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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 21.07.2022) 

 

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

pozicioneve të lira për gjyqtarët e emëruar më datë 20.07.2022, të diplomuar në 

përfundim të programit trevjeçar të formimit fillestar 2019-2022”, i përgatitur nga 

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

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

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

orën 12:20 dhe mbaroi në orën 14:34. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu:  

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

Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

4. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shpalljen e pozicioneve të lira për gjyqtarët e emëruar 

më datë 20.07.2022, të diplomuar në përfundim të programit trevjeçar të formimit 

fillestar 2019-2022”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Klodian Kurushi). 

  

Ilir Rusi: Përshëndetje të nderuar anëtarë! 

Meqenëse është një mbledhje plenare me dyer të hapura doja të shprehja 

falenderimet e mia për grupin e punës në lidhje me miratimin e hartës së re gjyqësore, 

njëkohësisht edhe procesin në raport me reformën në drejtësi, të ecë sa më shpejt dhe më 

mirë për shkak të këtij miratimi, dhe duke zgjidhur edhe problematikat që ka sjellë 

reforma në drejtësi.  

Siç jeni njoftuar, sot është mbledhja e radhës, datë 21.07.2022, ora 12:00. Kemi 

një rend i cili është bërë me dije paraprakisht. Në respekt të rendit të ditës, fjalën do t’ia 

jepja zotit Kurushi për të relatuar në lidhje me shqyrtimin e projektvendimit “Për 

shpalljen e pozicioneve të lira për gjyqtarët e emëruar më datë 20.07.2022, të diplomuar 

në përfundim të programit trevjeçar të formimit fillestar 2019-2022”. 

Fjala është për ju zoti Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit zoti Rusi! 
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Përshëndetje kolegë! 

Pa humbur kohë po filloj me prezantimin e relacionit që ka për objekt shqyrtimin 

për ditën e sotme të projektvendimit për shpalljen e pozicioneve të lira për gjyqtarët e 

emëruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin e datës 20.07.2022.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi përfundoi procedurat e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtarë të kandidatëve për magjistratë, profili gjyqtar, 

të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2021-2022, bazuar në 

vendimin e tij nr. 75, datë 23.05.2019, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së 

gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, të ndryshuar, në 

Mbledhjen Plenare të datës 20.07.2022, bëri emërimin e tyre si gjyqtar, mbështetur në 

nenin 35 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Në ushtrim të përgjegjësisë dhe të funksionit të përcaktuar në nenet 147, pika 1 

dhe 147/a, pika 1, shkronja “ë”, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në 

përmbushje të detyrimit të përcaktuar në nenin 39, pika 1, të Ligjit nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor duhet të shpallë pozicionet e lira për gjyqtarët e emëruar me vendimin e 

datës 20.07.2022.   

Me shkresën nr. {...} prot., datë 12.07.2022, në përputhje me parashikimet e nenit 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar, Shkolla e Magjistraturës ka përcjellë listën e kandidatëve të 

diplomuar për magjistratë, profili gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2021-2022, 

gjithsej 24 (njëzet e katër) kandidatë.  

Gjithashtu me shkresën nr. {...}, datë 04.07.2022 të Shkollës së Magjistraturës, 

Këshilli vihet në dijeni me vendimin nr. {...} prot., datë 04.07.2022 “Për fillimin e 

hetimit disiplinor” ndaj kandidatit për magjistrat z. {...} si person i dyshuar për shkelje të 

karakterit disiplinor, sipas parashikimit të germës “e” të nenit 33 të Rregullores së 

Brendshme të Shkollës së Magjistraturës. 

Me vendimin nr.273, datë 20.07.2022 Këshilli ka vendosur: 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 21.07.2022 (Pika 1) 
 

4 

Pezullimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatin për 

t’u emëruar magjistrat z. {...}, të filluar me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 21, 

datë 17.01.2022, deri në përfundimin me vendim të formës së prerë të procedurës së 

hetimit disiplinor të filluar nga Prokurori për Disiplinën pranë Shkollës së Magjistraturës. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet z. {...} dhe Shkollës së Magjistraturës. 

3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim bashkë me vendimin përfundimtar që do të 

jepet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, në përfundim të procedurës së verifikimit të pasurisë 

dhe figurës së kandidatit për magjistrat.  

Ndodhur në këto kushte, ndërsa ka përgjegjësinë dhe detyrimin ligjor për caktimin 

në pozicion të të diplomuarve, të emëruar tashmë si gjyqtarë, në përmbushje të 

preferencave të të emëruarve, në përputhje me renditjen e tyre në listën e të diplomuarve, 

Këshilli do të duhet të shpallë vendet e lira për 23 (njëzet e tre) të diplomuar gjyqtarë. 

II. Propozimi i Komisionit 

Për këtë shkak, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin, 

“Për shpalljen e pozicioneve të lira për të emëruarit më datë 20.07.2022, të diplomuar në 

përfundim të programit të formimit fillestar 2019-2022”. 

Në pikën 1 të projektvendimit, përcaktohet pikërisht shpallja e pozicioneve të lira 

të të diplomuarve në përfundim të programit trevjeçar të formimit fillestar. 

Në këtë rast është mbajtur në konsideratë përcaktimi i bërë në nenin 25, pika 1, të 

Ligjit nr. 48/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.96/2016, sipas të cilit 

“Deri  në  miratimin nga këshillat të akteve nënligjore të vlerësimit etik dhe profesional të 

magjistratëve dhe të realizimit të procedurave të vlerësimit, sipas këtij ligji, por jo më 

vonë se afati i caktuar për përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar të magjistratëve, 

emërimi i kandidatëve të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, që sipas ligjit është 

parësor, nuk do të ndërvaret nga përfundimi i procedurave të transferimit paralel dhe/ose 

të ngritjes në detyrë për magjistratët”.  

Pra, pavarësisht se sipas nenit 39, pika 1, të ligjit në fjalë, pozicionet e lira për të 

emëruarit duhet të shpallen “pas përfundimit të procedurave të transferimit paralel dhe 

ngritjes në detyrë”, ndërsa aktualisht jemi nën regjimin e dispozitës kalimtare, Këshilli do 

të duhet të shpallë pozicionet e lira për të emëruarit më datë 20.07.2022, pa kryer më parë 

lëvizjet paralele dhe të ngritjes në detyrë. 
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Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohen pozicionet e lira në gjykatat përkatëse, 

ku në total parashikohet shpallja e 23 (njëzet e tre) pozicioneve të lira, pra sipas numrit të 

të emëruarve me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor më datë 20.07.2022.  

Lidhur me përcaktimin e një numri të tillë pozicionesh të lira është mbajtur në 

konsideratë përcaktimi i bërë në nenin 25, pika 2, të Ligjit nr. 48/2019 “Për disa shtesa 

dhe ndryshime në Ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit “Për shpalljen e pozicioneve të lira për kandidatët 

për magjistrat të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, në çdo rast, këshillat vlerësojnë 

mbarëvajtjen e sistemit të drejtësisë dhe, në veçanti, nevojat urgjente të gjykatave dhe 

prokurorive në këndvështrim të funksionalitetit të tyre”. Pikërisht, referuar kësaj 

dispozite, por edhe në konsideratë të përcaktimeve të nenit 15, pika 4, shkronja “a” dhe të 

nenit 90, të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, sipas pikave 2 të projektvendimeve të propozuara janë përcaktuar në total 23 

pozicione të lira, që i korrespondon numrit të gjyqtarëve të emëruar me vendimin e datës 

20.07.2022, por që mban në konsideratë: i) pozicionet e lira në tërësi në sistemin gjyqësor 

në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe atë administrativ, në 

kuptimin e plotësimit pikërisht të atyre pozicioneve që paraqesin nevoja urgjente në 

pikëpamje të funksionalitetit aktual të tyre, ii) por edhe në një të ardhme të afërt referuar 

projeksioneve për mbarëvajtjen e sistemit të drejtësisë. 

Sa i përket pozicioneve të lira të shpallura është mbajtur në konsideratë gjithashtu: 

i) numri i pozicioneve të lira në secilën nga gjykatat që paraqesin nevoja urgjente në 

pikëpamje të funksionalitetit aktual të tyre; ii) madhësia e gjykatave; iii) distanca fizike e 

tyre me kryeqytetin.  

Ky relacion shoqërohet gjithashtu edhe me një informacion mbi gjendjen e 

sistemit gjyqësor lidhur me vakancat, si edhe ngarkesa respektive e gjyqtarëve. 

Në mënyrë tabela, disa tregues janë si më poshtë: 

Berati, parashikimi ynë është 2 vende, organika 10, në detyrë janë 3, ngarkesa 

është 1267. 

Elbasan, parashikimi ynë është 2-3 vende, organika 14, në detyrë janë 5, 1 

gjyqtare ka paraqitur kërkesën për dorëheqjen (e patrajtuar), ngarkesa është 3077. 

Fieri, 4 vende, organika 14, në detyrë janë 5, ngarkesa është 1136. 
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Kavaja, 1 vend i parashikuar, organika 4, në detyrë 3, ngarkesa 971. 

Korçë, 1 gjyqtar në parashikimet tona, organika 14, në detyrë janë 6, ngarkesa 

është 1535.  

Kukësi, 1, organika 4, në detyrë 3, ngarkesa 438. 

Lezha, 1, organika 5, në detyrë 3, ngarkesa 761. 

Saranda, parashikimi ynë është për 1 gjyqtar, organika 6, në detyrë 4, ngarkesa 

1122. 

Shkodër, parashikimi 1, organika 14, në detyrë 7, ngarkesa 1351. 

Tropoja, parashikimi 1, organika 4, në detyrë janë 2 gjyqtarë, ngarkesa 75, 

Vlora, parashikimi 3, organika 14, në detyrë 6, ngarkesa 2070. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, parashikimi 1, organika 4, në 

detyrë janë 3, ngarkesa 2485. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, parashikimi 1, organika 4, 

në detyrë është 1, ngarkesa 155. 

Administrative Shkodër, shkalla e parë, parashikimi 1, organika 4, në detyrë janë 

3, ngarkesa 803. 

Administrative Vlorë, shkalla e parë, parashikimi është 1, organika 4, në detyrë 2, 

ngarkesa 1379. 

Vendet e hapura në total janë 23. 

Në pikën 3 të projektvendimit parashikohet e drejta e të emëruarve, referuar pikës 

3 të nenit 35, si dhe pikave 3 dhe 4 të nenit 36, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, për të përcaktuar, sipas 

renditjes preferenciale, tri gjykata nga ato sipas pikës 2 të projektvendimit, në të cilat ata 

kërkojnë të caktohen në pozicion. 

Në pikën 4 të projektvendimit, parashikohet detyrimi i të emëruarve, referuar 

nenit 8 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, për deklarimin e situatës së papajtueshmërisë ambientale sipas 

përcaktimeve të pikës 3 të kësaj dispozite ligjore. 

Më tej, në pikën 5 të projektvendimit parashikohet afati i aplikimit nga të 

emëruarit, afat ky që është përcaktuar deri më datë 22.07.2022, ora 12.00 afat ky që 
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vlerësohet i mjaftueshëm për të paraqitur ata preferencat e tyre përpara Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Në këtë pikë të projektvendimit është përcaktuar edhe se mungesa e aplikimit, pra 

mungesa e paraqitjes së preferencave nga të emëruarit, nuk passjell ndalimin e 

procedurës së caktimit të tyre në pozicion.  

Në pikën 6 të projektvendimit përcaktohen dokumentet që të emëruarit duhet të 

dorëzojnë në momentin e aplikimit, konkretisht: i) Një deklaratë me shkrim ku përcakton, 

sipas renditjes preferenciale, tri gjykata nga ato sipas pikës 2 të këtij vendimi, në të cilat 

kërkon të caktohet; ii) Një vetëdeklarim me shkrim, sipas Shtojcës së këtij vendimi, ku të 

deklarojë nëse ndodhet apo jo në një nga rastet e papajtueshmërisë ambientale sipas 

përcaktimeve të nenit 8, pika 3, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Së fundi, në projektvendim parashikohet hyrja në fuqi menjëherë, dhe botimi në 

faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit për vëmendjen. 

Bashkëlidhur relacionit është edhe projektvendimi përkatës për vendet e lira të 

propozuara dhe të prezantuara në këtë relacion. 

Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Kurushi! 

Ftoj anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor nëse kanë diskutime në lidhje me këtë 

projektvendim. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

Në fakt unë nuk kam asnjë propozim. 

Thjesht dua të shpreh konsideratën time për punën që ka bërë Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, qoftë për sa i përket analizës që ka bërë lidhur me gjendjen në të 

cilën ndodhet sot sistemi, krahasuar kjo analizë jo vetëm për sa i përket raportit të 

vakancave të përhershme dhe vakancave të përkohshme, por edhe ngarkesës mesatare për 

gjyqtar që sot ka në të gjitha gjykatat e shkallës së parë. Nuk kam propozim konkret. Jam 
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dakord me propozimin dhe konkluzionin e sjellë sot për miratim në mbledhje plenare nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Faleminderit! 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Ukperaj! 

Anëtarët e tjerë kanë ndonjë diskutim, propozim? 

Atëherë, meqenëse përfundoi koha e arsyeshme për propozime apo jo, po kaloj 

projektvendimin për vendim, duke ftuar anëtarët për të votuar për projektvendimin e 

përcjellë nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për shpalljen e pozicioneve të lira për gjyqtarët e emëruar më datë 

20.07.2022, të diplomuar në përfundim të programit trevjeçar të formimit fillestar 2019-

2022”. 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 147, pika 1 dhe nenin 147/a, pika 

1, shkronja “ë”, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenin 39, pika 1, të Ligjit 

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

nenin 25, pika 2, të Ligjit nr. 48/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 

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

konsideratë të përcaktimeve të nenit 15, pika 4, shkronja “a” dhe të nenit 90, të Ligjit nr. 

98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, duke mbajtur 

parasysh numrin e gjyqtarëve të emëruar më datë 20.07.2022 dhe pozicionet e lira në 
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sistemin gjyqësor në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe atij 

administrativ, me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, vendosi: 

1. Shpalljen e pozicioneve të lira për të diplomuarit në përfundim të programit 

trevjeçar të formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, në vitin akademik 2021-2022 

dhe të emëruar gjyqtarë më datë 20.07.2022. 

2. Pozicionet e lira janë si më poshtë: 

i) dy pozicione në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat; 

ii) tre pozicione në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan  

iii) katër pozicione në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier; 

iv) një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë; 

v) një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë;  

vi) një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës; 

vii) një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë; 

iix) një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë; 

ix) një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër; 

x) një pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë; 

xi) tre pozicione në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

xii) një pozicion në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës; 

xiii) një pozicion në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër; 

xiv) një pozicion në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër; 

xv) një pozicion në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

3. Të emëruarit sipas pikës 1 të këtij vendimi kanë të drejtë të përcaktojnë, sipas 

renditjes preferenciale, tri gjykata nga ato sipas pikës 2 të këtij vendimi, në të cilat ata 

kërkojnë të caktohen. 

4. Të emëruarit sipas pikës 1 të këtij vendimi kanë detyrimin të deklarojnë 

situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të nenit 8, pika 3, të Ligjit 

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

ndryshuar. 

5. Afati i aplikimit është deri më datë 22.07.2022, ora 12.00. Mungesa e aplikimit 

nuk passjell ndalimin e procedurës së caktimit në pozicion të të emëruarve. 
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6. Në momentin e aplikimit, të emëruarit sipas pikës 1 të këtij vendimi duhet të 

dorëzojnë pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor këto dokumente: 

i) Një deklaratë me shkrim ku përcakton, sipas renditjes preferenciale, tri gjykata 

nga ato sipas pikës 2 të këtij vendimi, në të cilat kërkon të caktohet. 

ii) Një vetëdeklarim me shkrim, sipas Shtojcës së këtij vendimi, ku të deklarojë 

nëse ndodhet apo jo në një nga rastet e papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve 

të nenit 8, pika 3, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Në vijim të rendit të ditës, çështjet e tjera janë për t’u diskutuar me dyer të 

mbyllura. 

 

* * * 

(Pikat 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


