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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 08.04.2021) 

 

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

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e 

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës: 

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i 

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

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

 Duke qenë se të gjithë anëtarët e Këshillit janë të pranishëm, po fillojmë 

mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 8 prill 2021. 

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës janë përcaktuar 8 çështje, konkretisht: 

 Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i 

gjyqtares {...}”. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares 

{...}, për vitin 2019”. 

 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i 

gjyqtares {...}”. 
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Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares 

{...}, për vitin 2019”. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit 

për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, z. {...}”. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit 

të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan”. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Raportit vjetor mbi veprimtarinë e 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, për vitit 2020”. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për ushtrimin e rekursit ndaj vendimit gjyqësor nr. 

12 datë 08.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”. 

 

Atëherë, nëse nuk kemi ndonjë gjë për të diskutuar mbi përmbajtjen e rendit të 

ditës, kalojmë në shqyrtimin e projekt-aktit të parë, duke ia kaluar fjalën zonjës Ukperaj 

për relatimin e projektraportit të vlerësimit etik. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Vlerësimi i gjyqtares {...} për vitet 2013-2016 ka filluar me vendimin nr. 198, 

datë 11.06.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pas dërgimit të dosjes me aktet e 

vlerësimit profesional nga organet e rivlerësimit kalimtar. Gjyqtarja është konfirmuar në 

detyrë me vendim të formës së prerë. 

 Në vijim të procedurës është organizuar shorti për përzgjedhjen e relatorit, 

nëpunësit përgjegjës të vlerësimit. Ka vijuar procedura me shortin në gjykatë për 

përzgjedhjen e dosjeve të tjera, referuar akteve nënligjore që plotësojnë skemën e 

vlerësimit. Është përfunduar krijimi i dosjes së vlerësimit dhe pastaj është vijuar me 

hartimin e raportit të vlerësimit, me qëllim gradimin e gjyqtares. 

 Gjatë gjithë procedurës së vlerësimit, me gjyqtaren është komunikuar në adresën e 

saj elektronike, mënyrë komunikimi për të cilën gjyqtarja ka shfaqur pëlqimin. Në të 

njëjtën mënyrë asaj i është komunikuar edhe rezultati i projektraportit të vlerësimit, që 

është sot për shqyrtim në mbledhje plenare. Gjyqtarja ka paraqitur disa kundërshtime 
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lidhur me projektraportin e vlerësimit. Nuk ka paraqitur prova të tjera dhe as ka kërkuar 

të dëgjohet në seancë dëgjimore.  

 Duke qenë se kundërshtimet e gjyqtares lidhur me projektraportin e vlerësimit i 

referohen vetëm dy kritereve, në vijim, nga ana ime, në momentin e relatimit të kriterit 

përkatës, do të analizohen dhe do të paraqitet edhe qëndrimi im si relatore lidhur me 

kundërshtimet e gjyqtares. 

 Raporti i vlerësimit, përveç përshkrimit të qëllimit dhe procedurës së ndjekur nga 

ana e relatorit dhe Komisionit në miratimin e procedurës së ndjekur për hartimin e 

raportit, vijon me përshkrimin e burimeve të vlerësimit, të ndara sipas dy grupeve: Aktet 

dhe dokumentet e përdorura në vlerësimin e aftësive profesionale si dhe aktet dhe 

dokumentet e marra rishtazi gjatë procedurës së vlerësimit. 

 Në raport janë përshkruar në mënyrë të detajuar gjithë ecuria procedurale e 

dosjeve gjyqësore, atyre që janë marrë rishtazi gjatë këtij procesi vlerësimi, në kushtet 

kur përshkrimi i dosjeve të përzgjedhura me short gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar, 

përshkruhet në raportin analitik që kanë përgatitur grupi i punës ndihmës i Këshillit, në 

kuadër të këtij procesi rivlerësimi. 

 Për secilën nga dosjet e vlerësimit është konkluduar në disa konkluzione 

përmbledhëse, lidhur me mënyrën e administrimit të procesit, dokumentimit të akteve 

procedurale nga ana e gjyqtares. 

 Në vijim, meqenëse raporti është shumë i detajuar, do të ndalem kryesisht tek 

mënyra e vlerësimit të të gjitha kritereve të vlerësimit të gjyqtares, referuar katër 

kritereve kryesore: “Aftësive profesionale”, “Aftësive organizative”, “Etikës dhe 

angazhimit ndaj vlerave profesionale” dhe “Angazhimi personal të gjyqtares”. 

 Referuar njohurive ligjore, për të vlerësuar dhe pikëzuar aftësinë e gjyqtares në 

drejtim të aspekteve të njohurive ligjore dhe arsyetimit të vendimit, në cilësinë e relatores 

jam përqendruar në metodologjinë e përgjithshme të punës së gjyqtares bazuar në dosjet e 

përzgjedhura pa vlerësuar meritat ligjore të vendimeve individuale, të cilat përcaktohen 

vetëm në kuadër të një procesi ankimimi. Aftësia profesionale e gjyqtarit pikëzohet sipas 

dy aspekteve, sipas njohurive ligjore dhe arsyetimit ligjor, të cilët ndahen në disa tregues. 
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 Lidhur me treguesin e parë “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e 

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, në lidhje me përshkrimin e fakteve të 

çështjes, referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se gjyqtarja përshkuan faktet dhe 

rrethanat e çështjes, në përputhje me provat e lejuara dhe të marra në shqyrtim si gjatë 

gjykimit në shkallë të parë, ashtu edhe gjatë gjykimit në apel në ato çështje kur gjykata e 

apelit ka vendosur që të përsërisë pjesërisht shqyrtimin gjyqësor. 

 Në çdo vendim gjyqësor, evidentohet kujdesi i duhur që gjyqtarja tregon, për 

cilësim të saktë të ngjarjeve dhe veprimeve që përbëjnë fakte juridike, pavarësisht nëse 

përcaktimi i gabuar ose jo i faktit, ka përbërë ose jo shkak ankimi. Kjo sepse përcaktimi i 

saktë i faktit lidhet prej saj në çdo rast me analizimin e shkaqeve të ankimit dhe mënyrën 

e zgjidhjes së çështjes. 

 Për sa i përket identifikimit të natyrës së çështjes - Përcaktimit të saktë të natyrës 

së marrëdhënies juridike të krijuar ndërmjet palëve i jepet rëndësia e duhur nga ana e 

gjyqtares, pasi ky përcaktim ka lidhje të drejtpërdrejtë me kompetencën në lëndë dhe 

funksion të gjykatës dhe që përbën edhe një nga shkaqet për prishjen e vendimit të 

shkallës së parë. Në këtë kontekst, nga vlerësimi i vendimeve të përzgjedhura nga vetë 

gjyqtarja dhe atyre të përzgjedhura me short, vihet re që, edhe pse jo gjithmonë e 

shprehur në mënyrë të drejtpërdrejtë, gjyqtarja e përcakton natyrën e çështjes objekt 

shqyrtimi. Ndërkohë, në vendimet e tjera gjyqësore (civile apo penale), natyra juridike e 

çështjes nuk është identifikuar në mënyrë specifike, por ajo del saktë referuar 

identifikimit të elementeve dhe kritereve ligjore të mosmarrëveshjes juridike. 

 Përcaktimi i saktë i natyrës së çështjes nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë vetëm me 

kompetencën lëndore dhe funksionale të gjykatës për shqyrtimin e çështjes, por lidhet 

gjithashtu me identifikimin e ligjit të zbatueshëm në zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Në 

këtë aspekt, pra në identifikimin e ligjit të zbatueshëm është treguar kujdes nga ana e 

gjyqtares në identifikimin dhe citimin e tij, në mos citimin apo listimin e dispozitave 

ligjore materiale të cilat nuk kanë lidhje dhe nuk referojnë në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes objekt shqyrtimi. 
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 Në raport janë përshkruar në mënyrë të detajuar identifikimi i ligjit të zbatueshëm 

në të gjitha vendimet civile të analizuara, si ai material ashtu edhe ai procedural, ashtu 

edhe në vendimet penale.  

 Në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë 

tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë dhe të saktë 

të fakteve të çështjes, identifikimin e normës/normave konkrete procedurale dhe/ose 

materiale që gjejnë zbatim, dhe analizën e normave respektive në funksion të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes. Prandaj në cilësinë e relatorit kam propozuar që për këtë tregues, pra 

për treguesin e “Aftësisë së gjyqtares për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e 

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, aftësia të vlerësohet “shumë e lartë”, duke u 

pikëzuar me 25 pikë. 

 Lidhur me treguesin tjetër “Aftësia për të interpretuar ligjin e zbatueshëm në 

zgjidhjen e çështjes” – Nga analiza e burimeve të vlerësimit, identifikimi i normës 

juridike, kryesisht asaj materiale - civile apo penale, si ligj i zbatueshëm në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes, bëhet gjithmonë në shërbim të analizës juridike të fakteve objekt 

shqyrtimi duke sjellë si rrjedhojë logjike konkluzionin e arritur nga gjyqtarja lidhur me 

zbatimin e saj. Normat ligjore citohen duke u shoqëruar me interpretimin e tyre dhe 

aplikimin mbi faktet e çështjes. Citimi i dispozitave shoqërohet gjithmonë me 

interpretimit të tyre mbi faktin konkret ose konkluzionin e arritur në shërbim të të cilit ato 

përdoren. Interpretimi i dispozitave materiale bëhet nga ana e gjyqtares sipas mënyrës së 

interpretimit të tyre në funksion të analizës juridike dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjes. 

Në këtë kontekst, konstatohet se gjyqtarja kryesisht përdor interpretimin ligjor të normës 

konkrete dhe duke e përputhur me faktin juridik të nxjerrë nga analiza e provave të 

shqyrtuara, nxjerr konkluzionin e saj në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshjes. 

 Në vendimet civile: Përgjithësisht interpretimi i normës juridike bëhet jo vetëm në 

aspektin teorik të saj duke identifikuar në mënyrë specifike qëllimin, funksionin, apo 

duke përcaktuar kushtet dhe kriteret që duhet te plotësohen në mënyrë kumulative që të 

gjejë zbatim pretendimi dhe kërkimi i palës, por në përputhje me faktin dhe provat e 

lejuara dhe të marra në shqyrtim.  
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 Në vendimet penale: Dispozitat penale interpretohen në funksion të përcaktimit të 

cilësimit juridik të veprës penale dhe përgjegjësisë së autorit në kryerjen e saj. Gjyqtarja 

interpreton normën relevante të K.Penal teorikisht duke i dhënë një përshkrim të 

përgjithshëm në lidhje me elementët dallues të veprës penale dhe në vijim, duke e 

përputhur me faktet dhe provat e lejuara dhe të marra në shqyrtim, nxjerr konkluzionin në 

lidhje me përgjegjësinë penale të autorit. 

 Në mënyrë analitike, në projektraportin e vlerësimit, janë detajuar dhe janë 

pasqyruar mënyra e analizimit që ka bërë gjyqtarja në secilin nga vendimet e 

përzgjedhura për vlerësim.  

Në lidhje me aftësinë e gjyqtares për të përdorur jurisprudencën relevante: 

Në shumicën e vendimeve të analizuara, rezulton se gjyqtarja ka identifikuar dhe 

përdorur jurisprudencën relevante në mbështetje të argumenteve në lidhje me 

interpretimin e ligjit dhe zbatimin e ligjit. Konkretisht në mënyrë specifike, detajohen në 

raport të gjitha vendimet unifikuese të përdorura prej saj në rastin e analizimit të veprës 

penale të mashtrimit, në rastin e veprës penale të shkatërrimit të pronës. Është analizuar 

vendimi unifikues nr. 1, datë 27.03.2008 lidhur me përjashtimin e përgjegjësisë penale në 

rastin e mbajtjes së lëndëve narkotike për përdorim vetjak në sasi të vogla, etj. Gjithashtu 

ka praktikë të referuar edhe në praktikën e GJEDNJ-së e cila citohet zakonisht në 

funksion të zbatimit të alternativave të dënimit me burgim. 

Në lidhje me zbatimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës: 

Gjatë interpretimit të ligjit të zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes, gjyqtarja 

përmend dhe zbaton parimet e përgjithshme të së drejtës, fakt i cili evidentohet jo vetëm 

duke i përmendur ato shprehimisht, por edhe të nxjerra nga konteksti i arsyetimit dhe 

konkluzionit të arritur.  

Si konkluzion, referuar këtij kriteri, referuar të gjitha të dhënave që rezultojnë nga 

burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit 

procedural dhe material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen 

dhe, kur është e nevojshme, në mbështetje të arsyetimit të vendimeve, identifikon dhe 

zbaton praktikën gjyqësorë unifikuese, praktikën gjyqësore të Gjykatës së Lartë, si dhe 

zbaton dhe respekton parimet e së drejtës. Aftësia e gjyqtares spikat kryesisht në 
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evidentimin rast pas rasti të parimit interpretues të normës sipas objektit, qëllimit 

rregullues, kohës apo përparësisë në zbatim, gjithmonë në drejtim të zgjidhjes së çështjes. 

Mënyra e interpretimit të nocioneve ligjore të padetajuara nga ligji apo të pazhvilluara 

nga praktika, i jep vlerë arsyetimit ligjor dhe e bën atë unik në vetvete. Për këtë arsye 

kam vlerësuar që aftësia e gjyqtares për këtë tregues duhet të vlerësohet “shumë e lartë”, 

duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Lidhur me aspektin tjetër të arsyetimit ligjor, treguesi “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, në tërësi, referuar të gjitha të dhënave që rezultojnë nga 

burimet e vlerësimit, rezulton që gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në drejtim të këtij 

treguesi. Mënyra e zgjedhjes dhe përdorimit të fjalëve siguron një balancim midis të 

shprehurit thjesht dhe konciz, me përdorimin e gjallë dhe të zhdërvjelltë të gjuhës shqipe. 

Gabimet gramatikore janë të papërfillshme dhe në atë masë që nuk ndikojnë në shkallën e 

aftësisë. Për këtë arsye kam propozuar që edhe për këtë tregues duhet të vlerësohet me 

shkallë aftësie “shumë të lartë”, me pikëzim 15 pikë. 

Referuar “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, referuar 

të gjithë burimeve të vlerësimit, kryesisht dokumenteve ligjorë të përzgjedhura për 

vlerësim, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të 

qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit sipas pjesëve përbërëse të tij. Në të gjitha 

vendimet e analizuara, ndjekja e një strukture të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë dhe të 

ndërtuar mbi bazën e ecurisë logjike, nga njëri paragraf në tjetrin dhe nga njëra pjesë e 

vendimit në tjetrën, i bën vendimet lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme dhe 

orienton drejt dhe saktë lexuesin lidhur me përmbajtjen e tyre. Për këtë arsye, edhe për 

këtë tregues e kam vlerësuar shkallën e aftësisë së gjyqtares shumë të lartë, duke 

propozuar pikëzimin e saj me 10 pikë. 

Lidhur me “Cilësinë e analizës dhe argumentit logjik”, në të gjitha vendimet 

gjyqësore të analizuara rezulton një nivel shumë i mirë arsyetimi, gjithmonë i plotë dhe i 

qartë, duke shqyrtuar dhe argumentuar çdo element të diskutueshëm në raport me faktin 

civil apo penal, si dhe çdo element të vlerësuar të nevojshëm për t’u analizuar në raport 

me aspektet procedurale. Arsyetimi i vendimeve përfundimtare ndjek një zhvillim logjik 

të koncepteve ligjore të parashikuara në ligjin procedural dhe material, civil apo penal. 
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Evidentohet kujdesi i gjyqtares në arsyetim për të identifikuar dhe analizuar konceptet 

ligjore në dobi të konkluzioneve të arritura lidhur me zgjidhjen e çështjes. Gjyqtarja në 

çdo rast ka evidentuar në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme thelbin e konfliktit objekt 

gjykimi duke orientuar dhe analizën e koncepteve ligjore në shërbim të arritjes së 

konkluzioneve në lidhje me zgjidhjen e çështjes. Arsyetimi i vendimeve është i qartë, i 

plotë dhe përgjithësisht merr në analizë dhe i jep përgjigje të gjitha pretendimeve dhe 

kërkimeve të palëve ndërgjyqëse.   

Në funksion të analizës ligjore dhe argumentit të përdorur drejt zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes, gjyqtarja në arsyetim bën një analizë të provave mbi të cilat ai 

mbështetet, duke veçuar pjesë të përmbajtjes së tyre që i shërbejnë provueshmërisë së 

fakteve objekt gjykimi.  Në një vendim gjyqësor argumenti rrjedh nga çështja apo pyetja 

ligjore e parashtruar nga ana e gjyqtares për zgjidhje në funksion të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes dhe, hap pas hapi, evidentohet argumentimi në të cilin gjyqtarja i 

përgjigjet çështjes me përfundimin/konkluzionin ligjor. Ndërkohë në vendimet e tjera 

burim vlerësimi nuk është ndjekur kjo mënyrë analitike, por edhe pse jo në mënyrë të 

shprehur (ngritja e çështjes apo pyetjes ligjore në mënyrë eksplicite), ajo vjen e 

nënkuptuar nga analiza dhe arritja e  përfundimit ligjor.  

Në arsyetimin e vendimeve, në analizën e përdorur për arritjen e konkluzionit të 

zgjidhjes së mosmarrëveshjes civile apo asaj penale, gjyqtarja i kushton një rëndësi të 

veçantë marrëdhënies shkak – pasojë në marrëdhëniet juridike civile dhe lidhjes 

shkakësore në çështjet penale. 

Si konkluzion, referuar këtij treguesi, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta 

në treguesin “Cilësia e analizës dhe argumentit logjik”. Vendimet gjyqësore dominohen 

nga pjesa analitike e analizës dhe jo ajo përshkruese e fakteve. Jo vetëm në aspektin e 

profesionistit, por edhe për një lexues të arsyeshëm, pavarësisht zgjidhje së çështjes e cila 

vlerësohet nga një gjykatë më e lartë, argumentet e paraqitura, veç interpretimit ligjor 

mbi fakte të provuara, bazohen në arsye dhe logjikë. Gjyqtarja i kushton rëndësi në 

veçanti analizës së çdo pretendimi të ngritur në ankim, përpos detyrimit për të shqyrtuar 

ose jo në tërësi çështjen. Për këtë arsye, edhe për këtë tregues, kam vlerësuar aftësinë e 

gjyqtares “shumë të lartë”, duke e pikëzuar me 25 pikë. 
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Në tërësi, pikëzimi për kriterin e “Aftësive profesionale” është 100 pikë, niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Për sa i përket kriterit të dytë të “Aftësive organizative”, treguesi që ka të bëjë me 

“Respektimin e afateve ligjore”, duhet evidentuar që në procedurën e vlerësimit me 

qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, referuar formatit të statistikave të 

administruara gjatë procesit të vetting-ut, nuk ka të dhëna specifike për kohëzgjatjen e 

gjykimit për të gjitha çështjet. Për pasojë, vlerësimi lidhur me këtë tregues është bërë nga 

ana e relatorit, sipas edhe akteve të miratuara, duke iu referuar vetëm 11 çështjeve të 

përzgjedhura me short për vlerësim dhe 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtarja. Pra 

në total janë analizuar 14 çështje. 

Nga vëzhgimi i tyre, rezulton se për asnjë prej çështjeve, të cilat janë pjesë e 

dosjes së rivlerësimit dhe të vlerësimit, nuk parashikohet afat ligjor për gjykimin e tyre në 

apel. Për pasojë, pavarësisht se të dhënat statistikore të administruara në dosje nuk japin 

informacion për kohëzgjatjen e të gjitha çështjeve për të cilat ligji parashikon afat 

gjykimi dhe nga dokumentet e përdorura gjatë procesit të rivlerësimit nuk ka të dhëna të 

tjera që mund të vlerësohen në drejtim të këtij treguesi, as nga ato të regjistruara për efekt 

të ankimeve, prezumohet se gjyqtarja i ka gjykuar të gjitha çështjet për të cilat 

parashikohet afat ligjor, brenda këtij të fundit, prandaj vlerësoj se aftësia e gjyqtares 

lidhur me këtë tregues duhet të pikëzohet në nivelin maksimal, dhe kam propozuar 

pikëzimin me 15 pikë. 

Lidhur me treguesin e “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, nga 11 

çështjet e vëzhguara, për të cilat nuk parashikohet afat ligjor dhe 3 vendimet e 

përzgjedhura nga gjyqtarja për vlerësim, gjykimi ka përfunduar brenda standardit 

minimal kohor, sipas vendimit 261/2 të KLD-së. 

Në projektraport, pasqyrohet në mënyrë të detajuar respektimi i standardeve 

minimale kohore për të gjitha çështjet, duke i ndarë ato edhe sipas kategorive të tyre. Për 

këtë arsye, edhe për këtë tregues, pikëzimi është propozuar të jetë ai maksimal, me 5 

pikë, por dua të evidentoj diçka që konstatohet në të gjitha dosjet e përzgjedhura me 

short, në rastin e gjyqtarëve të gjykatës së apelit, ku llogaritja e respektimit të standardit 

minimal, sipas Metodologjisë, është bërë nisur nga data e nxjerrjes së çështjes për gjykim 
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dhe jo nga data e regjistrimit të çështjes në gjykatën e apelit. Është pranim që e kemi bërë 

edhe në tabelat statistikore edhe në Metodologji, referuar faktit që gjykata e apelit 

shqyrton mbi një kalendar gjykimi. 

Nga burimet e vlerësimit, për të gjitha çështjet e mësipërme, nuk ka informacion 

për datën e nxjerrjes së çështjes për gjykim, përveç çështjeve penale, ku si datë e tillë 

konsiderohet data e caktimit të seancës gjyqësore nga ana e gjyqtares. Para ndryshimeve 

të K.Pr.Civile me Ligjin 38/2017, nxjerrja e çështjeve civile për gjykim bëhej nga 

kryetari i gjykatës, i cili urdhëronte nxjerrjen e çështjeve për gjykim, nëpërmjet 

shpalljeve të afishuara në gjykatën e apelit dhe gjykatat respektive të rretheve gjyqësore, 

nëpërmjet afishimit të shpalljeve, 3 javë para datës së seancës gjyqësore (neni 460 i 

K.Pr.Civile para ndryshimeve). Në këtë situatë edhe nëse do të llogarisim përfshirjen e 

këtij afati 3-javor, në kohëzgjatjen e gjykimit të çështjeve si më lart, përsëri do të arrinim 

në të njëjtin konkluzion në lidhje me respektimin e standardit minimal kohor për të gjitha 

kategoritë e çështjeve. Për këtë arsye, pikëzimi është maksimal. 

Referuar “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, në projektraport është 

llogaritur mesatarja e kohëzgjatjes së çështjeve për çështje “penale krime”, e cila rezulton 

të jetë rreth 37.7 ditë ose 1 muaj dhe 7 ditë, pra më e shkurtër se standardi minimal kohor 

për gjykimin e çështjeve penale të themelit në gjykatën e apelit; për çështjet “penale 

administrative”, kohëzgjatja mesatare e gjykimit ka qenë rreth 1 muaj dhe 20 ditë, pra më 

e shkurtër se standardi minimal kohor për gjykimin e çështjeve penale administrative në 

gjykatën e apelit; ndërkohë që për çështjet “civile themeli”, kohëzgjatja mesatare e 

gjykimit ka qenë rreth 19 ditë, pra më e shkurtër se standardi minimal kohor prej 6 

muajsh për gjykimin e çështjeve civile të themelit. Kjo kohëzgjatje është llogaritur për 

çështjet civile nga momenti i seancës së parë gjyqësore, por edhe nëse do të llogaritej 

afati 3-javor për afishimin e shpalljes, përsëri gjykimi do të ishte brenda standardit 

minimal kohor, pra koha mesatare do të ishte më e shkurtër se standardi minimal kohor. 

Pra kohëzgjatja mesatare e çështjeve të vëzhguara është më e shkurtër se standardi 

minimal kohor për të gjitha kategoritë e çështjeve. Për këtë arsye, në cilësinë e relatorit 

kam vlerësuar që gjyqtarja duhet të pikëzohet me 5 pikë për treguesin “Koha mesatare që 
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i dedikohet çdo çështjeje”, pasi ajo është më e shkurtër se standardi minimal kohor për të 

gjitha kategoritë e çështjeve.  

Lidhur me treguesin e “Rendimentit të përfundimit të çështjeve”, në raportin 

analitik të realizuar në kuadër të procesit të rivlerësimit (pra të procesit të vetting-ut) 

është konkluduar se: “Rendimenti i përfundimit të çështjeve bazuar në të dhënat e 

deklaruara nga gjyqtarja për periudhën që ajo referon është 93.5% për shkak të 

pamundësisë së nxjerrjes së kësaj të dhëne për periudhën 08.10.2013-08.10.2016. Sipas të 

dhënave statistikore të përcjella nga Gjykata e Apelit Vlorë gjyqtarja {...} ka përfunduar 

973 çështje nga të cilat 461 çështje penale dhe 512 çështje civile”. 

 Duke qenë se ka mungesë të dhënash në tabelat me të dhëna statistikore për 

çështjet e caktuara gjatë periudhës së vlerësimit, në cilësinë e relatorit, duke mbajtur të 

njëjtin standard edhe më gjyqtarët e tjerë që kemi vlerësuar deri tani, mbetet e pamundur 

përllogaritja e rendimentit sipas të dhënave statistikore që administrohen në dosje dhe, 

për pasojë, është marrë i mirëqenë rendimenti 93.5% i përcaktuar në faqen 27 të Raportit, 

dhe të vendimit të organeve të rivlerësimit. Për këtë arsye, në cilësinë e relatorit kam 

propozuar pikëzimin e gjyqtares me 8 pikë, pra jo në nivelin maksimal. 

Lidhur me këtë tregues dua të ndalem sepse ky është një nga treguesit ku gjyqtarja 

ka paraqitur kundërshtime dhe ka kërkuar që ajo të pikëzohet me 10 pikë, duke u 

konsideruar shumë e lartë shkalla e saj e produktivitetit për shkak të rendimentit të 

përfundimit të çështjeve. 

Në kundërshtimet e saj, të cilat u janë vënë në dispozicion të gjithë anëtarëve 

nëpërmjet e-mail-it që në momentin që gjyqtarja i ka dërguar, duke qenë se 

kundërshtimet e paraqitura me shkrim nuk është e nevojshme që të përsëriten gjatë 

seancës së shqyrtimit të çështjes në mbledhjen plenare, dua të ndalem vetëm në disa 

elementë të cilat gjyqtarja i evidenton të rëndësishëm për t’u marrë në konsideratë nga 

Këshilli, me qëllim ripikëzimin e saj dhe përcaktimin e një shkalle më të lartë aftësie.  

Gjyqtarja ka evidentuar se, në periudhën 2013-2016 numri i çështjeve që i është 

caktuar me short ka ardhur për shkak të rritjes së papritur të volumit të çështjeve dhe 

aspekteve të tjera që lidhen me kushtet e punës në Gjykatën e Apelit Vlorë, të cilat nuk 

kanë qenë përgjegjësi e saj personale. Konkretisht për vitin 2013 rezulton që gjyqtarja ka 
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filluar punë në Gjykatën e Apelit Vlorë në datën 23.10.2013 dhe nga kjo periudhë deri në 

31.12.2013 i janë caktuar me short 184 çështje. Ky numër çështjesh nuk është caktuar si 

rezultat i shortit të zakonshëm natyral për ndarjen e çështjeve të reja që kanë mbërritur në 

gjykatën e apelit por këto çështje kanë qenë çështje që u janë caktuar më parë gjyqtarëve 

të tjerë dhe me urdhër të kryetares së gjykatës, një pjesë e çështjeve që nuk ishin 

planifikuar ende për t’u gjykuar, janë rishortuar dhe u janë caktuar gjyqtarëve të rinj që 

kanë shkuar në Gjykatën e Apelit Vlorë në datën 24.10.2013, fakt i provuar edhe nga të 

dhënat e sistemit elektronik. 

Ndërkohë edhe pse i kanë caktuar 184 çështje të reja, vetëm për dy muaj gjyqtarja 

ka përfunduar gjykimin e 38 çështjeve, por duke llogaritur raportin e çështjeve të 

përfunduara me çështjet e reja të caktuara, rendimenti i gjyqtares për këtë vit rezulton të 

jetë rreth 21%. Kjo vlerë rendimenti është ajo që ka kondicionuar pastaj edhe rendimentin 

tërësor të gjyqtares edhe pse për vitet 2014 dhe 2015, nga rillogaritja e të dhënave, sipas 

kundërshtimeve të gjyqtares, rezulton që rendimenti ka qenë 117% për vitin 2014 dhe 

109% për vitin 2015. Konkretisht, në vitin 2014 i janë caktuar 274 çështje dhe ka 

gjykuar 319 çështje, pra duket që ka gjykuar më shumë sesa çështje ka marrë, 

ndërsa në vitin 2015 i janë caktuar 278 çështje dhe ka gjykuar 303 çështje. 

Ndërkohë, për vitin 2016, i cili nuk është edhe ky një vit i plotë, sepse është nga 

01.01.2016 – 13.10.2016, i janë caktuar 416 çështje dhe ka gjykuar 371 çështje, 

duke rezultuar një rendiment vjetor 89%. 

Referuar shpjegimeve të gjyqtares, nëse për të tri vitet (2014, 2015, 2016) 

nga të cilat, dy janë vite të plota kalendarike dhe një vit pothuajse i plotë (9 muaj 13 ditë), 

do të kishim një përllogaritje të vlerës së rendimentit mesatar, rezulton që ai të jetë në 

masën 105%. 

Nga ana tjetër, në kundërshtimet e paraqitura nga gjyqtarja, evidentohet edhe një 

fakt i rëndësishëm në mënyrën e nxjerrjes së çështjeve civile për shqyrtim, ku evidentohet 

që në këtë periudhë, çështjet civile për shqyrtim nuk nxirreshin nga gjyqtari por 

nxirreshin nga kryetarja e gjykatës, e cila planifikonte edhe numrin e duhur të çështjeve 

civile që duhet të gjykoheshin për secilin gjyqtar. 
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Për këtë arsye, gjyqtarja ka vlerësuar që në numrin e çështjeve që ajo ka gjykuar, 

jo gjithmonë ka qenë përgjegjësi e saj gjykimi i çështjeve në një numër më të madh apo 

në një numër më të vogël sepse përcaktoheshin nga kryetarja e gjykatës. 

Gjithsesi, në cilësinë e relatores, pasi ia kam rianalizuar të dhënat sipas 

kundërshtimeve të gjyqtares dhe duke marrë parasysh që në vitin 2013, çështjet e reja që 

ajo ka marrë në short, i përkasin periudhës tetor 2013 dhe kanë qenë një numër i 

konsiderueshëm (184 çështje) e pamundur për t’u gjykuar të gjitha brenda afatit 2-mujor, 

duke marrë parasysh edhe rendimentin e vitit 2014 dhe 2015 që ka qenë mbi 100%, në 

llogaritjen e një rendimenti mesatar prej 105% referuar Metodologjisë, përsëri gjyqtarja 

arrin nivelin maksimal të pikëzimit, duke u pikëzuar me 10 pikë. Për këtë arsye, në 

cilësinë e relatores, pas kundërshtimeve të gjyqtares në të cilën përmenden edhe të dhënat 

e reja statistikore të Gjykatës së Apelit Vlorë (të cilat nuk ndodheshin pjesë e dosjes së 

vlerësimit), vlerësoj që pikëzimi për këtë tregues për gjyqtaren duhet të ndryshojë nga 8 

pikë në 10 pikë, duke u konsideruar rendimenti “mbi 98%”.  

Referuar “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar”, në të gjitha 

çështjet në raport janë pasqyruar koha e dorëzimit të vendimit për të 14 dosjet e 

analizuara. Ajo rezulton që për çështjet penale dhe ato administrative apo krime, afati i 

dorëzimit të dosjeve është 10.3 ditë, ndërkohë që për çështjet civile të themelit është 7.6 

ditë, gjithsesi shumë herë më i shkurtër se gjysma e afatit 30-ditor të pranuar për 

ushtrimin e së drejtës së rekursit, ku Këshilli ka tashmë një qëndrim lidhur me mënyrën 

se si do të llogaritet aftësia e gjyqtares në drejtim të këtij treguesi, referuar gjithmonë 

afatit të rekursit, në kushtet kur ligji në fuqi në vitet 2013-2016 nuk parashikonte afat për 

dorëzimin e vendimit të arsyetuar për gjyqtarin e gjykatës së apelit. Edhe për këtë tregues 

kam propozuar në cilësinë e relatorit, që gjyqtarja duhet të pikëzohet me 15 pikë. 

Lidhur me “Aftësinë e gjyqtares për të kryer procedura gjyqësore”, treguesi 

“Numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për shmangien e atyre jo produktive”, në projektraport përmendet dhe 

analizohet për çdo çështje sa ka qenë numri i seancave gjyqësore dhe të gjitha veprimet 

procedurale që janë kryer nga ana e gjyqtares. 
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Nga tërësia e të dhënave si më sipër, rezulton se numri i seancave gjyqësore të 

zhvilluara nga gjyqtarja në  10 çështjet e vëzhguara me palë kundërshtare varion nga 1 

deri ne 3 seanca gjyqësore. Numri mesatar i seancave gjyqësore, duke iu referuar 

çështjeve të vëzhguara, rezulton të jetë 2.3 seanca gjyqësore. 

Nga vëzhgimi i çështjeve të përzgjedhura, rezulton se gjyqtarja ka kryer me 

korrektësi të gjitha veprimet procedurale për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me 

efektivitet të seancave gjyqësore duke respektuar në çdo rast ligjin procedural civil dhe 

penal. Ka mbikëqyrur si duhet dërgimin pa vonesë të njoftimeve, njoftimet janë të plota 

dhe të qarta për palët që iu drejtohen, nuk konstatohet në asnjë rast mungesa e njoftimeve 

për palët në dosje dhe në çdo rast janë marrë masa efektive për të siguruar zhvillimin e 

seancave gjyqësore në kohë. Në çështjet në të cilat seancat gjyqësore nuk janë çelur për 

shkak të mosformimit të trupit gjykues, rezulton që seancat vijuese të jenë planifikuar në 

një kohë shumë të afërt dhe janë marrë masa efektive për të siguruar vijimin pa vonesa të 

gjykimit, çka tregon dhe numrin e vogël të seancave gjyqësore. Në të gjitha rastet e tjera, 

shtyrjet e seancave gjyqësore kanë ndodhur për shkaqe procedurale të tilla si njoftimit i të 

pandehurve, njoftimi i mbrojtësve të të pandehurit, etj. Në çdo rast të shtyrjes së seancave 

për shkaqe procedurale janë respektuar afatet ligjore për caktimin e seancës vijuese sipas 

parashikimeve të nenit 342/2 të K.Pr.P., përveçse kur kjo ka qenë objektivisht e 

pamundur. 

Referuar sa më sipër, për treguesin e “Numrit mesatar të seancave gjyqësore për 

çdo çështje dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo 

produktive”, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi i dosjeve të 

përzgjedhura me short, rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore për çështjet me 

palë kundërshtare është 2.3 seanca, dhe po kështu gjyqtarja në çdo rast ka treguar kujdes 

duke marrë të gjitha masat e nevojshme procedurale për shmangien e seancave jo 

produktive, planifikimin dhe zhvillimin e seancave në kohë dhe me efektivitet. Për këtë 

arsye është propozuar që pikëzimi i saj për këtë tregues të jetë 15 pikë, që i përket 

shkallës së lartë të aftësisë 

Lidhur me “Kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, nga 11 çështjet e përzgjedhura me short për vlerësim, 10 prej tyre i 
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përkasin kategorive të çështjeve penale dhe civile me palë kundërshtare dhe 1 çështje i 

përket kategorisë së kërkesave penale të hetimit paraprak. 

Tek çështjet penale, dokumentohet kryerja e veprimeve paraprake të gjykimit në 

përputhje me nenin 426 të K.Pr.Penale. Vënia në lëvizje dhe nxjerrja e çështjes për 

gjykim, është bërë nëpërmjet urdhërimit nga gjyqtarja në cilësinë e relatores, të caktimit 

të datës së zhvillimit të seancës gjyqësore dhe njoftimit të palëve. Ndërsa në çështjet 

civile, nuk evidentohen veprimet paraprake të kryera nga gjyqtarja me qëllim nxjerrjen e 

çështjes për gjykim e datën e caktimit të seancës gjyqësore. Kjo sepse sipas nenit 460 i 

K.Pr.Civile para ndryshimeve me Ligjin 38/2017 ishte kryetari i gjykatës së apelit që 

caktonte relatorin e çështjes dhe ditën e gjykimit. Sekretaria e gjykatës së apelit i njofton 

palët rregullisht të paktën 10 ditë më parë, ditën e shqyrtimit të çështjes në apel, si dhe 

shpall listën përkatëse të çështjeve. 

Seancat gjyqësore të zhvilluara në çështjet e vëzhguara janë dokumentuar në 

procesverbalin e seancës gjyqësore, mbajtur me regjistrim audio si dhe dokumentohen me 

shkrim nga sekretarja gjyqësore. 

Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se të gjitha veprimet procedurale gjatë 

shqyrtimit gjyqësor janë të dokumentuara. Drejtimi i procesit ka qenë i rregullt sipas 

kërkesave procedurale të parashikuara në ligji për gjykimin në apel  kur është gjykuar si 

shkallë e dytë mbi bazë ankimi. Gjatë zhvillimit të gjykimit, gjyqtarja tregon kujdes të 

posaçëm për relatimin e shkaqeve të fillimit me vonesë të seancave gjyqësore, 

verifikimin e paraqitjes së palëve, mbrojtësve, relatimin e akteve të njoftimit të tyre, 

shkaqeve të mosparaqitjes së palëve ose pjesëmarrësve të tjerë, marrjen e mendimit të 

palëve në çdo rast lidhur me ecurinë e gjykimit, zhvillimin e gjykimit në mungesë të të 

pandehurit, shpalljen e gjykatës, dëgjimin e kërkesave paraprake të palëve, shqyrtimin 

dhe vendimmarrjen e arsyetuar mbi këto kërkesa, zhvillimin e shqyrtimit gjyqësor sipas 

llojit të procesit, etj.  

Në dosjet e vëzhguara, seancat e para gjyqësore të planifikuara për çështjet civile 

janë çelur përgjithësisht me vonesë, pavarësisht se gjyqtarja e ka relatuar shkakun që ka 

pasjellë vonesën në çeljen e seancës, kryesisht për shkak të zgjatjes së proceseve 

gjyqësore të zhvilluara më parë. Kjo ndodh kryesisht në seancat e para gjyqësore, 
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planifikimi i të cilave nuk ka qenë përgjegjësi e gjyqtarit por e kryetarit të gjykatës. Në 

rastet kur shqyrtimi i çështjeve civile ka zgjatur me më shumë se 1 seancë, seancat e tjera 

janë çelur në kohë ose me disa minuta vonesë të papërfillshme për tu marrë në 

konsideratë.   

Përfundimisht, referuar këtij kriteri, rezulton se gjyqtarja ka treguar shkallë shumë 

të lartë aftësie në këtë tregues, duke evidentuar korrektësinë e planifikimit kur ajo e ka 

pasur këtë të drejtë, mbikëqyrjen, zhvillimin dhe dokumentimin e veprimeve procedurale, 

duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi 

hapat proceduralë të gjykimit penal dhe civil, në seancat gjyqësore të zhvilluara. Fillimi 

me disa minuta vonesë i seancave gjyqësore, e cila në çdo rast ka qenë deri në 15 minuta, 

veç seancës së parë gjyqësore, ka ardhur për shkaqe objektive të kohëzgjatjes së 

gjykimeve tej mundësisë objektive të gjyqtarit për ta parashikuar. Për këtë arsye kam 

propozuar pikëzimin e gjyqtares me 20 pikë, që i përket shkallës së lartë të aftësisë.  

Lidhur me “Rregullshmërinë e dosjeve gjyqësore”, renditja e akteve është bërë në 

dosjet gjyqësore duke respektuar rendin logjik sipas kategorisë të akteve dhe rendin 

kronologjik (sipas datës së aktit) brenda së njëjtës kategori. Renditja i bën dosjet 

lehtësisht të aksesueshme duke përmbajtur aktin e shortit, vendimin e kalimit të çështjes 

në seancë gjyqësore (në ato raste kur ajo ekziston), njoftimet në rend kronologjik, etj. 

Brenda kategorisë, aktet renditen sipas datave. Është përgjithësisht e njëjtë 

renditja e akteve në dosjet gjyqësore, e bërë në mënyrë të tillë që nuk ndikon në 

shfrytëzimin e dosjes nga subjektet dhe gjykata më e lartë. Dosjet paraqiten të rregullta 

në aspektin formal, janë të numërtuara dhe mund të shfrytëzohen pa asnjë vështirësi. 

Është propozuar shkallë shumë e lartë e aftësisë me pikëzim 5 pikë. 

Lidhur me “Saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes” dua të evidentoj 

që në raportin analitik të përgatitur në kuadër të procesit të rivlerësimit është konkluduar 

se: “... Në dosjet gjyqësore disa prej akteve mungojnë. Kështu në dosjen nr. 2 nuk janë të 

përfshira aktet e njoftimet të palëve për seancën e parë gjyqësore”. Bëhet fjalë gjithmonë 

për çështje civile. Është evidentuar edhe në kuadër të raportit të përgatitur për procesin e 

vlerësimit. Mungojnë datat, mungojnë shpalljet e afishuara për gjykim dhe njëkohësisht 

mungojnë edhe vendimet për caktimin e seancave gjyqësore.   
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Megjithatë, në cilësinë e relatores, referuar edhe legjislacionit, duke përjashtuar 

çështjet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtares, kam vlerësuar se, në lidhje me mungesën e 

përfshirjes në dosje të vendimeve të caktimit të seancave gjyqësore në çështjet civile, kjo 

nuk ka qenë detyrim i gjyqtarit relator, sepse sipas nenit 460 të K.Pr.Civile para 

ndryshimeve me Ligjin 38/2017, caktimi i ditës së gjykimit bëhej nga kryetari i gjykatës. 

Ishte ky i fundit që përcaktonte çështjet gjyqësore që do të shqyrtoheshin nga secili trup 

gjykues në apel, dhe urdhëronte sekretarinë gjyqësore për njoftimin me shpallje. Prandaj 

dhe s’ka sesi të ketë një urdhër të gjyqtares për caktimin e seancës gjyqësore. 

  Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë 

të lartë aftësie për sa i përket “Saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit në dosje”, pasi 

në rastet kur evidentohet mungesa e aktit procedural për nxjerrjen e çështjeve civile për 

gjykim, kjo nuk ka qenë detyrë e gjyqtarit relator, por e kryetarit të gjykatës. Gjithsesi kjo 

mungesë nuk ka sjellë asnjë pasojë procedurale në zhvillimin e gjykimit dhe përfundimin 

e tij, pasi në cilësinë e relatores gjyqtarja ka marrë të gjitha masat për mbikëqyrjen e 

njoftimit të palëve për seancën e parë gjyqësore nga ana e sekretarisë gjyqësore. Për çdo 

gjykim civil në apel gjyqtarja ka verifikuar njoftimet me shpallje si kur palët kanë qenë 

prezent ashtu edhe kur ato nuk janë paraqitur, duke relatuar këtë fakt në seancë gjyqësore. 

Asnjë veprim apo mosveprim nga ana e saj nuk ka ndikuar në mos zhvillimin e seancave 

gjyqësore efektive. Për këtë arsye, edhe për këtë tregues, në cilësinë e relatores kam 

propozuar pikëzimin me 10 pikë. 

Në tërësi, për kriterin e “Aftësive organizative”, propozimi i pikëzimit të parë ka 

qenë 98 pikë. Me dy pikë të shtuara nga ana ime si relatore për “rendimentin”, propozimi 

shkon “Shkëlqyeshëm”, por me 100 pikë. 

“Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” – lidhur me “Etikën në punë dhe 

angazhimin në funksion”, referuar të gjitha burimeve të vlerësimit, nuk rezulton që për 

gjyqtaren, për këtë periudhë, të jenë marrë ose zbatuar masa disiplinore. 

Në relacionet e hartuara nga ish-Inspektorati i KLD-së nuk rezulton të jenë 

evidentuar elementë që dëshmojnë shfaqjen e sjelljeve që tregojnë mungesë respekti për 

palët dhe pjesëmarrësit në gjykim, mungesë vetëpërmbajtje, ndjeshmërie, vëmendje apo 

qasje të pahijshme dhe ofensive nga ana e gjyqtarit. 
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Gjatë periudhës 2013-2016, për gjyqtaren {...} janë paraqitur në ish-Inspektoratin 

e KLD-së, 9 ankesa (3 ankesa në vitin 2014, 3 në vitin 2015 dhe 3 në vitin 2016) dhe të 

gjitha janë arkivuar pas shqyrtimit fillestar të tyre, me arsyetimin se pretendimet e palëve 

mund të zgjidhen vetëm nëpërmjet rrugës së apelimit dhe në asnjë rast nuk është referuar 

ndonjë e dhënë që duhet të merret parasysh për efekt të vlerësimit etik dhe profesional të 

gjyqtares. Nuk rezultojnë të dhëna që mund të analizohen dhe vlerësohen në drejtim të 

cenimit të etikës, as nuk evidentohen të dhëna të tilla në vendimin e Komisionit të 

Pavarur të Kualifikimit, të tilla që mund të përbënin burim vlerësimi më vete dhe mund të 

merreshin në analizë në kuadër të këtij treguesi. Prandaj në tërësi, referuar të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja reflekton 

angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të 

cenojë etikën në punë të saj. Për këto arsye, kam vlerësuar se gjyqtarja ka treguar shkallë 

shumë të lartë të angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion, duke u pikëzuar me 35 

pikë. 

Lidhur me “Integritetin” – “Shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti” 

– referuar të dhënave nga burimet arkivore të KLD-së dhe dokumentacionit të 

administruar në dosjen e rivlerësimit, rezulton se për gjyqtaren, në periudhën e vlerësimit, 

siç u relatua edhe më lart, nuk rezulton të jenë marrë ose zbatuar masa disiplinore. Nga 

ana tjetër, në vendimin e KPK-së, lidhur me vlerësimin e kriterit pasuror, pas vlerësimit 

të raportit të ILDKPKI-së dhe hetimit të pavarur që ka kryer KPK, konkludohet se “… 

Në përfundim, trupi gjykues, bazuar në parimin e eficiencës, proporcionalitetit, barazisë 

së palëve, si dhe duke respektuar të drejtat themelore të subjektit të rivlerësimit, në lidhje 

me rubrikën e vlerësimit të pasurisë, arrin në përfundimin se nga kontrolli i pasurisë ndaj 

subjektit të rivlerësimit nuk u evidentuan pasuri më të mëdha nga sa mund të justifikohen 

ligjërisht, ka kryer deklarim që është i saktë dhe në përputhje me ligjin dhe ka pasur 

burime financiare të ligjshme e të mjaftueshme. Subjekti nuk gjendet në konfliktin e 

interesi, ka arritur një nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, etj.” 

Është pasqyruar në raport i gjithë konkluzioni i arritur nga organet e rivlerësimit 

për kriterin e vlerësimit të pasurisë, duke qenë se sipas ligjit përbën një burim vlerësimi 

që duhet të analizohet në kuadër të integritetit të gjyqtares.  
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Bazuar edhe në parimin e prezumimit, nga tërësia e burimit të vlerësimit, nuk 

rezulton asnjë e dhënë apo element që të dëshmojë shfaqje të pahijshme nga ana e 

gjyqtares në drejtim të nderit dhe dinjitetit. Për këtë arsye kam propozuar pikëzimin 

maksimal të saj me 40 pikë. 

Lidhur me “Paanësinë e gjyqtares” – “Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese” - 

në të gjitha vendimet e përzgjedhura, gjithashtu edhe nga dëgjimi i regjistrimit audio i 

seancave gjyqësore, nuk rezulton të jetë përdorur në asnjë rast përdorimi i gjuhës 

diskriminuese në komunikimin me palët ndërgjyqëse gjatë zhvillimit të seancave apo në 

përmbajtje të vendimeve përfundimtare. Gjithashtu nuk ka asnjë të dhënë për përdorim të 

gjuhës diskriminuese me të tretët, referuar komunikimit shkresor dhe akteve përkatëse të 

administruara në dosjet gjyqësore. Për këtë arsye propozohet që edhe për këtë tregues, 

aftësia e gjyqtares të vlerësohet shumë e lartë, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Për sa i përket “Numrit të kërkesave të palëve për përjashtimin e gjyqtarit”, 

referuar të dhënave statistikore të administruara në dosjen e rivlerësimit, nuk rezultojnë të 

dhëna për numrin e kërkesave për përjashtim apo numrin e kërkesave për heqje dorë të 

gjyqtares, pasi kjo e dhënë nuk është kërkuar në formatin standard mbi të cilin janë 

raportuar të dhënat statistikore nga organet e rivlerësimit. 

Nga burimet e tjera arkivore si dhe tërësia e akteve të administruara, nuk ka të 

dhëna për ekzistencën e një numri tejet të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtarit në periudhën e vlerësimit. 

Duke iu referuar tërësisë së akteve të administruara dhe faktit që nuk rezultojnë të 

dhëna për çështje për të cilat mund të jenë paraqitur kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit, 

në respektim të parimit kushtetues që çdo gjyqtar, për shkak të statusit të tij, është dhe 

duhet të shfaqë paanësi në funksion, kam vlerësuar që edhe për këtë tregues aftësia e 

gjyqtares duhet të jetë shumë e lartë, duke u konsideruar numri i kërkesave të palëve për 

përjashtim si i pakonsiderueshëm, çka sjell edhe pikëzimin e gjyqtares me pikëzimin 

maksimal prej 15 pikësh. 

Lidhur me vlerësimin përfundimtar të kriterit “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale”, niveli i vlerësimit të propozuar është “Shkëlqyeshëm”, pikët 100. 
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Për sa i përket kriterit të katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, 

treguesi “Komunikimi i qartë dhe transparent” – referuar vendimeve gjyqësore të 

përzgjedhura për vlerësim dhe akteve të 11 çështjeve të përzgjedhura me short, rezulton 

që gjyqtarja gjatë komunikimit me palët dhe pjesëmarrësit në proces është e qartë, 

transparente, e kuptueshme. Në rastet e ndërhyrjeve të gjyqtares për të qartësuar kërkimet 

e palëve apo orientuar debatin gjyqësor, vërehet se komunikimi është i drejtpërdrejtë dhe 

konkret në lidhje me çështjet për të cilën pyeten palët ose përfaqësuesit e tyre.    

Evidentohet komunikim i qartë, i saktë dhe konciz gjatë zhvillimit të seancave 

gjyqësore duke e bërë procesin të kuptueshëm për palët dhe pjesëmarrësit në të. Për këtë 

arsye kam vlerësuar që aftësia e gjyqtares lidhur me këtë tregues duhet të vlerësohet 

shumë e lartë, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Referuar treguesit të “Respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të 

dhënave personale”, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, nuk 

rezulton asnjë e dhënë për mosrespektim të konfidencialitetit apo të dhënave personale 

dhe për pasojë, prezumohet se gjyqtarja ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e 

konfidencialitetit dhe mbrojtjen e të dhënave personale të palëve apo subjekteve të 

procedimit, për të cilat ka ardhur në dijeni për shkak të funksionit. Është propozuar 

pikëzimi me 15 pikë.  

Lidhur me treguesin e “Aftësisë për të bashkëpunuar” - Shkalla e “Komunikimit 

dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës 

profesionale me ta”, referuar Metodologjisë së pikëzimit, si burime vlerësimi për këtë 

tregues, veç të dhënave për verifikimin e ankesave, burime vlerësimi janë edhe 

vetëvlerësimit i gjyqtarit dhe mendimi i kryetarit. Në rastin konkret, në procedurën e 

vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit (gradimin), dy nga 

burimet e vlerësimit për këtë tregues mungojnë. Nuk është pjesë e akteve të vlerësimit, 

vlerësimi i gjyqtarit dhe mendimi i kryetarit. 

Nga të dhënat mbi verifikimin e ankesave, nuk rezulton asnjë e dhënë ose indicje 

për mungesë të bashkëpunimit të gjyqtares me kolegët, gjatë periudhës së vlerësimit. 

Ndërkohë, në raportin e aftësive profesionale të përgatitur për efekt të rivlerësimit, është 

evidentuar një e dhënë indirekte apo e tërthortë që mund të cenojë dhe mund të vërë në 
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diskutim nivelin e bashkëpunimit me anëtarë të trupit gjykues dhe kjo ka të bëjë me 

faktin e fillimit me vonesë të seancave gjyqësore (10 seanca nga 11 seanca të vëzhguara).  

Këto konstatime, në cilësinë e relatores, kam vlerësuar që nuk tregojnë në mënyrë 

të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, mungesën e bashkëpunimit me kolegët, pasi fillimet me 

disa minuta vonesë të seancave gjyqësore, ka ardhur për shkak të zgjatjes së proceseve të 

mëparshme për arsye objektive. Përkundrazi, kjo sjellje e gjyqtares tregon korrektesën e 

saj dhe bashkëpunimin me kolegët duke i dhënë të njëjtën rëndësi të gjitha proceseve 

gjyqësore, si kur është relatore ashtu edhe kur është anëtare. Nuk ka procese të shtyra për 

shkak të pjesëmarrjes së gjyqtarëve në procese të tjera. Për pasojë, në mungesë të të 

dhënave që mund të rezultonin nga dy burimet e tjera të vlerësimit dhe mungesës së 

ndonjë të dhëne të drejtpërdrejtë apo të tërthortë për mungesën e bashkëpunimit, 

prezumohet se ky bashkëpunim ekziston dhe është në nivel të lartë.  

Gjyqtarja përpiqet të shkëmbejë përvojën profesionale me kolegët, për të 

shkëmbyer përvojën profesionale me kolegët, çka reflektohet në një rast në mendimin 

kundër inicimit të kontrollit incidental të ligjit në Gjykatën Kushtetuese. Është një 

vendim i cili është pjesë e dosjeve të vlerësimit. Në këtë të fundit gjyqtarja argumenton 

qëndrimin e saj, në mënyrë të pavarur nga mendimi i shumicës, me një gjuhë të 

kujdesshme, me vetëpërmbajtje, duke vlerësuar mendimin e kolegëve, pavarësisht 

qëndrimit ndryshe të saj. 

Referuar analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë 

tregues, vlerësoj se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të komunikimit dhe bashkëpunimit 

me kolegët, si në organizimin e procesit gjyqësor ashtu dhe në drejtim të shkëmbimit të 

njohurive me ta. Për shkak të shkaqeve objektive të pavarura nga gjyqtarja, ajo i ka dhënë 

rëndësi përfundimit të gjykimit të çështjes, edhe pse seanca ka filluar me disa minuta 

vonesë. Seancat gjyqësore nuk janë shtyrë asnjëherë për studimin e çështjes nga ana e 

gjyqtares në cilësinë e relatores, e cila nga ana tjetër ka respektuar të drejtën e anëtarëve 

të trupit gjykues për të marrë kohën e nevojshme për t’u njohur me përmbajtjen e 

procesit, pavarësisht relatimit të çështjes në seancë gjyqësore, çka është një nga të dhënat 

burimore që duhet të merret në konsideratë në vlerësimin e treguesit të bashkëpunimit me 
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kolegët. Për këtë arsye kam vlerësuar që edhe për këtë tregues, shkalla e aftësisë së 

gjyqtares duhet të vlerësohet “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Lidhur me shkallën e “Kominikimit dhe bashkëpunimit me administratën 

gjyqësore”, nga të dhënat mbi verifikimin e ankesave, nuk rezulton asnjë e dhënë ose 

indicje për mungesë të bashkëpunimit apo ekzistencën e një shkalle të ulët të 

komunikimit të gjyqtares me administratën gjyqësore, gjatë periudhës së vlerësimit. 

Dorëzimi me vonesë nga sekretarja gjyqësore në sekretari e dosjes gjyqësore, me 

vendimin përfundimtar të arsyetuar brenda afatit nga ana e gjyqtares, e identifikuar si 

gjetje në raportin e përgatitur në kuadër të procesit të rivlerësimit, në cilësinë e relatores 

kam vlerësuar që kapërcen mundësinë objektive të gjyqtares për mbikëqyrjen e 

veprimeve të sekretares gjyqësore dhe si i tillë vetëm ky rast i veçuar nga 972 çështje të 

përfunduara me vendim përfundimtar, nuk mund të bëjë të dhënë të tërthortë që ndikon 

në matjen e treguesit të bashkëpunimit të gjyqtares me administratën gjyqësore. 

Referuar të dhënave të vlerësimit për këtë tregues, dhe mungesës të dhënave të 

tjera për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit të gjyqtares me administratën 

gjyqësore, vlerësoj se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të komunikimit dhe duhet të 

pikëzohet me 10 pikë. 

Lidhur me “Gatishmërinë e gjyqtares për t’u angazhuar në veprimtari të tjera” – 

“Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës” 

– referuar akteve të administruara në dosjen e vlerësimit, evidentohet se gjyqtarja është 

angazhuar në aktivitete trajnuese në SHM, në cilësinë e ekspertes në Programin e 

Formimit Vazhdues në 7 aktivitete trajnuese, gjithsej 14 ditë dhe në cilësinë e 

pjesëmarrësit në Programin e Formimit Vazhdues në 10 aktivitete trajnuese të zhvilluara, 

gjithsej 17 ditë trajnimi. 

Sa më sipër, janë përshkruar në projektraport të gjitha aktivitetet trajnuese. Për 

efekt të kohës po lexoj vetëm konkluzionet. 

Sa më sipër, rezulton se gjyqtarja ka marrë pjesë në gjithsej 17 aktivitete trajnuese 

si eksperte dhe pjesëmarrëse në Programin e Formimit Vazhdues të Shkollës, dhe 

trajnime jashtë tij, të cilat kanë zgjatur në tërësi në 52 ditë në SHM, sipas periudhave të 

përmendura në raport dhe trajnimet jashtë saj.  
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Referuar këtyre të dhënave, kjo kohëzgjatje është brenda kufijve 15-120 ditë për 

periudhën 3-vjeçare të përcaktuar në Metodologji, prandaj gjyqtarja duhet të pikëzohet 

me 20 pikë. 

Lidhur me “Disponueshmërinë e gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional apo për trajnimin e gjyqtarëve”, për gjyqtaren {...}, 

rezultojnë të dhëna për angazhimin e saj në cilësinë e ekspertit në disa aktivitete trajnuese 

në Shkollën e Magjistraturës, angazhim i cili në çdo rast nuk ka qenë vetëm në kuadrin 

teorik, por i shoqëruar me një punë konkrete kërkimore dhe interpretative. Theksoj që në 

dosjen e rivlerësimit, në kuadër të formularit të vlerësimit që plotësonin gjyqtarët për 

efekt të procesit të vetting-ut, nga ana e gjyqtares janë paraqitur të gjitha punimet që ajo 

ka dorëzuar në Shkollën e Magjistraturës në të gjitha trajnimet që ajo ka qenë në cilësinë 

e ekspertes. Për këtë arsye, për treguesin “Disponueshmëria e gjyqtares për të udhëhequr 

kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, kam 

vlerësuar që gjyqtarja të pikëzohet me 5 pikë.   

Lidhur me “Angazhimin e gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e drejtësisë dhe në veprimtari të tjera në marrëdhëniet me publikun në 

gjykata”, në formularin e vetëdeklarimit për aftësitë profesionale të gjyqtarit, është 

referuar për angazhimin e saj në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit 

të drejtësisë duke konsideruar si të tilla pjesëmarrjet në konferenca shkencore, 

mësimdhënie, etj. Ka deklaruar se ka marrë pjesë në trajnime jashtë programit të Shkollës 

(të përmendura të gjitha në raport).  

Aktivitetet e mësipërme rezultojnë të jenë trajnime profesionale jashtë programit 

të Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës të cilat janë konsideruar nga unë si 

relatore në vlerësimin dhe pikëzimin e treguesit përkatës, më sipër në projektraport. 

Nga burimet e vlerësimit, nuk rezultojnë të dhëna për pjesëmarrje të gjyqtares në 

aktivitete ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë apo në veprimtari për 

marrëdhëniet me publikun në gjykata, ndërkohë që aktiviteti i mësimdhënies i referuar në 

aktet e dosjes së rivlerësimit, nuk i përket periudhës së vlerësimit. 

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e këtij 

treguesi, duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në 
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varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do ta fillojnë vlerësimin për ketë tregues 

me 3 pikë dhe 2 pikë do t’iu shtohen në rast vërtetimit të angazhimit në këto veprimtari, 

duke qenë se nuk ka të dhëna, ky tregues, në cilësinë e relatores, kam propozuar që të 

pikëzohet me 3 pikë. 

Edhe ky tregues është kundërshtuar nga ana e gjyqtares e cila ka pretenduar se: në 

vitin 2015, në cilësinë e anëtares së trupit gjykues, ka dërguar për shfuqizim në Gjykatën 

Kushtetuese nenin 55/2 të K.Penal dhe nenin 278/4 të K.Penal lidhur me masën e dënimit 

të kësaj vepre penale dhe me vendimin nr.9, datë 26.02.2016 Gjykata Kushtetuese e ka 

pranuar kërkesën e bërë gjatë gjykimit incidental për shfuqizimin e këtyre dispozitave. 

Më vonë legjislatori ka reaguar për rregullimin e nenit 278 të K.Penal.  

Në këtë kuadër, sipas pretendimeve të gjyqtares, nisur edhe nga impakti që ka 

sjellë ky vendim në praktikën gjyqësore, në rrethin e kolegëve dhe në legjislacionin 

penal, ajo propozon që vlerësimi për treguesin e përfshirjes në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e legjislacionit të vlerësohet jo me 3 pikë, por me 5 

pikë. Ka paraqitur njëkohësisht edhe kopjen e parashtrimeve të dërguara në Gjykatën 

Kushtetuese lidhur me shfuqizimin e kësaj dispozite.  

Në cilësinë e relatores, propozoj që pretendimet e gjyqtares nuk mund të 

vlerësohen në kuadër të këtij treguesi, pasi ato janë detyrë funksionale e çdo gjyqtari, i 

cili në momentin kur shikon që ligji bie në kundërshtim me Kushtetutën, e ka për detyrë 

gjatë ushtrimit të veprimtarisë gjyqësore, që të pezullojë gjykimin dhe të kërkojë 

shfuqizimin e dispozitës së Gjykatës Kushtetuese, prandaj nuk mund të konsiderohet 

veprimtari ndërinstitucionale e gjyqtarit për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Prandaj 

propozoj që pikët nuk mund të rriten. Në vlerësimin tim nuk ka të dhëna për këtë tregues 

dhe pikëzimi duhet të mbetet me 3 pikë. 

Lidhur me “Publikimet ligjore akademike”, nuk ka të dhëna lidhur me këtë 

tregues. Nuk rezulton që gjatë kësaj periudhe 2013-2016, nga ana e gjyqtares të jenë 

realizuar publikime ligjore akademike me ato kritere që parashikohen në Metodologji. 

Për këtë arsye, për këtë tregues është vlerësuar me 0 pikë. 

Propozimi përfundimtar për nivelin e vlerësimit për “Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional” është “Shkëlqyeshëm”, 93 pikë. 
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Për çdo nivel vlerësimi, propozimi im si relatore është për “Aftësitë profesionale” 

100 pikë “Shkëlqyeshëm”, për “Aftësitë organizative” 100 pikë “Shkëlqyeshëm”, për 

“Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale” 100 pikë “Shkëlqyeshëm”, për 

“Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” 93 pikë “Shkëlqyeshëm”. Në tërësi 

vlerësimi i përgjithshëm është “Shkëlqyeshëm” 393 pikë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj për relatimin!  

Përpara se ta kaloj në votim, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë koment, sugjerim për 

mënyrën e vlerësimit.  

Nëse jo, jemi dakord të kalojmë në votim sipas propozimit të bërë nga relatorja? 

Fillojmë me treguesin e parë që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale”, propozimi i 

bërë nga relatorja janë 100 pikë në total, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

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. 

Kalojmë tek treguesi i dytë që ka të bëjë me “Aftësitë organizative”, vetë relatorja 

tek nëntreguesi “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, ka propozuar që t’i 

shtojë 2 pikë, pra nga 8 që ishte vlerësimi, për shkak të kundërshtimeve të bëra nga 

kandidatja, të shkojë në 10. 

Jemi dakord që në tërësi i gjithë treguesi të shkojë me vlerë pikësh 100 pikë dhe 

nivel vlerësimi "Shkëlqyeshëm"? 

Maksim Qoku: Dakord.  
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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. 

Treguesi i tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, propozimi është 

100 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jeni dakord? 

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. 

Treguesi i fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, propozimi i 

relatores është 93 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, në total niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" dhe pikëzimi për katër kriteret 

është 393. Jemi dakord? 

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 “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional 

me qëllim gradimi, të gjyqtares {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, duke e 

vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  
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3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, 

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit nr.96/2016 

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

 

 

* * * 

(Pika 1 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 08.04.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

12. Naureda Llagami   (kryetare) 

13. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

14. Medi Bici    (anëtar) 

15. Fatmira Luli    (anëtare) 

16. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

17. Brunilda Kadi    (anëtare) 

18. Ilir Toska    (anëtar) 

19. Alban Toro    (anëtar) 

20. Marçela Shehu   (anëtare) 

21. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

22. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për 

vitin 2019”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që edhe ky ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për 

vitin 2019”, sërish relator i këtij projekt-akti është znj. Brikena Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Duke qenë se projektraporti i vlerësimit ka pjesë të integruara të raportit analitik 

të nëpunësit përgjegjës të vlerësimit ku përshkruhen dhe analizohen në mënyrë të detajuar 

të gjitha të dhënat burimore, ne vijim do të ndalem vetëm në konkluzionet e arritura 

lidhur me shkallën e aftësisë së gjyqtares dhe pikëzimin e saj për secilin kriter, aspekt dhe 

tregues vlerësimi. 

 Për sa i përket vitit 2019 është vlerësim i përshpejtuar. Bazohet në 6 dosje të 

përzgjedhura me short dhe 2 vendime të përzgjedhura nga gjyqtari dhe përveç vendimeve 

që mund të jenë administruar në kuadër të ankesave të qytetarëve. 

 Projektraporti i vlerësimit është përfunduar pas ezaurimit të të gjithë procedurës e 

cila është përshkruar në raport. Gjyqtarja është njohur me projektraportin dhe nuk ka 

patur kundërshtime, nuk ka paraqitur prova dhe nuk ka kërkuar të dëgjohet në seancë 

dëgjimore. 
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 Duke qenë se jemi njohur të gjithë me projektraportin e vlerësimit, po vazhdoj me 

relatimin e konkluzioneve të arritura prej meje, për secilin nga katër kriteret e vlerësimit. 

 Për sa i përket kriterit të parë “Aftësive profesionale të gjyqtares”, aspekti i 

njohurive ligjore, kriteri “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e 

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, në cilësinë e relatores kam konkluduar se ka 

aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve të çështjes, 

identifikimit të normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale që gjejnë 

zbatim, citimin dhe analizën e normave respektive në funksion të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes, duke e vlerësuar me aftësi shumë të larta, me pikëzim 25 pikë. 

 Lidhur me treguesin tjetër “Aftësia për të interpretuar ligjin e zbatueshëm në 

zgjidhjen e çështjes” – Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, 

rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe 

material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen dhe, kur është e 

nevojshme, në mbështetje të arsyetimit të vendimeve, identifikon dhe zbaton praktikën 

relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të Gjykatës së Lartë, si dhe zbaton 

dhe respekton parimet e së drejtës. Është vlerësuar shkalla e aftësisë shumë e lartë, duke 

u pikëzuar me 25 pikë. 

 Për sa i përket aspektit të arsyetimit ligjor, treguesi “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, është pikëzuar gjithashtu me shkallë shumë të lartë aftësie, 

duke u pikëzuar me 15 pikë, pasi gjyqtarja evidentohet të ketë aftësi shumë të lartë të 

arsyetimit ligjor në drejtim të qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit, 

gabimet gramatikore janë të papërfillshme dhe në atë masë që nuk ndikojnë në shkallën e 

aftësisë.   

Referuar “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, 

gjyqtarja ndjek në hartimin e vendimit një strukturë të qëndrueshme dhe të organizuar, në 

përmbajtje të së cilës gjyqtari i përmbahet, si prezantimit të fakteve, identifikimit të ligjit 

të zbatueshëm dhe lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura. Ka një metodologji të qartë 

sipas pjesëve përbërëse të vendimit. Vendimet gjyqësore burim vlerësimi, përmbajnë 

pjesën hyrëse, pjesën përshkruese, si dhe dispozitivin e vendimit. Përdor një metodë të 
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caktuar në strukturimin e vendimit edhe pse në aspektin vizual jo gjithmonë është e 

dallueshme. Aftësia e gjyqtares vlerësohet shumë e lartë me 10 pikë.  

Për sa i përket “Cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik”, në tërësi, referuar të 

dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të 

lartë në treguesin “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”. Cilësia e analizës dhe 

argumentimit logjik ndjek rregullin: fakt-normë-interpretim-konkluzion. Në secilin prej 

tyre mendimi logjik ka vijueshmëri dhe spikat interpretimi individual i ligjit përpos 

qëndrimeve të praktikës gjyqësore. Arsyetimi i vendimeve është i qartë, i plotë dhe merr 

në analizë dhe i jep përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse 

që përbëjnë shkaqe ankimi.  Është vlerësuar shkalla e aftësisë shumë e lartë, duke u 

pikëzuar me 10 pikë. 

Përfundimisht “Aftësitë profesionale” janë vlerësuar me 100 pikë, niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Lidhur me “Aftësitë organizative të gjyqtares”, “Respektimi i afateve ligjore”, 

referuar raportit analitik gjyqtarja ka patur 40 çështje të gjykuara për të cilat ligji ka 

parashikuar afat gjykimi, mënyra e respektimit të së cilit është përmendur në mënyrë 

analitike në projektraport.  

Analiza e të dhënave statistikore nuk bëhet nga vlerësuesi në mënyrë 

matematikore, por është një analizë logjike e të gjitha të dhënave burimore. Referuar 

ngarkesës së gjyqtares si relatore dhe anëtare (në total ka gjykuar për vitin 2019 403 

çështje si relator dhe 205 çështje si anëtar), angazhimin e saj si anëtare e KED-së në këtë 

periudhë vlerësimi, mendimin e kryetarit dhe vetëvlerësimin e gjyqtarit, tejkalimi me 

vetëm 0,5% i përqindjes së lejuar për vlerësim maksimal është i papërfillshëm për të 

ndikuar tek ky i fundit dhe në një llogaritje matematikore 10,5 % ͌ 10 %, pasi përqindja e 

çështjeve jashtë afatit ligjor ka qenë 10,5%. Për këtë arsye kam vlerësuar që gjyqtarja 

duhet të pikëzohet me 15 pikë, pasi përqindja e çështjeve të gjykuara jashtë afatit ligjor 

është brenda marzhit 0-10%.  

Referuar kriterit tjetër, “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, në tërësi, për 

pikëzimin e këtij treguesi, duke iu referuar të dhënave që rezutojnë në burimet e 

vlerësimit dhe analizës që tashmë kemi bërë lidhur me afatin e gjykimit të çështjeve për 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 08.04.2021 (Pika 2) 
 

 

34 

të cilat zbatohet standard minimal kohor në gjykatën e apelit, raportit të këtyre çështjeve 

me numrin total të çështjeve që rezulton në masën 3,5%, pavarësisht ngarkesës, e cila 

referuar të dhënave statistikore rezulton të jetë e lartë, rezulton se gjyqtarja ka treguar 

kujdes maksimal në përfundimin e çështjeve brenda afateve të shkurtra dhe në 96,5% të 

tyre ka respektuar standardin minimal kohor. Për këtë arsye kam vlerësuar që shkalla e 

aftësisë së gjyqtares për këtë tregues të vlerësohet shumë e lartë, duke u pikëzuar me 5 

pikë. 

 Për sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, në projektraportin 

analitik pasqyrohet në mënyrë të detajuar koha mesatare për secilën nga kategoritë e 

çështjeve. 

 Në tërësi, duke iu referuar të gjitha të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit dhe atyre të përshkruara në raportin analitik dhe krahasimit të kohës mesatare 

që i dedikohet çdo çështjeje për të gjitha kategoritë me standardin minimal kohor në fuqi 

për atë kategori, rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeve është më e 

shkurtër se ky afat, për të gjitha kategoritë e çështjeve, prandaj gjyqtarja është pikëzuar 

me 5 pikë. 

Referuar “Rendimentit të përfundimit të çështjeve”, ky rendiment për vitin 2019 

ka qenë në masën 215.9%. Ka ndikuar në këtë rast përjashtimi që i është bërë gjyqtares 

nga shorti, për shkak të pjesëmarrjes si anëtare e KED-së në vitin 2019. Megjithatë, 

pavarësisht përjashtimit nga procedurat e shortit për gjysmën e kohës së periudhës së 

vlerësimit, për shkak të angazhimit si anëtare e KED-së, si dhe duke iu referuar analizës 

së të dhënave statistikore nga të cilat rezulton se gjyqtarja ka përfunduar si relatore 403 

çështje rezulton se rendimenti i përfundimit të çështjeve është 215.9%, duke u pikëzuar 

me 10 pikë, pasi shifra e këtij rendimenti, me gjithë përjashtimin nga shorti, ka treguar 

angazhimin e gjyqtares për uljen e backlog-ut të çështjeve të prapambetura në gjykatë. 

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

të dhënave që burojnë nga burimet e vlerësimit ka rezultuar që gjyqtarja ka treguar kujdes 

maksimal për arsyetimin e vendimeve në kohë të shpejtë dhe në çdo rast vendimet janë të 

arsyetuara brenda afatit procedural. Tashmë në vitin 2019 ka afat për dorëzimin e 

vendimeve civile dhe penale, respektivisht 20-30 ditë, pavarësisht volumit të çështjeve të 
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përfunduara dhe faktorëve të tjerë që kanë ndikuar në ngarkesën e saj. Për këtë arsye kam 

propozuar pikëzimin me 15 pikë. 

Lidhur me “Aftësinë e gjyqtares për të kryer procedura gjyqësore”, treguesi 

“Numri mesatar i seancave i seancave gjyqësore” – numri mesatar i seancave ka qenë 

3.16 seanca. Referuar këtij treguesi dhe burimeve të vlerësimit rezulton se ky numër 

seancash prej 3.16 seancash, rezulton të jetë vetëm 0.16 pikë më shumë sesa numri i 

seancave të përcaktuara në Metodologji. Megjithatë, në të gjitha rastet, gjyqtarja ka marrë 

masat e nevojshme për shmangien e atyre joproduktive, duke planifikuar dhe zhvilluar në 

kohë dhe me efektivitet proceset gjyqësore. Tejkalimi i numrit të seancave që përkon me 

pikëzim maksimal me vetëm 0.16 seanca është një tregues i papërfillshëm dhe nuk 

ndikon në ndryshimin e shkallës së aftësisë së gjyqtares, pasi shkalla e kujdesit të treguar 

nga gjyqtarja për shmangien e seancave joproduktive dhe administrimin e procesit në 

tërësi është e lartë. Për këtë arsye kam propozuar pikëzimin me 15 pikë. 

Lidhur me “Kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, referuar burimeve të vlerësimit, gjyqtarja ka treguar shkallë shumë të 

lartë aftësie, evidentuar në korrektësinë e planifikimit, mbikëqyrjen, zhvillimin dhe 

dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt 

ligjor dhe duke kryer me korrektësi hapat proceduralë të gjykimit. Është parashikuar 

shkallë shumë e lartë aftësie, me 20 pikë. 

 Referuar “Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes”, dosjet janë lehtësisht 

të shfrytëzueshme dhe të aksesueshme. Ato janë të gjitha të numërtuara dhe mund të 

shfrytëzohen me lehtësi. Është propozuar shkallë shumë e lartë aftësie pikëzimi me 5 

pikë. 

E njëjta shkallë aftësie është propozuar edhe për “Saktësinë dhe plotësinë e 

dokumentacionit të dosjes” ku gjyqtarja duhet të pikëzohet me 10 pikë.  

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale” – referuar 

burimeve të vlerësimit, mendimit të kryetarit, vetëvlerësimit të gjyqtares, të dhënave për 

masat disiplinore, të dhënave të marra nga ILD-ja lidhur me verifikimin e ankesave, si 

për sa i përket “Etikës në punë”, ashtu edhe për sa i përket “Integritetit të gjyqtares”, nuk 

ka të dhëna që mund të çojnë në një pikëzim të ndryshëm nga pikëzimi maksimal edhe 
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për shkak të parimit të prezumimit. Për të dy këta tregues është propozuar vlerësim 

maksimal 35 pikë dhe 40 pikë. 

I njëjti vlerësim dhe shkallë aftësie është propozuar edhe për treguesin e  

“Përdorimit ose jo të gjuhës diskriminuese”, pasi gjyqtarja në asnjë rast nuk ka përdorur 

gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtë apo të tërthortë. Pikët që janë propozuar lidhur 

me këtë tregues janë 10 pikë. 

Vlerësim maksimal është propozuar edhe për treguesin e “Numrit tejet të lartë të 

kërkesave të palëve për përjashtimin e gjyqtarit”, ku ka pasur vetëm 1 kërkesë për 

përjashtim të pranuar, referuar numrit total të çështjeve të gjykuara, dhe vlerësohet i 

pakonsiderueshëm, marrë parasysh edhe mendimin e kryetarit, i cili ka qenë shumë 

pozitiv në rastin konkret.  

“Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, niveli i vlerësimit të propozuar 

është “Shkëlqyeshëm”, pikët 100. 

Për sa i përket kriterit të katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, 

nga burimet e vlerësimit dhe përshrimit të tyre në raportin analitik është konkluduar për 

vlerësim maksimal për sa i përket “Komunikimit të qartë dhe transparent me palët”, 

“Respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave”, Aftësisë për të 

bashkëpunuar me kolegët dhe me administratën gjyqësore. Në të gjithë këto tregues 

vlerësimi ka qenë maksimal sipas pikëve të përcaktuar në Metodologji. 

Për sa i përket “Gatishmërisë së gjyqtares për t’u angazhuar në veprimtari të tjera” 

– “Pjesëmarrja në programet e formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës” – 

rezulton që për vitin kalendarik 2019 gjyqtarja të ketë marrë pjesë në 6 aktivitete 

trajnuese pranë Shkollës në rolin e ekspertit, të konvertuara në 23 ditë, e cila është brenda 

kufijve nga 5-40 ditë në vit, në periudhën 1-vjeçare të vlerësimit. Gjithashtu, referuar 

dokumentacionit rezulton se në periudhën 3-5 prill 2019 gjyqtarja ka qenë në Bosnje në 

përmbyllje të trajnimit si eksperte e lirisë së shprehjes nga Këshilli i Evropës, aktivitet ky 

jashtë programit të formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës e cila rezulton të jetë 

aktivitet brenda formimit të saj profesional. Është pikëzuar për këtë tregues me 20 pikë. 

Lidhur me treguesin “Disponueshmërinë e gjyqtares për të udhëhequr kandidatët 

për gjyqtarë gjatë stazhit profesional apo për trajnimin e gjyqtarëve”, ka të dhëna për 
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gjyqtaren pasi ajo rezulton që të jetë angazhuar eksperte në aktivitete trajnuese të "Shumë 

mirë". Është pikëzuar me 5 pikë. 

Për sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtari të tjera në marrëdhëniet me 

publikun në gjykata”, nga analiza e burimeve të vlerësimit, të pasqyruara në raportin 

analitik rezulton se gjyqtarja përgjatë vitit 2019, ka qenë anëtare e Këshillit të Emërimeve 

në Drejtësi dhe ka dhënë kontributin e saj në përpilimin e akteve nënligjore të 

funksionimit të Këshillit, të procedurave të kualifikimit dhe vlerësimit të kandidatëve dhe 

metodologjinë e vlerësimit të tyre, veç vendimeve për kualifikimin e vlerësimit të 

kandidatëve si për Gjykatën Kushtetuese ashtu edhe për Inspektorë të Lartë të Drejtësisë. 

Aktet nënligjore të miratuara nga ky Këshill, anëtare e së cilës ka qenë në vitin 2019 edhe 

gjyqtarja janë: Rregullore e brendshme; Vendim nr. 2/2019 “Për procedurat e shortit”; 

Vendim “Për procedurat e verifikimit të kandidatëve”; Vendim “Për procedurat e 

vlerësimit të renditjes së kandidatëve”; Metodologjia e vlerësimit për kandidatët për 

gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese; Metodologjia e vlerësimit për kandidatët për Inspektor 

të Lartë të Drejtësisë. Evidentohet se këto janë akte nënligjore me kontributin e 

përgjithshëm të anëtarëve të KED-së dhe që ndodhen në faqen zyrtare të KED-së, por 

subjekti evidenton se ka qenë relatore e vendit vakant në ILD dhe për këtë shkak ka 

arsyetuar të gjitha vendimet e lejimit apo të ndalimit të kandidimit të kandidatëve për 

Inspektor të Lartë të Drejtësisë dhe po kështu ka arsyetuar edhe mendimet ndryshe në 

lidhje me plotësimin e vendeve vakante të kandidatëve në Gjykatën Kushtetuese, çka 

provohet edhe nga informacioni i faqes zyrtare të internetit të KED-së. 

Për sa më sipër, duke iu referuar Metodologjisë së Pikëzimit që përcakton se për 

pikëzimin e këtij treguesi, duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo 

gjithmonë është në varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do ta fillojnë 

vlerësimin për ketë tregues me 3 pikë dhe 2 pikë do t’iu shtohen në rast vërtetimit të 

angazhimit në këto veprimtari, vlerësoj se për gjyqtaren ky tregues duhet të pikëzohet me 

5 pikë. 

Për sa i përket treguesit “Publikimet ligjore akademike” është pikëzuar me 0 pikë. 

Nuk rezulton të ketë publikime ligjore nga ana e gjyqtares për këtë periudhë vlerësimi.  
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Përfundimisht “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional i gjyqtares” është 

vlerësuar me nivelin e vlerësimit "Shkëlqyeshëm", 95 pikë. 

Përfundimisht, propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi dhe për 

nivelin e përgjithshëm të vlerësimit nga unë si relatore është për “Aftësitë profesionale” 

100 pikë “Shkëlqyeshëm”, për “Aftësitë organizative” 100 pikë “Shkëlqyeshëm”, për 

“Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale” 100 pikë “Shkëlqyeshëm”, për 

“Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” 95 pikë “Shkëlqyeshëm”. Në tërësi 

vlerësimi i përgjithshëm është “Shkëlqyeshëm” 395 pikë.   

Në projektraport janë përpiluar edhe propozime dhe rekomandime për gjyqtaren 

për t’u mbajtur prej saj parasysh në vijim të veprimtarisë së saj. Këto rekomandime 

konsistojnë në mbajtjen nga ana e gjyqtares në konsideratë të angazhimit të saj të 

vazhdueshëm në aktivitete për trajnimin e gjyqtarëve, pjesëmarrjen në veprimtari 

ndërinstitucionale si dhe në fushën e publikimeve ligjore dhe akademike, me qëllim 

ndarjen e përvojës profesionale dhe dhënien e kontributit të saj për përmirësimin e 

sistemit gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj!  

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim, sugjerim, koment mbi projekt-aktin. 

Nëse jo, kalojmë në votimin e secilit nga kriteret. 

Propozimi i relatores për treguesin e parë “Aftësitë profesionale”, janë 100 pikë, 

niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

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. 
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Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek treguesi i dytë “Aftësitë organizative”, propozimi është 100 pikë, 

niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: (nuk dëgjohet votim nga ana e zonjës Luli) 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Treguesi i tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, propozimi i 

relatorit është 100 pikë, niveli i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm". Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Treguesi i fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, propozimi i është 

95 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 
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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. 

Pikëzimi për katër kriteret e vlerësimit është 395 pikë. Niveli përfundimtar i 

vlerësimit të gjyqtarit është "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

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 “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional 

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 08.04.2021 (Pika 2) 
 

 

41 

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit nr.96/2016 

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

 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 08.04.2021) 

 

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

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e 

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}”, relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i 

gjyqtares {...}”, relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin 

e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares 

{...}”. Për më shumë detaje fjalën ia jap relatores znj. Kadi. 

  

 Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

 Atëherë, në lidhje me vlerësimin e gjyqtares {...}, e cila ushtron funksionin e saj 

aktualisht në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

periudhën e vlerësimit tetor 2013 – tetor 2016, nga ana ime si relatore, në projektraportin e 

vlerësimit janë bërë këto propozime. Për efekt kohe, vlerësoj që të lexoj konkluzionet, pasi 

mendoj që ka qenë koha e mjaftueshme dhe kolegët janë njohur tashmë me raportin në 

përmbajtjen e tij.   

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 08.04.2021 (Pika 3) 
 

 

44 

Në lidhje me vlerësimin për “Aftësitë profesionale të gjyqtares”, për treguesin 

“Njohuritë ligjore” dhe konkretisht për “Aftësinë për të identifikuar natyrën e çështjes, 

ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, nga ana ime si relatore, siç është 

shpjeguar në projektraport vlerësohet që gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në këtë tregues,  

duke u pikëzuar me 25 pikë. 

 Për “Aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, përsëri 

propozohet që ajo të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Në lidhje me “Arsyetimin ligjor” i cili përbëhet nga tre nëntregues, e konkretisht 

për “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit”, nga ana ime si relatore 

propozohet që gjyqtarja duhet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar 

me 15 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Strukturën e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e 

vendimit”, edhe për këtë tregues propozohet që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin “shumë 

i lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

E fundit, “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, për mua si relatore 

propozohet që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 25 

pikë. 

Për këtë kriter, siç mund të kuptohet natyrshëm, niveli i vlerësimit që propozohet 

nga ana ime është "Shkëlqyeshëm", duke marrë pikët maksimale 100 pikë. 

Për treguesin “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, konkretisht “Aftësia e tij për të 

përballuar ngarkesën në punë”, treguesi i “Respektimit të afateve ligjore”, nisur nga të 

dhënat statistikore, rezulton se gjyqtarja nuk rezulton të ketë gjykuar çështje jashtë 

afateve ligjore dhe për këtë arsye ajo duhet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë” me 15 

pikë. 

Për “Plotësimin e standardeve minimale kohore”, përsëri nga të dhënat statistikore 

rezulton që janë respektuar dhe për këtë duhet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, 

duke u pikëzuar me 5 pikë. 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, ka rezultuar që është respektuar 

dhe është respektuar për të gjitha kategoritë e çështjeve dhe sipas Metodologjisë ajo 

duhet të pikëzohet dhe vlerësohet maksimalisht në nivelin “shumë i lartë” me 5 pikë.  
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“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, ka rezultuar “98.01%”, dhe 

këtë e marrim të mirëqenë nga konkluzioni që është nxjerrë nga organi vlerësues gjatë 

procesit të rivlerësimit të gjyqtarit dhe nga ana e saj gjatë kundërshtimeve nuk është 

kundërshtuar ky tregues. Përfundimisht, nga ana ime si relator është propozuar vlerësimi 

“mbi mesatar” duke u pikëzuar me 8 pikë  (referuar Metodologjisë). 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, rezulton që 

gjyqtarja i ka arsyetuar të gjitha vendimet brenda kësaj kohe, dhe për këtë arsye ajo duhet 

të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë” me 15 pikë.  

“Aftësia për të kryer procedura” e cila përbëhet nga treguesi “Numri mesatar i 

seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

shmangien e seancave joproduktive”, ka rezultuar nga burimet e vlerësimit që gjyqtarja të 

ketë një aftësi shumë të lartë në këtë tregues duke u pikëzuar me 15 pikë. Ajo ka numër 

mesatar seancash gjyqësore më të vogël se 3 dhe sipas Metodologjisë, për këtë aspekt, 

vlerësohet maksimalisht. 

Treguesi i fundit i këtij kriteri “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor”, përsëri nga tërësia e burimeve të vlerësimit, për mua si 

relator gjyqtarja ka nivel maksimal në këtë tregues dhe duhet të vlerësohet në nivelin 

“shumë i lartë”, me 20 pikë. 

Për “Aftësinë e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore”, e cila përbëhet 

nga treguesi “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, nga ana ime si relator 

vlerësohet që gjyqtarja ka aftësi “shumë të lartë”, duke u pikëzuar për këtë tregues 

maksimalisht me 5 pikë.  

E fundit “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, referuar burimeve të 

vlerësimit, evidentohet që ky dokumentacion është në përputhje me të gjitha veprimet 

procedurale, dhe për këtë arsye gjyqtarja vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u 

pikëzuar me 10 pikë. 

Përfundimisht për kriterin “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, propozimi është  që 

gjyqtarja duhet të vlerësohet në nivelin "Shkëlqyeshëm" me 98 pikë. 

Për grupkriterin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, konkretisht për 

“Etikën në punë” dhe treguesin “Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion”, referuar 
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burimeve të vlerësimit nuk evidentohet që të ketë të dhëna që mund të tregojnë cenim të 

etikës apo përgjegjshmërisë në ushtrimin e funksionit, shfaqje të sjelljeve që tregojnë 

mungesë respekti për palët dhe pjesëmarrësit në gjykim, mungesë vetëpërmbajtje dhe 

ndjeshmëri apo vëmendje, apo praninë e sjelljeve dhe qasjeve të pahijshme apo ofensive 

nga ana e gjyqtares gjatë ushtrimit të funksionit. Për këtë arsye, për këtë tregues 

propozohet të vlerësohet gjyqtarja në nivelin “shumë të lartë”, me 35 pikë.    

Në lidhje me “Integritetin e gjyqtares” dhe konkretisht treguesi “Shmangia e 

shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti”, referuar burimeve të vlerësimit nuk rezulton 

asnjë e dhënë për sjellje të pahijshme apo sjellje që cenojnë nderin dhe dinjitetin e saj 

gjatë ushtrimit të funksionit dhe propozohet që të vlerësohet maksimalisht në nivelin 

“shumë i lartë”, me 40 pikë. 

“Paanësia e gjyqtarit”, grupkriter i cili përbëhet nga treguesi “Përdorimi ose jo i 

gjuhës diskriminuese”, nuk ka të dhëna që gjyqtarja të ketë përdorur gjuhë diskriminuese 

dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në komunikimin me subjektet e 

procedimit si dhe përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej saj. Edhe për këtë arsye 

propozohet që ajo të vlerësohet në nivelin “shumë të lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë.  

Për treguesin “Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtarit” nuk rezulton që të ketë kërkesa dhe të pranuara për përjashtimin 

e saj gjatë periudhës së vlerësimit dhe për këtë arsye, për këtë tregues, gjyqtarja duhet të 

vlerësohet në nivelin “shumë i lartë” me 15 pikë.  

Përfundimisht, për grupkriterin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” 

propozoj që gjyqtarja të vlerësohet "Shkëlqyeshëm", me 100 pikë. 

“Aftësive personale dhe angazhimi profesional”, për “Aftësinë e komunikimit” e 

konkretisht treguesi “Komunikimi i qartë dhe transparent me pjesëmarrësit në gjykim dhe 

...” propozohet që të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë.  

Në lidhje me treguesin “Respektimi i konfidencialitetit dhe të mbrojtjes së të 

dhënave personale”, rezulton se nuk ka të dhënë që nga ana e gjyqtares të mos jetë 

respektuar konfidencialiteti apo të dhënat personale, dhe për pasojë ajo prezumohet që ka 

treguar kujdes maksimal. Edhe për këtë arsye propozohet që ajo të vlerësohet në nivelin 

maksimal me 15 pikë. 
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“Aftësia për të bashkëpunuar”, e cila përbëhet nga shkalla e “Komunikimit dhe 

bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe të përvojës 

profesionale me ta”, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, pas 

analizës së tyre, vlerësoj që aftësia e gjyqtares duhet të vlerësohet “shumë e lartë” duke u 

pikëzuar me 15 pikë. 

Po kështu edhe për treguesin e shkallës së “Komunikimit dhe bashkëpunimit me 

administratën gjyqësore” të vlerësohet niveli i kësaj aftësie si “shumë i lartë” me 10 pikë. 

“Gatishmëria e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, e cila përbëhet 

nga treguesi “Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, nga të dhënat dhe burimet e 

vlerësimit ka rezultuar se gjyqtarja ka marrë pjesë në 7 trajnime me cilësinë e ekspertit 

gjatë 12 ditëve dhe 7 trajnime në cilësinë e pjesëmarrëses të zhvilluara gjatë 17 ditëve, 

periudhë kjo që është në kufirin midis “15-120 ditë” gjatë periudhës 3-vjeçare, e dhënë 

kjo që sipas Metodologjisë gjyqtari vlerësohet maksimalisht me 20 pikë. 

“Disponueshmëria e gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë 

stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, nisur nga burimet që sapo lexova, 

ajo është angazhuar në 7 aktivitete trajnuese si eksperte në 12 ditë. Edhe në lidhje me 

këtë tregues, sipas Metodologjisë, ajo vlerësohet maksimalisht me 5 pikë. 

Sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për 

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

publikun të gjykatave”, nuk ka pasur të dhëna në lidhje me këtë aspekt nga të gjitha 

burimet e vlerësimit dhe është propozuar nga ana e relatorit që sipas Metodologjisë do të 

marrë 3 pikë (që e marrin të gjithë gjyqtarët që vlerësohen kur nuk ka të dhëna). 

Ndërkohë, për këtë tregues gjyqtarja ka bërë kundërshtime, të cilat ju janë vënë në 

dispozicion dhe jeni njohur. Do i përmend shkurtimisht. 

E fundit “Publikimet ligjore akademike”, ka të dhëna, ku gjyqtarja është autore e 

publikimit “Çështje të praktikës gjyqësore në lidhje me krimin dhe trafikimin e femrave”, 

botuar në shkurt të 2013-ës nga IOM në “Kuadri ligjor mbi trafikimin e qenieve njerëzore 

në Shqipëri dhe sfidat e hasura në praktiken gjyqësore”. Ky aktivitet, edhe pse është 

zhvilluar jashtë periudhës së vlerësimit tetor 2013 - tetor 2016, do të merret në 
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konsideratë për efekt të gradimit, për shkak se periudha e vlerësimit është periudhë e 

plotë. Edhe për këtë arsye është propozuar që gjyqtarja të vlerësohet me 5 pikë. 

Në lidhje me kundërshtimet e gjyqtares brenda afatit ligjor, ajo ka paraqitur një 

material ku sipas gjyqtares, aktiviteti ku ajo ka marrë pjesë duhet të kategorizohet tek 

angazhimi i saj ndërinstitucional, duke i shtuar edhe vlerësimin sipas Metodologjisë, e 

konkretisht gjyqtarja thotë se gjatë periudhës së vlerësimit 2014-2015 kam dhënë 

kontributin tim në zbatimin e projektit të MATRA CoPROL “Promovimi i një qasje të 

orientuar nga viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri dhe në Bosnje-

Hercegovinë”. Ky projekt është zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në 

bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe Komitetin Holandez të Helsinkit dhe 

mendon se është një vlerë e shtuar në përmirësimin e legjislacionit kombëtar, i cili në 

këtë lëndë, me ligjin nr. 35/2017, bëri pjesë të Kodit të Procedurës Penale tre dispozita, 

nenet 58 “të drejtat e viktimës së veprës penale’; neni 58/a “të drejtat e viktimës së 

mitur”, neni 58/b “të drejtat e viktimës së abuzuar seksualisht dhe viktimës së trafikimit 

të qenieve njerëzore”. Bashkëngjitur ka dërguar edhe komunikimet me Shkollën e 

Magjistraturës, të cilat ju i keni në dispozicion. 

Nga ana ime si relatore vlerësoj se pjesëmarrja në këtë proces që relaton gjyqtarja 

dhe ka sjellë edhe aktet që e shoqërojnë, duhet të konsiderohet si pjesëmarrje e saj në këtë 

lloj veprimtarie. Nga ana e gjyqtares është paraqitur edhe vërtetimi i datës 08.04.2019 

(komunikim me e-mail), ku vërtetohet që ka marrë pjesë në vizitën studimore të zhvilluar 

në Holandë, të organizuar nga institucionet që përmend vetë gjyqtarja, të zhvilluar në 

periudhat 25-30 janar 2015, fokusi është promovimi i qasjes së fokusuar tek viktimat në 

çështjet e trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri dhe në Bosnje-Hercegovinë. 

Përveç propozimit që sapo lexova, vlerësoj që për “Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional”, për kriterin “Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale”, nga 3 pikë të vlerësohet maksimalisht në 5 pikë. Niveli nuk 

ndryshon, por nga 98, pikëzimi shkon 100.  

Kaq ishte relatimi. Nëse ka pyetje apo diskutime. Unë e mbarova pjesën e 

relatimit. 
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Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi! 

Do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim, diskutim për sa u relatua. 

 

 Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, kam unë një sugjerim. 

 Ndryshe nga relatorja, për kriterin e pjesëmarrjes në veprimtari ndërinstitucionale 

që sjellin kontribut në përmirësimin e legjislacionit, unë vlerësoj që vlerësimi duhet të 

mbetet 3 pikë dhe nuk duhet të shtohen 2 pikë sepse pjesëmarrja e gjyqtares në këtë 

projekt të organizuar nga Shkolla e Magjistraturës dhe nga Ambasada Holandeze, sipas të 

gjithë dokumentacionit, ka qenë përfshirja e saj në kuadër të trajnimeve që do të bëjnë 

gjyqtarët dhe trajnimet e gjyqtarëve, cilësia e saj si eksperte në trajnimet e gjyqtarëve 

është marrë parasysh në pikëzimin e një kriteri tjetër “Disponueshmërisë së gjyqtarit për 

të luajtur rolin e ekspertit në trajnimet e gjyqtarëve”. Ndryshimet e legjislacionit kanë 

ndodhur për shkak të aderimit të Shqipërisë në konventat ndërkombëtare, çka përfshin 

edhe parashikimin e figurës së viktimës si subjekt procedural. Për këtë arsye unë vlerësoj 

që nuk ka të bëjë me veprimtari ndërinstitucionale angazhimi i gjyqtares në një projekt që 

ka synim trajnimin e gjyqtarëve në këtë fushë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ndonjë koleg tjetër e do fjalën? 

Atëherë, kalojmë një nga një kriteret dhe tek kriteri që vetë relatorja propozon, 

hedhim në votim vetëm atë indikator. 

Kështu që kalojmë fillimisht “Aftësitë profesionale”. Nga ana e relatores 

propozohet 100 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Kalojmë tek “Aftësitë organizative të gjyqtarit”. Pikët totale të propozuara nga 

relatori janë 98 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Jemi dakord? 

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. 

Kalojmë tek “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”. Pikët e propozuara 

nga relatori janë 100 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Kalojmë tek treguesi i katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”. 

Përpara se të hidhet në tërësi në votim, hedhim në votim kriterin që ka të bëjë me 

pjesëmarrjen e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të 

drejtësisë dhe veprimtarisë për marrëdhëniet me publikun në gjykata”, propozimi i 

relatores sipas të cilit kandidates t’i shtohen 2 pikë dhe ky kriter të shkojë me 5 pikë. Jeni 

dakord me propozimin? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë në tërësi kriterin që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional”, në tërësi 100 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jeni dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

Naureda Llagami: Atëherë, në total, pikëzimi për katër kriteret është 398 pikë dhe 

niveli i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional 

me qëllim gradimi, të gjyqtares {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, duke e 

vlerësuar atë si më poshtë: 

Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit nr.96/2016 

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

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 08.04.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për 

vitin 2019”, relator z. Erjon Muharremaj.  

 

  Naureda Llagami: Kalojmë pa humbur kohë në projekt-aktin e radhës, që ka të 

bëjë edhe ky me vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019. Për më 

shumë detaje fjalën ia jap zotit Muharremaj. 

  

 Erjon Muharremaj: Edhe gjatë vitit 2019 gjyqtarja {...} ka ushtruar detyrën e saj si 

gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Në 

vlerësimet e mëparshme ka një vlerësim për periudhën 2007-2009 ku është vlerësuar 

“Shumë mirë”. Janë ndjekur të gjitha hapat proceduralë që nuk është nevoja të ndalem tek 

to. Përgjatë procedurës për shkak të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor për mbarimin e 

statusit të magjistratit të z. Fatbardh Çoniku në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional 

të gjyqtarëve ku është zëvendësuar në këto procedura me nëpunësen përgjegjëse për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari, gjyqtarja është njoftuar dhe është shprehur që nuk ka pasur 

asnjë kundërshtim në lidhje me këtë si edhe për mua në cilësinë e relatorit. Kështu që pas 

grumbullimit të informacionit sa i përket burimeve të vlerësimit është proceduar me 

hartimin e projektraportit të vlerësimit. Po filloj me treguesit e veçantë.  
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 Sa i përket treguesit të parë të “Aftësive profesionale të gjyqtares”, për treguesin 

“Njohuritë ligjore” - “Aftësinë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave”, nga burimet e vlerësimit rezulton që shkalla e aftësisë 

është shumë e lartë dhe propozohet të pikëzohet me 25 pikë. 

Ndërsa në “Aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, reflektohet 

një shkallë shumë e lartë e kësaj aftësie dhe propozohet që të pikëzohet me 25 pikë.  

Në lidhje me treguesin “Arsyetimi ligjor” sa i përket “Qartësisë, koncizitetit dhe 

kuptueshmërisë së vendimit”, konstatohet shkallë shumë e lartë e aftësisë dhe propozoj 

që të pikëzohet me 15 pikë. 

Sa i përket “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar e vendimit”, 

rezulton shkallë shumë e lartë aftësie dhe propozohet që të pikëzohet me 10 pikë. 

Në lidhje me “Cilësinë e analizës dhe e argumentimit logjik”, vlerësohet që është 

në një shkallë shumë të lartë të kësaj aftësie dhe propozoj që të pikëzohet me 25 pikë. 

Për të gjithë kriterin e parë të “Aftësive profesionale të gjyqtares”, në total 

propozohet që të akordohen 100 pikë dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Në lidhje me “Aftësitë organizative të gjyqtares”, sa i përket treguesit të parë 

“Aftësia për të përballuar ngarkesën në punë”, treguesi i “Respektimit të afateve ligjore”, 

sa i përket shkallës së aftësisë konsiderohet që bie në kategorinë nga “0-10%” dhe 

prandaj propozohet që të pikëzohet me 15 pikë. 

Në lidhje me “Plotësimin e standardeve minimale kohore”, edhe për këtë tregues 

del që është në kategorinë nga “0-10%” dhe propozohet që të pikëzohet me 5 pikë. 

Ndërsa sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, si shkallë 

aftësie konsiderohet se koha mesatare është më e shkurtër se standardi për shumicën e 

kategorive të çështjeve dhe propozohet që të pikëzohet me 5 pikë.  

Ndërsa sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, në lidhje 

me këtë tregues, statistikat tregojnë që është më e lartë se “99%”, dhe propozohet që të 

pikëzohet me 10 pikë. 

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

rezulton që kjo kohë është më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha 

kategoritë e çështjeve dhe prandaj propozohet që të pikëzohet me 15 pikë.  
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Në lidhje me treguesin e “Aftësisë së gjyqtares për të kryer procedura gjyqësore”, 

sa i përket treguesit “Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e seancave joproduktive”, rezulton 

edhe këtu që shkalla e aftësisë të jetë shumë e lartë, pasi konstatohet që pavarësisht 

numrit të seancave në çështjet e kategorisë krime, nga ana e gjyqtares janë marrë të gjitha 

masat e nevojshme për të zhvilluar dhe përfunduar procesin në kohë si dhe janë kryer të 

gjitha veprimet procedurale të nevojshme për zhvillimin e seancave efektive dhe në rastet 

kur ka pasur shtyrje të seancave, këto kanë qenë për shkaqe objektive, të pavarura nga 

veprimet e gjykatës, por në funksion të shqyrtimit të çështjeve konform një procesi të 

rregullt ligjor, në mënyrë që afati i arsyeshëm për shqyrtimin e çështjeve të mos bëhej 

shkak për cenimin e të drejtave procedurale të palëve në proces dhe prandaj propozohet 

që të pikëzohet me 15 pikë. 

Sa i përket “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, referuar raportit analitik dhe dosjeve të përzgjedhura për vlerësim, 

rezulton që gjyqtarja ka vënë në lëvizje çështjet duke proceduar me nxjerrjen e aktit 

procedural “Urdhër thirrjeje” duke respektuar afatin procedural 10-ditor të parashikuar 

nga neni 426/1 i Kodit të Procedurës Penale. Seancat gjyqësore janë zhvilluar në mënyrë 

korrekte duke ndjekur ecurinë procedurale të gjykimit penal. Drejtimi i seancave është 

zhvilluar çdo rast nëpërmjet urdhrave dhe vendimeve të ndërmjetme. Në dosjet e 

vëzhguara seancat e planifikuara janë çelur përgjithësisht në orarin e caktuar me 

përjashtim të ndonjë rasti të çeljes me vonesë të papërfillshme, shoqëruar me relatimin e 

shkakut. Prandaj, konsiderohet se shkalla e aftësisë është shumë e lartë dhe propozohet që 

të pikëzohet me 20 pikë.  

Sa i përket treguesit të “Aftësisë së gjyqtares për të administruar dosjen 

gjyqësore”, në lidhje me “Rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes”, të gjitha dosjet 

janë shumë të rregullta. Renditja e akteve i bën dosjet gjyqësore lehtësisht të 

aksesueshme. Edhe për këtë tregues shkalla e aftësisë është shumë e lartë dhe propozohet 

të pikëzohet me 5 pikë.   
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Sa i përket “Saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes”, nuk rezulton 

që të ketë mungesa në dokumentacionin e dosjeve të vëzhguara, prandaj shkalla e aftësisë 

konsiderohet si shumë e lartë dhe propozohet që të pikëzohet me 10 pikë.  

Në total, sa i përket kriterit të “Aftësive organizative të gjyqtares”, propozohet që 

t’i akordohen 100 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm".  

Sa i përket kriterit të tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, në 

lidhje me treguesin e “Angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion”, nuk rezulton që 

gjatë periudhës së vlerësimit të jenë dhënë masa disiplinore. Janë depozituar tre ankesa në 

lidhje me gjyqtaren. Për dy prej tyre Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka vendosur bashkimin 

e tyre për shkak se janë të të njëjtit ankues dhe drejtohen ndaj të njëjtës magjistrate. Por 

në të gjitha rastet është vendosur arkivimi i ankesës pas shqyrtimit fillestar sepse nuk ka 

patur të dhëna për shkelje nga ana e gjyqtares. Kështu që referuar të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja reflekton 

angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk ka shfaqur sjellje që mund të cenojë 

etikën e saj në punë. Prandaj, duke u konsideruar që shkalla e aftësisë është shumë e lartë, 

propozoj që të pikëzohet me 35 pikë.   

Në lidhje me “Integritetin e gjyqtares”, sa i përket “Shmangies së shfaqjes së 

pahijshme, nderi dhe dinjiteti”, nuk rezulton që të ketë ndonjë masë disiplinore. Edhe për 

këtë tregues vlerësohet që aftësia e gjyqtares është shumë e lartë, prandaj propozohet që 

të pikëzohet me 40 pikë.   

Sa i përket “Paanësisë së gjyqtares”, në lidhje me “Përdorimin ose jo të gjuhës 

diskriminuese”, nga të dhënat rezulton që gjyqtarja në asnjë rast të ketë përdorur gjuhë 

diskriminuese në mënyrë drejtpërdrejtë ose të tërthortë në komunikimin me subjektet e 

procedimit ose në përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej saj, prandaj shkalla e aftësisë 

konsiderohet si shumë e lartë dhe propozohet që të pikëzohet me 10 pikë. 

Sa i përket “Numrit tejet të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtarit” nuk rezulton që të ketë të tilla, kështu që edhe ky kriter 

propozohet që të pikëzohet me 15 pikë.  
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Si përfundim, sa i përket kriterit të “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave 

profesionale” propozoj që të akordohen 100 pikië dhe niveli i vlerësimit të konsiderohet 

"Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me kriterin e katërt të “Aftësive personale dhe angazhimi profesional”, 

për “Aftësinë e komunikimit” sa i përket “Komunikimit të qartë dhe transparent ...” edhe 

në raportin analitik por edhe vetë gjyqtari një formularin e vetëvlerësimi tsi dhe nga 

kryetari i gjykatës, konsiderohet se lidhur me këtë tregues aftësia e gjyqtares është e 

nivelit shumë të lartë, prandaj dhe nga unë si relator propozoj që të pikëzohet me 25 pikë. 

Sa i përket “Respektimit të konfidencialitetit dhe të mbrojtjes së të dhënave 

personale”, nuk evidentohet asnjë e dhënë për mosrespektim të konfidencialitetit apo të 

dhënave personale dhe për pasojë prezumohet se gjyqtarja ka treguar kujdes maksimal 

dhe propozohet që të pikëzohet me 15 pikë. 

Sa i përket “Aftësisë për të bashkëpunuar”, në lidhje me shkallën e “Komunikimit 

dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe të përvojës 

profesionale me ta”, rezulton që kjo shkallë komunikimi dhe bashkëpunimi të jetë shumë 

e lartë dhe prandaj propozohet që të pikëzohet me 15 pikë. 

Në lidhje me shkallën e “Komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën 

gjyqësore” nuk rezulton që të ketë ndonjë të dhënë për këtë mungesë të komunikimit dhe 

bashkëpunimit prandaj propozohet që të pikëzohet me 10 pikë. 

Ndërsa në lidhje me “Gatishmërinë e gjyqtares për t’u angazhuar në veprimtari të 

tjera”, sa i përket “Pjesëmarrjes së saj në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, referuar burimeve të vlerësimit të 

pasqyruara në raportin analitik rezulton se gjyqtarja gjatë periudhës së vlerësimit të vitit 

2019 është angazhuar në aktivitete trajnuese në cilësinë e ekspertes në 4 aktivitete 

trajnuese (gjithsej 5 ditë) dhe në cilësinë e pjesëmarrëses në 1 aktivitet trajnues (gjithsej 1 

ditë). Sipas parashikimeve të ligjit për Statusin është përmbushur detyrimi ligjor për 

pjesëmarrjen në aktivitete trajnuese duke marrë pjesë në 13.5 ditë trajnimi, brenda kufijve 

minimal dhe maksimal të parashikuar nga ligji 5-40 ditë në 1 vit. Kështu që konsiderohet 

që të pikëzohet me 20 pikë. 
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Sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, nuk rezultojnë të 

dhëna. Duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në 

varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët e fillojnë vlerësimin për këtë tregues me 

3 pikë dhe 2 pikë i shtohen për shkak të angazhimit. Duke qenë që ajo është angazhuar në 

cilësinë e ekspertes në katër aktivitete trajnuese, propozoj që ky tregues të pikëzohet me 5 

pikë. 

Në lidhje me “Pjesëmarrjen e gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për 

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

publikun të gjykatave”, më duhet të sqaroj që në lidhje me juridiksionin e posaçëm ajo 

është caktuar në rolin e gjyqtarit për median dhe është angazhuar gjithashtu në veprimtari 

të organizuara nga KLGJ-ja në lidhje me përmirësimin e projekt-akteve sa i përket 

rregullave plotësuese për vlerësimin e gjyqtarëve dhe metodologjinë e pikëzimit. Në 

lidhje me këtë tregues propozoj që gjyqtarja të pikëzohet me 5 pikë. 

Sa i përket “Publikimet ligjore akademike”, në lidhje me këtë tregues në fakt nuk 

ka të dhëna dhe në kushtet kur nuk ka të dhëna, propozoj që të pikëzohet me 0 pikë. 

Në total, për kriterin e “Aftësive personale dhe angazhimi profesional”, propozoj 

që niveli i vlerësimit të konsiderohet "Shkëlqyeshëm" dhe t’i akordohen 95 pikë. 

Referuar të gjithë vlerësimit të përgjithshëm, sa i përket nivelit të përgjithshëm të 

vlerësimit, propozoj që të akordohen 395 pikë dhe të vlerësohet në nivelin 

"Shkëlqyeshëm". Për çdo pyetje që mund të ketë jam i gatshëm për t’u përgjigjur. 

Faleminderit!  

 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë diskutim, koment, sugjerim. 

Nëse jo, atëherë kalojmë në votimin e kritereve. 

Kështu për kriterin e parë “Aftësitë profesionale të gjyqtares”. Propozimi i ardhur 

nga relatori është 100 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 
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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. 

 Kalojmë tek kriteri i dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”. Pikët totale të 

propozuara nga relatori janë 100 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Jeni dakord? 

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. 

Kalojmë tek kriteri i tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”. Pikët 

e propozuara janë 100 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri i katërt që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional”. Pikët e propozuara nga relatori janë 95, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Jeni dakord? 

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. 

Në total kandidatja ka 395 pikë, niveli përfundimtar i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord,. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional 

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

Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit nr.96/2016 

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

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 08.04.2021) 

 

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

mbarimit të statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, (relatore znj. 

Marçela Shehu).   

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për 

gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës, (relatore znj. Marçela Shehu).   

 

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

me shqyrtimin e projektvendimit “Për deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për 

gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës dhe do relatohet nga zonja Shehu. 

  

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Z. {...}, siç relatuat edhe ju është gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër. Ai me një kërkesë drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor elektronikisht me datë 

19.03.2021 dhe në rrugë postare më 23.03.2021, ka paraqitur një kërkesë ku parashtron 

dorëheqjen e tij nga statusi i magjistratit dhe si shkak të kërkesës për dorëheqje të tij ai ka 

parashtruar faktin që më datë 12.04.2021 ai mbush moshën 65 vjeç dhe ka aplikuar për 

procedurat e pensionit. 
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Më poshtë në relacion është marrë një informacion lidhur me të dhënat e zotit 

{...} ku rezulton të jetë i datëlindjes 12.04.1956. Ka marrë titullin “Jurist” nga 

Universiteti i Tiranës në datën 08.07.1994. Fillimin në detyrë e ka me vendimin nr. 6, 

datë 30.08.1995 të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku është emëruar gjyqtar në 

Gjykatën e Rrethit Tepelenë. Më pas me vendimin nr. 7, datë  08.02.1996 është emëruar 

Kryetar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tepelenë. 

Me vendimin nr. 14, datë 09.05.1998 të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë lirohet 

nga detyra e Kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tepelenë dhe transferohet gjyqtar 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, ku vazhdon dhe aktualisht ushtrimin e 

detyrës. 

 Zoti {...}, kërkesën e tij e bazon në nenin 64 dhe 65 të ligjit të Statusit ku 

parashikohen pikërisht dorëheqja si një nga rastet kur mbaron statusi i magjistratit.  

 Referuar parashtrimit faktik dhe ligjor të cituar, rezulton që në rastin konkret jemi 

në kushtet e mbarimit të statusit të magjistratit, të gjyqtarit {...}, për shkak të dorëheqjes së 

paraqitur nga ana e tij, përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Bazuar në kërkesën e magjistratit dhe në arsyet e parashtruara prej tij, vlerësohet se 

në rastin konkret, jemi në kushtet e zbatimit të pikës 3  të nenit 65 të ligjit 96/2016, pra në 

kushtet e dorëheqjes që i krijon efektet përpara datës së përcaktuar në pikën 2 të nenit 65 të 

ligjit 96/2016, për sa kohë magjistrati e lidh momentin e paraqitjes së dorëheqjes së tij me 

një situatë të caktuar që është pikërisht mbushja e moshës së pensionit. 

Në këto kushte, vlerësohet se dorëheqja e z. {...}, duhet t’i krijojë efektet më datë 

12.04.2021, duke konsideruar se jemi para një rasti të justifikuar që lidhet me pamundësinë 

e gjyqtarit për të vijuar detyrën për shkak të aplikimit që ka bërë ai për të përfituar 

pensionin.   

  Mbi sa më lart, në cilësinë e relatores i propozoj Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

miratojë dorëheqjen e zotit {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe të 

vendosë: 

1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi të fillojnë më datë 12.04.2021. 
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3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

Bashkëngjitur është edhe projektvendimi përkatës. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit të bërë nga 

Komisioni? 

Maksim Qoku: Kundër.  

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. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. 

{...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për shkak të dorëheqjes së tij nga 

ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 12.04.2021. 

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

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

drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 
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5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, 

në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 08.04.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e 

procedurës së mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, (relatore znj. 

Marçela Shehu).   

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit të 

magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, (relatore znj. Marçela Shehu).   

 

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

përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan edhe ky i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relatore sërish zonja Shehu.    

 

 Marçela Shehu: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Zoti {...} gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, më datë 02.03.2021 ka 

depozituar një kërkesë pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me anë të së cilës ai kërkon 

heqjen dorë nga statusi i tij i magjistratit. Ndërkohë më datë 23.03.2021 z. {...} ka 

depozituar një kërkesë tjetër pranë Këshillit, nëpërmjet të cilës ai kërkon të heqë dorë nga 

kërkesa për dorëheqjen e paraqitur më herët, duke kërkuar kështu revokimin e kërkesës 

me nr. 2013 prot., datë 02.03.2021. Gjithashtu po më datën 23.03.2021 gjyqtari {...} ka 
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paraqitur edhe një kërkesë për miratimin e pensionit të parakohshëm sipas nenit 27/1, 

shkronja /a/ të ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, kërkesë e cila është në proces shqyrtimi pranë Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës.  

 Në këto kushte, duke qenë se gjyqtari {...} ka paraqitur një kërkesë duke tërhequr 

kërkesën e tij të paraqitur më herët, është vlerësuar se në rastin konkret jemi para 

kushteve të nenit 90, 94 të K.Pr.Administrative, dispozitë e cila konkretisht shprehet se: 

“Neni 94: Si rregull, në procedurën administrative të nisur me kërkesë, organi publik 

deklaron përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar për çështjen, nëse pala që ka 

paraqitur kërkesën e tërheq atë.” 

 Bazuar në këtë dispozitë, referuar edhe situatës faktike, rezulton se në rastin 

konkret jemi përpara një procedure administrative të filluar me kërkesë të subjektit, në 

këtë rast të magjistratit, dhe në kushtet kur subjekti/gjyqtari aktualisht është tërhequr nga 

kërkesa e paraqitur prej tij, për sa kohë Këshilli nuk ka disponuar me një vendim 

përfundimtar lidhur me kërkesën e tij për dorëheqje, vlerësohet se në rastin konkret jemi 

në kushtet e deklarimit të përfundimit të procedurës administrative të nisur me kërkesë 

nga gjyqtari {...}. 

Mbi sa më lart, me cilësinë e relatores, i propozoj Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

vendosë: Përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, 

gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkak të tërheqjes së tij nga kjo 

kërkesë. Bashkëlidhur është edhe projektvendimi përkatës, ku në pikën 1 është 

parashikuar pikërisht propozimi që citova, pra përfundimi i procedurës së mbarimit të 

statusit për shkak të tërheqjes së zotit {...} nga kërkesa. Në pikën 2 e drejta për t’iu 

njoftuar e njoftimi gjyqtarit. Në pikën 3 e drejta e tij për të bërë ankim kundër këtij 

vendimi në Gjykatën Administrative të Apelit. Faleminderit Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu! 

Do të ftoja kolegët nëse kanë ndonjë gjë. Ndryshe.. 

 

Brunilda Kadi: Kryetare, të lutem, kam unë diçka. 
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Naureda Llagami: Po! 

 

Brunilda Kadi: Nisur nga qëndrimi që mbaj në lidhje me dorëheqjen, sipas të cilit 

deklarimi i dorëheqjes nga magjistrati nuk lidhet me deklarimin që bën Këshilli për 

mbarimin e statusit. Vlerësoj që nuk duhet të pranohet dhe të vendoset në këtë mënyrë, pasi 

vlerësoj që nuk mund të ketë dorëheqje nga dorëheqja sepse dorëheqja i jep efektet 

pavarësisht shprehet apo jo Këshilli dhe i jep efektet ditën dhe mënyrën siç e parashikon 

ligji. Kështu që unë jam kundër. Faleminderit!     

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ndonjë koleg tjetër? 

Nëse jo, kalojmë në votim të projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

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 mbarimit të statusit të 

magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkak të 

tërheqjes së tij nga kjo kërkesë. 

2. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

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

drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 
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3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, 

në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 08.04.2021) 

 

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

vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, për vitit 2020”, përgatitur 

nga Komisionit të Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Raportit vjetor mbi veprimtarinë e 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, për vitit 2020”, përgatitur nga Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

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

veprimtarisë së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Për më shumë detaje fjalën do ia jap 

zotit Toska. 

 

 Ilir Toska: Faleminderit! 

 Atëherë, KZHK ka përgatitur raportin vjetor të aktiviteteve të tij për vitin 2020, 

në përputhje me detyrimin ligjor të caktuar në ligjin “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”. 

 Raporti ju është dërguar që më herët. Duke qenë paksa i gjatë 53 faqe, po 

përpiqem që ta parashtroj në mënyrë të përmbledhur sa të mundem. 

 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, përgjatë vitit 2020 ka përmbushur një sërë 

detyrash të rëndësishme që i përkasin fushës së veprimtarisë së tij, por edhe një sërë 

detyrash që lidhen me prioritetet e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor.  
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 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka pasur në fokus ndjekjen e procesit të 

plotësimit të vendeve vakante në gjykata përmes skemës së delegimit, transferimit 

përkohësisht të gjyqtarëve, ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, si dhe ka shqyrtuar kërkesat e 

paraqitura nga drejtuesit e gjykatave në lidhje me delegimin e gjyqtarëve të ndryshëm për 

shqyrtimin e çështjeve të caktuara. Gjithashtu, Komisioni ka shqyrtuar kërkesat e 

Shkollës së Magjistraturës për numrin e magjistratëve të rinj, emërimin dhe caktimin në 

pozicion të kandidatëve të diplomuar. 

 Pasur parasysh, Synimin 1 të Strategjisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni 

pati prioritet përmbylljen sa më shpejt të kuadrit ligjor për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve 

dhe në këtë mënyrë hapi procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve për 11 (njëmbëdhjetë) pozicione të lira në të tri fushat e së drejtës, 

administrative, civile dhe penale. Në këtë mënyrë, Këshilli iu përgjigj edhe 

Rekomandimit nr. 1 të Rezolutës së Kuvendit për KLGJ-në, për vitin 2020. Gjithashtu, 

prioritet ka qenë edhe plotësimi i pozicioneve të lira pranë gjykatave të posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar por për shkak të mungesës së kandidatëve për 

ngritjen në detyrë pranë këtyre gjykatave, Këshilli ka bërë thirrje disa herë për kandidime 

të cilat kanë rezultuar të pasuksesshme. 

 Përveç sa sipër, në kushtet kur nëpër gjykatat e të gjitha niveleve vijon zbrazja për 

shkak të efekteve të procesit të rivlerësimit kalimtar, si dhe ekzistojnë pengesa të 

ndryshme për plotësimin e tyre me gjyqtarë, Komisionit i është dashur të caktojë një 

numër të lartë gjyqtarësh, me qëllim zhbllokimin e situatës dhe garantimin e dhënies së 

drejtësisë për individët. 

 Lidhur me veprimtarinë e Këshillit, një nga ato ka qenë propozimi për Këshillin të 

akteve nënligjore. Ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i ka deleguar Këshillit të drejtën që të miratojë një 

sërë aktesh të rëndësishme nënligjore, duke përfshirë edhe akte që lidhen me karrierën e 

gjyqtarit. Komisioni gjatë vitit 2020 ka hartuar dhe propozuar miratimin e tre akte 

nënligjore që i kanë hapur rrugë procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve dhe të 

lëvizjes paralele të gjyqtarëve. Po kështu, Komisioni ka propozuar, referuar ligjit për 

pushtetin gjyqësor edhe një akt tjetër normativ që ka të bëjë me kancelarët, ndihmësit 
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ligjorë dhe këshilltarët ligjorë. Krahas kësaj Komisioni ka propozuar edhe disa ndryshime 

me vendimin e tij nr. 30, datë 14.02.2019, që ka të bëjë me kriteret dhe procedurat për 

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

ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. 

 Konkretisht, mbi propozimet e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli ka 

miratuar: 

1) Vendimi nr. 70, datë 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”; 

2) Vendimi nr. 320, datë 17.09.2020 “Për kriteret dhe procedurat e lëvizjes 

paralele të gjyqtarëve”;  

3) Vendimi nr. 424, datë 12.10.2020 “Për procedurën e verifikimit të kushteve 

dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatëve për kancelar, për këshilltar ose ndihmës 

ligjor”; 

4) Vendimi nr. 126, datë 06.03.2020 “Për disa shtesa në Vendimin nr. 30, datë 

14.02.2019”. 

 Sa i përket përmbajtjes së vendimeve është parashtruar shkurtimisht në Raportin e 

përgatitur për Këshillin dhe nuk po ndalem hollësisht në lidhje me to. Vetëm dua të 

theksoj se sa i përket përgatitjes së tre projektvendimeve që u përmendën më lart, 

Komisioni ka bashkëpunuar ngushtësisht edhe me dy misionet partnere EURALIUS dhe 

USAID, të cilët kanë dhënë një kontribut të çmuar në këtë drejtim. 

 Ndërkohë, sa i përket dy projektvendimeve atë të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve 

dhe lëvizjen paralele të tyre, ka pasur edhe marrje të mendimit nga ana e gjyqtarëve dhe 

sugjerimet e tyre janë reflektuar më tej në përmbajtjen përfundimtare të këtyre 

projektvendimeve. 

 Sa i përket procedurave të ngritjes në detyrë, fillimisht për Gjykatën e Lartë, 

procedurat për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë ka pasur në dy kategori: i. nga 

radhët e juristëve të spikatur dhe ii. nga radhët e gjyqtarëve. 

 Sa i përket procedurave nga radhët e juristëve të spikatur, mund të them se 

referuar synimit 1 të Planit Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor për Sistemin Gjyqësor 

të Republikës së Shqipërisë, prioritet emergjent ka qenë dhe është bërja funksionale e 
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Gjykatës së Lartë. Rifunksionalizimi i Gjykatës së Lartë u kthye në një domosdoshmëri 

dhe prioritet në veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke miratuar aktet nënligjore 

që i hapën më pas rrugë procedurës së përzgjedhjes për emërim të anëtarëve në Gjykatën 

e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur. KLGJ-ja nëpërmjet vendimeve nr. 108, nr. 109 

dhe nr. 110, datë 09.07.2019 dhe nr. 172, datë 11.09.2019, mbi propozimet e KZHK-së, 

shpalli hapjen e procedurave të emërimit në Gjykatën e Lartë dhe bërjen e thirrjes për 

paraqitjen e kandidaturave, nga radhët e juristëve të spikatur, për 4 pozicione të lira, që 

plotësojnë kërkesat specifike për ekspertizë të veçantë në tre fushat e së drejtës 

administrative, civile dhe penale. 

Pas realizimit të procesit të verifikimit të 23 kandidatëve dhe kualifikimit, vetëm 

të 3 prej tyre për 3 pozicionet e para të lira në Gjykatën e Lartë, Komisioni i ka propozuar 

KLGJ-së miratimin e 4 akteve për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për emërim në 

Gjykatën e Lartë të kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur. Ndërkohë, për 

pozicionin e katërt të shpallur, gjatë 2019 nuk pati kandidatë të kualifikuar, por 

megjithatë, me Vendimin nr. 262, datë 13.11.2019, Këshilli miratoi propozimin e 

Komisionit, që për shkak të angazhimeve që kishte, në procedurat e shortit, për caktimin 

e anëtarëve relatorë të përfshihej edhe anëtari zëvendësues z. Dritan Hallunaj. 

Gjatë vitit 2020, për shkak të tërheqjes së një kandidati nga pozicioni i lirë në 

fushën e të drejtës administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 108, datë 

09.07.2019 , KZHK-ja i propozoi Këshillit të miratojë vendimin për përfundimin e 

procedurës së përzgjedhjes në Gjykatën e Lartë për këtë kandidat, për pozicion të lire në 

fjalë. Në këtë mënyrë, në tre pozicionet e para të lira, gjatë procedurës së përzgjedhjes për 

emërim, mbeti nga një kandidat për secilin pozicion të lirë. 

 Pas kryerjes së veprimeve procedurale dhe verifikuese të relatorit përkatës, sipas 

përcaktimeve të bëra në Vendimin nr. 102, datë 05.07.2019, “Mbi kriteret e vlerësimit, 

pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jogjyqtarë dhe procedurën e përzgjedhjes për 

emërim në Gjykatën e Lartë”, u miratuan vlerësimet dhe pikëzimet paraprake të 

kandidatëve më të mirë që konkurrojnë për në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të 

spikatur, në secilën fushë të së drejtës. Më tej Këshilli miratoi edhe projektvendimet për 

vlerësimin dhe pikëzimin përfundimtar. Më pas kandidatët me vendim të Këshillit iu 
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propozuan Presidentit të Republikës për emërimin e tyre në Gjykatën e Lartë dhe 

Presidenti i Republikës, me Dekretet nr. 11452, 11453 dhe 11454, datë 11.03.2020, 

emëroi tre kandidatët e propozuar nga Këshilli, si gjyqtarë të Gjykatës së Lartë. 

 Ndërkohë, për kandidatin që është në proces sa i përket pozicionit të katërt të lirë, 

atë të shpallur me vendimin nr. 172, datë 11.09.2019 ka përfunduar procedura e 

verifikimit dhe po vijon procesi i vlerësimit etik dhe profesional në kuadrin e 

përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë. 

Përfundime në lidhje me procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në 

Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur gjatë vitit 2020, ku rezulton se janë 

miratuar: • 16 (gjashtëmbëdhjetë) akte administrative individuale që i përkasin 

procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur, 

të cilat u finalizuan me dekretimin nga Presidenti i Republikës së tre kandidatëve të 

propozuar nga Këshilli, si gjyqtarë të Gjykatës së Lartë, ndërsa një kandidat i kualifikuar 

vijon konkurrimin për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile. 

   Procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, para 

miratimit të Rezolutës për KLGJ-në nga Kuvendi i Shqipërisë për Këshillin e Lartë 

Gjyqësor:  

 Këshilli, pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të akteve nënligjore 

të autorizuara nga ligji, më datë 26.02.2020 ka hapur procedurat për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për gjashtë pozicione të lira, tre në fushën e të 

drejtës administrative dhe tre në fushën e të drejtës civile. Këshilli në këtë rast ka mbajtur 

parasysh qëllimin e tij strategjik për rikthimin sa më parë të funksionalitetit të plotë të 

Gjykatës së Lartë, por mori parasysh dhe vlerësoi edhe një sërë rrethanash të tjera, ku 

hapja njëherazi e procedurave për të gjitha vendet vakante pranë Gjykatës së Lartë u 

konsiderua si mbartje e një sërë problematikash. 

 Më tej në raport, shtjellohet e gjithë përmbajtja e projektvendimeve dhe më tej e 

gjithë ecuria e procesit duke filluar me fillimin e procedurës së verifikimit, me 

përfundimin e afateve të kandidimit, me ecurinë e procedurës së verifikimit për 

kandidatët që kanë kandiduar.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 08.04.2021 (Pika 7) 
 

 

79 

 Konkretisht, sa i përket dy pozicioneve të para të lira në fushat e të drejës civile 

dhe administrative, kanë kandiduar gjithsej 11 kandidatë (5 prej të cilëve në të dy fushat e 

së drejtës). Për dy pozicionet e dyta të lira, në secilën nga fushat e së drejtës, kanë 

kandiduar gjithsej 10 kandidatë (9 prej të cilëve kishin aplikuar edhe për dy pozicionet e 

mëparshme që ishin shpallur të lirë).  

 Ka rezultuar që për të 12 kandidatët që kanë kandiduar për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Lartë nga radhët e gjyqtarëve, relatorët përkatës kanë realizuar procedurën e 

verifikimit të tre kritereve formale të kandidimit, pikërisht atë të “përvojës profesionale 

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

papajtueshmërisë ambientale” dhe në këtë rast, mbi propozimet e tyre, Këshilli ka 

miratuar 12 (dymbëdhjetë) akte administrative individuale për verifikimin e plotësimit të 

tre kritereve ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

nga radhët e gjyqtarëve, për të gjithë kandidatët që kandiduan për katër pozicionet e para 

të lira. 

 Ndërkohë, dy nga kandidatët që kandiduan në procedurat e ngritjes në detyrë nuk 

kishin kaluar ende procesin e rivlerësimit kalimtar, ndaj, për këta 2 (dy)  kandidatë, me 

shkresën e datës 07.05.2020, Këshilli i kërkoi Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 

trajtimin me përparësi të procedurës së rivlerësimit kalimtar për ata. KPK-ja njoftoi më 

datë 26 maj 2020 se çështjet e gjyqtarëve ishin shpërndarë me short e janë në proces 

rivlerësimi nga trupat gjykues dhe po trajtohen me përparësi. 

 Vlen të përmendet se një kërkesë e tillë është bërë në përputhje me përcaktimin që 

kemi bërë në Rregulloren e miratuar për verifikimin e kandidatëve, pikërisht vendimin e 

Këshillit nr. 75, datë datë 23.05.2019. Po ashtu një kërkesë e tillë është bërë me qëllim 

shmangien e përfundimeve të ndryshme mes organeve të rivlerësimit dhe Këshillit, çka 

do të sillte konfuzion në proceset respektive dhe më kryesorja cenim të besimit tek këto 

institucioneve kushtetuese. E përveç kësaj, ky përcaktim është bërë edhe për shmangien e 

situatës në lidhje me funksionalitetin e Gjykatës së Lartë në rastin e një gjyqtari të ngritur 

në detyrë, i cili më pas, me vendim të organeve të rivlerësimit, shkarkohet nga detyra. 

Deri në përfundim të procesit të rivlerësimit kalimtar me vendim përfundimtar, pozicioni 

i mbajtur nga ky gjyqtar nuk do të mund të plotësohej sa kohë sipas ligjit, në Gjykatën e 
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Lartë, mund të plotësohet vetëm një pozicion i lirë në mënyrë të përhershme. Lidhur me 

këtë moment, vlen të përmendet Opinioni datë 19.06.2020, i Komisionit të Venecias, ku 

ndër të tjera është shprehur se: “83. Ky opinion përqendrohet në emërimet në Gjykatën 

Kushtetuese dhe Komisioni i Venecias nuk është i pajisur dhe nuk ka mandat të shqyrtojë 

këto pretendime. Sidoqoftë, për Komisionin është e qartë se procesi i vetting duhet të 

zhvillohet sa më shpejt që të jetë e mundur, por duke siguruar një shqyrtim të drejtë të 

secilit rast. Duhet të gjenden modalitetet e përshtatshme, dhe të ndryshohen nëse është e 

nevojshme, që ky proces të mos frenojë funksionimin e institucioneve gjyqësore të 

Shqipërisë. Komisioni s’mund të bëjë gjë tjetër veçse të rekomandojë përshpejtimin dhe 

racionalizimin e procesit të vetting, që duhet kuptuar se vettingu në nivelin e Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit si dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit do të duhet të vazhdojë 

të zbatohet në mënyrë koherente. Koherenca duhet gjithashtu të sigurohet edhe në 

procedurën e vetimit të kandidatëve nga jashtë gjyqësorit të kryera nga KED. Procesi 

nuk duhet të rezultojë në vazhdimin e paralizimit të institucioneve gjyqësore. 84. Në çdo 

rast, nuk mund të ketë asnjë dyshim se anëtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kalojnë 

vetting dhe se KED duhet të propozojë vetëm kandidatë që kanë kaluar procedurën e 

vetting, me vendim përfundimtar”. Për analogji, mbetet dhe kemi pranuar që edhe 

gjyqtarët e Gjykatës së Lartë duhet të kalojnë vetting dhe se Këshilli i Lartë Gjyqësor 

duhet të propozojë vetëm kandidatë që kanë kaluar procedurën e vetting-ut. 

 Sa i përket rocedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, pas miratimit të Rezolutës për KLGJ-në nga Kuvendi i Shqipërisë për 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshilli, mbas diskutimeve në mbledhjet plenare të datave 

02.07.2020 dhe 09.07.2020, me qëllim bërjen funksionale të Gjykatës së Lartë, si dhe me 

qëllim që kjo gjykatë të përmbushte detyrimet e tjera kushtetuese, mbi propozimet e 

KZHK-së, ka hapur 4 procedurat për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë edhe për 5 

(pesë) pozicione të tjera të lira (4 pozicione në fushën e të drejtës penale dhe 1 pozicion 

në fushën e të drejtës administrative), duke e çuar në këtë mënyrë në 11 (njëmbëdhjetë) 

numrin e pozicioneve të lira pranë kësaj gjykate.  

 Pas përfundimit të afatit të kandidimit për këto 5 procedura më datë 30 korrik 

2020, rezultoi që të kenë kandiduar rishtazi 11 gjyqtarë të tjerë, për të cilët, sikundër dhe 
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gjyqtarët që kanë kandiduar më herët, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, përmes 

relatorëve të caktuar nëpërmjet shortit, ka zhvilluar procedurën e verifikimit për tre 

kriteret formale të kandidimit, duke konstatuar se të gjithë ata plotësonin ato kritere dhe 

mbi këtë bazë, mbi propozimet e relatorëve respektivë Këshilli ka marrë vendimet 

respektive, duke i hapur kështu rrugë më tej procesit të vlerësimit etik dhe profesional për 

të gjithë kandidatët. 

 Nga ana tjetër ka vijuar edhe procesi i verifikimit të pasurisë dhe figurës për të 

gjithë kandidatët, përfshi edhe për kandidatët për pozicionet në fushën e së drejtës penale. 

Për këta të fundit ka përfunduar tërësisht, sikundër edhe për shumë nga kandidatët e tjerë 

për pozicionet e tjera në fushën e të drejtës civile dhe administrative. Në Raport 

përmenden të gjitha vendimet e marra nga Këshilli lidhur me përfundimin e procedurave 

të verifikimit, pra përfundimi tërësor të këtyre procedurave, ndërkohë që kanë mbetur 

ende në proces disa nga kandidatët të cilët në fund të vitit 2020 vijonin të ishin në proces 

rivlerësimi kalimtar përpara KPK-së dhe Këshilli ka qenë në pritje të përfundimit të këtij 

procesi nga ky Komision. 

 Përfundimisht, sa i përket procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

nga radhët e gjyqtarëve, gjatë vitit 2020, rezultojnë që të jenë miratuar:  

 16 akte administrative kolektive. Nga këto, 11 (njëmbëdhjetë) janë akte 

administrative kolektive për hapjen e procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, 3 (tre) akte administrative kolektive janë akte për fillimin 

e procedurave të verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e 

Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, për pozicionet e lira përkatëse. 1 (një) akt 

administrativ kolektiv është shtesë vendimi nr. 268, datë 07.08.2020 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 1 (një) akt administrative kolektiv është për caktimin e relatorit në procedurat e 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit, pasi një nga relatorët është dorëhequr nga 

këto procedura dhe Kryetarja e Këshillit ka miratuar këtë dorëheqje;  

• 12 (dymbëdhjetë) akte administrative individuale që i përkasin procedurave të 

verifikimit të plotësimit të tre kritereve të kandidimit për katër pozicionet e para të lira 

dhe 18 (tetëmbëdhjetë) akte administrative individuale që i përkasin procedurave të 

verifikimit të plotësimit të tre kritereve të kandidimit për shtatë pozicionet e dyta të lira; 
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• 4 (katër) akte administrative individuale me anë të të cilave Këshilli ka disponuar 

përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë të kandidatit, për pozicionin përkatës, për 

shkak të tërheqjes nga kandidimi; 

• 16 (gjashtëmbëdhjetë) akte administrative individuale për kualifikimin e 

kandidatëve për në Gjykatën e Lartë dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionet përkatëse; 

• 1 (një) akt administrative individual për zbatimin e vendimit të Gjykatës 

Administrative të Apelit.     

Pengesat e hasura: Pavarësisht se Këshilli, hapi procedurat e ngritjes në detyrë pranë 

Gjykatës së Lartë për 6 (gjashtë) pozicione të lira, që në datën 26.02.2020, afatet e 

kandidimit për katër pozicionet e para u pezulluan për shkak të pandemisë Covid-19 dhe 

u zgjatën, duke përfunduar në fund të muajit maj, gjë që shtyu fillimin e procedurave të 

verifikimit të kandidatëve; Pavarësisht kërkesave të Këshillit, ende nuk ka përfunduar 

procesi i rivlerësimit kalimtar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për 6 kandidatë (në 

fund të vitit 2020 numri i kandidatëve që pritesh të dilnin në këtë proces ka qenë gjashtë); 

Mosdërgimi në kohë i informacioneve nga Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit, ardhur për shkak të ligjit i cili ligji specifik kishte parashikuar një 

afat për sa i përket autoritetit për dhënien e informacionit që ka qenë fund i muajit mars 

2020 dhe vetëm pas ndryshimeve që pësoi ligji, ky moment u zhbllokua vetëm në shtator 

të vitit 2020; Përcaktimi i bërë së fundi në nenin 149, të Kodit Zgjedhor, që bllokoi për 

disa muaj vijimin e procedurave të verifikimit të kritereve ligjore të anëtarëve të Kolgjit 

Zgjedhor, ndërkohë që disa nga anëtarët e Kolegjit Zgjedhor që ishin kandidatë në 

procedurat e ngritjes në detyrë përfshi edhe në Gjykatën e Lartë, kjo gjë u bllokua për dy 

muaj, ndërsa u ndryshua kjo dispozitë e Kodit Zgjedhor sa i përket ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve; Mosshqyrtimi nga Gjykata Administrative e Apelit, të ankimeve ndaj 

vendimeve të Këshillit, kjo për shkak numrit të kufizuar të gjyqtarëve të kësaj gjykate, 

qenies së tyre në proces rivlerësimi, si dhe periudhës së pushimeve vjetore. 

 Sa i përket Gjykatës së Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 Për procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Këshilli fillimisht hapi më 26.02.2020 
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shpalljen e 5 procedurave të lira për ngritjen në detyrë në këtë gjykatë. Në fakt kanë 

kandiduar vetëm për 3 pozicionet e para të lira. Më pas kandidoi edhe një gjyqtar për 

pozicionin e katërt të lirë por ky i fundit, gjatë vijimit të procesit të kandidimit është 

tërhequr.  

 Sa i përket tre kandidatëve që kanë kandiduar për tre pozicionet e para të lira, ka 

filluar procedura e verifikimit. Fillimisht është bërë verifikimi për katër kriteret formale 

të kandidimit dhe më pas është përmbyllur e gjithë procedura e verifikimit duke përfshirë 

edhe pasurinë dhe figurën dhe tre kandidatët janë kualifikuar për vijimin e procesit, 

ndërkohë katër për ta filloi procedura e vlerësimit etik dhe profesional, e nevojshme kjo 

në funksion të renditjes së tyre për efekt të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

 Në raport evidentohen të gjitha vendimet e dhëna në këtë rast, si dhe pengesat e 

hasura gjatë këtij procesi.  

Përfundimisht mund të them se në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, janë miratuar: 

• 14 (katërmbëdhjetë) akte administrative kolektive për hapjen dhe/ose rihapjen e 

procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar; 

• 1 (një) akt administrativ kolektiv për përfundimin e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.91, datë 26.02.2020 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor; 

• 4 (katër) akte administrative kolektive për fillimin e procedurave të verifikimit 

të kritereve ligjore të kandidimit në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar; 

• 4 (katër) akte administrative individuale për verifikimin e katër kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar; 

• 2 (dy) akte administrative individuale për përfundimin e procedurave të ngritjes 

në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 
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për kandidatet respektive, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur 

me vendimin nr. 91, datë 26.02.2020; 

• 3 (tre) akte administrative kolektive për kualifikimin e kandidateve për në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.     

Sa i përket procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, edhe në këtë gjykatë 

fillimisht më datë 26 shkurt 2020, mbi propozimin e Komisionit, Këshilli ka hapur 5 

procedura të ngritjes në detyrë. Vetëm në njërën prej tyre ka kandiduar 1 gjyqtar, ndërsa 

në katër procedurat e tjera nuk kandidoi asnjë gjyqtar dhe për këtë shkak këto procedura 

janë rihapur disa herë. 

Në raport evidentohen të gjitha vendimet e marra nga Këshilli sa i përket hapjeve 

të procedurave. Mund të përmend sa i përket kandidatit të vetëm për një nga procedurat e 

ngritjes në detyrë, është bërë verifikimi i katër kritereve formale, duke i hapur rrugë 

vlerësimit etik dhe profesional për të. Më pas është përmbyllur edhe procesi i verifikimit 

për pasurinë dhe figurën, ndërsa për këtë kandidat më herët është kërkuar trajtimi me 

përparësi i procesit të rivlerësimit kalimtar për të nga KPK, duke konsideruar kjo kërkesë 

nga Komisioni dhe përfunduar procedura e rivlerësimit kalimtar për të në muajin tetor të 

vitit 2020. 

Përfundimisht, sa i përket procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar gjatë vitit 

2020, mbi propozimet e Komisionit Këshilli ka miratuar: 

 • 25 (njëzet e pesë) akte administrative kolektive për hapjen dhe/ose rihapjen e 

procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; 

• 2 (dy) akte administrative kolektive për fillimin e procedurave të verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; 

• 2 (dy) akte administrative individuale për verifikimin e plotësimit të katër 

kritereve ligjore të kandidimit. 
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Për gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe Gjykatës Administrative 

të Apelit, edhe në këtë rast Këshilli i Lartë Gjyqësor fillimisht ka hapur më datë 28 maj 

2020 16 procedura të ngritjes në detyrë, 2 nga procedurat ishin në Gjykatën 

Administrative të Apelit dhe 14 të tjera ishin në Gjykatën e Apelit Durrës, Gjykatën e 

Apelit Gjirokastër, Gjykatën e Apelit Korçë, Gjykatën e Apelit Shkodër dhe Gjykatën e 

Apelit Tiranë. Për të gjitha këto procedura kanë kandiduar brenda afatit të kandidimit 21 

kandidatë. Ka filluar procedura e verifikimit për të gjithë kandidatët. Shumica e 

kandidatëve nuk kishin përfunduar procesin e rivlerësimit kalimtar dhe për këtë shkak i 

është kërkuar KPK-së hetimi me përparësi të procesit të rivlerësimit për kandidatët në 

fjalë. 

Ndërkohë, për të gjithë kandidatët ka përfunduar verifikimi paraprak i tre 

kritereve formale të kandidimit, duke i hapur rrugë fillimit të procesit të vlerësimit etik 

dhe profesional për këta kandidatë. Ka pasur disa nga pozicionet e lira në gjykata të 

ndryshme si në Gjykatën e Apelit Korçë, Shkodër dhe Gjirokastër ku nuk ka pasur 

kandidime, shkak për të cilin këto procedura janë rihapur disa herë. Në raport 

evidentohen të gjitha vendimet e Këshillit marrë për këtë arsye. 

Përfundimisht mund të them se në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat e 

apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe Gjykatën Administrative të Apelit gjatë vitit 

2020, mbi propozimet e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli ka miratuar:  

• 39 (tridhjetë e nëntë) akte administrative kolektive, nga të cilat 38 (tridhjetë e 

tetë) për hapjen dhe/ose rihapjen e procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatat e apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm dhe Gjykatën Administrative të Apelit dhe 1 (një) akt 

administrativ kolektiv për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit; 

• 3 (tre) akte administrative kolektive për fillimin e procedurave të verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm dhe Gjykatën Administrative të Apelit; 

• 26 (njëzet e gjashtë) akte administrative individuale që i përkasin procedurave të 

verifikimit të plotësimit të tre kritereve formale të kandidimit; 
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• 6 (gjashtë) akte administrative individuale për kualifikimin e kandidatëve në 

procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe 

Gjykatën Administrative të Apelit; 

• 5 (pesë) akte administrative individuale për përfundimin e procedurave të 

ngritjes në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, për shkak të 

tërheqjes së kandidatit nga kandidimi në pozicionet respektive. 

Sa i përket bashkëpunimit me Shkollën e Magjistraturës, konkretisht në kuadër të 

përcaktimit të numrit të kandidatëve për gjyqtarë, për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë që 

do të pranoheshin në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për 

vitin akademik 2020-2021, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në pikën 1, të nenit 

29, të Ligjit për Statusin në janar të çdo viti, Këshilli duhet të përcaktojë dhe publikojë 

numrin maksimal të kandidatëve magjistratë (profili gjyqtar) që pranohen në formimin 

fillestar për vitin e ri akademik. Krahas kësaj, në respektim të detyrimeve të përcaktuara 

në pikën 2, të nenit 53, të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, Këshilli duhet të përcaktojë dhe publikojë edhe numrin 

maksimal të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që pranohen në formimin 

fillestar për vitin e ri akademik.  

Mbi këto detyrime, Këshilli në janarin e vitit 2020, mbi propozimin e KZHK-së 

ka përcaktuar numrin maksimal të kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, të kandidatëve 

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

së Magjistraturës, për vitin e ri akademik 2020-2021.  

Më tej në Raport evidentohet edhe numri specifik për secilën nga kategoritë e 

përmendura më lart. 

Më tej, sa i përket bashkëpunimit me Shkollën e Magjistraturës, në kuadër të 

verifikimit të kandidatëve fitues për në formimin fillestar, për magjistratë, në Shkollën e 

Magjistraturës, rezulton se Këshilli i Lartë Gjyqësor në bashkëpunim me Shkollën e 

Magjistraturës ka ndërmarrë procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës së 

kandidatëve fitues për në formimin fillestar për magjistratë, profili gjyqtar, për vitin 

2019-2020, sipas përcaktimeve ligjore, gjithsej për 26 (njëzet e gjashtë) kandidatë. 

Rezultoi se për dy kandidatë, për shkak të zgjatjes së procedurës së verifikimit në lidhje 
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me konstatimet e bëra, procedura e verifikimit u përmbyll në janar 2020, me Vendimet 

nr. 20  dhe nr. 21 , datë 09.01.2020. 

Gjithashtu, Këshilli, nëpërmjet KZHK-së ka realizuar procedurat e verifikimit të 

pasurisë dhe figurës së kandidatëve fitues për në formimin fillestar për magjistratë, profili 

gjyqtar, për vitin 2020-2021. Ky proces ka përfunduar për 38 magjistratë (nga 40 

kandidatë). Për dy kandidatë, për shkak të verifikimit të thelluar, procesi ka vijuar edhe 

përgjatë vitit 2021. 

Në Raport përmendet e gjithë tematika e këtij procesi, pra sa i përket verifikimit 

për kandidatët për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, profili gjyqtar. 

Përfundimisht mund t’ju them këto të dhëna përfundimtare, se mbi propozimet e 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli ka vendosur:  

 Të kualifikojë 2 (dy) kandidatë për magjistratë, profili gjyqtar, për në Shkollën e 

Magjistraturës, viti akademik 2019-2020 ,dhe 39 (tridhjetë e nëntë) akte administrative 

individuale për kandidatët për magjistratë që i përkasin vitit akademik 2020-2021; 

• Procedurat e verifikimit për 2 (dy) kandidatë janë për shqyrtim në Këshill, ndërsa 

vijon procedura e verifikimit ende për një kandidat, nga ana e Komisionit, për shkak të 

konstatimeve të hasura gjatë procedurës së verifikimit në lidhje me kriterin e pasurisë 

(gjendja në dhjetor të vitit 2020); 

• Është miratuar një 1 (një) akt administrativ kolektiv me anë të të cilit vendosi 

fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar. 

Pengesat e hasura: Procesi i rekrutimit të kandidatëve për gjyqtarë, për shkak të 

masave kufizuese për parandalimin e përhapjes së Covid-19, është shtyrë në kohë, çka ka 

sjell kufizimin e kohës në dispozicion të Këshillit për verifikimin e kritereve të pranimit 

në programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, përfshirë të pasurisë dhe 

të figurës; Një pjesë e periudhës së verifikimit koincidoi me muajin gusht, gjatë të cilit 

subjektet publike dhe private funksionojnë me personel të reduktuar për shkak të kryerjes 

nga punonjësit të pushimeve vjetore; Mosdërgimi në kohë i informacioneve dhe 

raportimeve nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Gjendjes Civile, Prokuroria e 

Përgjithshme dhe Shërbimi Informativ Shtetëror; Nevoja për verifikime të mëtejshme për 
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shkak të konstatimeve të hasura gjatë procedurës për verifikimin e kriterit të pasurisë dhe 

figurës.  

Gjithsesi mund të them që procesi ka qenë i suksesshëm. Shkolla ka filluar javën 

e parë të muajit tetor, ku përcaktohet nga ligji, pavarësisht kohës së shkurtër në 

dispozicion, Këshilli nga ky moment ka kualifikuar pjesën më të madhe të kandidatëve, 

ndërkohë që pjesa tjetër janë kualifikuar në javët në vijim, gjithsesi brenda muajit dhjetor 

ishin kualifikuar gati të gjithë kandidatët për në Shkollën e Magjistraturës. 

Sa i përket emërimit të magjistratëve, mbi propozimet e Komisionit, Këshilli ka 

emëruar magjistratët që kanë përfunduar Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 

2018-2019. Ky emërim, pavarësisht se procesi ka filluar që në vitin 2019, ka përfunduar 

në vitin 2020. Janë emëruar gjithsej 15 kandidatë mbi propozimet e Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës.   

Konkretisht, sa i përket këtyre procedurave, mbi propozimet e Komisionit, 

Këshilli ka miratuar: 

• 1 (një) akt administrative kolektiv për shpalljen e pozicioneve të lira për 

gjyqtarët e emëruar më datë 09.01.2020, që kishin përfunduar Shkollën e Magjistraturës, 

në vitin akademik 2018-2019; 

• 30 (tridhjetë) akte administrative individuale, nga të cilat 15 (pesëmbëdhjetë) 

akte për emërimin gjyqtar të kandidatëve që kishin mbaruar Shkollën e Magjistraturës në 

vitin akademik 2018-2019 dhe 15 (pesëmbëdhjetë) akte për caktimin e tyre në pozicion 

pranë gjykatave të ndryshme. 

Po kështu, gjatë vitit 2020 Këshilli ka përfunduar procedurat e emërimit edhe për 

kandidatët që kanë përfunduar Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020, 

konkretisht kanë qenë në total 19 kandidatë që kanë përfunduar Shkollën e Magjistraturës 

në këtë vit akademik, 13 nga të cilët (cikli 3-vjeçar) dhe 6 të tjerë që kishin mbaruar 

ciklin 2-vjeçar të studimeve pranë Shkollës së Magjistraturës, si subjekte ex officio. 

Mbas realizimit të procedurave të verifikimit, me propozimin e relatorëve 

përkatës të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli ka miratuar edhe aktet 

përkatëse individuale për secilin nga kandidatët, konkretisht janë miratuar:  
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• 3 (tre) akte administrative kolektive nga të cilat 1 (një) për fillimin e procedurës 

së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit si gjyqtar, të kandidatëve për 

magjistratë, profili gjyqtar, dhe 2 (dy) akte administrative kolektive për shpalljen e 

pozicioneve të lira për të diplomuarit nga Shkolla e Magjistraturës, në vitin akademik 

2019-2020; 

• 57 (pesëdhjetë e shtatë) akte administrative individuale, nga të cilat 19 

(nëntëmbëdhjetë) vendime për kualifikimin për emërim të kandidatëve të diplomuar, 19 

(nëntëmbëdhjetë) vendime për emërimin gjyqtar si dhe 19 (nëntëmbëdhjetë) vendime për 

caktimin në pozicion të gjyqtarëve të sapo emëruar. 

Lidhur me skemën e delegimit – Gjatë vitit 2020, bazuar në nenin 45 të Ligjit për 

Statusin, është bërë funksionale skema e delegimit të gjyqtarëve, ku disa gjyqtarë të 

gjykatave të shkallës së parë, në përmbushje të përcaktimeve ligjore, me propozimet e 

KZHK-së, janë komanduar nga Këshilli në skemën e delegimit të ngritur pranë tij. Këta 

gjyqtarë, më pas, po me propozimet të KZHK-së, janë caktuar nga Këshilli për të gjykuar 

pranë gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, për shkak të vakancave të 

shumta pranë këtyre gjykatave dhe nevojës për të ruajtur funksionalitetin e tyre. 

Kështu, në total janë komanduar 9 (nëntë) gjyqtarë të gjykatave të juridiksionit të 

përgjithshëm në skemë delegimi ngritur pranë Këshillit, të cilët më pas janë caktuar për të 

gjykuar në Gjykatën e Apelit Durrës, në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, në Gjykatën e 

Apelit Korçë, në Gjykatën e Apelit Shkodër dhe në Gjykatën e Apelit Vlorë.  

 

Lidhur me komandimin e gjyqtarëve, ligji për Statusin si dhe ligjet të tjera  

parashikojnë mundësinë e shërbimit të gjyqtarëve, për periudha afatgjata, deri në 5 apo 

edhe 10 vjet, në pozicione të caktuara në institucionet e sistemit të drejtësisë, përmes 

komandimit të tyre.  

Përgjatë vitit 2020, mbi propozimet e KZHK-së, Këshilli ka hapur procedurat e 

komandimit të gjyqtarëve, për shkak të nevojave që paraqiteshin pranë vetë Këshillit, si 

dhe pranë disa institucioneve të tjera të drejtësisë me kërkesë të këtyre të fundit. 

Konkretisht, mbi propozimet e Komisionit, Këshilli ka miratuar: 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 08.04.2021 (Pika 7) 
 

 

90 

• 8 (tetë) akte administrative kolektive për hapjen dhe/ose rihapjen e procedurave 

të komandimit të gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, Gjykatën e Lartë, Zyrën e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe Ministrinë e Drejtësisë; 

• 2 (dy) akte administrative individuale në kuadër të procedurës së komandimit si 

inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë; 

• 17 (shtatëmbëdhjetë) akte administrative individuale që i përkasin procedurave 

të komandimit si ndihmësmagjistratë të gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë; 

• 2 (dy) akte administrative individuale që i përkasin procedurës së komandimit të 

magjistratit si pedagog i brendshëm në Shkollën e Magjistraturës; 

• 2 (dy) akte administrative individuale që i përkasin procedurave të komandimit 

të gjyqtarit në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Në lidhje me transferimin e gjyqtarëve – Transferimi i përkohshëm i gjyqtarëve 

sipas nenit 46 të ligjit për Statusin - Neni 46 i Ligjit për Statusin përcakton se në rastin 

kur në skemën e delegimit nuk ka magjistrat të disponueshëm, Këshilli mund t’i kërkojë 

magjistratit në një nga gjykatat ose prokuroritë me ngarkesën më të ulët, i cili përmbush 

kriteret për t’u transferuar ose për t’u ngritur në detyrë në atë pozicion përkatës, të japë 

pëlqimin që për një periudhë të caktuar të transferohet përkohësisht në atë pozicion. Më 

herët Ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe më pas edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor kishin 

vendosur transferimin e përkohshëm të disa gjyqtarëve pranë gjykatave që kishin 

mungesë të gjyqtarëve dhe ku pengohej dhënia e drejtësisë. Në këto raste, në respektim 

edhe të përcaktimeve ligjore, afati i transferimit ka qenë 1 vit. Në vitin 2020, mbi 

propozimet e KZHK-së, Këshilli vendosi të hapë procedurat e transferimit të përkohshëm 

për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, për një 

pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe për pozicione 

të lira në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. Më pas, Këshilli, pas pëlqimit të 

gjyqtarëve, me propozimet e KZHK-së, ka vendosur të përsërisë transferimin e 

përkohshëm të 4 (katër) gjyqtarëve në 3 (tre) gjykata të ndryshme për një periudhë tjetër 

1-vjeçare. 

Sa i përket transferimit të përkohshëm të gjyqtarëve sipas nenit 44 të ligjit për 

Statusin, përgjatë vitit 2020, KPK-ja ka zhvilluar seancat dëgjimore në kuadër të procesit 
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të rivlerësimit kalimtar edhe për gjyqtarët e tjerë pranë gjykatave të posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar që nuk i ishin nënshtruar më parë këtij procesi, 

duke vendosur në disa raste shkarkimin e tyre nga detyra. 

Për gjyqtarët që janë shkarkuar nga KPK-ja, në respektim të parashikimit ligjor, 

nenit 44, pika 1, shkronja “b” dhe nenit 162, pika 4 të Ligjit për Statusin, mbi propozimin 

e KZHK-së, Këshilli, ka vendosur deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm të 

gjyqtarit dhe transferimin e tij në një gjykatë të të njëjtit nivel. 

Konkretisht, lidhur me propozimet e Komisionit, Këshilli ka miratuar: 

• 3 (tre) akte administrative individuale për deklarimin e mbarimit të caktimit të 

përkohshëm në gjykatën e posaçme respektive për korrupsionin dhe krimin e organizuar 

dhe transferimin e gjyqtarit në një gjykatë të juridiksionit të përgjithshëm. 

Sa i përket tematikës së mbarimit të statusit të magjistratit – Neni 65 i ligjit për 

Statusin parashikon mundësinë e mbarimit të statusit të gjyqtarit, për shkak të paraqitjes 

së dorëheqjes pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Gjatë vitit 2020 janë propozuar nga KZHK 16 (gjashtëmbëdhjetë) akte 

administrative individuale për mbarimin e statusit të gjyqtarëve, të niveleve të ndryshme 

për shkak të paraqitjes së dorëheqjes para Këshillit të Lartë Gjyqësor. Të gjitha këto 

propozime janë miratuar nga Këshilli, duke krijuar në këtë mënyrë 16 pozicione të tjera 

të lira të përhershme në gjykatat shqiptare. 

Ndërkohë, nga ana e Komisionit, përpara se të propozohej deklarimi i mbarimit të 

statusit të gjyqtarit, për një nga gjyqtarët që kishte paraqitur dorëheqje është vendosur 

revokimi i vendimit nr. 47, datë 29.04.2015, të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dhe më 

tej është miratuar edhe mbarimi i statusit për këtë gjyqtar. 

Përfundime në lidhje me dorëheqjet e paraqitura nga gjyqtarët përgjatë vitit 2020, 

nga ku rezulton se me propozim të Komisionit, Këshilli ka miratuar: 

• 16 (gjashtëmbëdhjetë) akte administrative individuale për mbarimin e statusit të 

gjyqtarëve për shkak të paraqitjes së dorëheqjes; 

• 1 (një) akt administrativ individual për revokimin e vendimit të ish-Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë për pezullimin nga detyra të gjyqtarit; 
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• 1 (një) akt administrativ individual për përfundimin e procedurës së mbarimit të 

statusit të magjistratit, për ish-gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për të 

cilin më herët procedura e mbarimit të statusit ishte pezulluar. 

Sa i përket caktimit në pozicion të gjyqtarëve, kjo ka të bëjë me gjyqtarët e ish 

gjykatave të krimeve të rënda, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 286, datë 

18.12.2019 ka vendosur fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar më datë 19.12.2019. Sipas këtij vendimi Gjykata 

e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda emërtohej Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ndërsa Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda 

emërtohej Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Për shkak të fillimit të funksionimit të këtyre gjykatave, duke qenë përpara 

detyrimit ligjor mbi caktimin e gjyqtarëve në detyrë të Gjykatës së Krimeve të Rënda 

përkohësisht ose në mënyrë të përhershme, në varësi të përmbushjes së kushteve dhe 

kritereve ligjore, Këshilli i Lartë Gjyqësor po më datë 18.12.2019, mbi propozimet e 

KZHK-së, ka miratuar vendimet për caktimin në mënyrë të përhershme ose të 

përkohshme të gjyqtarëve pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e 

organizuar. 

Caktimi i përkohshëm i disa gjyqtarëve u bë në kushtet e parashikuara nga neni 

162, pika 3, e Ligjit për Statusin pasi rezultoi se ndaj këtyre gjyqtarëve kishte filluar 

procesi i rivlerësimit kalimtar, sipas përcaktimeve të Ligjit “Për rivlerësimin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, mirëpo në datën 18.12.2019 ende nuk 

kishte një vendim të formës së prerë për konfirmimin e tyre në detyrë, ndërkohë që 

gjyqtari dhe familjarët e tyre kishin dhënë pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive të 

tyre bankare dhe të telekomunikimeve vetjake. 

Përgjatë vitit 2020, KPK-ja ka zhvilluar seancat dëgjimore në kuadër të procesit të 

rivlerësimit kalimtar edhe për gjyqtarët e tjerë pranë gjykatave të posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar që nuk i ishin nënshtruar më herët këtij procesi, 

duke vendosur në disa raste konfirmimin në detyrë të gjyqtarëve, ndërsa në disa raste të 

tjera shkarkimin e tyre nga detyra, sikurse më sipër është cituar.  
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Për gjyqtarët që janë konfirmuar në detyrë me vendim përfundimtar, Këshilli, me 

propozim të KZHK, ka miratuar vendimet për caktimin e tyre në mënyrë të përhershme 

në pozicion pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

Konkretisht janë 5 (pesë) akte administrative individuale për caktimin në 

pozicion, në mënyrë të përhershme, të gjyqtarit në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Sa i përket tematikës së caktimit në pozicion të gjyqtarëve që gëzonin të drejtën e 

kthimit ose të caktimit në pozicion në nivel apeli, kemi pasur vetëm 1 rast mbi 

propozimin e Komisionit që Këshilli ka vendosur më tej realizimin e të drejtës së caktimit 

në nivel apeli të një prej gjyqtarëve që gëzonte të drejtën e caktimit në nivel apeli. 

Sa i përket caktimit të gjyqtarëve në çështje të veçanta, sikurse u parashtrua edhe 

më lart, nisur nga volumi i madh i kërkesave të ardhura pranë KLGJ-së, nga gjykatat e 

shkallës së parë dhe të dytë, të cilat kërkonin caktim gjyqtarësh për plotësimin e trupave 

gjyqësore, Komisioni në vitin 2019 hartoi dhe i propozoi KLGJ-së projektvendimin “Për 

rregullat dhe procedurat për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

veçantë në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”, miratuar me Vendimin e Këshillit nr. 30, datë 14.02.2019, vendim ky që 

më pas në vitin 2020, po me propozim të Komisionit iu shtua edhe një rregullim për sa i 

përkiste specifikisht gjykatave të posaçme. Nga ana tjetër, në situatën që gjendeshin 

çështjet përpara gjykatave të posaçme në momentin e fillimit të funksionimit të tyre, 

mbas ndryshimit të emërtimit, Këshilli ka miratuar edhe 1 vendim specifik, atë me numër 

125, datë 06.03.2020 Mbi gjyqtarët e caktuar në çështje gjyqësore të veçanta në ish-

gjykatat për krimet e rënda, sot gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e 

organizuar”, ku mbi propozimin e KZHK-së, Këshilli i dha zgjidhje situatës problematike 

në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar sa i përkiste gjykimit të 9 

(nëntë) çështjeve gjyqësore që kishin qenë për shqyrtim përpara gjykatave për krimet e 

rënda, të cilat për shkak të ligjit, u transferuan për gjykim përpara gjykatave të posaçme 

për korrupsionin dhe krimin e organizuar.  

Mund t’ju them një statistikë të përgjithshme, se gjatë vitit 2020 janë depozituar 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor 629 kërkesa për caktim gjyqtari nga kryetarët respektivë të 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 08.04.2021 (Pika 7) 
 

 

94 

gjykatave me motivacionin se janë në pamundësi për shqyrtimin e tyre, nga të cilat: 216 

kërkesa të ardhura nga gjykatat e rretheve gjyqësore (përfshirë gjykatën e posaçme të 

shkallës së parë); 14 kërkesa të ardhura nga gjykatat administrative; 394 kërkesa të 

ardhura nga gjykatat e apeleve; si dhe 5 kërkesa të ardhura nga Gjykata e Lartë. 

Në përgjigje të këtyre kërkesave, mbi propozimet e KZHK-së dhe pas 

procedurave të shortit elektronik, janë caktuar 874 (tetëqind e shtatëdhjetë e katër) 

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

ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, nga të cilët: 277 raste nga gjykatat e 

rretheve gjyqësore (përfshirë gjykata e posaçme e shkallës së parë); 7 raste në gjykatat 

administrative të shkallës së parë dhe 590 në gjykatat e apeleve juridiksion i përgjithshëm 

dhe posaçëm. 

Lidhur me caktimin e gjyqtarëve në çështje të veçanta ka pasur kërkesa nga 

gjyqtarë edhe për përjashtimin e tyre nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e 

çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë 

funksionin në mënyrë të përhershme. Mbi këto kërkesa Këshilli ka disponuar mbi 

propozimin e Komisionit në 2 raste, duke vendosur pranimin e kërkesës së gjyqtarëve të 

përjashtuar dhe në një rast ka vendosur refuzimin e kësaj kërkese. 

Po ashtu, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, përgjatë vitit 2020 ka trajtuar si dhe 

ka kaluar për shqyrtim në Këshill edhe çështje të tjera që lidhen me fushën e veprimtarisë 

së tij, mbi të cilat Këshilli ka miratuar 5 vendime individuale. 

Përfundime: Gjatë vitit 2020, mbi projektvendime të propozuara nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar gjithsej 508 vendime, të 

cilat më hollësisht evidentohen në Raport dhe nuk po zgjatem t’i citoj të gjitha. 

Objektivat për vitin 2021:  

1. Miratimi i akteve nënligjore - Bazuar, në pikën 12, të nenit 52 të Ligjit për 

Statusin, KZHK do të duhet të hartojë dhe propozojë rregulla më të detajuara, që lidhen 

me ngritjen në detyrën e kryetarit të gjykatës (me përjashtim të Kryetarit të Gjykatës së 

Lartë). 

2. Përfundimi i procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

juristëve të spikatur dhe radhët e gjyqtarëve të iniciuara në vitin 2019-2020, si dhe hapja 
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e procedurave të tjera të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, 

për tre pozicionet e fundit të lira, përgjatë vitit 2021. Në fakt Komisioni i ka përcjellë 

Këshillit që në tetor të vitit 2020 tre projektvendime, ende nuk janë shqyrtuar nga 

Këshilli. 

Përfundimi i procedurës së vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatit për në 

Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur. 

Përfundimi i procedurave të renditjes së kandidatëve për secilin nga 11 pozicionet 

e lira, në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve. 

Hapja e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, për tre pozicionet e fundit të lira (nga një pozicion në secilën fushë të së 

drejtës). 

3. Përfundimi i procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatat e posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar, gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm 

dhe Gjykatën Administrative të Apelit dhe hapja dhe/ose rihapja e procedurave të ngritjes 

në detyrë pranë këtyre gjykatave. 

4. Bashkëpunimi me Shkollën e Magjistraturës për caktimin e kuotave për 

magjistratë dhe për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë për vitin akademik 2021-2022 

5. Bashkëpunimi me Shkollën e Magjistraturës për verifikimin me prioritet të 

kandidaturave, të cilat mund të pranohen në formimin fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës për vitin 2021-2022. 

6. Trajtimin në kohë të kërkesave të ardhura nga gjykatat ku do të kërkohet 

caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të caktuara, në kushtet kur nëpër gjykata 

vijon krijimi i vakancave për efekt të procesit të rivlerësimit kalimtar ndaj gjyqtarëve. 

7. Trajtimin në kohë të kërkesave të ardhura nga gjyqtarët apo gjykatat e 

ndryshme që lidhen me çështje të karrierës gjyqësore, pjesë e objektit të veprimtarisë së 

KZHK. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Nëse nuk kemi ndonjë diskutim, kalojmë në votim miratimin e Raportit. Jemi 

dakord?  
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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 “Raport mbi veprimtarinë e Komisionit 

të Zhvillimit të Karrierës, 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 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 08.04.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ushtrimin e rekursit 

ndaj vendimit gjyqësor nr. 12 datë 08.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Gjyqësor. 

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

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ushtrimin e rekursit ndaj vendimit gjyqësor nr. 12, 

datë 08.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”, i përgatitur nga Komisioni 

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

 

  Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e fundit e rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me shqyrtimin e projekt-aktit “Për ushtrimin e rekursit ndaj vendimit gjyqësor nr. 12, datë 

08.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”, çështje e cila do të relatohet nga 

zoti Toro. 

  

Alban Toro: Faleminderit!  

 Duke marrë në konsideratë kohëzgjatjen e kësaj mbledhjeje plenare, ngarkesën tuaj 

si dhe faktin që ky relacion është bërë i ditur kohë më parë, do e paraqes në mënyrë të 

sintetizuar relacionin duke u bazuar në faktet kryesore. 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor është detyruar të përgjigjet investimit që ka bërë 

magjistratja {...} kohë më parë, ndërkohë që i drejtohej këtij këshilli për të zgjatur apo 

dhënë pëlqimin për komandimin e saj si ndihmësmagjistrate. 
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 Me dy vendime të veçanta 32 dhe 67, përkatësisht 23.01.2020 dhe 06.02.2020, ky 

Këshill është shprehur se: Të refuzojë kërkesën e znj. {...} për dhënie pëlqimi për 

komandimin e saj si ndihmësmagjistrate në Gjykatën e Lartë; Të njohë të drejtën e znj. {...} 

për të zgjedhur në një nga gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm të shkallës së parë që 

kanë një pozicion të lirë të përhershëm. ... 

 Ndërkohë që me vendimin 67 është shprehur për transferimin e gjyqtares znj. {...} 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data e 

njoftimit. 

 Pikërisht këto dy vendime janë bërë objekt shqyrtimi gjyqësor i Gjykatës së Apelit 

Administrativ, i cili në përputhje dhe pasi ka analizuar faktet (kërkesëpadinë, objektin e saj, 

provat që kanë paraqitur palët), përfundimisht është shprehur se ka pranuar pjesërisht 

padinë; Detyrimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor të rregullojë efektet financiare që burojnë 

nga statusi i magjistratit për paditësen {...} nga data 22.10.2018 deri në datën 11.02.2020; 

Rrëzimin e padisë në lidhje me kërkimet e tjera. 

 Nga ana e Komisionit, pasi është analizuar me kujdes vendimi gjyqësor, është 

arritur në përfundimin për kontestimin e rekursit për shkak sepse ai vjen në kundërshtim 

jo vetëm me dispozitat kushtetuese neni 147 por edhe me ligjin apo të drejtat dhe 

detyrimet që rrjedhin nga funksioni i magjistratit të parashikuar në ligjin 96/2016. Kështu 

që në këtë kontekst ju propozojmë që të bëjmë rekurs ndaj këtij vendimi gjyqësor.  

 Konkretisht ky vendim ka detyruar Këshillin të rregullojë efektet financiare që 

burojnë nga statusi i magjistratit për paditësen {...} nga data 22.10.2018 deri në datën 

11.02.2020, ndërkohë që ka pasur detyrimin që mbasi të analizonte konfliktin gjyqësor, të 

procedonte vetë duke rregulluar këto efekte, natyrisht duke bërë edhe ndryshimet 

përkatëse të vendimeve të propozuara për t’u shfuqizuar nga ana e magjistrates, apo 

akoma më keq që ajo i ka konsideruar si absolutisht të pavlefshme.  

Në këtë kontekst, nga ana e gjykatës nuk është vepruar me anulimin asnjë nga 

këto vendime, as nuk ka cenuar, por thjesht kërkon të rregullojë pasojat, efektet 

financiare të cilat nuk propozon se si të rregullohen, ndërkohë që vetë Këshilli ka 

rregulluar kohë më parë me vendimin nr. 67, datë 06.02.2020 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.  
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Pra, pavarësisht se gjykata ka pasur kompetencë lëndore për ta rregulluar dhe 

zgjidhur mosmarrëveshjen në mënyrë të plotë, ndërkohë ka urdhëruar palën e paditur ta 

korrigjojë këtë efekt financiar, kur më parë kjo e fundit e ka pas kryer këtë detyrë dhe e 

ka përmbushur këtë detyrim ligjor.  

Shkak tjetër është edhe krijimi i legjitimimit pasiv, pasi gjykata e apelit ka 

detyruar Këshillin të korrigjojë efektet financiare të kërkuara nga ana e magjistrates, 

ndërkohë që kjo e fundit, në kërkimin e saj, ka kërkuar të ushtrojë funksionin në një 

gjykatë të juridiksionit të përgjithshëm në nivel apel, që do të thotë që një nga këto 

gjykata do të ishte palë në mënyrë që efektet financiare të rregulloheshin në gjykatën në 

të cilën ajo pretendonte të ishte efektiv. 

Dihet që buxheti i gjykatës administrohet nga vetë gjykata, pas përcaktimit apo 

miratimit nga ana e Këshillit. Në momentin që ajo miratohet për shkak të ligjit, KLGJ 

nuk mund të procedojë me ndërhyrje në buxhetin e gjykatës, pasi vetë gjykata ka 

pavarësinë për të konsumuar fondet buxhetore që i vihen në dispozicion. Në këtë kuadër, 

efektet financiare që do të binin mbi këtë gjykatë, do të detyronin që ajo të ishte palë, 

duke krijuar legjitimim pasiv në këtë procedurë gjyqësore. 

E treta, që nuk është edhe më pak kryesore, është që si në nenin 28 të ligjit për 

organizimin e pushtetit gjyqësor por edhe në nenin 57 të ligjit aktual, magjistrati ka 

detyrën që të ushtrojë funksionin e tij menjëherë pasi mbaron komandimin. Ndërkohë, që 

në rastin konkret ndryshon, pasi në asnjë rast magjistratja nuk ka kërkuar të kthehet në 

vendin e mëparshëm, por ka kërkuar gjithmonë të ushtrojë funksionin e saj si 

jomagjistrate pranë Gjykatës së Lartë, ndërkohë ka pasur një detyrim të vazhdueshëm për 

të prodhuar vendime gjyqësore pas momentit të ndërprerjes së shërbimit në Avokaturën e 

Shtetit, si shprehje autoritetit publik gjyqësor në dhënien e drejtësisë. 

Në asnjë nga kërkimet e saj, të provuara këto edhe në seancë gjyqësore dhe në 

dokumentacionin që ka Këshilli për këtë pjesë, ajo nuk ka tentuar të kërkojë kthimin në 

vendin e punës, por gjithmonë komandimin pranë Gjykatës së Lartë.  

Në këto kushte, në momentin kur ekziston një detyrim i vazhdueshëm për të 

prodhuar vendime gjyqësore, në atë moment, mbasi ti përmbush detyrimin tënd, 
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përgjigjet detyrimi i Këshillit për të dhënë pagën. Ky element nuk është konstatuar nga 

ana e gjykatës së apelit dhe në këtë kontekst ne propozojmë rekurs për këtë pjesë. 

Natyrisht, efektet financiare, gjykata e apelit i ka shtrirë për periudhën 

22.10.2018, ndërkohë kur dihet që në Avokaturën e Shtetit, magjistratja ka ndërprerë 

detyrën më datën 31.10.2018, që do të thotë është paguar për këtë pjesë 22.10 – 31.10 

dhe nuk mund të detyrosh të marrësh pagë të dyfishtë për një punë qoftë edhe të pakryer 

pranë gjykatës ku do duhet të ushtronte funksionin e saj. 

Pra këto ishin pak a shumë shkaqet dhe që në përfundim Komisioni ka propozuar 

në projektin e saj për të miratua:    

1. Të ushtrojë të drejtën e rekursit ndaj Vendimit gjyqësor nr. 12, datë 08.02.2021, 

të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë që i përket palëve paditëse {...} dhe pale e 

paditur Këshilli i Larte Gjyqësor. 

2. Ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve Juridike për të vijuar më tej procedurën e 

rekursit dhe depozitimit të tij. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në votim të projekt-aktit sipas propozimit? 

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. 
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Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të ushtrojë të drejtën e rekursit ndaj Vendimit 

gjyqësor nr. 12, datë 08.02.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë që i përket 

palëve paditëse {...} dhe pale e paditur Këshilli i Larte Gjyqësor. 

2. Ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve Juridike për të vijuar më tej procedurën e 

rekursit dhe depozitimit të tij. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 Me kaq mbyllet mbledhja për sot. 

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


