të pasurisë dhe figurës nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor. 

Në vitin 2021 janë diplomuar gjithsej 3 ndihmës ligjorë. 

Nga ana tjetër, aktualisht vijon formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

vetëm 1 kandidat ndihmës ligjor, i cili pritet të diplomohet në vitin 2022. 

Pra, aktualisht, njësitë e shërbimit ligjor në gjykatat e apelit paraqesin nevojë për 

22 ndihmës ligjorë. 

Për rrjedhojë, nevoja që mbetet për ndihmës ligjorë në njësitë e shërbimit ligjor në 

gjykatat e apelit është 22. 

Ndërkohë, sipas ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr. 46/2021, në nenin 42 parashikohet: 

“Pranë gjykatave të shkallës së parë dhe gjykatave të apelit mund të funksionojë Njësia e 

Shërbimit Ligjor, e përbërë nga ndihmësit ligjorë, e krijuar me vendim të Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor. Këshilli i Lartë Gjyqësor cakton numrin e ndihmësve ligjorë për çdo 

gjykatë duke u bazuar në domosdoshmërinë e tyre për mbarëvajtjen e punës në gjykatë, 

pasi ka vlerësuar kriteret e përcaktuara në nenin 15, pika 3, shkronja “b”, të këtij ligji, 

llojin dhe natyrën e çështjeve për t’u përpunuar dhe përgatitur nga ndihmësit ligjorë, si 

dhe pas marrjes së mendimit të Këshillit të Gjykatës, ministrit të Drejtësisë dhe ministrit 

të Financave. Numri i ndihmësve ligjorë nuk mund të jetë më i madh se numri i 

përgjithshëm i gjyqtarëve” 

Sa i përket këtij parashikimi ligjor, për numrin e ndihmësve ligjorë pranë 

gjykatave të shkallëve të para, vlerësohet se kjo nevojë të analizohet pasi të miratohet 

harta e re gjyqësore. 

Në rrjedhojë të kësaj, duke mbajtur në konsideratë nevojat aktuale dhe ato të 

pritshme në një të ardhme të afërt, lidhur me numrin e kandidatëve për ndihmës ligjorë, 

që duhet të rekrutohen në vitin e ri akademik 2022-2023, ky numër, sipas projektvendimit 

të propozuar, bashkëlidhur këtij relacioni, është menduar të përcaktohet në numrin 15 

ndihmës ligjorë.  

Për të kaluar më tej me projektvendimin për numrin e kandidatëve magjistratë, 

profili gjyqtar dhe të kandidatëve ndihmës ligjorë, që do të pranohen në programin e 

formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, i cili është i konceptuar në disa pika 

Pika 1/a, parashikon që numri i kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, që pas 

kalimit të testimit profesional, do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë 

Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022 - 2023, të jetë 40 (dyzet), ndërkohë 

që pika 1/b parashikon se numri i kandidatëve ndihmës ligjorë, që pas kalimit të testimit 

profesional, do të pranohen për të ndjekur për një periudhë prej nëntë muajsh programin e 

formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022 - 2023, të 

jetë 15 (pesëmbëdhjetë) kandidatët ndihmës ligjorë. 

Gjithashtu, sipas projektvendimit, pika 1/c, parashikohet se nëse në përfundim të 

procedurës së aplikimeve për pranimin në formimin fillestar, nuk ka kërkesa që 

plotësojnë numrin e planifikuar të kandidatëve ndihmës ligjorë, kuotat e parashikuara për 

kandidatët ndihmës ligjorë do t’i shtohen kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar. 

Më tej, sipas projektvendimit, pika 1/ç, parashikohet se, në rast se, në renditjen 

përfundimtare të testimit profesional ka konkurrentë mbi numrin 75 (shtatëdhjetë e pesë), 

që sipas Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës kanë arritur pikët e 

nevojshme për kandidatët magjistratë, kuotat e planifikuara për kandidatët ndihmës 
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ligjorë mund t’i shtohen numrit të përgjithshëm të kuotave të kandidatëve magjistratë, 

profili gjyqtar, pra numrit 40, duke konsideruar që në çdo rast numri i kandidatëve të 

shtuar magjistratë, profili gjyqtar, nuk mund të kalojë numrin e planifikuar të kandidatëve 

ndihmës ligjorë, pra 15. 

Më tej, sipas projektvendimit, pika 1/d, parashikohet se në rast se nga 

konkurrentët nuk arrihen pikët që nevojiten për kandidatët magjistratë, kuotat e mbetura 

mund t’i shtohen numrit të përgjithshëm të kandidatëve ndihmës ligjorë, të cilët 

plotësojnë nivelin minimum të pikëve që parashikohen në Rregulloren e Brendshme të 

Shkollës së Magjistraturës. 

Në projektvendim, pika 2 parashikohet se, Shkolla e Magjistraturës publikon 

thirrjen për kandidime për formimin fillestar, brenda një jave kalendarike nga data e 

publikimit të numrit maksimal të kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, sipas pikës 1, 

shkronja “a”, të këtij vendimi, nëpërmjet shpalljes së njoftimit: i) në faqen zyrtare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Shkollës së Magjistraturës; ii) në të paktën një prej 

gazetave me tirazh më të lartë në vend. 

Pika 3 e projektvendimit përcakton se, procesi i regjistrimit për konkurrim të 

kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, bëhet në Shkollën e Magjistraturës dhe vlerësimi 

paraprak për plotësimin e kritereve kryhet sipas rregullave të parashikuara në Ligjin “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Ndërsa pika 4 e projektvendimit përcakton se, Shkolla e Magjistraturës njofton 

kandidatët e interesuar për ndihmës ligjorë, për paraqitjen e kërkesave për formim 

fillestar, nëpërmjet njoftimeve të publikuara: i) pranë gjithë gjykatave; ii) në faqet zyrtare 

të gjykatave, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Shkollës së Magjistraturës.  

Ndërkohë, sipas pikës 5 të projektvendimit përcakton se, afati për paraqitjen e 

kërkesave për formimin fillestar, nga kandidatët e interesuar për magjistratë, profili 

gjyqtar, si dhe për ndihmës ligjorë, është deri më datë 28 shkurt 2022. 

Projektvendimi, në pikën 6, ka të parashikuar kriteret e përgjithshme dhe të 

veçanta që duhet të plotësojë kandidati ndihmës ligjor, për t’u pranuar në provimin e 

pranimit në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës, referuar për këtë në nenet 

34/6, 55/1, 56, të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën 

e Shqipërisë” (me ndryshime) dhe nenit 21, të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar. 

 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 31.01.2022  

20 

Në projektvendim, në pikën 7, është përcaktuar edhe dokumentacioni që duhet të 

paraqes kandidati ndihmës ligjor në momentin e aplikimit. 

Po ashtu, projektvendimi, pika 8, përcakton se procesi i regjistrimit për konkurrim 

i kandidatëve ndihmës ligjorë kryhet në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës, dhe 

se kandidatët që plotësojnë kriteret, i nënshtrohen konkursit të pranimit, duke paguar 

tarifën e regjistrimit për pjesëmarrjen në konkurs sipas Rregullores së Brendshme të 

Shkollës së Magjistraturës. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet edhe momenti i hyrjes në fuqi të 

vendimit, pikërisht në datën e botimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Bashkëlidhur relacionit është paraqitur edhe projektvendimi i cili i është vënë në 

dispozicion të të gjithë anëtarëve të KLGJ-së.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, përpara se ta hedh në votim, në fakt kisha diçka, ndoshta edhe në formën 

e propozimit, nëse nga ana e kolegëve mbahet parasysh dhe vlerësohet. 

Ju e dini shumë mirë që Këshilli, në fakt, është duke vlerësuar nevojën e sistemit 

dhe procesi i hartës gjyqësore është një proces shumë primar dhe shumë i rëndësishëm. 

Në kuadër të këtij procesi, grupi i punës për hartën gjyqësore, një nga kërkesat që i ka 

ekspozuar dhe që kemi diskutuar me ekspertin që na asiston (ekspert i projektit të zbatuar 

Menagement Institute (INL) dhe Byroja e Departamentit të Shtetit kundër trafikut të 

narkotikëve dhe ligjzbatimin), na kanë mundësuar një dokument, ku përveç analizës që 

kanë bërë burimet njerëzore, që është një analizë deri diku që lidhet me nevojat që kemi, 

por ky lloj projektimi është diçka që shkon përtej, që shkon në një projeksion mbi nevojat 

që na duhen për të ardhmen jo vetëm bazuar në nevojat aktuale që kemi, por janë edhe 

hamendësimet si pjesë e procesit dhe pjesë e kësaj analize. Në rezultatet që na janë 

përcjellë nga ky projekt, që asiston Këshillin jo vetëm për hartën gjyqësore por edhe për 

çështjet e tjera, ajo që është parë si e udhës është që nëse neve do kemi një situatë të mirë, 

për një nivel të kërkuar, është që duhet të kemi gjyqtarë të rinj ndërmjet 56 dhe 80 

gjyqtarë. 

Marrë shkas nga fakti që këshilli është në disa procese dhe këto procese janë 

shumë vendimtare edhe për ecurinë se si do jetë sistemi gjyqësor dhe kur flas për këtë, 

flas për hartën gjyqësore që ne e kemi në proces konsultimi dhe shumë shpejt ne duhet ta 
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miratojmë, dhe pa miratuar këtë hartë ne nuk mund të dimë se kush do të jenë nevojat dhe 

si do ristrukturohet sistemi; duke marrë parasysh edhe të gjithë relacionin/analizën, e bërë 

me shumë detaje dhe shumë profesionale nga Komisioni, në cilësinë e Kryetares do kisha 

dashur që ndoshta raportin e magjistratëve për karshi ndihmësve ligjorë, ta rishikonim 

edhe një herë, pse jo, duke e rritur nga 40 në 45. 

Pse e propozoj këtë? 

E para, e propozoj sepse sot nevojën më të thelluar e kemi për gjyqtarë dhe vetë 

në relacion është pranuar që nevojë konkrete kemi 59 gjyqtarë; 

E dyta, pse nuk themi që t’i kemi më shumë për ndihmësit? – sepse në 

eventualitetin që harta gjyqësore do të miratohej nga qeveria, atëherë ne do kemi një 

gjykatë apeli dhe ndihmësit më pas do të përmblidhen në këtë gjykatë. Por edhe në 

eventualitetin që ne do vlerësojmë gjykatat e shkallës së parë, të cilën nuk e kemi bërë në 

këtë situatë sepse ne nuk mund ta bëjmë dot pa pasur parasysh se çfarë forme do kenë 

këto gjykata; cila do jetë madhësia e tyre; kush do jenë burimet njerëzore; unë do 

propozoja në fakt që pa ndryshuar kuotën për të cilën ne kemi dakordësuar me Shkollën e 

Magjistraturës, duke respektuar nevojat dhe kapacitetet që ka kjo shkollë, të rishikonim 

pjesën e kandidatëve të profilit gjyqtar, ku nga propozimi i ardhur me të drejtë nga 

Komisioni (40 me 15), dhe duke pasur parasysh që në këtë moment kemi ndihmës ligjorë 

në gjykatat e apelit, pse jo, një pjesë të kuotës së ndihmësve ligjorë ta kalojmë tek 

gjyqtarët, duke qenë që pjesa e gjyqtarëve është ajo që neve na dhemb më shumë dhe 

kemi humbje përditë.  

Pra ajo që unë do propozoja do të ishte që në pikën 1, në shkronjën (a), të jemi në 

45 magjistratë dhe për ndihmësit ligjorë, të vazhdojmë të jemi në kuotën me 10 ndihmës 

ligjorë. Nëse pranohet nga Këshilli ky propozim, pa diskutim që do të afektonte edhe 

pikën (ç) të pikës 1. 

Ky është propozimi që kam unë. 

 

Alban Toro: Mundem? 

Naureda Llagami: Po! 

 

Alban Toro: Nuk shikoj ndonjë dobishmëri që të shtojmë 5. Nëse duam ta bëjmë 

këtë pjesë, e zvogëlojmë akoma më shumë pjesën e ndihmësve ligjorë dhe le t’i bëjmë 50 

numrin e gjyqtarëve, duke ulur atë të ndihmësve ligjorë. 5 nuk është se sjell ndonjë 
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mbushje të sistemit kur vetë sistemi ka nevojë për më shumë. Aktualisht ne po 

konstatojmë që Shkolla e Magjistraturës nuk ka mundësi/kapacitet për të prodhuar më 

shumë.  

Kështu që, propozimi për rritjen e numrit në 5, nuk është se do ndryshojë 

panoramën në nevojën për burime njerëzore në trupën gjyqësore. Nëse duam ta 

ndryshojmë, ta ndryshojmë edhe më tepër, duke ulur akoma më shumë numrin e 

ndihmësve ligjorë (pra dhjeta është më ndryshe se pesa). 

 

Naureda Llagami: Unë jam e hapur Alban edhe për më shumë. 

 

Alban Toro: Atëherë, hajde ta bëjmë më shumë.  

Ose e bëjmë me 55 gjyqtarë dhe mos të marrim ndihmës ligjorë. 

 

Naureda Llagami: Edhe kjo mund të jetë një mundësi. 

 

Alban Toro: Nëse ata nuk do të kapin pikët e nevojshme për magjistratë, profili 

gjyqtar, le të konkurrojnë për ndihmës ligjorë me atë pikëzim që kanë. Hajde i bëjmë 55 

gjyqtarë, kur dihet nga të gjithë që nevojat e sistemit janë për më shumë gjyqtarë 

aktualisht sesa për... 

 

Naureda Llagami: Pikërisht! 

Duke pasur parasysh edhe hartën që e kemi në proces... 

 

Alban Toro: Nuk është harta burim i së keqes, ne e shikojmë se nga na vjen 

problemi me mungesat në burime njerëzore në trupën gjyqësore. Kështu që ta bëjmë 55. 

Ndoshta mos është më mirë. Nuk e di çfarë opinioni kanë kolegët?! 

 

Klodian Kurushi: Mund të bëj një koment në lidhje me këto propozimet? 

Nuk është se jam kundër propozimeve që Shkolla e Magjistraturës të hapi dyert 

duke shtuar numrin e kuotave për kandidatët magjistratë, profili gjyqtar. Por në atë çfarë 

ne pasqyruam në relacion, ne kemi marrë parasysh edhe kapacitetet absorbuese të 

shkollës dhe në të gjithë këto vite, thamë që një numër diku tek 70 magjistratë, kanë qenë 

vitet ku shoqëria shqiptare prodhon juristë të mirë që kalojnë testin e magjistraturës. 
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Kështu që ne këtë pikë, ne kemi mbajtur në konsideratë jo vetëm nevojat e sistemit, jo 

vetëm mundësinë se si mund ta përmirësojmë sistemin me hapjen e numrit të kandidatëve 

magjistratë, profili gjyqtar, por kemi marrë në konsideratë edhe mendimin e Shkollës së 

Magjistraturës; dhe duke marrë në konsideratë, unë kam parasysh faktin që Shkolla e 

Magjistraturës është institucioni më i profilizuar, i cili njeh më mirë jo vetëm nevojat e 

sistemit, por edhe nevojat e shkollës për të absorbuar numrin e mjaftueshëm dhe të 

arsyeshëm që ata mundet ta bëjnë pjesë në këtë vit, për vitin e ri akademik (si gjyqtarë 

dhe si prokurorë). 

Nëse do të marrim një propozim mbi një numër 50 (po them), atëherë do na 

shtohen shumë kuotat e përgjithshme për gjyqtarë dhe prokurorë së bashku dhe kam 

përshtypjen se mund të ndikojë edhe në cilësinë e mësimdhënies në shkollë por edhe në 

dobi të sistemit apo jo. Pra a jemi neve të aftë, me shtimin e kuotave të marrim ato 

gjyqtarë që ne duam që të jenë të denjë, të aftë profesionalisht, për sfidat që ato do të 

përballojnë pas vitit 2025. E shoh pak të dyshimtë këtë pjesën. Megjithatë, unë thashë, 

jam i hapur për numrin por duhet të kemi parasysh edhe sugjerimet dhe opinionin që dha 

Shkolla e Magjistraturës në lidhje me numrin e magjistratëve. Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Kryetare, mundem? 

Naureda Llagami: Po! 

 

Brikena Ukperaj: Atëherë, unë do ta vazhdoja diskutimin e zotit Kurushi edhe 

nga një këndvështrim tjetër në fakt, që përveç nevojave të sistemit dhe kapacitetit të 

shkollës, duhet të kemi parasysh edhe ecurinë në vite të procesit të rekrutimit të 

magjistratëve pranë Shkollës së Magjistraturës, të kandidatëve që kanë fituar për të marrë 

pjesë në Programin e Formimit Fillestar. Në rast se ne sot do të miratojmë një kuotë prej 

50 kandidatë për gjyqtarë, dhe 35 ka miratuar Prokuroria, automatikisht do të shkojmë në 

një kuotë të përgjithshme vetëm për magjistratë, që do të jetë 85 (gjyqtarë dhe prokurorë). 

Gjasat janë, të paktën nga çka na ka treguar provimi pranë Shkollës së Magjistraturës, që 

të mos e kalojnë të 85-të fazën e parë të provimit me 60% të pikëve, siç parashikon 

rregullorja dhe pastaj, “penaliteti” do mbetet mbi KLP-në e cila nuk do arrijë dot të 

mbushë kuotën e vet, sepse ne do t’i marrim 50 gjyqtarë, ata do jenë 50 të renditur të 

parët, dhe pastaj pjesa e mbetur, që nuk besoj se do arrijë 35 (nga treguesit që ka pasur 

shkolla), është e vështirë në fakt të arrihet. 
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Nga ana tjetër, ne kemi parashikuar në fakt, edhe pse relacioni është me 40 

kandidatë për gjyqtarë, kemi parashikuar që 15 kuota për ndihmës, nëse ata do të arrijnë 

që të marrin përqindjen e pikëve, përsëri do t’i shtohen kuotave për gjyqtarë. 

Automatikisht edhe ky propozim, përsëri pasojat do t’i ketë mbi kuotat e KLP-së, sepse 

në kushtet kur bëhet një provim, në eventualitetin që do të marrim raportin 50 me 15, do 

të merren të gjithë kuotat për gjyqtarë, dhe pastaj çfarë mbetet në 75, do jetë kuota për 

prokuror. Është një situatë pak delikate. Vërtet flasim për 5 numra, 6 numra, 7 numra apo 

10 numra, por kjo do të reflektojë në të gjithë procesin e rekrutimit dhe të ecurisë së 

Programit të Formimit Fillestar.  

Është e vërtetë gjithashtu edhe fakti që sipas një parashikimi të mundshëm, vende 

vakante në 2025-ën kemi 59. 

Jam e saktë Klodi? – se ndoshta me numrat... 

Klodian Kurushi: Po, 59 janë. 

Brikena Ukperaj: Duhet të kemi parasysh që nuk kemi futur edhe këto nevojat 

për komandime të gjyqtarëve në institucione të tjera. Kështu që, nëse do flasim vetëm për 

nevojat tona, sigurisht që as 40 s’na mjaftojnë, as 50 s’na mjaftojnë, pra nëse flasim për 

nevoja të sistemit, pa llogaritur kapacitetet e shkollës dhe pa marrë mendimin e shkollës. 

Prandaj unë mendoj që ndoshta një zgjidhje e mesme në numrin 45 me 10 është e 

përshtatshme. Edhe për sa i përket ndihmësve ligjorë, në fakt ka qenë edhe iniciativë e 

Këshillit por edhe gjendja e sistemit që dikton prodhimin e ndihmësve sepse ata janë një 

punë shumë e mirë mbështetëse, sidomos për gjyqtarët e apelit, dhe mendoj që shkolla në 

vijimësi duhet të garantojë nxjerrjen e ndihmësve ligjorë nga Programi i Formimit 

Fillestar 9-mujor. Numri 10 të paktën arrin që të plotësojë nevojat për gjykatat e apelit 

dhe pastaj ecurinë e tyre e shohim në vijim. Kështu që, të zvogëlojmë numrin e 

ndihmësve me idenë që sot kemi nevojë për gjyqtarë dhe nuk duhen ndihmës, edhe këtë 

nuk e mendoj zgjidhje.     

Personalisht i mbetem propozimit të bërë nga Kryetarja në fakt, 45 me 10. 

Ndoshta do të ishte një numër i përshtatshëm, që në fakt do të kishim një rritje të kuotave 

prej 10 vakancash (10 kuota) në krahasim me vitin e mëparshëm; nga ana tjetër, e rrisim 

numrin e kandidatëve për magjistratë por jo aq shumë sa të kondicionojmë ose të themi, 

në një farë mënyre të dëmtohej KLP-ja në rast se nuk do të fitonin 75 (sipas ecurisë së 

rezultateve që ka treguar Shkolla e Magjistraturës); nga ana tjetër, garantojmë edhe një 

numër 10 nëpunësish (ndihmës ligjorë) për gjykatat e apeleve.  
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Kjo është analiza, në këndvështrimin tim, lidhur me propozimin e paraqitur nga 

Komisioni i Karrierës. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit Brikena! 

Ndonjë koleg tjetër? 

 

Irena Plaku: Të ndërhyj edhe unë? 

Naureda Llagami: Po, Irena! 

 

Irena Plaku: Shqyrtuam vërtet edhe mundësitë e shkollës dhe nevojat që ka 

sistemi aktualisht, qëndrojnë edhe ato që tha Klodi dhe ato që tha Brikena, por mendoj që 

numër 55 do të bëjë edhe pamundësi vijimin e shkollës për dy vitet e tjera, për shkak se 

ka edhe mungesë të gjyqtarëve udhëheqës, çka do të ulte cilësinë sepse do të detyrohet që 

të caktohet një magjistrat për dy studentë, kështu që do të ishte edhe e pamundur për 

cilësinë. Mendoj që nuk është vetëm viti i parë ai që i pengon, por është edhe vijimi i dy 

viteve të tjera të magjistratëve. Kështu që numri 55 është goxha i lartë, për mendimin tim. 

Edhe tek 45 prapë më duket i lartë, por gjithsesi, them dakord deri në 45. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ndonjë koleg tjetër? 

Atëherë, t’i hedhim propozimet në votim, pra duke filluar me propozimin e parë i 

cili rrit vetëm me 5 numrin e magjistratëve dhe ul me 10 numrin e ndihmësve ligjorë, 

duke çuar numrin e magjistratëve në tërësi në 80. Jeni dakord? 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Ndjesë edhe një herë.  

Propozimi është që magjistratë 45, plus 10? 

Naureda Llagami: Po! 

Dritan Hallunaj: Dakord. 

 Ridvan Hado: Dakord.  

 Alban Toro: Kundër.  
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 Fatmira Luli: Dakord dhe gjykoj që mënyra sesi është përpiluar vendimi mbulon 

edhe rastet nëse do kemi konkurrentë më shumë që marrin pikët për gjyqtarë, është e 

hapur mundësia që ato të përfshihen, kështu që jam dakord me propozimin.  

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi (lexohet vetëm pika 1 e cila pësoi ndryshime):  

1. Përcaktimin e numrit të kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, dhe i 

kandidatëve ndihmës ligjorë, që do të pranohen në Programin e Formimit Fillestar pranë 

Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, si më poshtë: 

a. Numri i kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, që pas kalimit të testimit 

profesional, do të pranohen në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, është 45 (dyzet e pesë). 

b. Numri i kandidatëve ndihmës ligjorë, që pas kalimit të testimit profesional, do 

të pranohen për të ndjekur për një periudhë prej nëntë muajsh Programin e Formimit 

Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, është 10 

(dhjetë), kandidatë ndihmës ligjorë. 

c. Në rast se, në përfundim të procedurës së aplikimeve për pranimin në formimin 

fillestar, nuk ka kërkesa që plotësojnë numrin e planifikuar të kandidatëve ndihmës 

ligjorë, kuotat e parashikuara në shkronjën “b” do t’i shtohen kandidatëve magjistratë, 

profili gjyqtar. 

ç. Në rast se, në renditjen përfundimtare të testimit profesional ka konkurrentë 

mbi numrin 80 (tetëdhjetë), që sipas Rregullores së Brendshme të Shkollës së 

Magjistraturës kanë arritur pikët e nevojshme për kandidatët magjistratë, kuotat e 

planifikuara për në pikën 1, shkronja “b” mund t’i shtohen numrit të përgjithshëm të 

kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar. Në çdo rast numri i kandidatëve të shtuar 

magjistratë, profili gjyqtar nuk mund të kalojë numrin e planifikuar sipas pikës 1, 

shkronja “b” të këtij vendimi. 

d. Në rast se nga konkurrentët nuk arrihen pikët që nevojiten për kandidatët 

magjistratë, kuotat e mbetura mund t’i shtohen numrit të përgjithshëm të kandidatëve 
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ndihmës ligjorë, të cilët plotësojnë nivelin e minimumit të pikëve që parashikon 

Rregullorja e Brendshme e Shkollës së Magjistraturës. 

 Pikat e tjera miratohen siç i ka përcjellë Komisioni. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 31.01.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional për vitin 2019, për gjyqtaren {...}”, relatore znj. Brikena Ukperaj.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 14:35 

dhe mbaroi në orën 17:12. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

 
2 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e dyta sipas rendit të ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional për vitin 2019, për 

gjyqtaren {...}”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, që bëhet fjalë për 

shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional për vitin 2019, për 

gjyqtaren {...}”. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Ukperaj për relatimin e këtij 

projekt-akti. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Gjyqtarja {...} është vlerësuar me procedurë të përshpejtuar për vitin kalendarik 

2019 për shkak të aplikimit të saj në procedurat e ngritjes në detyrë. 

Në projektraportin e vlerësimit, me të cilin janë njohur të gjithë anëtarët dhe 

gjyqtarja e cila nuk ka paraqitur kundërshtime, evidentohen në mënyrë analitike dhe sipas 

një analize të hollësishme procedura si dhe të gjithë të dhënat nga burimet e vlerësimit, të 

përshkruara në mënyrë të hollësishme edhe në raportin analitik, që është pjesë përbërëse e 

projektraportit të vlerësimit. Kështu që, në vijim do të vijojë relatimin me propozimet e 

mia si relatorë lidhur me vlerësimin e katër kritereve të vlerësimit.  

Për sa i përket “Aftësive profesionale të gjyqtares”, kriteri i “Njohurive ligjore”, 

“Aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e 

normave”, në cilësinë e relatores propozoj shkallën e aftësisë “shumë të lartë”, 25 pikë, 

duke marrë parasysh që nga të dhënat e burimit të vlerësimit rezulton se gjyqtarja ka 

aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë, të saktë dhe të kuptueshëm të fakteve të 
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çështjes, proces në të cilin ajo arrin nga një analizë e integruar më vete dhe në tërësi e 

provave, pavarësisht pretendimeve të palëve mbi rrethanat e faktit. Identifikimi i natyrës 

së marrëdhënies juridike, duke i paraprirë në çdo rast analizës së fakteve të provuara, 

orienton jo vetëm linjën e mëpasshme të arsyetimit të vendimit, por edhe lexuesin në 

kuptueshmërinë e asaj çka është vendosur. Gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në 

identifikimin e normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale të akteve ligjore 

dhe nënligjore që gjejnë zbatim mbi faktin objekt shqyrtimi. 

Lidhur me “Aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, propozimi 

është përsëri për shkallë aftësie “shumë të lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë, pasi në 

tërësi, në të gjitha vendimet përfundimtare, norma juridike analizohet në çdo komponent 

të saj, ku evidentohet zbërthimi sipas pjesëve përbërëse dhe lidhja e tyre me njëra tjetrën, 

në funksion të përcaktimit të qëllimit të normës dhe arsyetimit pse ajo identifikohet si ligj 

i zbatueshëm mbi faktet konkrete.    

Lidhur me “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit”, propozimi 

është për shkallë aftësie “shumë e lartë”, pikëzimi 15 pikë, pasi gjuha e përdorur dhe 

mënyra e organizimit të mendimit, mundësojnë lexim të organizuar që ofron kalime nga 

njëra pjesë e vendimit tek tjetra, në mënyrë logjike. Mënyra e të shkruarit të vendimit i 

shërben jo vetëm qartësisë dhe kuptueshmërisë, pa përsëritje dhe rikthim në çështje të 

analizuara më parë, por siguron qëndrueshmëri të mendimit, pa ndërprerje dhe e bën atë 

të rrjedhë natyrshëm, si një i tërë. 

Lidhur me “Strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, 

propozimi përsëri është për shkallë aftësie “shumë të lartë”, me 10 pikë, pasi mënyra e 

standardizuar e të shkruarit të vendimit gjyqësor orienton lehtësisht lexuesin dhe i 

shërben kuptueshmërisë së logjikës juridike për atë që është konkluduar. 

Lidhur me “Cilësinë e analizës dhe e argumentimit logjik”, shkalla e aftësisë 

propozohet “shumë e lartë”, dhe pikëzimi me 25 pikë, pasi vlerësohet nga tërësia e 

burimeve të vlerësimit një shkallë shumë e larë kujdesi të gjyqtares për të identifikimin e 

marrëdhënies shkak-pasojë dhe zbatimin e dispozitave ligjore mbi një situatë të caktuar. 

Në tërësi në vendimet e vëzhguara gjyqtarja e shoqëron analizën e saj juridike me 

praktikën gjyqësore. Arsyetimi i vendimeve është i qartë, i plotë duke marrë në analizë të 

gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse, në përmbushje të standardit të  

procesit të rregullt ligjor. 
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Për kriterin e parë të aftësive profesionale, propozimi për nivelin e vlerësimit 

është niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm", me 100 pikë. 

Sa i përket kriterit të dytë “Aftësitë organizative”, për sa i përket treguesit të 

“Respektimit të afateve ligjore”, është bërë një analizë e detajuar, duke marrë parasysh jo 

vetëm analizën matematikore por edhe logjike dhe propozohet që për këtë tregues 

pikëzimi i gjyqtares të jetë me 9 pikë, pasi pavarësisht analizës së të dhënave 

matematikore dhe atyre logjike, gjyqtarja duhet t’i kishte kushtuar vëmendje më të madhe 

çështjeve me afat ligjor shqyrtimi, të cilat përshkruhen në projektraportin e vlerësimit. 

Për sa i përket treguesit të “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, gjyqtarja 

propozohet të pikëzohet me 5 pikë, pasi shqyrtimi i 19.01% të çështjeve jashtë standardit 

minimal 87-ditor, ka ardhur përgjithësisht për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e gjyqtares, 

si dhe rezulton se gjyqtarja, pavarësisht ngarkesës, ka përfunduar më shumë se 50% të 

standardit sasior në fuqi. 

Për sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, propozimi është me 

5 pikë, pasi ajo rezulton “më e shkurtër se standardi për të gjitha kategoritë e çështjeve 

për gjykimin administrativ”. 

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore” rezulton me 

një rendiment 95.33%, i cili sipas Metodologjisë duhet të vlerësohet me 10 pikë, duke e 

rritur me një shkallë aftësinë, pasi ky rendiment përgjithësisht ka ardhur për shkaqe që 

nuk janë përgjegjësi e gjyqtares, sikundër është treguesi sasior i punës së saj (nga 409 

çështje të përfunduara me vendim, 268 çështje janë me palë kundërshtare) pra 50% më 

shumë se treguesi sasior në fuqi dhe kjo përbën shkak për rritjen me një nivel të 

pikëzimit, nga 8 pikë që i përkon 95.33% në 10 pikë.  

Për sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, 

ka rezultuar më e shkurtër për të gjitha kategoritë e çështjeve; e barabartë me afatin 

procedural, duke marrë parasysh afatin 7-ditor dhe afatin 20-ditor (janë analizuar të gjitha 

në projektvendim). Për këtë arsye propozohet të pikëzohet me 15 pikë. 

“Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore”, për sa i përket treguesit “Numri 

mesatar i seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

shmangien e atyre jo-produktive”, ka rezultuar numri i seancave, në çështjet e analizuara, 

1.8 seanca dhe shkallë e lartë e aftësisë në shmangien e seancave produktive. 

Për sa i përket treguesit tjetër që ka të bëjë me “Kryerjen e veprimeve të 

nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor”, shkalla e aftësisë “shumë e 
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lartë”, propozimi për 20 pikë, pasi në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë në raportin 

analitik dhe burimeve të vlerësimit gjyqtarja ka treguar kryerjen me efiçencë të 

veprimeve procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke 

respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre si dhe duke marrë të gjitha masat për 

zhvillimin e gjykimit në kohë, me efiçencë dhe duke respektuar të drejtat e palëve 

ndërgjyqëse. 

Për sa i përket dy treguesve të tjerë “Rregullshmëria...” dhe “Saktësia dhe plotësia 

e dokumentacionit të dosjes”, shkalla e aftësisë propozohet të jetë “shumë e lartë”, 

pikëzimi me 5 dhe 10 pikë. 

Përfundimisht, në kriterin e “Aftësive organizative të gjyqtares”, niveli i 

vlerësimit është "Shkëlqyeshëm", me 94 pikë. 

 Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, për shkak të 

parimit të prezumimit dhe në mungesë të të dhënave që mund të ndikonin në secilin nga 

treguesit e këtij kriteri, siç është etika në punë, integriteti dhe paanësia e gjyqtarit, duke 

marrë parasysh që për periudhën e vlerësimit nuk ka pasur asnjë ankim të referuar tek 

ILD (sipas shkresës së dërguar nga ILD-ja), në mungesë të masave disiplinore apo të të 

dhënave të tjera të cilat mund të na ishin vënë në dijeni nga kryetari i gjykatës, pikëzimi 

për të gjithë treguesit dhe për të gjithë kriterin e vlerësimit është me 100 pikë, niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm".  

Për sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, propozohet niveli 

i vlerësimit maksimal për aftësinë e komunikimit, “Respektimin e konfidencialitetit dhe 

mbrojtjes së të dhënave personale” dhe aftësinë e bashkëpunimit.   

Për sa i përket gatishmërisë së gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari 

jashtëgjyqësore, janë analizuar trajnimet në kuadër të formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe trajnime të tjera profesionale jashtë kësaj shkolle, të organizuara nga 

institucione ndërkombëtare të njohura si të tilla, dhe propozohet vlerësimi me 20 pikë 

(është brenda marzhit të ditëve të trajnimit të parashikuar në ligj). 

Për sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e magjistratëve”, është marrë 

parasysh kontributi i saj në programin e trajnimit vazhdues të gjyqtarëve në pozicionin e 

lehtësuesit si dhe faktin që gjyqtarja është caktuar mentore dhe ka mentoruar gjatë 

periudhës së vlerësimit. Për këtë arsye propozohet pikëzimi me 5 pikë.  
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Për sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me median dhe 

publikun të gjykatave”, përsëri është propozuar pikëzimi me 5 pikë, pasi në dosjen e 

vlerësimit dhe në projektraport reflektohet angazhimi i gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë. 

Ndërsa, për sa i përket “Publikimeve ligjore akademike”, propozimi për pikëzim 

është 0 pikë, për shkak se nuk kanë rezultuar të dhëna lidhur me publikimet ligjore 

akademike.  

Për kriterin “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, propozohet niveli i  

vlerësimit "Shkëlqyeshëm", me 95 pikë. 

Për të katër kriteret e vlerësimit propozimi është niveli i përgjithshëm i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm", me 389 pikë. Në fund të projektraportit janë përgatitur edhe propozimet 

dhe rekomandimet që kanë të bëjnë kryesisht me nxitjen e gjyqtares për të vazhduar 

mbajtjen në konsideratë angazhimin e saj në aktivitetet trajnuese, pjesëmarrjen në 

veprimtari ndërinstitucionale si dhe në fushën e publikimeve ligjore. Faleminderit!  

Nëse ndonjëri nga anëtarët ka pyetje në lidhje me raportin? 

 

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë raportin në tërësi sipas propozimit të ardhur nga relatorja, ku 

pikëzimi për katër kriteret e vlerësimit për magjistraten është 389 dhe niveli përfundimtar 

i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe 

profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe 

është pjesë përbërëse e tij.  

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

Apelit, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(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 31.01.2022) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, për kandidatin 

z. {...}”, hartuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z.Dritan Hallunaj.3 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:35 

dhe mbaroi në orën 17:12. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (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) 

 
3 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e treta sipas rendit të ditës. 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me 

vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, për kandidatin z. {...}”, hartuar nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, relator z.Dritan Hallunaj. 

  

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me 

vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, për kandidatin z. {...}”. Relator i aktit do të jetë zoti 

Hallunaj. 

 

Dritan Hallunaj: Kryetare, faleminderit! 

Në lidhje me sa ju relatuat, për shqyrtimin e këtij projektvendimi, nga ana jonë 

është bërë relacioni për tërheqjen e këtij kandidati. 

Me Vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka vendosur: 

“1. Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit 

Durrës, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile…”. 

Me Vendimin nr. 181 dhe nr. 182, datë 28.05.2020 janë hapur procedurat për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, po në fushën e të drejtës civile. 

Kandidati ka aplikuar në të tria këto vende vakante (për pozicionin nr. 173, nr. 

181 dhe nr. 182, datë 28.05.2020). 
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I është lënë koha e mjaftueshme kandidatit që të aplikojë dhe ai ka aplikuar duke 

u caktuar edhe relatori përkatës (znj. Marçela Shehu). 

Në përfundim të të gjithë procedurës së verifikimit paraprak të bërë nga relatorja 

për kandidatin, në lidhje me tre kriteret formale të kandidimit të tij, Këshilli ka dalë me 

një vendim nr. 308, datë 10.09.2020, duke vendosur:  

1. Verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, në procedurat e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës dhe në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira 

në fushën e të drejtës civile, të shpallura me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 

173, nr. 181 dhe nr. 182 datë 28.05.2020, të kritereve të “përvojës profesionale 

minimale”, të “mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale”. 

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit për vendet vakante të sipërcituara (pozicionet  nr. 173, nr. 181 dhe nr. 182 

datë 28.05.2020). 

Ndërkohë, në lidhje me kriteret e verifikimit të pasurisë dhe të figurës, në 

shkronjën “b”, pika 5, të Vendimeve të Këshillit nr. 173, nr. 181 dhe nr. 182, datë 

28.05.2020, përcaktohet se: “Kriteret ligjore që duhet të plotësojë kandidati për t’u 

ngritur në detyrë pranë gjykatës së shkallës së dytë përcaktohen ..., si më poshtë: ... b) 

Kandidati duhet të kalojë me sukses procesin e verifikimit të pasurisë dhe të figurës, sipas 

Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 75, datë 

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

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

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”.  

Këshilli i ka kërkuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit trajtimin me përparësi 

të këtij kandidati dhe ky Komision, me vendimin nr. 326, datë 17.12.2020, ka vendosur:  

“1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. {...}, gjyqtar i komanduar 

në Gjykatën e Apelit Durrës.  

2. Vendimi, i arsyetuar me shkrim, u njoftohet subjekteve... .” 

Vendimi më lart i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit rezulton të ketë marrë 

formë të prerë më datë 24.03.2021, pasi nuk është ankimuar.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në pikën 1, të nenit 136, në pikën 1, të nenit 

147 dhe në shkronjat “c” dhe “ë”, të nenit 147/a, të Kushtetutës së Republikës së 
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Shqipërisë, në pikat 8 dhe 9, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në pikën 24, Seksioni 

A, Kreu V, të Vendimit të tij nr.70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, mbas shortit për zgjedhjen e relatorëve, me vendimin nr. 

57, datë 16.02.2021 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, ka vendosur: 

Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 

173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe ka caktuar si relator z. Toska 

për këtë procedurë. 

Si pasojë e mbarimit të mandatit 3-vjeçar të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

z. Ilir Toska, më vendimin nr. 25, datë 17.01.2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

Ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 57, datë 16.02.2021 “Për fillimin e 

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për 

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 173, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”; ndryshimin e pikës 2, të vendimit nr. 231, 

datë 02.06.2021 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionet e lira, të shpallura me vendimet nr. 174, datë 

28.05.2020, dhe nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, dhe ndryshimin 

e pikës 2, të vendimit nr. 390, datë 22.09.2021 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës penalë, të shpallur me vendimin nr. 129, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, si më poshtë: 

Caktimin e z. Dritan Hallunaj, si relator për këto procedura përzgjedhjeje për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës.  

Kandidati është njoftuar, duke mos shfaqur ndonjë pretendim në lidhje me 

relatorin, por konstatohet se kandidati z. {...}, me shkresën e paraqitur pranë Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, protokolluar me nr. {...} prot., datë 10.12.2021, ndërkohë që paraqet 

kërkesën për kandidim në pozicionin e gjyqtarit në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e shpallur me vendimin nr. {...}, datë 07.12.2021, ai ka shprehur vullnetin e tij 

mbi tërheqjen nga kandidimi në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë të 
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shpallur me vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, procedura 

të cilat ishin në proces.  

Në rrethanat e mësipërme, kur kandidati është në procedurën e përzgjedhjes, u 

përgatit ky relacion bazuar në pikën 36, Seksioni B, Kreu V, të Vendimit të Këshillit nr. 

70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, ku 

përcaktohet se: “Kandidati ka të drejtë të tërhiqet nga kandidimi derisa nuk ka përfunduar 

procedura e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, duke depozituar kërkesën e tij me 

shkrim. Mbi këtë kërkesë, me propozim të relatorit të çështjes, Këshilli vendos 

përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për këtë kandidat dhe përjashtimin e tij 

nga procedurat e mëtejshme të kandidimit. Vendimi i Këshillit i njoftohet kandidatit dhe 

bëhet publik në faqen e tij zyrtare”. 

Duke vlerësuar të qartë dhe të plotë vullnetin e shfaqur nga kandidati z. {...} për 

t’u tërhequr nga kandidimi, për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për 

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 173, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe duke vlerësuar të rregullt procedurën e 

ndjekur për këtë kandidat deri tani, relatori i çështjes ia parashtroi rastin Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës, i cili në mbledhjen e datës 25.01.2022, konsideruar të qartë dhe të 

plotë vullnetin e këtij kandidati për t’u tërhequr nga kandidimi për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur 

me vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, bazuar në pikën 36, 

Seksioni B, Kreu V, të Vendimit nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur për përfundimin e kësaj 

procedure ngritjeje në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për kandidatin, për shkak të 

tërheqjes së tij nga kandidimi. 

Për këtë arsye kemi përgatitur edhe projektvendimin, ku në pikën e parë është 

shprehur: 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, 

për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me Vendimin nr. 173, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes 

së tij nga kandidimi për këtë pozicion.  

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

të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si 
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dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Hallunaj! 

Nëse nuk ka diskutime nga kolegët, e hedhim projekt-aktin në votim. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi miratimin e projekt-aktit për përfundimin e procedurës 

së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës civile të shpallur me Vendimin nr. 173, datë 28.05.2020, për kandidatin z. {...}, 

sipas propozimit të ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 31.01.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para 

afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro).4 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:35 

dhe mbaroi në orën 17:12. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 
4 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e katërta sipas rendit të ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtaren znj. {...}”, 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 projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtaren znj. {...}”. Relator për këtë projekt-akt është zoti Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit! 

Më lejoni ta paraqes në mënyrë të sintetizuar këtë relacion, në kushtet kur është 

bërë i ditur më parë Këshillit. 

Konkretisht, për të normalizuar sado pak dhe për të ndihmuar punën në Gjykatën 

e Apelit Durrës, e cila aktualisht vazhdon të jetë në kufijtë minimal të funksionalitetit, 

nga ana e Këshillit, më herët me vendimet nr. 410, datë 29.09.2021, dhe me vendimin nr. 

411, datë 29.09.2021, është zgjatur afati i caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. 

{...} deri në datën 07.10.2022 dhe më pas është ricaktuar kjo gjyqtare e skemës së 

delegimit në Gjykatën e Apelit Durrës. 

Ndërkohë, gjatë kësaj kohe, nga ana e gjyqtares {...} ka kandiduar për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 120, datë 01.04.2021. Aktualisht 

kjo procedurë ngritjeje në detyrë ka përfunduar me vendimin e Këshillit nr.593, datë 

23.12.2021: 1. Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 
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Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}, duke parashikuar që efektet juridike 

të këtij vendimi të fillojnë më datë 01.02.2022. 

 Pikërisht kjo situatë, për Komisionit e Zhvillimit të Karrierës përfaqëson një 

shkak për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit për zonjën {...}, 

kështu që në këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 

projektvendimin përkatës, bazuar në parashikimet e shkronjës “e”, pika 1, të nenit 4 dhe 

të pikës 4, të neni 14 të Vendimit të Këshillit nr. 22, datë 07.02.2019. 

 Bashkëlidhur keni projektvendimin, në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të 

miratoni: 

 1. Përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. 

{...}.  

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 01.02.2022. 

3. 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”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier dhe Gjykatës së Apelit Durrës.  

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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, kalojmë në votimin e projekt-aktit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 
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 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, 

për gjyqtaren znj. {...}.  

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 01.02.2022. 

3. 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”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier dhe Gjykatës së Apelit Durrës.  

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. 

 Faleminderit!  

 Punë të mbarë! 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 


