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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 22.07.2022) 

 

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 14:40 dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

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. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

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

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 
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2. Valbona Bala, USAID. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

4. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimeve lidhur me caktimin në pozicion të gjyqtarëve të emëruar 

më datë 20.07.2022, të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, si më poshtë: 

1.1 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...};  

1.2 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...};  

1.3 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...};  

1.4 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...};  

1.5 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}; 

1.6 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}; 

1.7 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...};  

1.8 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}; 

1.9 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...};  

1.10 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}; 

1.11 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}; 

1.12 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...};  

1.13 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}; 

1.14 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}; 

1.15 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}; 

1.16 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}; 

1.17 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...};  

1.18 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}; 

1.19 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}; 

1.20 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}; 

1.21 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}; 

1.22 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}; 

1.23 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}. 

 

Ilir Rusi: Përshëndetje të nderuar kolegë! 
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Pavarësisht nga ora e njoftuar për fillimin e mbledhjes së sotme, për shkak të 

dinamikës së ditës së sotme në lidhje me shprehjen e vullnetit nga ana e gjyqtarëve të 

emëruar, të cilët kanë marrë në mbledhjen e mëparshme statusin e gjyqtarit dhe sot do 

shprehnin deklaratat në lidhje me vendet përkatëse të punës, duke iu referuar gjykatave 

përkatëse, për të cilat ne kemi shpallur pozicionet e lira, mbledhjen e sotshme e deklaroj 

të hapur në orën 14:40.  

Sipas rendit të ditës, kemi shqyrtimin e projektvendimeve lidhur me caktimin në 

pozicion të gjyqtarëve të emëruar më datë 20.07.2022, të përgatitura nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës. Për më tej fjalën ia jap Kryetarit të Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, z. Kurushi, për të relatuar çështjen përkatëse. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

Të nderuar kolegë! 

Parashtroj relacionin e radhës që ka për objekt projektvendimin për caktimin në 

pozicion të gjyqtarëve të emëruar më datë 20.07.2022. 

Sikurse jeni në dijeni emërimi i magjistratëve të rinj dhe caktimi i tyre në pozicion 

ka qenë një prioritet i punës dhe veprimtarisë së Këshillit Lartë Gjyqësor, jo vetëm për 

shkak të detyrimit ligjor, por dhe për shkak të nevojave që kanë gjykatat për shtimin e 

numrit të gjyqtarëve. Emërimi i tyre dhe caktimi në pozicion ka një procedurë të 

mirëpërcaktuar në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Këshilli, pasi përfundoi procedurat e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore 

për rekrutimin si gjyqtarë të kandidatëve të cilët kanë mbaruar Shkollën e Magjistraturës 

në vitin akademik 2021-2022, për 23 (njëzet e tre) të diplomuar, 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 e tij të datës 

20.07.2022 bëri emërimin e tyre “gjyqtar”, mbështetur në nenin 136/a të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe nenit 35 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Këshilli, duke mbajtur parasysh numrin e gjyqtarëve të emëruar më datë 

20.07.2022, pozicionet e lira në sistemin gjyqësor, me vendimin nr. 318, datë 
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21.07.2022, shpalli 23 (njëzet e tre) pozicione të lira për të diplomuarit në përfundim të 

programit trevjeçar të formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, në vitin akademik 

2021-2022. 

Legjislacioni në fuqi, konkretisht neni 39, pika 3, e ligjit 96/2016, pasi thekson që 

gjyqtarët e diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës, pas emërimit të tyre si gjyqtar, kanë 

përparësi në caktimin e tyre në pozicion, parashikon që ky caktim bëhet duke respektuar 

kriteret e mëposhtme ligjore: 

a) renditjen e tyre në listën e të diplomuarve, të bërë nga Shkolla e Magjistraturës, 

bazuar në rezultatet e provimeve gjatë vitit të parë dhe të dytë, provimit përfundimtar, si 

dhe vlerësimet gjatë praktikës profesionale; 

b) përmbushjen e preferencave të deklaruara nga të diplomuarit në formimin 

fillestar, për tri gjykata.  

Pra, kriteri kryesor për caktimin në pozicion të të emëruarve është renditja e bërë 

nga Shkolla e Magjistraturës bazuar në rezultatet e tyre të studimeve. 

Konkretisht, sipas listës së dërguar nga Shkolla e Magjistraturës me e datës 

01.07.2022, renditja e të diplomuarve të emëruar në përfundim të programit trevjeçar të 

formimit fillestar, në vitin akademik 2021-2022 është si më poshtë: 

1. Z. {...}; 

2. Z. {...}; 

3. Z. {...}; 

4. Znj. {...};  

5. Z. {...}; 

6. Z. {...}; 

7. Znj. {...}; 

8. Z. {...}; 

9. Z. {...}; 

10. Znj. {...}; 

11. Z. {...}; 

12. Znj. {...}; 

13. Znj. {...}; 

14. Znj. {...}; 

15. Znj. {...}; 
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16. Znj. {...}; 

17. Znj. {...}; 

18. Z. {...}; 

19. Znj. {...}; 

20. Znj. {...}; 

21. Znj. {...}; 

22. Znj. {...}; 

23. Znj. {...}. 

Z. {...} renditet i katërti në listën e përcjellë nga Shkolla e Magjistraturës, por 

duke qenë se Këshilli, me vendimin nr. 273, datë 20.07.2022 ka vendosur: 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; lista zhvendoset me një 

pozicion pas të renditurit të tretë në listë.  

Të gjithë gjyqtarët e emëruar më datë 20.07.2022, kanë shprehur preferencat e 

tyre, duke renditur tre pozicione të lira për caktimin në detyrë, pasqyruar në formë 

tabelare si më poshtë. 

Tabela është inkorporuar në relacion dhe unë po e lexoj: 

Tabela me preferencat e të diplomuarve 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 

1. {...} – Preferenca e parë, Gjykata Administrative Durrës; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Kavajë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan. 

2. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Administrative Shkodër; 

Preferenca e dytë, Gjykata e Shkallës së Parë Administrative Durrës; Preferenca e tretë 

Gjykata e Shkallës së Parë Kavajë. 

3. {...} - Preferenca e parë Gjykata e Shkallës së Parë Kavajë; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së parë Administrative Durrës; Preferenca e tretë Gjykata e Shkallës 

së Parë Administrative Shkodër. 

4. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan; Preferenca e dytë, 
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Gjykata e Shkallës së Parë Administrative Durrës; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës 

së Parë Administrative Vlorë. 

5. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Kavajë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Lezhë. 

6. {...} – Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Administrative Vlorë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së 

Parë Vlorë. 

7. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Lezhë; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Fier. 

8. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Fier; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Lezhë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan. 

9. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Administrative Vlorë;  

Preferenca e dytë, Gjykata e Shkallës së Parë Fier; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës 

së Parë Elbasan. 

10. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Kavajë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan. 

11. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Fier; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Korçë. 

12. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Fier; Preferenca e dytë, 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së 

Parë Shkodër. 

13. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Administrative Vlorë;  

Preferenca e dytë, Gjykata e Shkallës së Parë Administrative Gjirokastër; Preferenca e 

tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë. 

14. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Fier; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Shkodër. 

15. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Fier; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Sarandë. 

16. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë; Preferenca e dytë, 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër; Preferenca e tretë, Gjykata e 

Shkallës së Parë Berat. 
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17. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Berat; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Korçë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Shkodër. 

18. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Shkodër; Preferenca e 

dytë, Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë 

Sarandë. 

19. {...} – Preferenca e parë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Gjirokastër; Preferenca e dytë, Gjykata e Shkallës së Parë Berat; Preferenca e tretë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë (në relacion është cituar Shkodër si preferencë e tretë). 

20. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Korçë; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Berat. 

21. {...}; Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Sarandë; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Berat; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Shkodër. 

22. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Kukës; Preferenca e dytë, 

Gjykata e Shkallës së Parë Shkodër; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë Lezhë. 

23. {...} - Preferenca e parë, Gjykata e Shkallës së Parë Sarandë; Preferenca e 

dytë, Gjykata e Shkallës së Parë Korçë; Preferenca e tretë, Gjykata e Shkallës së Parë 

Berat. 

Propozimi i Komisionit: 

Sa më sipër, bazuar në kriteret e përcaktuara në pikën 3, të nenit 39, të ligjit 

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

ndryshuar, në përmbushje të funksionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor sipas pikës 1, të 

nenit 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe sipas shkronjës “b”, të nenit 

86, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, 

Komisioni për Zhvillimin e Karrierës ka hartuar projektvendimet për caktimin në 

pozicion të secilit gjyqtar të emëruar më datë 20.07.2022. 

Në këto propozime Komisioni ka mbajtur në konsideratë së pari, renditjen e tyre 

në listat përkatëse të të diplomuarve të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës dhe, së 

dyti, për aq sa ka qenë e mundur, preferencat e tyre.  

Vlen të përmendet se për 19 të emëruar, propozimi për caktimin në pozicion 

konsiston në preferencën e parë të tyre. Për 2 të emëruar të tjerë, propozimi për caktimin 

në pozicion konsiston në preferencën e dytë të tyre. Për 1 të emëruar, propozimi për 

caktimin në pozicion konsiston në preferencën e tretë, dhe vetëm për një të emëruar (atij 
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të renditur në fund të listës së të diplomuarve), propozimi për caktimin në pozicion nuk 

konsiston në asnjë nga preferencat e përzgjedhura nga ana e tij. 

Lidhur me caktimin në pozicion në 4 (katër) gjykata administrative të shkallës së 

parë të shpallura nga Këshilli, Komisioni ka mbajtur në konsideratë edhe kërkesat e pikës 

5, të nenit 39, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, sipas të cilit “I emëruari që caktohet në pozicion 

në gjykatat administrative, duhet të ketë përvojë pune në të paktën një vit e gjysmë në 

administratën publike ose të ketë rezultate "shumë të mira" në lëndët e së drejtës 

administrative në Shkollën e Magjistraturës”.  

Lidhur me të emëruarit të cilët kanë shprehur preferenca për këto gjykata rezulton 

se: 

1. {...}, në lëndën administrative është vlerësuar “shumë mirë” dhe ka përvojë 

pune në administratën publike.  

2. {...}, është vlerësuar “shumë mirë” në lëndën administrative dhe ka përvojë 

pune si oficer i policisë gjyqësore. 

3. {...}, është vlerësuar “shumë mirë” në lëndën “E së drejtës administrative”. 

4. {...}, është vlerësuar “mirë” në lëndën “E së drejtës administrative”. 

(Si {...} edhe {...} nuk kanë përvojën e punës 1 vit e gjysmë siç kërkon neni 39, 

pika 5.) 

5. {...}, është vlerësuar “shumë mirë” në lëndën administrative. Ka përvojë pune 

si përmbaruese gjyqësore dhe si pedagoge. 

6. {...}, është vlerësuar “mirë” në lëndën administrative.  

Vlen të theksohet se, sipas shkronjës “a”, pika 1, të nenit 41 të ligjit nr. 96/2016 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, që 

përcakton të drejtat dhe detyrimet e të emëruarit”, parashikohet se “I emëruari duhet të 

pranojë pozicionin e ofruar në përputhje me nenet 39 dhe 40, të këtij ligji, duke përfshirë: 

a) pozicionin që nuk është deklaruar në preferencat e tij; ...”. 

Më konkretisht, propozimet sipas pikave 1 të projektvendimeve respektive 

konsistojnë në caktimin në pozicion të gjyqtarëve të emëruar si më poshtë: 

1. Z. {...} pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Administrative Durrës; 

2. Z. {...} pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër; 

3. Z. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë; 
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4. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

5. Z. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

6. Z. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

7. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë; 

8. Z. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; 

9. Z. {...} pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë; 

10. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

11. Z. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; 

12. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; 

13. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

14. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; 

15. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; 

16. Znj. {...} pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër; 

17. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; 

18. Z. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër; 

19. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; 

20. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; 

21. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; 

22. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës; 

23. Znj. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

Pastaj vijojmë me propozimet për pikat e tjera të projektvendimit, të cilat janë të 

pasqyruara në projektvendimin e dërguar dhe që besoj se do diskutohet bashkërisht dhe 

do votohet për pranimin ose jo të tyre. 

Faleminderit për vëmendjen e treguar. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Kurushi! 

Ftoj anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor nëse kanë diskutime apo propozime 

mbi relacionin e parashtruar prej tij. 

Meqenëse koha e arsyeshme për të shprehur propozime apo diskutime nga ana e 

anëtarëve përfundoi, atëherë ftoj Këshillin për të kaluar në miratimin e caktimit në 

pozicione të gjyqtarëve të emëruar, duke filluar nga numri rendor i parë deri tek i fundit, 

në mënyrë nominale. 
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Atëherë, projektvendim “Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}” 

– në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}”. 

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

 1. Gjyqtari i emëruar z. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Durrës. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit.  

Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Sipas rendit të ditës, kalojmë në pikën 1.2 të tij, në miratimin e 

projektvendimit “Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}” – pranë 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 
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Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}”. 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, në referim të bazës ligjore përkatëse, vendosi: 

 1. Gjyqtari i emëruar z. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Shkodër. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor). 

 

Ilir Rusi: Vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në pozicion 

të gjyqtarit të emëruar z. {...}” – në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

 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. 
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 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}”. 

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

 1. Gjyqtari i emëruar z. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Kavajë. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në pozicion 

të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – në Gjykatën e Shkallës së Parë Elbasan. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Elbasan. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 
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3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}” – në Gjykatën e Shkallës së Parë Elbasan. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}”. 

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

 1. Gjyqtari i emëruar z. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Elbasan. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan. 

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit.  
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}”. 

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

 1. Gjyqtari i emëruar z. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Elbasan. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë. 

 Irena Plaku: Pro. 
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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 caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Lezhë. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}”. 

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

 1. Gjyqtari i emëruar z. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Fier. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}” – pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}”. 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në bazën ligjore përkatëse, vendosi: 
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 1. Gjyqtari i emëruar z. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Vlorë. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Vlorë. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 
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drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}”. 

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

 1. Gjyqtari i emëruar z. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Fier. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 
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Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Fier. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 
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Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Vlorë. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

 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. 
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 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Fier. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Vlorë. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 
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3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Gjirokastër. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Gjirokastër. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.07.2022  
 

23 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Berat. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Berat. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 
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Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. {...}”. 

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

 1. Gjyqtari i emëruar z. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Shkodër. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Berat. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Berat. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë. 

 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. 
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 Vendim “Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Korçë. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Sarandë. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 
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3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me miratimin e projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}” – në Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Kukës. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës. 

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit.  
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Ilir Rusi: Në vijim, vazhdojmë me projektvendimin “Për caktimin në pozicion të 

gjyqtares së emëruar znj. {...}” – në Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë. 

 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 caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. {...}”. 

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

 1. Gjyqtarja e emëruar znj. {...} caktohet në pozicion pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Tropojë. 

2. Ushtrimi i funksionit të gjyqtares fillon nga data e betimit. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë. 

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 botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

Me miratimin e këtij projektvendimi, rendi i ditës është i ezauruar. 

Unë do t’i uroja suksese magjistratëve në ushtrimin e funksionit të tyre, pranë 

gjykatave përkatëse. 
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Njëkohësisht edhe një falenderim për Këshillin e Lartë Gjyqësor për punën 

intensive të bërë në këto tre ditët e fundit, me qëllim që të plotësohen sado pak vakancat e 

krijuara në organet tona gjyqësore, me qëllim funksionalitetin e tyre dhe arritjen apo 

krijimin e një besimi të shtuar tek publiku, në lidhje me pritshmërinë e tyre në dhënien e 

drejtësisë.  

Ju faleminderit! 

Mbledhjen e deklaroj të mbyllur. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 


