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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 04.02.2021) 

 

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

përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kandidatëve për në provimin e 

pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për kancelar, 

për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë, ose për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit, për 

vitin akademik 2021-2022”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

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

orën 11:04 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen dhe përbërjen e Komisionit të Përkohshëm 

për verifikimin e kandidatëve për në provimin e pranimit në Programin e Formimit 

Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e 

Lartë, ose për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit, për vitin akademik 2021-2022”, 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Mbledhje plenare e datës 04.02.2021. 

Sot në rendin e ditës janë 5 çështje.  

Çështja e parë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për ngritjen dhe 

përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kandidatëve për në provimin e 

pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për kancelar, 
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për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë, ose për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit, për 

vitin akademik 2021-2022”. 

Çështja e dytë është shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raporti vjetor 

mbi veprimtarinë e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për 

vitin 2020””. 

Çështja e tretë është shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës 

penale, të shpallura me vendimet nr.242, nr.243 dhe nr.244, datë 09.07.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj.{...}”. 

Çështja e katërt është shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së 

vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin), të  

gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”. 

Çështja e fundit është shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së 

përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për 

gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë”. 

Jeni dakord me rendin e ditës? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

Kalojmë në shqyrtimi i çështjes së parë e cila ka të bëjë me ngritjen dhe përbërjen 

e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kandidatëve për në provimin e pranimit në 

Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për kancelar, për këshilltar 

ligjor në Gjykatën e Lartë, ose për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit, për vitin akademik 

2021-2022. 

Siç jeni në dijeni, javën e kaluar, me Vendimin nr.35, datë 28.01.2021, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor, miratoi numrin e kandidatëve që do pranohen në Programin e Formimit 

Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, ndër të tjera ka përcaktuar në këtë vendim nr. e 

kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë që pas kalimit të testimit profesional do 

të pranohen për të ndjekur këtë program të formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës. 
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Miratimi i këtij vendimi i hap rrugën procesit të aplikimit dhe, më tej, të 

regjistrimit për konkurrim në Shkollën e Magjistraturës, të kandidatëve për këshilltarë 

dhe ndihmës ligjorë. 

Sipas ligjit, në përfundim të këtij procesi, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka detyrimin 

për verifikimin e kritereve ligjore të pranimit në provimin e pranimit në Shkollën e 

Magjistraturës, të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, përcaktuar kjo në 

nenin 53, pikat 4/b dhe 9, të Ligjit nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Ndërkohë KLGJ duke qenë përgjegjës për verifikimin e kushteve dhe kritereve 

ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ligjor dhe për ndihmës ligjor, 

ka miratuar rregulla më të detajuara, me vendimin nr. 424, datë 12.10.2020, për 

procedurën që zbaton Këshilli i Lartë Gjyqësor për verifikimin e kushteve dhe kritereve 

ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ligjor ose për ndihmës ligjor. 

Në këtë vendim është parashikuar procedura e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjor, pa dashur që t’i përsëris. 

Lidhur me këtë proces, në këtë rregullore, siç keni dijeni, është parashikuar roli i 

Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për verifikimin e 

kandidatëve fitues për në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, për kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë ose për 

ndihmës ligjor në gjykatat e apelit.  

Nga ana tjetër, në zbatim të pikës 20 të kësaj rregulloreje është përcaktuar se për 

kandidatët për në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar, verifikimi i 

kritereve dhe kushteve ligjore do të bëhet nga një Komisioni i Përkohshëm që ngrihet në 

muajin janar të çdo viti, pas përcaktimit nga Këshilli të numrin të kandidatëve që do të 

pranohen në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës për atë vit 

akademik. 

Përbërja e Komisionit të Përkohshëm, sipas projektvendimit, propozohet të jetë 

tre anëtarë, dy anëtarë gjyqtarë dhe një anëtar jogjyqtar. Nga ana tjetër, ajo që propozohet 

është që të hidhet shorti për përbërjen e këtij Komisioni. 
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Më lejoni të sqaroj që kemi përfshirë, tek çështjet që do verifikojë ky Komision, 

edhe për kancelarët sepse nga ana e Këshillit i është kërkuar Shkollës së Magjistraturës 

që të na japë numrin e vendeve, kapacitetin që mund të ketë kjo shkollë për të trajnuar 

kancelarë të rinj dhe në eventualitetin që ne do kemi një numër të caktuar, atëherë i njëjti 

Komision do bëjë edhe verifikimin e kancelarëve.  

Projektvendimi është i strukturuar në tre pika, siç ju është vënë në dispozicion. 

Nëse nuk keni ndonjë diskutim mbi përmbajtjen, atëherë unë do ftoja 

administratën që të vijojë me hedhjen e shortit.  

 

Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, kam unë në fakt një ndërhyrje, nëse mundet, 

pas relatimit tuaj. 

Naureda Llagami: Po, Brikena! 

Brikena Ukperaj: Duke shpresuar në mirëkuptimin e të gjithë anëtarëve, për 

shkak të ngarkesës së punës që kam aktualisht, do kërkoja që të mos përfshihesha në 

short, për shkak se aktualisht jam e ngarkuar, dhe në fakt i gjithë Komisioni im, në 

hartimin e proceseve që lidhen me procesin e vlerësimit etik dhe profesional të 

gjyqtarëve, dhe për shkak të prioritetit që ka Gjykata e Lartë, po punojmë intensivisht, 

dhe unë duhet të japë angazhimin maksimal. Së dyti, veç kësaj, jam e angazhuar si 

relatore në procedurat e verifikimit të kancelarëve në detyrë, të cilat edhe ato duhet të 

përfundojnë sa më shpejt, sepse në varësi të tyre varet edhe numri i kancelarëve që mund 

të përfshihen në Shkollën e Magjistraturës. Së treti, jam e angazhuar në Komisionin e 

Verifikimit të Ankesave si anëtare e përhershme e këtij Komisioni. Dhe së katërti, duhet 

patjetër të eci me procedurat për miratimin e rregullave të vlerësimit të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë, duhet të përfundojnë sa më shpejt sepse prej 

tyre varet plotësimi i disa pozicioneve që janë emergjente për Gjykatën e Lartë.  

    

 Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

 Fjalën e ka kërkuar zonja Kadi. 
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Brunilda Kadi: Edhe unë Kryetare kam të njëjtën kërkesë, që të mos përfshihem 

tek ky short, për shkak të ngarkesës, sidomos me procedurat për vlerësimin etik dhe 

profesional të gjyqtarëve që kanë kandiduar për Gjykatën e Lartë.  

 

Naureda Llagami: Po, zoti Muharremaj! 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

Edhe unë kisha të njëjtën kërkesë, përveç detyrave që kemi të gjithë së bashku në 

Komisionin e Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, aktualisht kryej edhe detyrat sa i 

përket marrëdhënieve me publikun dhe me mediat. Kështu që, nëse do të ishte e mundur, 

kërkoj edhe unë që të përjashtohem nga shorti. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Atëherë, unë mendoj që t’i kalojmë propozimet një nga një, 

me votim. 

 

Ilir Toska: Unë mendoj t’i kalojmë bashkërisht.  

Naureda Llagami: Në fakt Brikena foli për të gjithë Komsionin, por meqë secili 

nga anëtarët vazhduan të flisnin për veten e tyre. 

Ilir Toska: Kam përshtypjen që Komisioni i Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

kërkon që të mos jetë pjesë e shortit. Mbase do jetë e panevojshme t’i shqyrtojmë një nga 

një. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë si e vlerësojmë pjesën, që të përjashtojmë 

Komisionin e vlerësimit, meqenëse ne në fakt e kemi pranuar që vlerësimi në këtë 

moment është prioritet dhe ngarkesa që ka ky Komision është një ngarkesë e madhe sepse 

duhet të procedojnë jo vetëm me Gjykatën e Lartë, por duhet të procedojnë edhe me 

pozicionet në gjykatat e apelit, duke marrë parasysh edhe se si është gjendja.  

Kështu që unë do ftoja kolegët që të jemi të hapur dhe t’i pranojmë kërkesën.  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 
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Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. Faleminderit kolegëve për mirëkuptimin! 

Brikena Ukperaj: Pro. Gjithashtu edhe unë falënderoj kolegët. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi që anëtarët e Komisionit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale të mos përfshihen në shortin për këtë Komision.  

 

Vijon procedura e shortit: 

*Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve që vijnë nga radhët e 

gjyqtarëve: z. Medi Bici, znj. Marçela Shehu, z. Ilir Toska, z. Dritan Hallunaj. 

Emri i parë i përzgjedhur rezulton z. Medi Bici (anëtari i parë i Komisionit të 

Përkohshëm). 

Emri i dytë i përzgjedhur rezulton z. Ilir Toska (anëtari i dytë i Komisionit të 

Përkohshëm). 

*Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve që vijnë nga radhët e 

gjyqtarëve: z. Maksim Qoku, z. Alban Toro dhe znj. Fatmira Luli. 

Tërhiqet një nga goglat dhe anëtari i përzgjedhur rezulton z. Alban Toro. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Atëherë, kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro.     

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kandidatëve për në 

provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për 

kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë, ose për ndihmës ligjor në gjykatat e 

apelit, për vitin akademik 2021-2022 (në vijim Komisioni i Përkohshëm). 

2. Komisioni i Përkohshëm përbëhet nga tre anëtarë, 2 anëtarë gjyqtarë dhe 1 

anëtar jogjyqtar, të cilët zgjidhen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me propozim të bërë nga 

Kryetari apo çdo anëtar i Këshillit (të hiqet kjo fjali “me propozim të bërë nga Kryetari 

apo çdo anëtar i Këshillit”), ndërsa Kryetari i Komisionit zgjidhet nga anëtarët e tij me 

propozim të Kryetarit të Këshillit. 

3. Përbërja e Komisionit të Përkohshëm, bazuar në pikën 2 të këtij vendimi është: 

1. Z. Medi Bici; 2. Z. Ilir Toska; 3. Z. Alban Toro. 

4. Komisioni i Përkohshëm merr masat për përmbushjen e detyrës së tij bazuar në 

procedurat dhe afatet e parashikuara në Vendimin nr. 424, datë 12.10.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të 

rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës ligjor”. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 04.02.2021) 

 

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

vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit për vitin 2020””, përgatitur nga Komisionit të Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

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

orën 11:04 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raporti vjetor mbi veprimtarinë e 

Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2020””, 

përgatitur nga Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e dytë të rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me raportin vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit të Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2020. 

Kjo është hera e parë që Komisioni raporton përpara Këshillit. 

Ju e dini shumë mirë që bazuar në pikën 16, të nenit 62 të Ligji nr. 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ku përcaktohet se: “Brenda muajit janar të 

çdo viti kalendarik, secili komision i përhershëm paraqet ne mbledhjen plenare të 

Këshillit raportin vjetor të veprimtarisë me gjetjet dhe rekomandimet përkatëse. Raporti 

bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit”, kam kënaqësinë të paraqes sot, Raportin 

Vjetor të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për vitin 

2020.  
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Përpos të qenit një detyrim ligjor, hartimi i këtij raporti vjetor është një proces 

vetëvlerësimi dhe vetëreflektimi mbi sfidat dhe arritjet përgjatë 1 viti. Vështirësisë së të 

qenit në fillesat e ushtrimit të funksionit të këtij komisioni, i atashohen edhe problematika 

të tjera shtesë që mbart procesi i rivlerësimit kalimtar lidhur me vakancat e krijuara në 

sistemin gjyqësor (veçanërisht për pjesën e nëpunësve civil gjyqësor), tërmeti i nëntorit si 

dhe pandemia globale e shkaktuar nga COVID-19. Këto fenomene, të cilat sfiduan jo 

vetëm sistemin gjyqësor por në tërësi shoqërinë shqiptare dhe atë globale, përpos 

ngarkesës së shtuar, e vendosën Komisionin e Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit në kushte emergjente, ku nevoja për të reaguar kërkonte shpejtësi, vizion dhe 

largpamësi për të adresuar rast pas rasti problematikat e evidentuara.  

Raporti vjetor ofron një përshkrim analitik dhe të detajuar të veprimtarisë së 

Komisionit, e cila pasqyrohet përmes analizës specifike të vendimmarrjeve të ndërmarra 

sipas kompetencave që ligji i ka atribuuar këtij Komisioni. Krahas analizës cilësore, 

veprimtaria e Komisionit vjen e pasqyruar në këtë raport, edhe përmes të dhëna sasiore 

(shifra) e cila materializon në mënyrë koncize dhe vizuale gjithë volumin e punës së 

Komisionit.  

Një vëmendje e veçantë në këtë raport i është kushtuar gjithashtu, identifikimit të 

arritjeve kryesore të Komisionit të cilat kanë shënjestruar rrugëtimin 1-vjeçar të tij, 

përmirësimeve në infrastrukturën teknologjike si dhe planifikimit financiar dhe buxhetor 

në funksion sa të rritjes së transparencës, eficencës dhe aksesit në sistemin gjyqësor po aq 

edhe administrimit të mirë dhe efikas të veprimtarisë së vetë Këshillit dhe gjykatave.  

Kuadri ligjor i ka atribuuar Komisionit funksione të rëndësishme në nivel 

strategjik, me qëllim ndjekjen e dinamikave të sistemit dhe marrjen e masave specifike 

për t’iu përgjigjur në kohë dhe me eficencë nevojave të tij. Kjo kompetencë e Komisionit 

materializohet me hartimin dhe monitorimin e zbatimit të Planit Strategjik të vetë 

Këshillit, ashtu sikurse dhe me ndërmarrjen e masave të tjera strategjike, qoftë edhe në 

nivele “ad hoc”, për adresimin nga pikëpamja vizionare e çështjeve specifike me të cilat 

ballafaqohet Këshilli dhe sistemi gjyqësor.  

Gjithashtu, Komisioni ka funksione të thelluara administrativo–menaxheriale. 

Kompetencë kjo e cila lidhet me rregullimin e brendshëm të gjykatave nga pikëpamja e 
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burimeve njerëzore, infrastrukturore dhe pasurive të paluajtshme/aseteve si dhe 

përcaktimin e standardeve etike profesionale të nëpunësve civil gjyqësor, me qëllim 

garantimin e një sistemi funksional dhe eficent. Miradministrimi i sistemit gjyqësor ka 

një fokus të veçantë në veprimtarinë e Komisionit, pasi garanton jo vetëm mbarëvajtjen e 

sistemit por njëkohësisht përcakton standardet dhe premisat për rritjen e eficencës dhe 

efikasitetit të sistemit për t’iu përgjigjur në kohë dinamikave të ndryshme. 

Ndër të tjera, Komisioni është përgjegjës për hartimin, miratimin dhe monitorimin 

e politikave buxhetore dhe financiare për Këshillin dhe sistemin gjyqësor, duke garantuar 

burimet e nevojshme financiare në kuadër të mbarëvajtjes së funksionalitetit të vetë 

Këshillit dhe gjykatave në vend. Kjo kompetencë e Komisionit del në pah sidomos gjatë 

procesit të planifikimit të projektbuxhetit afatmesëm (PBA), negocimit e mandej në 

monitorimin e zbatimit të këtij buxheti, me qëllim jo vetëm garantimin e standardeve të 

menaxhimit financiar por mbi të gjitha për vlerësimin e situatës financiare dhe buxhetore 

të Këshillit dhe sistemit gjyqësor dhe rialokimin apo shpërndarjen e fondeve për 

përmbushjen e nevojave të identifikuara.  

Përgjatë vitit 2020 Komisioni ka realizuar 84 mbledhje, të cilat janë materializuar 

në 72  vendimmarrje, nga të cilat: 7 janë në fushën e planifikimit strategjik; 53 janë në 

fushën e administrimit dhe eficencës; 12 janë në fushën e planifikimit dhe menaxhimit 

financiar dhe buxhetor. 

Në veprimtarinë e tij 1-vjeçare, volumi sasior por edhe cilësor i vendimmarrjeve 

të Komisionit dëshmon për një angazhim maksimal për të reaguar në kohën dhe me 

mjetet e duhura ndaj problematikave të ndryshme të sistemit. Duke qenë se një pjesë e 

madhe e vendimmarrjeve, gati 70% e tyre, janë tepër të rëndësishme në kuadër të 

ndërtimit të një administrate civile gjyqësore profesionale, Komisioni ka bashkëpunuar 

ngushtë me anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, 

bashkëpunim ky, i cili vjen në funksion të bashkërendimit të angazhimeve për garantimin 

e ekselencës së sistemit gjyqësorë në të gjitha nivelet.  

Gjithashtu, një pjesë e vendimmarrjeve të përmendura që janë hartuar,  shprehin 

arritjet më të spikatura të Komisionit gjatë vitit 2020. Kështu, më lejoni që t’ju them që 

ndër vendimmarrjet që mund të përmendim janë: 
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Miratimi i rregullores për parandalimin e konfliktit të interesave dhe deklarimin e 

pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Këshillin e Lartë Gjyqësor.  

Rritja e eficensës së Gjykatës së Lartë nëpërmjet shtimit të stafit administrativ dhe 

miratimit të rregullores standarde “Për organigramën, përshkrimin e detyrave dhe 

përgjegjësive të kategorive të punonjësve të Gjykatës së Lartë”. Ky produkt është bërë në 

bashkëpunim me Komisionin e Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale dhe ka 

ardhur i propozuar në Këshill si produkt i tre anëtarëve, dhe është vazhdimësia e tryezës 

së rrumbullakët bërë për “Donor Coordination”. 

Gjithashtu një çështje tjetër mjaft e rëndësishme në të cilën Komisioni ka reaguar 

në mënyrë të shpejtë, ka qenë reforma për nëpunësin civil gjyqësor e cila merr zanafillën 

nga miratimi i vendimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e 

statusit të nëpunësit civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në gjykata”. 

Vendimmarrje tjetër e rëndësishme ka qenë shpallja e 17 vendeve vakante në 

pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat e apelit.  

Emërimi i përkohshëm i 4 këshilltarëve ligjorë pranë Gjykatës së Lartë dhe 9 

ndihmësve ligjorë pranë gjykatave të apelit.  

Fillimi i verifikimit të kritereve ligjore, pasurisë dhe integritet për kancelarët në 

detyrë, ndihmësit dhe këshilltarët ligjorë, me qëllim garantimin e profesionalizimit, 

integritetit dhe pastërtisë së figurës për këta funksionar publik.  

Miratimi i propozimit “Për llojet dhe masat e tarifave gjyqësore dhe procedurën e 

mbledhjes së tyre” në përputhje me Ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në 

Republikën e Shqipërisë”, propozim i cili i është dërguar Ministrisë së Drejtësisë. 

Standardizimi i procedurave të plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil 

gjyqësor, në funksion të garantimin të një administrate sa më profesionale dhe me 

integritet të lartë në ushtrimin e funksioneve publike përmes miratimit të vendimit “Për 

lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”.  

Nga ana e Komisionit por gjithashtu edhe e stafit administrativ të KLGJ-së është 

bërë i mundur realizimi i buxhetit për sistemin gjyqësor (KLGJ dhe gjykatat) në masën 

95%, duke reaguar në mënyrë të shpejtë dhe të drejtë ndaj nevojave të sistemit gjyqësor, 

në funksion të menaxhimit të fondeve buxhetore me eficensë dhe efektivitet. 
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Gjithashtu, më lejoni t’ju informoj që kemi një 4-fishim të përmirësimeve në 

sistemin aktual të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMIS (nëpërmjet 84 zhvillime) i 

cili passolli rritjen e transparencës, eficencës dhe aksesit të qytetarëve në vendimmarrjet e 

gjykatave.  

Në fakt unë do doja të ndalesha vetëm në këto çështje, të cilat unë i konsiderova si 

më të rëndësishmet. 

Gjithashtu, më i detajuar ju është shpërndarë materiali. Nëse keni ndonjë koment, 

sqarime, jo vetëm nga ana ime dhe Komisioni, por në linjë janë edhe stafi administrativ i 

cili mund t’ju informojë për çdo sqarim që mund të keni. 

(Anëtarët nuk kanë pyetje apo sqarime.) 

Atëherë, nëse nuk keni, kalojmë në proces votimi? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro.     

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raportit vjetor mbi veprimtarinë e 

Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2020”, sipas 

tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 04.02.2021) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e 

të drejtës penale, të shpallura me vendimet nr.242, nr.243 dhe nr.244, datë 09.07.2020, të 

këshillit të lartë gjyqësor, për kandidaten znj.{...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

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

 

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

orën 11:04 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me 

vendimet nr.242, nr.243 dhe nr.244, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

kandidaten znj.{...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

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

Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me 

vendimet nr.242, nr.243 dhe nr.244, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

kandidaten znj.{...}”.  

Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit Toska. 

Ilir Toska: Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për 

përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e 
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lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me vendimet nr.242, nr.243 dhe nr.244, 

datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj.{...}”.  

Bashkë me projektvendimin ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues lidhur me 

të. 

Shkurtimisht mund t’u them se: 

Në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka hapur procedurat e ngritjes në detyrë për 6 

pozicione, 3 në fushën e të drejtës administrative (më Vendimet nr. 82, nr. 83 dhe nr. 84, 

datë 26.02.2020) dhe 3 në fushën e të drejtës civile (me Vendimet nr. 85, nr. 86 dhe nr. 

87, datë 28.02.2020). Brenda afateve të kandidimit për këto procedura, për 5 nga 

pozicionet e lira, ka kandiduar edhe znj. {...}, aktualisht gjyqtare në Gjykatën e Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Konkretisht, znj. {...} kandidoi për 

2 pozicione në fushën e të drejtës administrative (Vendimet nr. 83 dhe nr. 84) dhe për 3 

pozicione në fushën e të drejtës civile (Vendimet nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87).  

Ndërsa konsideroi të vlefshëm kandidimin e znj. {...} në procedurën e ngritjes në 

detyrë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me Vendimin nr. 85, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin nr. 151, datë 06.05.2020, filloi procedurën e 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ndër të tjerë, 

edhe për znj. {...}. 

Ndërkohë, në kushtet kur afatet e kandidimit për procedurat e tjera të kandidimit 

sipas pikës 1 të këtij relacioni kanë përfunduar më vonë, ndërsa znj. {...} rezultonte të 

kishte kandiduar në total për 5 pozicione të lira, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe, 

më pas, edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor, i kërkuan kandidates të përcaktonte pozicionin e 

dytë dhe të tretë për të cilët do të vijonte kandidimin, bazuar kjo në interpretimin e nenit 

48, pika 6, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar, sipas të cilit: “Pas shpalljes së procedurës së ngritjes në 

detyrë, kandidati mund të kandidojë për jo më shumë se tre pozicione të lira ose 

pozicione që priten të bëhen të lira. Nëse kandidati kandidon për më shumë se një 

pozicion, ai bën renditjen e tyre sipas preferencës”. Nga kandidatja nuk pati një përgjigje 

të qartë për pozicionin e dytë dhe tretë të lirë për të cilin do të vijonte kandidimin, por në 
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përgjigjet e saj, megjithëse nuk ishin objekt i ftesës, kandidatja përcaktoi preferencën e 

kandidimit, duke renditur të parat pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të 

shpallura me Vendimet nr. 86 dhe nr. 87. Nisur nga kjo, Këshilli vlerësoi se pozicion i 

dytë dhe i tretë për të cilët kandidatja vijonte kandidimin të konsideroheshin pikërisht ato 

në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimet nr. 86 dhe nr. 87, kandidime për të 

cilat Këshilli, me Vendimin nr. 201, datë 11.06.2020, filloi procedurën e verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, edhe për znj. {...}.  

Nga ana tjetër, po me këtë vendim, pra Vendimin nr. 201, datë 11.06.2020, 

Këshilli vendosi edhe për mospërfshirjen e znj. {...} në listën e kandidatëve për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira të shpallura me Vendimet nr. 83 dhe 

nr. 84, për shkak të ndalimit nga ligji të kandidimit për ngritjen në detyrë për më shumë 

se tre pozicione të lira të shpallura në të njëjtën kohë (pika 5 e Vendimit). Disponimi 

sipas kësaj pike të vendimit të Këshillit është bërë objekt ankimi nga znj. {...}, mbi të 

cilin, Gjykata Administrative e Apelit, me Vendimin nr.76, datë 24.09.2020, vendosi: 

“Rrëzimin e padisë”. Ndaj këtij vendimi, znj. {...} ushtroi të drejtën e rekursit, mbi të 

cilin, Gjykata e Lartë, me Vendimin e datës 08.01.2021, vendosi: “Mospranimin e 

rekursit të palës paditëse {...}, kundër vendimit nr. 76, datë 24.09.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit”. 

Po në funksion të plotësimit të pozicioneve të lira në Gjykatën e Lartë, nga radhët 

e gjyqtarëve, në një kohë të mëpasshme, Këshilli i Lartë Gjyqësor hapi procedurat e 

ngritjes në detyrë edhe për 4 pozicione në fushën e të drejtës penale, konkretisht me 

Vendimet nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020. Brenda afatit të 

kandidimit, pikërisht më datë 24.07.2020, në këto 4 procedura ngritjeje në detyrë, 

kandidoi edhe znj. {...}. Ndodhur sërish përpara së njëjtës situatë, në kushtet kur 

kandidatja kishte kandiduar në më shumë se tre pozicione të lira në proces, ndërsa ligji 

kufizon të drejtën e kandidimit deri në tre të tillë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës e 

ftoi kandidaten të rikonsideronte kandidimet e saj për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Lartë, për të përcaktuar tre pozicionet e lira për të cilat do të vijonte kandidimin. Po 

ashtu, kandidates iu kërkua të kishte në vëmendje se mospërcaktimi i tre pozicioneve për 

të cilat do të vijonte kandidimin, do të passillte identifikimin e vullnetit të saj në bazë të 
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kohës së kandidimeve, duke filluar nga ai i bërë më parë ose në rastin e shumë 

kandidimeve në të njëjtën kohë, në bazë të radhës kronologjike të pozicioneve të 

shpallura, duke filluar nga ai i shpallur më parë. Znj. {...} nuk iu përgjigj ftesës së 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Ndërkohë, pranueshmëria e kandidimeve të znj. 

{...}, për 4 pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, u shqyrtua nga Këshilli në 

mbledhjen e datës 07.08.2020, ku në përfundim, me Vendimin nr. 268, datë 07.08.2020, 

ndër të tjera, Këshilli vendosi edhe për mospërfshirjen e znj. {...} në listën e kandidatëve 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për katër pozicionet e lira në fushën e të 

drejtës penale, të shpallura me Vendimet nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, për shkak 

të ndalimit nga ligji të kandidimit për ngritjen në detyrë për më shumë se tre pozicione të 

lira në proces (pika 6 e Vendimit). Disponimi sipas kësaj pike të vendimit të Këshillit 

është bërë objekt ankimi nga znj. {...}, mbi të cilin, Gjykata Administrative e Apelit, me 

vendimin e datës 10.11.2020, vendosi: “1. Pranimin pjesërisht të padisë së paditëses {...}. 

2. Shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 268/6, datë 07.08.2020 “Për 

mospërfshirjen e znj. {...} në listën e kandidatëve për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Lartë, për katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me vendimet 

nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 3. 

Lejimin e kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë të paditëses {...} për tre 

pozicione nga katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor sipas vendimeve nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 

09.07.2020 duke urdhëruar palën e paditur Këshilli i Lartë Gjyqësor të vijojë procedurat 

për paditësen për tre pozicione të lira, sipas preferencës së paditëses kandidate, ose në 

mungesë, sipas renditjes së tyre. 4. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të objektit. 5. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur”. Ndaj këtij vendimi, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor ushtroi të drejtën e rekursit, duke e depozituar atë më datë 24.11.2020. Po 

ashtu, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit ushtroi të drejtën e rekursit 

edhe znj. {...}. 

Nga ana tjetër, pavarësisht ushtrimit të rekursit ndaj vendimit si më lart të 

Gjykatës Administrative të Apelit, në kushtet kur Vendimi nr.93, datë 10.11.2020, i 

Gjykatës Administrative të Apelit ishte vendim i një gjykate të shkallës së dytë, që si i 
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tillë ishte vendim i formës së prerë dhe, për rrjedhojë, i ekzekutueshëm, duke vlerësuar jo 

dinjitoze për Këshillin pritjen e vënies në ekzekutim të detyrueshëm të këtij vendimi 

gjyqësor, mbi propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, miratoi Vendimin nr. 630, datë 10.12.2020, “Për zbatimin e Vendimit nr. 93, 

datë 10.11.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe fillimin e procedurës së 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për 

kandidaten znj. {...}, për tre nga katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të 

shpallura me Vendimet nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor”. Me këtë vendim Këshilli vendosi: “Fillimin e procedurës së 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për 

kandidaten znj. {...}, për tre nga katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të 

shpallura me Vendimet nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor”. 

Më datë 11.12.2020, në respektim të urdhërimeve të Vendimin e datës 

10.11.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, relatori i çështjes ftoi kandidaten znj. 

{...} për të përcaktuar tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale për të cilët do të 

vijonte kandidimin. Në përgjigje të kësaj ftese, me shkresën e protokolluar në Këshill me 

aktin nr. 3548/1 prot., datë 14.12.2020, kandidatja ka renditur preferencat e kandidimit, 

për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, konkretisht ato të shpallura me 

Vendimet nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ndërkohë, mbi rekurset e znj. {...} dhe të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Gjykata e 

Lartë, me Vendimin e datës 18.01.2021, vendosi: “1. Prishjen e vendimit nr. {...}, datë 

10.11.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit. 2. Rrëzimin e padisë si të pabazuar në 

ligj”.  

Në kushtet aktuale, mbas vendimit si më lart të Gjykatës së Lartë, ndërsa 

ankimi/padia e znj. {...} është gjetur e pabazuar në ligj, Vendimi nr.268/6, datë 

07.08.2020, i Këshillit të Lartë Gjyqësor ligjërisht konsiderohet si vendim i formës së 

prerë, pra me fuqi ekzekutive. Nisur nga kjo, ndërsa me këtë vendim Këshilli ka vendosur 

mospërfshirjen e znj. {...} në listën e kandidatëve për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Lartë, për katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet 
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nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, atëherë mbetet të deklarohet e përfunduar procedura 

e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës 

penale, për kandidaten znj. {...}, filluar në zbatim të Vendimit nr. 93, datë 10.11.2020, të 

Gjykatës Administrative të Apelit, vendim që më pas u prish nga Gjykata e Lartë. Në 

këtë rast, jemi në kushtet kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij 

është bërë i pamundur, referuar nenit 95, të Kodit të Procedurave Administrative, sa kohë 

kandidimet e znj. {...} për këto pozicione ligjërisht janë në shkelje të ndalimit nga ligji, 

pika 6, e nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Ndaj sa më sipër, mbështetur në pikën 3, të nenit 90 dhe në nenin 95 të Kodit të 

Procedurave Administrative, në pikën 3, të nenit 97, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka 

përgatitur Projektvendimin “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me 

Vendimet, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

për kandidaten znj. {...}”.  

Projektvendimi është i strukturuar me 3 pika.  

Nëpërmjet pikës 1 të projektvendimit, Këshillit i propozohet të vendosë 

përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e 

lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, 

datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se vendimi i njoftohet znj. {...} sipas 

kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet 

ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet se vendimi publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  
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Atëherë, kemi ndonjë diskutim lidhur me projekt-aktin që propozohet? 

Nëse jo, kalojmë në votim sipas propozimit të bërë nga Komisioni? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro.     

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me 

Vendimet nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

kandidaten znj. {...}. 

2. Ky vendim i njoftohet znj. {...} sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 

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

3. Kundër vendimit 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. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 04.02.2021) 

 

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

së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit 

(gradimin), të  gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, i përgatitur 

nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena 

Ukperaj). 

 

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

 

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

orën 11:04 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin), të  gjyqtarëve që 

kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

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

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin), të  gjyqtarëve që 

kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”. Ky projekt-akt relatohet nga zonja 

Brikena Ukperaj.   

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, në zbatim të nenit 

171 pika 5 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën 
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e Shqipërisë”, dhe të akteve nënligjore që plotësojnë skemën e vlerësimit, në vitin 2020 

ka filluar me prioritet procesin e vlerësimit etik-profesional me qëllim gradimi për 27 

gjyqtarë, për 3 nga të cilët raportet e vlerësimit janë miratuar nga Këshilli.  

Njëkohësisht, gradimi i gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar është përcaktuar edhe si një nga prioritetet e programit të vlerësimit 

etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2021. 

Në vijim të këtij procesi, duke pasur një bashkëpunim me organet e rivlerësimit, 

menjëherë pasi vendimet e konfirmimit në detyrë të gjyqtarëve marrin formë të prerë, 

prej tyre dërgohen pranë Këshillit dosjet me të dhënat e akteve të përdorura gjatë 

vlerësimit profesional të tyre, së bashku me vendimin e formës së prerë të organeve të 

rivlerësimit.  

Me shkresat nr. 354 prot, datë 26.12.2021 dhe 438 prot, datë 28.01.2021, janë 

përcjellë dosjet me aktet e  nevojshme për vlerësimin profesional për gjyqtarët znj. {...}, 

znj. {...} dhe z. {...}.  

Për znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit, vendimi i 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 283, datë 29.07.2020, ka marrë formë të prerë 

për shkak mosankimi në datë 26.11.2020. 

Për znj. {...}, vendimi i konfimimit ka marrë formë të prerë për shkak të 

mosankimimit më datë 27.11.2020. 

Për z. {...}, vendim ka marrë formë të prerë për shkak të mosankimimit më datë 

27.01.2021. 

Për sa më lart, mbështetur në nenin 89, pika 1 dhe 171, pika 5 të Ligjit nr. 

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

gjithë kuadrit nënligjor që plotëson skemën e vlerësimit, si dhe programit të vlerësimeve 

për vitin 2021, i kemi paraqitur mbledhjes plenare për diskutim dhe miratim fillimin e 

procedurës së vlerësimit për përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) për të 3 

gjyqtarët e mësipërm. 

Projektvendimi, në pikën 1 të tij përcakton pikërisht atë çka unë relatova më lart. 

Në pikën 2 përcaktohet caktimi i relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin 

për secilin gjyqtar, sipas të njëjtës procedurë shorti që kemi ndjekur edhe herët e tjera, 
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duke siguruar një barazi të shpërndarjes së punës. Kemi tre gjyqtarë midis tre anëtarëve të 

Komisionit. Faleminderit!  

  

Procedura e hedhjes së shortit. 

Futen me radhë në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e 3 gjyqtarëve: 

1. {...}, 2. {...} dhe 3. {...}. 

Futen me radhë në enën tjetër të qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të 

Komisionit: 

1. Znj. Brikena Ukperaj; 2. Znj. Brunilda Kadi; 3. Z. Erjon Muharremaj. 

Futen me radhë në enën e tretë të qelqit shiritat e letrës me emrat e nëpunësve 

përgjegjës për vlerësimin: 

1. Znj. Esmerilda Habili; 2. Znj. Gilda Hoxha; 3. Znj. Zeta Tërpollari. 

 

Pas hedhjes së shortit rezulton si më poshtë: 

1. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

2. Për gjyqtaren znj. {...}– Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

3. Për gjyqtarin z. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Hedhim në votim projekt-aktin. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro.     

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: I. Fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga 

organet e rivlerësimit, dosjet me aktet e vlerësimit profesional.  

II. Caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, 

si më poshtë: 

1. Për gjyqtaren znj. {...}– Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

2. Për gjyqtarin z. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

3. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 04.02.2021) 

 

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

së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për 

gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë”, i 

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

znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

 

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

orën 11:04 dhe mbaroi në orën 11:57. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të 

vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë plotësuar 

kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë”, i përgatitur nga Komisioni i 

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

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e fundit të rendit të ditës e cila ka të bëjë 

edhe kjo me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përshpejtuar të 

detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë 

plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë”. Për më shumë detaje ia jap 

sërish fjalën zonjës Ukperaj.  

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 
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Më vendimet nr. 181, 183 dhe 185, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen 

e procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për dy pozicione të lira 

në fushën e së drejtës civile dhe një pozicion në fushën e së drejtës penale.  

Ndërsa me vendimin nr. 545, datë 05.11.2020 ka vendosur hapjen e procedurave 

të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion 

në fushën e së drejtës penale. 

Nga ana e Këshillit janë miratuar, pas propozimit të Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, kushtet dhe kriteret ligjore për të dy kandidatët, për znj. {...} dhe për z. {...}.  

Konkretisht në vendimin nr. 649, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin e kandidates 

znj. {...} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën e Apelit Tiranë, janë 

verifikuar, madje ajo ka kaluar edhe verifikimin e pasurisë dhe të figurës, për dy 

pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile dhe për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës penale. Ndërkohë që për z. {...} vendimi i verifikimi është nr. 15, datë 21.01.2021 

ku nga Këshilli është konkluduar për plotësimin e të gjitha kritereve ligjore të kandidimit 

të tij dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore. 

Në kushtet kur të dy kandidatët janë verifikuar tashmë, në zbatim të skemës së 

vlerësimit dhe të programit të vlerësimit të miratuar, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale i propozon mbledhjes plenare sot fillimin e procedurës së 

vlerësimit etik dhe profesional të tyre me procedurë të përshpejtuar të detyruar. Janë dy 

kandidatët e fundit në fakt, që kanë mbetur nga lista e kandidatëve që kanë aplikuar për 

pozicionet e shpallura si të lira në gjykatat e apelit.  

Lidhur me periudhën e vlerësimit për gjyqtarët e sipërcituar, Komisioni ka 

vlerësuar që periudha e vlerësimit për efekt të vlerësimit të përshpejtuar të mos jetë viti 

2020, por të jetë pikërisht viti kalendarik 2019, për disa arsye: 

Së pari, për të dy gjyqtarët, procedura e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar 

fillon për shkak të kandidimit për ngritje në detyrë, procedurë e cila ka filluar në vitin 

2020 dhe është finalizuar me vendimet e mbledhjeve të datave 29.12.2020 dhe 

21.01.2021. 

Së dyti, për shkak se viti kalendarik 2020, për shkak të masave për parandalimin e 

përhapjes së COVID është një vit në të cilin veprimtaria gjyqësore është zhvilluar jo e 
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plotë, pasi disa nga gjykatat, shumica e tyre, për periudha të caktuara kanë pezulluar 

veprimtarinë, është një faktor që ndikon drejtpërdrejt në të dhënat statistikore për efekt të 

procesit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve.  

Së treti, për të gjithë gjyqtarët që kanë kandiduar për ngritjen në detyrë në 

gjykatat e apelit gjatë vitit 2020, periudha e vlerësimit është përcaktuar viti 2019.  

Përcaktimi i së njëjtës periudhë kohore si periudhë vlerësimi për të gjithë 

subjektet që kandidojnë për ngritje në detyrë në të njëjtin nivel, krijon mundësi për 

kryerjen e procedurës së vlerësimit të përshpejtuar mbi bazën e të dhënave statistikore që 

i përkasin të njëjtës periudhë të veprimtarisë, duke garantuar barazi mes të gjithë 

kandidatëve. 

Për sa i përket procesit të vlerësimit, ai zhvillohet mbi të njëjtat burime të 

parashikuara në nenin 77 të ligjit për Statusin dhe në aktet nënligjore të miratuara nga 

Këshilli. 

Për sa u relatua më lart, i propozohet mbledhjes plenare pikërisht fillimi i 

procedurës së vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për të dy gjyqtarët. 

Lidhur me mënyrën e zhvillimit të shortit, ne si Komision kemi vlerësuar që nga 

shorti të përjashtohet kryetarja, dhe shorti, duke qenë se kemi dy kandidatë, të hidhet 

midis dy anëtarëve të Komisionit, zonjës Kadi dhe zotit Muharremaj, ndërkohë që tre 

nëpunësit përgjegjës për vlerësimin do të marrin pjesë në short. Faleminderit!  

 

Procedura e hedhjes se shortit. 

Futen me radhë në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e  2 gjyqtarëve: Znj. 

{...} dhe z. {...}. 

Futen me radhë në enën tjetër të qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të 

Komisionit: Z. Erjon Muharremaj dhe Znj. Brunilda Kadi  

Futen me radhë në enën e tretë të qelqit shiritat e letrës me emrat e nëpunësve 

përgjegjës për vlerësimin: Znj. Esmerilda Habili; 2. Znj. Gilda Hoxha; 3. Znj. Zeta 

Tërpollari Tërpollari. 

 

Pas hedhjes së shortit rezulton si më poshtë: 
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1. Për gjyqtarin z. {...} - Relator znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin nj. Zeta Tërpollari.  

Për gjyqtaren znj. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro.     

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: I. Fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të 

vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë plotësuar 

kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë dhe 

Gjykatën e Apelit Vlorë. 

II. Caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, 

si më poshtë: 

1. Për gjyqtaren znj. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

2. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Me kaq mbyllet mbledhja e sotshme. 
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 Mirë u takofshim! 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


