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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 26.05.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në 

ngarkim të magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

9. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

10. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistratit {...}, me detyrë 

gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës. 

  

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

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

26 maj 2021.  

 Siç jeni në dijeni në rendin e ditës sot janë 10 çështje: 

 Çështja e parë ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në 

ngarkim të magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës. 

Çështja e dytë 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 {...}”. 

Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik 

dhe profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”. 
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 Çështja e katërt ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e 

formës standarde të akteve të vlerësimit të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”. 

Çështja e pestë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e 

tabelave standarde me të dhëna statistikore të nevojshme për efekt të vlerësimit etik dhe 

profesional të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë”. 

Çështja e gjashtë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për përjashtimin e 

gjyqtares Nertila Kape nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Çështja e shtatë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e 

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

dhe Ndihmës Ligjor, viti akademik 2021-2022”. 

Çështja e tetë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili 

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

Çështja e nëntë ka të bëjë me miratimin e procesverbaleve të datave: 02.04.2021, 

06.04.2021, 08.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021, 22.04.2021, 26.04.2021 dhe 

29.04.2021. 

Çështja e fundit ka të bëjë me 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. 

 

Atëherë, fillojmë me çështje e parë, e cila është zhvillimi i seancës dëgjimore. 

Ftojmë në sallë zotin Metani. 

 

(Hyn në sallën e mbledhjes z. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë.) 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po hapim seancën dëgjimore në ngarkim të magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar 

pranë Gjykatës së Apelit Durrës, për shkak të fillimit nga ILD të procedimit disiplinor 

ndaj tij, depozituar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor me datë 26.04.2021.  

Verifikojmë praninë e palëve. 
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Është i pranishëm në seancën dëgjimore vetë Inspektori i Lartë i Drejtësisë z. 

Artur Metani.  

 

Artur Metani: Po! 

 

Naureda Llagami: Ndërkohë, magjistrati {...}nuk është prezent në seancën 

dëgjimore. 

Më lejoni t’ju informoj që lidhur me njoftimin e caktimit të datës dhe orës së 

seancës dëgjimore, ju bëj me dije se Këshilli me vendimin nr. 181, datë 29.04.2021 ka 

vendosur caktimin e anëtarit të Komisionit të Disiplinës z. Medi Bici në cilësinë e 

relatorit, për procedimin disiplinor nr. 2/2021, vendim i cili i është komunikuar palëve të 

këtij procedimi. Kërkesa për procedim e ILD-së ka si subjekt të procedimit disiplinor në 

fakt 3 gjyqtarë, z. {...}, z. {...} dhe z. {...}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit 

Durrës në kohën e kryerjes së shkeljes disiplinore objekt procedimi.  

Këshilli me vendimin nr. 199, datë 12.05.2021 ka vendosur mbylljen e procedimit 

të filluar pra zhvilluar seancë dëgjimore për dy nga tre gjyqtarët, konkretisht për {...} dhe 

z. {...}, dhe më pas ka vendosur caktimin e seancës dëgjimore për z. {...}me vendimin nr. 

199, datë 12.05.2021. I është komunikuar nga ana e Drejtorisë së Shërbimit Juridik z. 

{...}në e-mail-in e adresës elektronike të depozituar në Këshill, konkretisht bëhet fjalë si 

për e-mail-in zyrtar ashtu edhe për e-mail-in privat. 

Në të njëjtën ditë nga ana e Përgjegjëses së Sektorit të Organizimit të Mbledhjeve 

është marrë në telefon zoti {...}, me numrin e telefonit {...} të depozituar pranë Sektorit të 

Burimeve Njerëzore në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Në këtë komunikim, zotit Spahiu i 

është theksuar përafërsisht se në adresën elektronike i është dërguar e-mail-i njoftues 

lidhur me caktimin e seancës dëgjimore datë 26.05.2021 ora 11:00 për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në 

ngarkim të tij. Ky njoftim i është përcjellë edhe nëpërmjet adresës së vendbanimit, 

konkretisht: {...}”. Nga komunikimi që kemi pasur me shërbimin postar, më datë 

24.05.2021 është rikthyer me shënimin “objekt i pa kërkuar”.  

Nga ana tjetër, po më datë 24.05.2021 është ridërguar nga nëpunësi i KLGJ-së që 

shpërndan postën dhe përsëri është konstatuar që personi nuk gjendet në banesë.  
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Më lejoni t’ju informoj që njoftimi i është dërguar edhe pranë Gjykatës së Apelit 

Durrës, ku gjyqtari ushtron funksionin.  

Gjithashtu, po më datë 25.05.2021, në lidhje me njoftimin është komunikuar me 

telefon me gjyqtarin dhe nga komunikimi me telefon nga Përgjegjësi i Zyrës së Protokoll 

Arkivit, ku është hartuar edhe një procesverbal, në të cilin deklarohet se zoti Spahiu 

komunikoi me telefon. I njoftoi se nuk ndodhej në Tiranë dhe se nuk e dinte se kur do 

kthehej në Tiranë. Nga ana tjetër, nga stafi administrative i Këshillit të Lartë Gjyqësor i 

është njoftuar fakti që kemi tentuar të komunikojmë edhe me e-mail dhe me telefon për 

seancën dëgjimore që do të zhvillohet ditën e sotshme, por ai ka bërë me dije që nuk 

është i interesuar. 

Ky është komunikimi dhe të gjitha masat që ka marrë Këshilli i Lartë Gjyqësor 

lidhur me seancën dëgjimore ndaj gjyqtarit. Në mënyrë zyrtare ky njoftim nuk është 

realizuar. Nga ana e postës kemi një përgjigje që është kthyer me shënimin “objekt i pa 

kërkuar”. 

 

Artur Metani: T’ju bëj një pyetje? Mbase e thatë por ndoshta më shpëtoi. 

Vërtetohet që ka marrë dijeni për vendimin e nisjes së procedimit disiplinor dhe 

për raportin e hetimit nga magjistrati? -pra, kur është bërë biseda. Ose ndonjë 

informacion tjetër keni, që kur ka marrë dijeni për këtë fakt apo thjesht i është thënë që 

është seanca? 

 

Naureda Llagami: Ne i kemi komunikuar seancën dëgjimore bashkë me të drejtat 

që i lejohen magjistratit gjatë këtij procedimi. Komunikimin, siç jua thashë deri tani, ia 

kemi tentuar në të gjitha rrugët e mundshme, si në adresën e e-mail-it, si në komunikim 

me telefon për t’i bërë me dije që të hapte adresën e e-mail-it, si në rrugë zyrtare me 

shkresë me adresë ku ka ardhur njoftimi, edhe me telefon që është bërë ditën e djeshme.  

Ndonjë propozim? 

 

Medi Bici: Për mendimin tim, përderisa ai ka thënë që unë nuk jam i interesuar, 

dijenia për datën e seancës së sotme ekziston. Por megjithëse ai nuk ka marrë materiale 

dhe nga posta është kthyer me shënim të papërcaktuar, mendoj që Këshilli t'i japë 

mundësi, ndoshta për një afat 1-javor dhe të bëhet përpjekje për ta njoftuar edhe një herë. 
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Naureda Llagami: Po, zonja kadi! 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Unë mendoj që nëpërmjet njoftimit me telefon, që relatuat ju, ku është mbajtur 

procesverbal, mendoj se është konsumuar njoftimi. Gjyqtari ka deklaruar që ka dijeni dhe 

ka shprehur edhe vullnetin që nuk do të paraqitet. Kështu që mendoj që të vijojmë, pra të 

mos përsëritet. 

 

Naureda Llagami: Zoti Hallunaj! 

 

Dritan Hallunaj: Nisur nga sa ju relatuat, duke pasur parasysh faktin që seanca 

dëgjimore kërkon të ketë dijeni dhe dispozita që zbatohet në këtë rast është për njoftimin 

e personit, çmoj që komunikimi bërë me telefon, duke mos marrë kopje të materialeve 

apo duke mos dhënë të drejtën e tij që ka për t’u paraqitur me mbrojtës apo jo, dhe për një 

proces sa më të rregullt ligjor, në kuadër të këtij parimi, unë çmoj që të përsëritet njoftimi 

dhe të lihet një afat kohor i shkurtër dhe t’i bëhen të ditura të gjitha të drejtat që ai ka në 

këtë procedim. Nëse një gjë e tillë realizohet, ne mund të vijojmë seancën në një datë të 

afërt, pasi në të kundërt nuk e shoh shumë të arsyeshme që të vijojmë në këtë moment për 

shkak se mund të interpretohet marrja apo jo dijeni e këtij magjistrati. Në këto kushte 

lënia e një afati kohor jo shumë të gjatë, 5 ditë, 1 javë maksimumi, do ishte për mua 

zgjidhja më e mirë për mua, duke përsëritur edhe një herë njoftimet për magjistratin. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Hallunaj! 

Po, zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Referuar të gjitha mënyrave të njoftimit që relatuat ju zonja 

Kryetare, unë dua të di ditën në të cilën është bërë telefonata, në cilën datë është bërë 

telefonata me zotin Spahiu. 

 

Naureda Llagami: Kemi dy telefonata. 
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Kemi bërë telefonatë në momentin që i kemi çuar me e-mail, që i përkon datës 12 

maj, për të aksesuar e-mail-in, kemi dhe telefonatën e dytë që është bërë dje. 

 

Brikena Ukperaj: Kur është bërë për seancën dëgjimore? 

 

Naureda Llagami: Edhe tek njoftimi me e-mail, për seancën dëgjimore ishte. 

Është komunikimi që i kemi dërguar me e-mail dhe i kemi thënë: “Ju lutem hapni e-mail-

in sepse ju është njoftuar seanca dëgjimore”. Ndërkohë në eventualitetin që dështoi 

komunikimi me postën dhe me punonjësin e KLGJ-së, i është bërë edhe dje në 3:00 

telefonatë për të komunikuar edhe një herë. Pra janë bërë dy telefonata në fakt dje, një 

nga nëpunësi i KLGJ-së që ishte me zarf në dorë për t’ia komunikuar dhe i është bërë më 

pas edhe nga administrata e KLGJ-së.   

   

Brikena Ukperaj: Duke marrë parasysh që procedurat e njoftimit gjatë procedimit 

disiplinor që zhvillon Këshilli, zbatohen për aq sa është e mundur rregullat e parashikuara 

në Kodin e Procedurës Penale, njoftimi me telefon, sepse është e vetmja mënyrë ku ne 

kemi të shprehur vullnetin e zotit Spahiu, është një nga mënyrat që edhe gjykata në 

proces penal zbaton në raste të ngutshme. Por sipas nenit 138, pika 2 e Kodit të 

Procedurës Penale, njoftimi me telefon ka vlerë vetëm nga çastin kur është bërë, me kusht 

që të dokumentohet marrja e tij. Duke konsideruar njoftim me telefon vetëm një ditë 

përpara seancës, nuk është kohë e arsyeshme që zoti Spahiu do përgatitet për t’u paraqitur 

në seancë dëgjimore, jo vetëm të paraqitet personalisht por edhe të njihet me të gjithë 

materialet që lidhen me kërkesën e ILD-së.  

Prandaj, në këto kushte, unë vlerësoj që jam dakord me propozimin e zotit 

Hallunaj për të lënë një seancë tjetër dëgjimore, duke respektuar afatin e parashikuar në 

ligjin për Statusin lidhur me ecurinë e procedimit disiplinor dhe sa afat duhet t’i lihet atij 

që të njihet edhe me materialet. Nuk e di nëse 5 ditë është e mundshme që ai të njihet 

edhe me materialet e procedimit sepse do të na ndodhë që ndoshta mund të vijë dhe do të 

na kërkojë edhe një afat shtesë që të njihet me materialet. Mendoj që ky afat duhet të jetë 

ezaurues dhe në mënyrën e njoftimit, duhet të përdoren të gjithë mënyrat e njoftimit, 

qoftë me e-mail, ndoshta mund të bëjmë edhe shpallje sepse ligji e lejon, në faqen tonë 
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zyrtare të internetit. “Do zhvillohet seanca dëgjimore”, shpallet edhe në faqen tonë 

zyrtare. Është njoftim edhe për subjektin e procedimit disiplinor. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ndonjë vlerësim nga kolegët? 

Atëherë, jemi dakord që të shtyhet seanca, duke i lënë një afat të arsyeshëm. 

Unë do doja në fakt që propozimi të bëhet nga relatori lidhur me afatin. 

Po! 

Atëherë, propozimi është që të shtyhet seanca dëgjimore brenda një afati të 

arsyeshëm, konkretisht për 7 ditë. Ta lëmë me datë fikse? I bie data 2 qershor, ora 11:00. 

Mënyra e njoftimit të komunikimit, përveç mënyrës që kemi përdorur, të bëhet edhe 

nëpërmjet shpalljes në uebsajtin (“website”) në faqen tonë elektronike zyrtare. E kalojmë 

në votim?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër, me arsyetimin që dhashë edhe më përpara dhe me 

qëndrimin që kam mbajtur në rastet e dorëheqjes. Gjyqtari ka një kërkesë për dorëheqje 

të pezulluar, ku Këshilli me shumicë votash ka vendosur këtë. Ai vazhdon të paguhet, të 

marrë pagë të plotë, ndërkohë që nuk duhet të ishte gjyqtar dhe nuk duhet të kishte status. 

Për mua, e gjithë kjo kohë, është e tepërt. Ai e ka shprehur qartazi qëndrimin, që s’do të 

marrë pjesë; fakti që edhe ka dhënë dorëheqjen; të gjithë këto për mua nuk justifikojnë 

shtyrjen e seancës.   

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota e zotit Toro. 

Fatmira Luli: Nuk dëgjohet vota e zonjës Luli. 

Marçela Shehu: Nuk dëgjohet vota e zonjës Shehu. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, shtyhet seanca dëgjimore për zotin {...}më datë 2 qershor 2021, ora 

11:00.  
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 Me kaq mbyllet seanca dëgjimore.  

 

 (Del nga salla e mbledhjes z.Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë.) 

 

* * * 

(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 26.05.2021) 

 

Pika 2 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 gjyqtarit {...}”, relator 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 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

12. Naureda Llagami   (kryetare) 

13. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

14. Medi Bici    (anëtar) 

15. Fatmira Luli    (anëtare) 

16. Brunilda Kadi    (anëtare) 

17. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtarit {...}”, relator Erjon Muharremaj. 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në dy çështjet e tjera të rendit të ditës, që 

kanë të bëjnë me shqyrtimin e projektvendimeve për vlerësimin etik dhe profesional, me 

qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit) për periudhën e vlerësimit 2013 – 

2016, i gjyqtarit {...} dhe gjithashtu në vijim për vlerësimin etik dhe profesional, për 

gjyqtarin {...}, për vitin 2019. Relator i të dy projekt-akteve është zoti Erjon Muharremaj. 

 

 Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Siç jeni njohur të gjithë me dokumentacionin që ju është përcjellë nëpërmjet 

postës elektronike, projektraporti i vlerësimit dhe komunikimi elektronik me gjyqtarin 

{...}, gjyqtar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 

 Po kaloj direkt në projektraport, në pjesën e pikëzimit sipas çdo kriteri. 

 Në lidhje me kriterin e “Aftësive profesionale të gjyqtarit”, sa i përket “Aftësisë 

për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, 

konsiderohet si shkallë e aftësisë shumë e lartë dhe propozohet që të pikëzohet me 25 

pikë. 
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“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, aftësia shumë e lartë, 

pikëzimi 25 pikë. 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, aftësia shumë e lartë, 

pikëzimi 15 pikë. 

“Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit, aftësia shumë e lartë, 

pikëzimi 10 pikë. 

 “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, aftësia shumë e lartë, niveli i 

pikëzimit 25 pikë. 

 Në tërësi, për kriterin e “Aftësive profesionale” propozohet që të pikëzohet me 

100 pikë, pra me vlerësimin maksimal. 

Në lidhje me “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, do të ndalem në mënyrë të 

veçantë aty ku gjyqtari nuk ka marrë maksimumin e pikëve, për të dhënë edhe shpjegimet 

përkatëse.  

Në lidhje me “Respektimin e afateve ligjore”, niveli i treguesit konsiderohet në 

nivelin 0-10%, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, niveli i treguesit 0-10%, pikëzimi 5 

pikë. 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, më e shkurtër ose e barabartë me 

standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve, duke u pikëzuar me 5 pikë. 

Tek “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” nuk është propozuar 

maksimumi për shkak se nga të dhënat rezulton që të jetë në masën 96.4%, duke u 

pikëzuar me 8 pikë dhe jo me 10 pikë që është maksimumi.  

Në lidhje me “Kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, 

me e shkurtër se afati procedural për shumicën e kategorive të çështjeve dhe propozohet 

pikëzimi me 15 pikë. 

“Numri mesatar i seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për shmangien e atyre jo-produktive”, rezulton që të jetë 1-3 seanca dhe 

shkallë shumë e lartë e aftësisë duke u propozuar pikëzimi me 15 pikë. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, aftësia konsiderohet shumë e lartë dhe propozohet pikëzimi me 20 pikë. 

Ndërsa në lidhje me “Rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes”, siç e keni 

konstatuar edhe nga projektraporti që ju kam dërguar, është propozuar që shkalla e 
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aftësisë të konsiderohet mbi mesataren duke u pikëzuar me 4 pikë, për shkak të 

konstatimit, në dy prej dosjeve, të disa parregullsive dhe gjyqtari, në lidhje me këtë, e 

pranon si të drejtë konstatimin. Nuk ka paraqitur kundërshtime siç mund të keni 

konstatuar edhe nga komunikimi elektronik që kam pasur me gjyqtarin dhe që jua kam 

përcjellë juve, por në fakt ai jep disa sqarime, bën një parashtresë që: “Në lidhje me 

dosjet e vitit 2016, - thotë gjyqtari në komunikimin e tij, -ka një specifikë, pasi në trupën 

gjyqësore ka pasur gjyqtarë të komanduar nga Gjykata e Apelit Vlorë dhe Gjykata e 

Apelit Korçë, prandaj për të respektuar afatin e dorëzimit të dosjes gjyqësore, vendimet e 

zbardhura dhe procesverbalet e nënshkruara prej meje dhe anëtarit tjetër të Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, janë dorëzuar për t’u firmosur me postë gjyqtarëve të komanduar dhe 

pas kthimit të këtyre akteve, duke mos pasur pengesa nënshkrimi dhe nga 

domosdoshmëria për dorëzimin brenda afatit, këto dosje janë dorëzuar nga sekretarja pa u 

kontrolluar së fundmi prej meje. Megjithatë, -thotë gjyqtari, -kjo në asnjë rast nuk më bën 

t’ia ngarkoj përgjegjësinë sekretares, por kjo parregullsi ka ndodhur pikërisht për këto 

arsye.” 

Në cilësinë e relatorit, duke marrë në konsideratë dhe duke konstatuar realisht që 

situata është e tillë, që ka pasur anëtarë të trupës gjyqësore që janë komanduar për të 

gjykuar këto çështje dhe duke qenë që kjo parregullsi nuk është endemike, pra nuk vihet 

re tek dosjet e tjera, por është rast i izoluar, propozoj që të pikëzohet për 

“Rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes” me 5 pikë, në vend të 4 që ka qenë 

propozimi fillestar. Pra nga 4 të pikëzohet me 5 pikë.   

Ndërsa në lidhje me “Saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes”, 

shkalla e aftësisë është shumë e lartë dhe propozohet që të pikëzohet me 10 pikë. 

Në tërësi, për kriterin e “Aftësive organizative të gjyqtarit”, nga 97 pikë që ishte 

propozimi fillestar, propozohet që të pikëzohet me 98 pikë, dhe niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me kriterin e tretë të “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, 

siç është diskutuar tashmë dhe është trajtuar edhe në vlerësimet e mëparshme, 

prezumohet që çdo gjyqtar i Republikës së Shqipërisë gëzon shkallë të plotë integriteti 

dhe të angazhimit ndaj vlerave profesionale dhe pikëzimi jepet maksimal, në përjashtim 

të ndonjë rasti kur mund të ketë ndonjë tregues ku gjyqtari nuk gëzon shkallë të plotë të 
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integritetit. Në rastin konkret, nuk ka tregues të tillë, prandaj për secilin prej kritereve të 

vlerësimit është propozuar vlerësimi maksimal. 

Në lidhje me “Angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksion” – 35 pikë. 

Në lidhje me “Shmangien e shfaqjes së pahijshme, nderit dhe dinjitetit” – 40 pikë. 

Në lidhje me “Përdorimin ose jo të gjuhës diskriminuese” – 10 pikë. 

Në lidhje me “Numrin tejet të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtarit” – 15 pikë. 

Në total, i gjithë kriteri i tretë, 100 pikë dhe shkalla e aftësisë "Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me kriterin e katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, në 

lidhje me “Komunikimin e qartë dhe transparent...”, shkalla e aftësisë shumë e lartë, 

propozohet pikëzimi me 25 pikë. 

Sa i përket “Respektimit të konfidencialitetit dhe parimeve të mbrojtjes së të 

dhënave personale”, aftësia e lartë, propozimi për 15 pikë. 

Sa i përket shkallës së komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët si dhe 

shkëmbimi i njohurive dhe i përvojës profesionale me ta, aftësia është shumë e lartë, 

pikëzimi me 15 pikë. 

Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, aftësia 

shumë e lartë, pikëzimi 10 pikë. 

Në lidhje me “Pjesëmarrja në formimin vazhdues të Shkollës së Magjistraturës 

dhe në trajnime të tjera profesionale”, rezulton që gjyqtari të ketë marrë pjesë në 15 

aktivitete, në total 27 ditë, pra brenda kufijve të parashikuar nga ligji midis 15 dhe 120 

ditë. Propozohet pikëzimi maksimal me 20 pikë. 

Sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr magjistratët e 

ardhshëm gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e magjistratëve” nuk ka të dhëna 

për një angazhim të tillë, edhe pse është pranuar edhe në Metodologji përcaktohet që kjo 

jo gjithmonë varet nga dëshira e gjyqtarit, por në kushtet kur nuk ka të dhëna, propozohet 

pikëzimi me 3 pikë. 

Sa i përket angazhimit të gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për 

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

publikun të gjykatave, nuk ka të dhëna as për këtë tregues, prandaj propozohet pikëzimi 

me 3 pikë. 
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Në lidhje me “Publikimet ligjore akademike” gjithashtu nuk ka të dhëna për këtë, 

prandaj propozohet pikëzimi me 0 pikë. 

Në total për të gjithë kriterin e “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, 

propozohet pikëzimi me 91 pikë dhe niveli "Shkëlqyeshëm". 

Në tërësi, vlerësimi i përgjithshëm propozohet që niveli i vlerësimit konsiderohet 

"Shkëlqyeshëm" dhe në lidhje me pikëzimin, duke qenë që për kriterin e dytë të “Aftësive 

organizative të gjyqtarit” propozohet që nga 97 të pikëzohet me 98 pikë, propozimi 

përfundimtar është që vlerësimi i përgjithshëm të jetë 389 pikë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, atëherë kalojmë në votim në tërësi të gjithë raportin meqë nuk kemi 

diskutime në lidhje me raportin? 

 

Erjon Muharremaj: Zonja Kryetare, do propozoja që të hidhet në votim kriteri 

për të cilin, në cilësinë e relatorit, kam propozuar një ndryshim nga propozimi fillestar. 

Pra për kriterin “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, nga 4 të pikëzohet me 5 

pikë. Në qoftë se pranohet ky propozim i ri, atëherë mund të kalojmë në propozimin për 

vlerësimin në tërësi. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, jeni dakord me propozimin e bërë nga vetë relatori? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Pro. 

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, në tërësi ajo që propozon relatori për magjistratin është që niveli i 

vlerësimit të jetë "Shkëlqyeshëm" dhe pikëzimi për të katër kriteret e vlerësimit është 389 

pikë. 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. 

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

profesional me qëllim gradimi, të gjyqtarit {...}, 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.  

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. 

  

* * * 
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(Pika 2 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 26.05.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, relator 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 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtarit {...}, për 

vitin 2019”, relator Erjon Muharremaj. 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë në projektraportin e dytë që ka të bëjë me vlerësimin 

etik dhe profesional për vitin 2019. Sërish fjalën e ka zoti Muharremaj. 

 

 Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Po kaloj direkt tek vlerësimi për vitin 2019. 

 Në lidhje me treguesin e kriterin e  “Aftësive për të identifikuar natyrën e 

çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, shkalla e aftësisë shumë e 

lartë dhe propozohet pikëzimi me 25 pikë. 

“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, aftësia shumë e lartë, 

25 pikë. 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, aftësia shumë e lartë, 

pikëzimi 15 pikë. 

“Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit, aftësia shumë e lartë, 

pikëzimi 10 pikë. 

 “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, aftësia shumë e lartë, pikëzimi 25 

pikë. 
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 Në total, për të gjithë treguesin pikëzimi 100 pikë dhe niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”. 

Në lidhje me “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, sa i përket “Respektimit të 

afateve ligjore”, niveli i treguesit është nga 0-10%, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, niveli i treguesit është nga 0-10%, 

duke u pikëzuar me 5 pikë. 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, është më e shkurtër se standardi për 

shumicën e kategorive të çështjeve, duke u pikëzuar me 5 pikë. 

Në lidhje me “Rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore”, sa i përket 

statistikave rezulton që ndodhet nga 83-97%, pasi niveli është 88%. Ka përfunduar 173 

çështje nga 196 në tërës dhe prandaj propozohet që të pikëzohet me 6 pikë.  

Në lidhje me “Kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, 

është me e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e 

çështjeve dhe propozohet pikëzimi me 15 pikë. 

Sa i përket “Numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo-produktive”, shkalla e 

aftësisë është e lartë dhe propozohet pikëzimi me 15 pikë.  

Në lidhje me “Kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, shkalla e aftësisë konsiderohet si shumë e lartë dhe propozohet 

pikëzimi me 20 pikë. 

Në lidhje me “Rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes”, në të gjithë dosjet e 

2019 nuk konstatohet asnjë parregullsi, prandaj propozohet që shkalla e aftësisë është 

shumë e lartë dhe pikëzimi me 5 pikë.  

Sa i përket “Saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes”, shkalla e 

aftësisë është shumë e lartë dhe propozohet pikëzimi me 10 pikë. 

Në total, për të gjithë treguesin e “Aftësive organizative të gjyqtarit”, propozohet 

që pikëzimi të jetë me 96 pikë, dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale”, edhe gjatë kësaj 

periudhe nuk ka pasur asnjë tregues që të dëshmojë për ndonjë problem për sa i përket 

etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, prandaj për çdo tregues propozohet 

pikëzimi maksimal.  

Në lidhje me “Angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksion” – 35 pikë. 
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Në lidhje me “Shmangien e shfaqjes së pahijshme, nderit dhe dinjitetit” – 40 pikë. 

Në lidhje me “Përdorimin ose jo të gjuhës diskriminuese” – 10 pikë. 

Në lidhje me “Numrin tejet të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtarit” – 15 pikë. 

Në total, për kriterin e “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, 

propozohet pikëzimi maksimal prej 100 pikësh, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, në lidhje me 

“Komunikimin e qartë dhe transparent...”, pikëzimi maksimal, 25 pikë. 

Sa i përket “Respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave 

personale”, shkalla e aftësisë e lartë, pikëzimi 15 pikë. 

Sa i përket shkallës së komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët si dhe 

shkëmbimi i njohurive dhe i përvojës profesionale me ta, shkalla e aftësisë është shumë e 

lartë, pikëzimi me 15 pikë. 

Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, aftësia 

shumë e lartë, pikëzimi 10 pikë. 

Në lidhje me “Pjesëmarrjen në formimin vazhdues të Shkollës së Magjistraturës 

dhe në trajnime të tjera profesionale”, rezulton që gjyqtari të ketë marrë pjesë në 10 

aktivitete, në total 19 ditë, çka bie midis përcaktimeve ligjore prej 5 – 40 ditë në vit, duke 

marrë pjesë për 19 ditë në aktivitete të tilla dhe propozohet pikëzimi me 20 pikë. 

Sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr magjistratët e 

ardhshëm gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve” nuk ka të dhëna 

për këtë, prandaj propozohet pikëzimi me 3 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, në dallim nga vlerësimi i viteve 2013-2016, në 2019-ën Këshilli e 

ka caktuar gjyqtarin për mediat që mbulon juridiksionin e apelit Gjirokastër dhe për këtë 

angazhim të tij propozohet pikëzimi prej 5 pikësh. 

Sa i përket “Publikimeve ligjore akademike” nuk ka ndonjë tregues në lidhje me 

këtë, prandaj propozohet pikëzimi me 0 pikë. 

Në total, për këtë tregues, “Aftësitë personale dhe angazhimit profesional”, 

propozohet pikëzimi me 93 pikë dhe niveli "Shkëlqyeshëm". 
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Në tërësi, vlerësimi i përgjithshëm për gjyqtarin, për periudhën e vitit 2019, 

propozohet që të pikëzohet me 389 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

 Edhe vetë gjyqtari është dakord me këtë propozim dhe nuk ka asnjë kundërshtim 

në lidhje me vlerësimin për vitin 2019. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projektraportit, sipas propozimit të bërë nga 

relatori? 

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, në total kemi 389 pikë dhe vlerësimi përfundimtar është 

"Shkëlqyeshëm". 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.   
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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. 

 

*Çështjet që do të vijojnë në rendin e ditës shqyrtohen nëpërmjet platformës 

“online”. 

 

* * * 

(Pika 3 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 26.05.2021) 

 

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

standarde të akteve të vlerësimit të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur 

nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale (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 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e formës standarde të akteve të vlerësimit 

të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit Etik 

dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

  

 Naureda Llagami: Vazhdojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor sipas 

rendit të ditës. Çështja që vjen në shqyrtim është projektvendimi lidhur me miratimin e 

formës standarde të akteve të vlerësimit të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë. Për 

më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Ukperaj.   

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Dy projekt-aktet që i propozohen sot për miratim mbledhjes plenare, ai i miratimit 

të formës standarde të akteve të vlerësimit si dhe i tabelave standarde me të dhëna 

statistikore, janë dy aktet përmbyllëse të skemës së vlerësimit për sa i përket pjesës së 

vlerësimit të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë.  

Akti i parë i cili ka të bëjë me formën standarde të akteve të vlerësimit të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë, në fakt përmban tre forma standarde, tre 

formularë, të tre nga burime të rëndësishme të vlerësimit në rastin e 
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ndihmësmagjistratëve, që janë: vetëvlerësimi që vetë ndihmësmagjistrati i bën 

veprimtarisë së tij profesionale; mendimi i kryetarit; mendimi i kolegjit.  

Hartimi i këtyre formave standarde ka për qëllim: 

Përcaktimin e formatit mbi bazën e të cilit ndihmësmagjistrati bën vetëvlerësimin 

e tij, sipas nenit 86 të “Ligjit për Statusin”; 

Përcaktimin e formatit mbi bazën e të cilit Kryetari i Gjykatës së Lartë jep 

mendimin e tij, për efekt të vlerësimit të ndihmësmagjistratit, sipas nenit 87 të “Ligjit për 

Statusin”; 

Përcaktimin e formatit mbi bazën e të cilit jep mendim Kolegji pranë të cilit 

ndihmësmagjistrati ka ushtruar funksionin. 

Sa i përket përmbajtjes së formularëve, referuar veprimtarisë së 

ndihmësmagjistratit si dhe të subjektit që plotëson formularin, këto akte kanë përmbajtje 

të ndryshme, bazuar vetëm në ata tregues të Metodologjisë së Pikëzimit, ku secili prej 

tyre është përcaktuar si burim vlerësimi. 

Lidhur me përmbajtjen e formularit të vetëvlerësimit të ndihmësmagjistratit në 

Gjykatën e Lartë - Në këtë formular gjejnë pasqyrim të gjithë  treguesit e vlerësimit etik 

dhe profesional sipas parashikimeve të “Ligjit për Statusin” dhe “Metodologjisë së 

pikëzimit”.  

Ky formular është i konceptuar në tre pjesë: 

Pjesa e parë: Hapat e plotësimit të formularit të vetëvlerësimi të 

ndihmësmagjistratit, ku pasqyrohen të dhënat personale; rregullat e përgjithshme të 

plotësimit të formularit, procedura dhe afatet e tij. 

Në rregullat e përgjithshme të plotësimit të formularit është përcaktuar se 

ndihmësmagjistrati bën vetëvlerësim bazuar në një analizë të pavarur të të dhënave të tij 

statistikore referuar tabelave statistikore për periudhën e vlerësimit, të cilat i vihen në 

dispozicion paraprakisht nga kancelari.  

Në këtë pjesë është parashikuar detyrimi për t’i bashkëlidhur formularit aktet 

përkatëse sipas parashikimeve të ligjit dhe konkretisht dy dokumente ligjore të 

përzgjedhura nga ndihmësmagjistrati për çdo vit vlerësimi si dhe trajnimet jashtë 

programit të formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës. 

Pjesa e dytë: Vetëvlerësimi përkundrejt kritereve vlerësuese. 
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Formulari i vetëvlerësimit është organizuar sipas katër grup kritereve mbi të cilat 

bëhet vlerësimi etik dhe profesional i ndihmësmagjistratit dhe konkretisht: “Aftësitë 

profesionale”, “Aftësitë organizative”, “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” 

dhe “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”. Për secilin nga katër kriteret janë 

përcaktuar rubrikat e vlerësimit sipas treguesve referuar Metodologjisë. Për të lehtësuar 

kryerjen e vetëvlerësimit, në çdo rubrikë bëhet një përshkrim i shkurtër i treguesit 

përkatës, vendosen nivelet e vlerësimit sipas Metodologjisë, duke i kërkuar 

ndihmësmagjistratit përzgjedhjen e vetëm njërit prej tyre duke dhënë edhe shpjegimet 

përkatëse lidhur me shkallën e aftësisë që ai përzgjedh.  

Lidhur me kriterin e aftësive organizative shpjegohet e njëjta gjë e shpjeguar më 

lart, analiza në mënyrë të pavarur e të dhënave statistikore nga vetë ndihmësmagjistrati. 

Lidhur me kriterin e aftësive personale dhe angazhimit profesional, në treguesit që 

lidhen me pjesëmarrjen në aktivitete trajnuese, angazhimin si trajnues/lehtësues ose 

udhëheqës, pjesëmarrjen në veprimtari ndërinstitucionale dhe publikimet ligjore dhe 

akademike, përcaktohet se ndihmësmagjistrati duhet të listojë llojin e veprimtarisë, 

kohëzgjatjen dhe të dhënat për institucionin përkatës organizues, bashkë me 

dokumentacionin i cili duhet t’i bashkëlidhet formularit në referim të nenit 86, pika 2  të 

“Ligjit për Statusin”.   

Pjesa e tretë: Të dhëna të tjera. 

Janë disa çështje për të cilat ndihmësmagjistrati duhet të japë mendimin e tij, 

referuar gjithmonë dispozitave ligjore. Është e organizuar pjesa e tretë në 3 rubrika në të 

cilat ndihmësmagjistrati duhet të japë mendimin e tij për masat e ndërmarra për 

përmbushjen e objektivave të përcaktuara në vlerësimin e mëparshëm dhe shkallën e 

përmbushjes së tyre, objektivat për zhvillimin e tij profesional për vlerësimin e ardhshëm  

dhe identifikimin e nevojave për trajnim.  

Në këtë pjesë është përcaktuar një rubrikë e veçantë për listimin e dokumenteve 

ligjore të përzgjedhura nga ndihmësmagjistrati, të cilat referohen në formular dhe i 

bashkëngjiten këtij të fundit.  

Lidhur me aktin e dytë të vlerësimit të ndihmësmagjistratit, ai është formulari i 

mendimit të Kolegjit. Është një burim i ri që ne kemi parashikuar në aktet tona nënligjore 

që lidhen me vetëvlerësimin e ndihmësmagjistratit. Në këtë formular gjejnë pasqyrim të 

katër kriteret e vlerësimit etik dhe profesional të tij, duke përfshirë disa tregues ku kolegji 
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mund të japë mendimin e tij, referuar Metodologjisë si dhe vendimit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Me anë të këtij burimi vlerësimi synohet marrja e të dhënave sipas një 

vlerësimi të pavarur që kolegji pranë të cilit ndihmësmagjistrati ka ushtruar funksionin, i 

bën  veprimtarisë profesionale dhe sjelljes së ndihmësmagjistratit.  

Formulari i mendimit të kolegjit është konceptuar një dy pjesë: 

Pjesa e parë: Hapat e plotësimit të formularit të mendimit të kolegjit dhe 

standardet mbi të cilat ai bazohet. 

Një rëndësi i është kushtuar në formular përcaktimit të standardeve mbi të cilat 

kolegji bën vlerësimin e tij referuar të katër grup kriteret e vlerësimit etik dhe profesional.  

Lidhur me etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, është përcaktuar se 

mendimi dhe vlerësimi mbi treguesit e etikës në punë, integritetit dhe paanësisë, bazohet 

në prezumimin se ndihmësmagjistrati i ka këto cilësi, duke i dhënë mundësinë kolegjit të 

parashtrojë në këto rubrika problematika që mund të jenë shfaqur në veprimtarinë 

profesionale dhe sjelljen e ndihmësmagjistratit. 

Ky formular plotësohet më vete nga secili kolegj nëse ndihmësmagjistrati gjatë 

periudhës së vlerësimit ka ushtruar veprimtarinë e tij në më shumë se një nga kolegjet e 

Gjykatës së Lartë.  

Duke synuar marrjen e të dhënave të pavarura nga burime të ndryshme të 

vlerësimit, është parashikuar se kolegji jep mendimin dhe vlerësimin e tij duke iu referuar 

të dhënave objektivisht të konstatuara gjatë gjithë veprimtarisë profesionale të 

ndihmësmagjistratit,  në mënyrë të pavarur nga të dhënat që mund të përmbajnë burimet e 

tjera të vlerësimit. 

  Në këtë pjesë është parashikuar se, nëse kryetari i Gjykatës së Lartë është 

njëherësh edhe anëtar i kolegjit, ai do të japë mendimin e tij në këtë formular vetëm për 

kriterin e aftësive profesionale të ndihmësmagjistrtit, për shkak se mendimi dhe vlerësimi 

i kryetarit për kriteret e tjera te vlerësimit, jepet në formularin e veçantë që është 

formulari i mendimit të kryetarit.  

Pjesa e dytë: Vlerësimi përkundrejt kritereve vlerësuese. 

Ashtu si edhe në formularin e parë janë përcaktuar rubrikat për të cilat kolegji 

duhet të japë mendim. Është bërë një përshkrim i shkurtër i treguesve, duke i kërkuar 

kolegjit zgjedhjen e një nga shkallëve të aftësisë si dhe dhënien e argumenteve përkatëse 

në rastet që kolegji do ta vlerësojë të nevojshme.   
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Për sa i përket formularit të tretë, ai është formulari i mendimit të kryetarit. Është 

një burim i rëndësishëm në rastin e ndihmësmagjistratit edhe për shkak të mënyrës sesi 

është organizuar njësia e shërbimit ligjor në Gjykatën e Lartë. Ky formular është i 

konceptuar në dy pjesë. Pjesa e parë përmban hapat e plotësimit të formularit dhe 

standardet e mendimit të kryetarit. Lidhur me standardin e mendimit të kryetarit është 

përcaktuar se ato nuk zbatohen dhe vlerësimi i kryetarit nuk jepen në rastet kur duhet të 

merren burime për sa i përket vlerësimit të aftësive profesionale të ndihmësmagjistratit. 

Kryetari jep mendim vetëm në kriterin e “Aftësive organizative”, “Etikës dhe angazhimit 

ndaj vlerave profesionale” si dhe treguesit të “Aftësive personale dhe angazhimit 

profesional”. Kryetari jep mendim lidhur me aftësitë organizative të ndihmësmagjistratit, 

bazuar në një analizë të të dhënave statistikore të tij, krahasuar me treguesit mesatar 

statistikor të njësisë së shërbimit ligjor për të njëjtën periudhë kohe. Për kriterin e “Etikës 

dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale” standardi i dhënies së mendimit është i njëjtë 

si tek kolegji, pra bazohet në prezumimin që ndihmësmagjistrati, për shkak të statusit të 

gjyqtarit, i ka këto cilësi, dhe evidentohen të dhëna apo çështje për të cilat duhet të 

merren në vlerësim nga ana e Këshillit. Për sa i përket treguesit të kriterit të “Aftësive 

personale dhe angazhimit profesional” është parashikuar se kryetari jep mendim vetëm në 

lidhje me aftësinë e komunikimit, aftësinë për të bashkëpunuar dhe gatishmërinë e 

ndihmësmagjistratit për t'u angazhuar në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë. Për këtë tregues është parashikuar që kryetari jep mendim vetëm në 

rastet kur ai është në dijeni të angazhimit të ndihmësmagjistratit apo kur ky angazhim i 

ndihmësmagjistratit iniciohet nga vetë kryetari. 

Pjesa e dytë e formularit është e organizuar sipas tre grup kritereve për të cilat 

kryetari jep mendimin e tij lidhur me vlerësimin etik dhe profesional të 

ndihmësmagjistratit, pra duke përjashtuar kriterin e aftësive profesionale. Në ço rubrikë 

është bërë përshkrimi i shkurtër për çdo tregues. Është përcaktuar shkalla e aftësisë si dhe 

është lënë edhe një rubrikë e posaçme ku kryetari jep shpjegimet e tij lidhur me 

vlerësimin apo mendimin që ai ka për ndihmësmagjistratin. 

Për sa më sipër, në pikën e parë të projektvendimit që i paraqitet sot për miratim 

mbledhjes plenare është parashikuar miratimi i formës standarde të akteve të vlerësimit të 

ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë, sipas Lidhjes 1, 2 dhe 3, pjesë përbërëse e këtij 

vendimi.  
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Në pikën dy të projektvendimit është parashikuar se format standarde të akteve të 

vlerësimit hartohen në  format shkresor dhe/ose elektronik dhe kanë vlerë të njëjtë.  

Duke e konsideruar një akt administrativ normativ, pjesë e Skemës së Vlerësimit, 

është parashikuar hyrja  në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj!  

 Atëherë do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë diskutim lidhur me përmbajtjen e 

projekt-aktit. 

 Nëse jo, kalojmë në votim. Jemi dakord me propozimin e ardhur? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro, duke falënderuar njëkohësisht edhe kryetaren e 

Komisionit, znj. Ukperaj, për organizimin e punës masive që është bërë për hartimin e 

këtyre akteve. Faleminderit!  

Brikena Ukperaj: Pro. Faleminderit Erjon! 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e formës standarde të akteve të vlerësimit 

të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë, sipas Lidhjes 1, 2 dhe 3 pjesë përbërëse e 

këtij vendimi.   

2. Format standarde të akteve të vlerësimit hartohen në format shkresor dhe/ose  

elektronik, të cilët kanë vlerë të njëjtë.  

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 26.05.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e tabelave 

standarde me të dhëna statistikore të nevojshme për efekt të vlerësimit etik dhe 

profesional të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale (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 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e tabelave standarde me të dhëna 

statistikore të nevojshme për efekt të vlerësimit etik dhe profesional të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit Etik 

dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës. Edhe kjo është pjesë e 

paketës së ndihmësmagjistratëve dhe që ka të bëjë me miratimin e tabelave standarde me 

të dhëna statistikore të nevojshme për efekt të vlerësimit etik dhe profesional të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë. Sërish fjala për zonjën Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Tabelat standarde me të dhënat statistikore të nevojshme për efekt të vlerësimit 

etik dhe profesional të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë janë nga burimet më të 

rëndësishme të vlerësimit dhe është e dhëna e parë mbi të cilat fillon procesi i vlerësimit 

etik dhe profesional. Është hasur në vështirësi në fakt në marrjen e të dhënave nga 

Gjykata e Lartë. Jemi munduar që në këto tabela të marrim sa më shumë të dhëna 

burimore dhe të krahasueshme dhe të vlefshme për efekt të vlerësimit të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë.  
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Tabelat janë hartuar duke iu referuar natyrës së veprimtarisë që kryejnë 

ndihmësmagjistratët në Gjykatën e Lartë si dhe llojit të akteve që ata hartojnë në lidhje 

me trajtimin e çështjeve gjyqësore. Në zbatim të nenit 11, pika 5 të vendimit nr. 194, datë 

12.05.2021 është kryetari i Gjykatës së Lartë ai i cili duhet të dërgojë të dhënat 

statistikore sipas formës standarde të miratuar nga Këshilli për periudhën e vlerësimit për 

çdo ndihmësmagjistrat të përfshirë në programin e vlerësimit. Për këtë shkak, miratimi i 

tabelave standarde me të dhëna statistikore është i domosdoshëm me qëllim përgatitjen e 

programit të vlerësimit dhe realizimin e tij.   

Tabelat janë hartuar bazuar në të dhënat statistikore për çështje të përfunduara nga 

ndihmësmagjistrati të cilat janë shqyrtuar nga kolegji përkatës i Gjykatës së Lartë, në 

dhomë këshillimi ose seancë gjyqësore, si dhe tabela për dokumentin ligjor të përfunduar 

nga ndihmësmagjistrati për çështje të cilat janë në pritje të gjykimit nga kolegji.  

Në tërësi janë hartuar gjashtë tabela me të dhëna statistikore, nga të cilat katër prej 

tyre përbajnë të dhëna për veprimtarinë e ndihmësmagjistratit për çdo vit të periudhës së 

vlerësimit, duke përfshirë çështjet e përfunduara nga kolegji, prej të cilave do të 

përzgjidhen edhe çështjet që janë të nevojshme për vlerësim, pra çështjet që përzgjidhen 

për short.  

Me qëllim marrjen e të dhënave për të gjithë veprimtarinë profesionale të 

ndihmësmagjistratit për çdo vit të periudhës së vlerësimit dhe matjen e performancës 

reale të tij, janë hartuar edhe dy tabela të tjera me të dhëna statistikore për çështjet e 

përgatitura nga ndihmësmagjistrati për relatim në kolegj, por që nuk janë përfunduar ende 

nga ky Këshill.  

Secila nga këto gjashtë tabela hartohet më vete për secilin kolegj, nëse gjatë 

periudhës së vlerësimit ndihmësmagjistrati ka zhvilluar veprimtarinë e tij 

ndihmëse/këshilluese për më shumë se një kolegj të Gjykatës së Lartë. 

Veç tabelave të mësipërme është hartuar edhe një format i tabelës përmbledhëse e 

cila përmban të dhëna statistikore për sasinë, shpejtësinë, numrin e kërkesave për heqje 

dorë të pranuara ose refuzuar nga kryetari si he treguesit e rendimentit të përfundimit të 

çështjeve.  

Lidhur me të dhënat statistikore të përcaktuara në tabela. Sa i përket përmbajtjes 

së tabelave, të dhënat statistikore të kërkuara në to janë përcaktuar duke iu referuar 

parashikimeve ligjore dhe nënligjore që i përket natyrës së ndihmësmagjistratit lidhur me 
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trajtimin e çështjeve gjyqësore si dhe nevojave specifike të vlerësimit etik dhe profesional 

të tyre si pjesë e njësisë së shërbimit ligjor.  

Për këtë arsye, në tabelat me të dhënat statistikore, referuar dispozitave ligjore dhe 

vendimit të Këshillit, janë pasqyruar të dhënat e kërkuara nga ligji për aq sa ato gjejnë 

zbatim lidhur me veprimtarinë e ndihmësmagjistratit si më poshtë: 

   Numrin e çështjeve të përfunduara nga ndihmësmagjistrati, të cilat janë çështje 

të përfunduara nga kolegji përkatës i Gjykatës së Lartë; 

Numrin e çështjeve të përgatitura për relatim në pritje të gjykimit nga kolegji; 

Kategorizimin e çështjeve sipas shqyrtimit, përkatësisht dhomë këshillimi apo 

seancë gjyqësore; 

Kohën e përfundimit të relacionit nga ndihmësmagjistrati, krahasuar me 

standardin minimal kohor në fuqi të miratuar nga kryetari ose Mbledhja e Gjyqtarëve; 

Rendimentin e punës së ndihmësmagjistratit;  

Numrin e kërkesave për heqje dorë të refuzuara nga kryetari, i cili referuar 

Metodologjisë është një nga të dhënat që vlerësohet në kuadër të paanësisë së 

ndihmësmagjistratit; 

Numrin e çështjeve të përfunduara nga ndihmësmagjistrati gjatë vitit kalendarik, 

në pritje të shqyrtimit nga kolegji përkatës i Gjykatës së Lartë, me qëllim matjen e 

treguesve sasiorë dhe kohorë të veprimtarisë së ndihmësmagjistratit; 

Numrin e çështjeve të caktuara për relatim gjatë vitit kalendarik, me qëllim 

përllogaritjen e rendimentit në punë të ndimësmagjistratit. 

Në hartimin e tabelave dhe përcaktimin e numrit të tyre, është mbajtur në 

vëmendje ndarja e çështjeve sipas kritereve si më poshtë: 

Mjetit procedural me të cilin është vënë ne lëvizje Gjykata e Lartë; 

Natyrës së çështjes, të përfunduara ose të papërfunduar me vendim të kolegjit; 

Ritit të shqyrtimit, në seancë gjyqësore ose dhomë këshillimi.  

Për këtë arsye, janë hartuar tabela statistikore me të dhëna si më poshtë: 

1) Tabela për çështje me objekt “rekurs”, të përfunduara me vendim nga kolegji  

në dhomë këshillimi; 

2) Tabela për çështje me objekt “kërkesa të tjera ”, të përfunduara me vendim nga 

kolegji në dhomë këshillimi; 
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3) Tabela për çështje me objekt “rekurs”, të përfunduara me vendim nga kolegji  

në seancë gjyqësore; 

4)Tabela për çështje me objekt “kërkesa të tjera”, të përfunduara me vendim nga 

Kolegji në seancë gjyqësore; 

5) Tabela për çështje me objekt “rekurs”, të përgatitura për relatim, në pritje të 

gjykimit; 

6) Tabela për çështje me objekt “kërkesa të tjera”, të përgatitura për relatim, në 

pritje të gjykimit; 

Referuar përmbajtjes së tabelave, projekt-akti përmban veç tabelave, sipas lidhjes 

bashkëngjitur vendimit, edhe të dhëna lidhur me kuptimin që ka secila rubrikë përkatëse 

dhe secila kolonë në këto tabela referuar se çfarë nënkupton numri i aktit, data e 

regjistrimit, data e caktimit të shortit, kush është data e relacionit, afati i përfundimit të 

relacionit, si plotësohet kolona krahasuar standardit minimal kohor, numri dhe data e 

vendimit dhe kolona e relatorit. Në këto tabela, për lehtësi të përzgjedhjes së çështjes 

gjatë procedurës me short, duhet të individualizohet edhe gjyqtari relator i çështjes.  

Përveç këtyre të dhënave që janë të njëjta për të gjitha tabelat statistikore, në 

tabelat statistikore për çështjet e përgatitura për relatim që janë konkretisht tabela 5 dhe 6 

mungon numri dhe data e vendimit të Gjykatës së Lartë për shkak se nënkuptohet që 

çështjet nuk kanë përfunduar ende, por që për efekt të vlerësimit sasior dhe rendimentit të 

punës së magjistratit, janë të nevojshme që të merren si burime vlerësimi.    

Sa i përket tabelës përmbledhëse, për të gjitha çështjet e trajtuara gjatë një viti 

kalendarik është hartuar formati i standardit të tabelës përmbledhëse, e cila përmban të 

dhënat si më poshtë. Përmban: Natyrën e çështjes (kjo kolonë është e plotësuar në 

tabelë); Çështjet të caktuara për relatim (ku evidentohet numri i çështjeve të regjistruara 

në gjykatë, që i jepen ndihmësmagjistratit me qëllim përgatitjen nga ana e tij të 

dokumentit ligjor, qoftë kjo analizë ligjore e çështjes, opinion ligjor dhe/ose material 

tjetër ndihmës lidhur me të, në funksion të relatimit nga ana e gjyqtarit në kolegj); 

Çështjet të papërfunduara (evidentohet numri i çështjeve për të cilat ndihmësmagjistrati 

ka përgatitur dokumentin ligjor, në funksion të relatimit, por që për arsye që lidhen me 

ecurinë procedurale të çështjeve në Gjykatën e Lartë, nuk është shqyrtuar ende nga 

Kolegji përkatës); Çështjet të përfunduara (evidentohet numri i çështjeve për të cilat 

kolegji shprehet me vendim, në dhomë këshillimi apo seancë gjyqësore); Rendimenti i 
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përfundimit të dokumenteve ligjore (është raporti midis çështjeve të përgatitura për 

shqyrtim për të cilat ndihmësmagjistrati duhet të përgatisë dokumentin me ato të 

përfunduara. Ky është një tregues i cili për shkak të formatit tabelor që do të kenë tabelat 

statistikore në Excel, llogaritet automatikisht me mbushjen e të dhënave të rubrikave të 

mëparshme; Kërkesa për heqje dorë (janë kërkesat e ndihmëmagjistratit për të mos marrë 

pjesë ose mos shqyrtuar aktet sipas shqyrtimit që i bëhen nga kryetari, pra për shkak të 

konfliktit të interesit apo të shfaqjes së papajtueshmërisë së ndihmësmagjistratit nuk 

mund të marrë pjesë në përgatitjen e dokumentit ligjor, këto kërkesa më vonë 

individualizohen edhe referuar vendimit të kryetarit, sa janë pranuar dhe sa janë refuzuar, 

gjithmonë referuar treguesve të Metodologjisë; 

Për të lehtësuar përdorimin e tabelave, pjesë e tyre është bërë siç kundër relatova 

edhe më lart, përshkrimi i terminologjisë së përdorur lidhur me të dhënat statistikore si në 

6 tabelat e para, ashtu edhe në tabelën përmbledhëse.  

Për sa më sipër, në pikën e parë të projektvendimit është parashikuar miratimi i 

tabelave standarde me të dhëna statistikore për efekt të procesit të vlerësimit etik dhe 

profesional të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë, sipas lidhjes 1 që përmban 

formatin standard të secilës tabelë, duke përcaktuar se kjo lidhje është pjesë përbërëse e 

projektvendimit. 

Në pikën e dytë të projektvendimit është parashikuar se tabelat standarde hartohen 

në format shkresor dhe elektronik dhe kanë vlerë të njëjtë. Formati elektronik është 

formati mbi të cilin do të plotësohen të dhënat dhe përmban të njëjtët të dhëna si formati 

shkresor bashkëlidhur në Lidhjen 1.  

Duke e konsideruar një akt administrativ normativ, pjesë e Skemës së Vlerësimit, 

është parashikuar hyrja  në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

 Do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

 Nëse jo, kalojmë në miratimin e aktit sipas propozimit të ardhur nga Komisioni 

përkatës. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 
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Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e tabelave standarde me të dhëna 

statistikore të nevojshme për efekt të vlerësimit etik dhe profesional të 

ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë, sipas formatit bashkëlidhur vendimit, pjesë 

përbërëse e tij (Lidhja 1). 

2. Tabelat hartohen në format shkresor dhe elektronik që kanë vlerë të njëjtë. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

* * * 

(Pika 5 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 26.05.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përjashtimin e 

gjyqtares {...} nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”, 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 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përjashtimin e gjyqtares {...} nga lista e gjyqtarëve që 

caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës i cili ka të bëjë me 

përjashtimin e gjyqtares {...} nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme. Për më shumë detaje fjalën ia jap zonjës Marçela Shehu.  

  

 Marçela Shehu: Faleminderit!  

Ashtu sikurse e cituat edhe ju, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 

projektvendimin “Për përjashtimin e gjyqtares Nertila Kape nga lista e gjyqtarëve që 

caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. Shkak për hartimin e këtij 

projektvendimi ka qenë një kërkesë e gjyqtares Nertila Kape, me detyrë pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Dibër, kërkesë e paraqitur pranë Këshillit më datë 10.05.2021, me 
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anë të së cilës ajo kërkon të përjashtohet nga gjykimi i çështjeve gjyqësore të veçanta në 

një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, 

për shkak të arsyeve shëndetësore të saj. Bashkëlidhur kërkesës janë paraqitur edhe disa 

rekomandime mjekësore, të cilat ju janë vënë në dispozicion dhe janë parashtruar në 

mënyrë të detajuar në relacionin që shoqëron këtë projektvendim. 

Rregullat 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, janë miratuar me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 30, datë 

14.02.2019.  

Në këto rregulla, në paragrafin VIII, ku flitet për përjashtimin e gjyqtarit nga ky 

proces, në pikën 6 të tij, parashikohet se: “Me kërkesë të motivuar të gjyqtarit dhe të 

shoqëruar me aktet e nevojshme provuese, Këshilli i Lartë Gjyqësor, për arsye 

shëndetësore, mund të vendosë përjashtimin gjer në gjashtë muaj të një gjyqtari nga lista 

e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta”. 

Në këto kushte, duke mbajtur në konsideratë se gjyqtarja Nertila Kape ka 

paraqitur kërkesë, që në vlerësimin tonë është e motivuar dhe e shoqëruar me aktet e 

nevojshme që vërtetojnë gjendjen e saj shëndetësore, konform pikës 6, paragrafit VIII, të 

Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 30, datë 14.02.2019, i propozojmë KLGJ-së 

projektvendimin përkatës duke propozuar që gjyqtarja të përjashtohet nga lista e 

gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, për një afat 6-

mujor. Faleminderit, Kryetare! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

 Kemi ndonjë diskutim lidhur me propozimin? 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e propozimit të përcjellë nga Komisioni? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përjashtimin e gjyqtares znj. {...}, e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Dibër, nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta, për një afat 6 (gjashtë) mujor. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 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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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 26.05.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së verifikimit të kandidatëve fitues në provimin e pranimit në Programin e Formimit 

Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, viti 

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

dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve 

fitues në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, viti akademik 2021-2022”, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës, i cili ka të bëjë me fillimin 

e procedurës së verifikimit të kandidatëve fitues në provimin e pranimit në Programin e 

Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë. Ky 

projekt-akt vjen si propozim i Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

 Siç jeni në dijeni, në zbatim të detyrimeve ligjore, Këshilli me vendimin nr. 35, 

datë 28.01.2021, pasi ka përcaktuar numrin e kandidatëve magjistratë që do të pranohen 

në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, ka përcaktuar 

gjithashtu edhe kuotën prej 20 kandidatëve (këshilltarë dhe ndihmës ligjorë) për vitin 

akademik 2021-2022. 

Ndërkohë me vendimin nr. 138, datë 02.04.2021, KLGJ ka miratuar edhe listën e 

kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret e pranimit për në Programin e Formimit Fillestar 
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pranë Shkollës së Magjistraturës, në total 26 kandidatë për këshilltarë ligjorë dhe 53 

kandidatë për ndihmës ligjorë. 

Pas zhvillimit të procedurave të provimit të pranimit, për vitin akademik 2021-

2022, Shkolla e Magjistraturës, është përcjellë lista e kandidatëve fitues, ku kanë 

rezultuar fitues 5 kandidatë fitues, nga të cilët 3 këshilltarë ligjorë dhe 2 ndihmës ligjorë. 

Në zbatim të vendimit nr. 424, datë 12.10.2020 i cili ka të bëjë me procedurat e 

verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për 

këshilltar ose ndihmës ligjor, është e nevojshme që nga ana e Këshillit, të merret një 

vendimmarrje për fillimin e procedurës së verifikimit të këtyre kandidatëve për formimin 

fillestar për këshilltarë, nëpërmjet hedhjes së shortit, ndërmjet anëtarëve të Komisionit të 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.  

Shorti do të hidhet ndërmjet z. Bici dhe znj. Luli, duke qenë se unë si kryetare e 

këtij Komisioni jam në pamundësi për të qenë relatore kur bëhet fjalë për akte 

individuale.  

Do të ftoja administratën për të filluar procedurën e hedhjes së shortit ku në një 

enë të përfshihen emrat e këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë dhe në enën tjetër emrat e 

anëtarëve të Komisionit.  

 

Procedura e shortit si vijon: 

Në vazon e parë të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e 2 relatorëve, 

anëtarë të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit: znj. Fatmira 

Luli dhe z. Medi Bici. 

Në vazon e dytë të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e 5 kandidatëve 

fitues në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar, në Shkollën e 

Magjistraturës për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë: z. {...}, z. {...}, z. {...}, znj. {...}, znj. 

{...}. 

  

Shorti vijon sipas sqarimit të bërë në relacion: Anëtari i parë i përzgjedhur do të 

ngarkohet si relator për tre kandidatë, shiritat e emrave të të cilëve do të tërhiqen në këtë 

rast nga ena tjetër. Ndërkohë, anëtari i mbetur i Komisionit, shiriti me emrin e të cilit 

mbetet në enë, ngarkohet si relator për dy kandidatët, shiritat me emrat e të cilëve kanë 

mbetur në enën përkatëse. 
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Relatori i parë i përzgjedhur është zonja Fatmira Luli. 

Për zonjën Luli përzgjidhen kandidatët si më poshtë: {...}, {...} dhe {...}. 

Relatori i dytë është zoti Medi Bici. 

Për zotin Bici përzgjidhen kandidatët si më poshtë të mbetur në enën e qelqit: z. 

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

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Jemi dakord? 

Kalojmë në votim?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe 

figurës për kandidatët fitues në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, për profilin këshilltar dhe 

ndihmës ligjor. 

2. Caktimin e relatorit për secilin kandidat, si më poshtë: 

1. Për z. {...}, relatore znj. Fatmira Luli; 

2. Për z. {...}, relatore znj. Fatmira Luli; 

3. Për z. {...}, relator z. Medi Bici; 

4. Për znj. {...}, relatore znj. Fatmira Luli; 

5. Për znj. {...}, relator z. Medi Bici. 
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3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilit prej kandidatëve, të përfshirë në 

pikën 2 të 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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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 26.05.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në 

Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për 

në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin 

akademik 2021-2022”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska). 

  

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

fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për 

magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022. 

Ky akt është i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, do relatohet nga zoti 

Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit! 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili 

gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022”. Krahas 

projektvendimit ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues lidhur me këtë projektvendim. 

Shkurtimisht mund t’ju them se sipas nenit 147/a, pika 1, shkronja “ë”, të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, përveç funksioneve të 
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parashikuar shprehimisht në këtë dispozitë, ushtron edhe çdo funksion tjetër të caktuar 

me ligj. 

Ndërkohë, në pikën 1, të nenit 85, të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së drejtësisë”, i ndryshuar, parashikohet se: “Këshilli Lartë Gjyqësor bashkëpunon me 

Shkollën e Magjistraturës për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë në pajtim me këtë 

ligj dhe ligjin "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", 

…”. Pra, sipas kësaj dispozite ligjore, Këshillit i është caktuar dhe një funksion tjetër, ai 

për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, funksion ky i përbashkët me Shkollën e 

Magjistraturës. 

Në nenin 86, të këtij ligji, ku përcaktohen përgjegjësitë e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, në shkronjën “ë”, të kësaj dispozite, parashikohet përgjegjësia e Këshillit në 

lidhje me çdo detyrë tjetër të caktuar me ligj në lidhje me zhvillimin e karrierës 

gjyqësore. 

Përgjegjësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor për çështjet që lidhen me zhvillimin e 

karrierës gjyqësore dhe konkretisht sa i përket rekrutimit të kandidatëve për gjyqtarë, 

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

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pikërisht në nenin 32, në të cilin përcaktohet 

detyrimi i Këshillit për verifikimin e kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat 

(profili gjyqtar) në Shkollën e Magjistraturës. 

Lidhur me verifikimin e kandidatëve në kuadër të zhvillimit të karrierës 

gjyqësore, përfshirë edhe të atyre për në formimin fillestar për magjistrat (profili gjyqtar) 

në Shkollën e Magjistraturës, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar procedura të detajuara 

përmes Vendimit nr. 75, datë 23.05.2019. Sipas këtij akti nënligjor, konkretisht Kreut V, 

Seksioni A, pika 1, shkronja “a”, procedura e verifikimit të kandidatëve fillon me vendim 

të Këshillit, ndër të tjera, “jo më vonë se 7 ditë nga publikimi i listës përfundimtare të 

kandidatëve për formim fillestar në Shkollën e Magjistraturës”. 

Pikërisht, në respektim të këtij rregulli, Këshilli duhet të disponojë për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili 

gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, në kushtet kur 

Shkolla e Magjistraturës, me Shkresën nr.{...} prot., datë 14.05.2021, protokolluar në 

Këshill me aktin nr.{...}, datë 17.05.2021, ka përcjellë listën përfundimtare të 
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kandidatëve fitues për kandidatët për gjyqtar në Programin e Formimit Fillestar për vitin 

akademik 2021-2022. 

Në vijim, sipas Kreut V, Seksioni A, pika 2, të aktit nënligjor si më lart, “Në të 

njëjtën ditë të mbledhjes së Këshillit zhvillohet edhe procedura e shortit për caktimin, 

ndërmjet anëtarëve të Komisionit, të relatorit për secilin kandidat”. Në zbatim të këtij 

rregulli, Këshilli, në të njëjtën ditë të mbledhjes kur do të vendosë për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili 

gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, do të duhet të 

caktojë dhe relatorin për secilin kandidat, nëpërmjet hedhjes së shortit midis anëtarëve të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

Referuar listës përfundimtare të kandidatëve fitues për në formimin fillestar për 

magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2021-2022, rezulton të jenë 35 kandidatë, 

pra në përputhje me numrin e përcaktuar nga Këshilli me Vendimin nr.35, datë 

28.01.2021. 

Në kushtet kur numri i kandidatëve fitues për në formimin fillestar për magjistrat, 

profili gjyqtar, për vitin akademik 2021-2022, të cilët duhet t’i nënshtrohen verifikimit 

nuk është i plotpjesëtueshëm me tre, si dhe në konsideratë të ngarkesës në punë të 

anëtarëve të Komisionit, propozohet që shpërndarja e ngarkesës mes anëtarëve të 

Komisionit sa i përket verifikimit të kandidatëve si më sipër të jetë e tillë: z. Ilir Toska të 

ngarkohet për verifikimin e 7 kandidatëve; ndërsa znj.Marçela Shehu dhe z. Alban Toro 

të ngarkohen secili për verifikimin e 14 kandidatëve. 

Sa i përket shortit, propozohet të ndiqen të njëjtat rregulla si dhe më parë, ku në 

një enë të hidhen shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, ndërsa në një enë tjetër të hidhen shiritat e letrës me emrat e 35 kandidatëve. 

Më pas, shorti të vijojë me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e 

anëtarëve të Komisionit, i cili ngarkohet si relator për verifikimin e 7 (nëse është 

përzgjedhur shiriti me emrin Ilir Toska) ose 14 kandidatëve (nëse është përzgjedhur 

shiriti me emrin Marçela Shehu ose Alban Toro), shiritat me emrat e të cilëve do të 

tërhiqen në këtë rast. Më tej, shorti të vijojnë në të njëjtën mënyrë edhe për relatorin e 

dytë, si dhe për kandidatët për të cilët ai ngarkohet të verifikojë. Ndërkohë, anëtari i 

fundit i Komisionit, shiriti me emrin e të cilit mbetet në enë, ngarkohet si relator për 

kandidatët, shiritat me emrat e të cilëve kanë mbetur në enën përkatëse. 
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Lidhur me strukturën e projektvendimit, ai përbëhet nga 2 pika.  

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet fillimi i procedurës së verifikimit të 

kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorit për secilin nga 35 

kandidatët për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, për të cilët fillon procedura e verifikimit 

sipas pikës 1 të projektvendimit. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi e tij, konkretisht 

menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Të vijohet me procedurën e shortit. 

 

Procedura e shortit si vijon: 

Në vazon e parë të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e 3 relatorëve, 

anëtarë të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës: z. Ilir Toska, znj. Marçela Shehu dhe z. 

Alban Toro. 

Në vazon e dytë të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e 35 

kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat: {...}-{...}. 

    

Shorti vijon sipas sqarimit në relacion ku nëse përzgjidhet shiriti me emrin e z. 

Toska, ai do të ngarkohet si relator për verifikimin e 7 kandidatëve, ndërsa znj. Shehu dhe 

z. Toro ngarkohen secili si relatorë për verifikimin e 14 kandidatëve. 

 

Relatori i parë i përzgjedhur nga shorti është znj. Marçela Shehu. 

Për zonjën Shehu përzgjidhen 14 kandidatët: {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, 

{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}. 

Relatori i dytë i përzgjedhur nga shorti është z. Alban Toro. 

Për zotin Toro përzgjidhen 14 kandidatët: {...}, {...}, {...},{...}, {...}, {...}, {...}, 

{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}. 

Relatori i tretë i mbetur në enën e qelqit është z. Ilir Toska. 
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Për zotin Toska përzgjidhen 7 kandidatët e mbetur në enën e qelqit: {...}, {...}, 

{...}, {...}, {...}, {...}, {...}. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Jemi dakord me procedurën? 

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. Fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve 

për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për 

vitin akademik 2021-2022. 

2. Caktimin e relatorit për secilin kandidat, si më poshtë: 

1. Për kandidatin z. {...}, relator z. Alban Toro. 

2. Për kandidatin z. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

3. Për kandidatin z. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

4. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

5. Për kandidatin z. {...}, relator z. Alban Toro. 

6. Për kandidatin z. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

7. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

8. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

9. Për kandidatin z. {...}, relator z. Alban Toro. 

10. Për kandidaten znj. {...}, relator z. Alban Toro. 

11. Për kandidaten znj. {...}, relator z. Alban Toro. 

12. Për kandidaten znj. {...}, relator z. Ilir Toska. 
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13. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

14. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

15. Për kandidaten znj. {...}, relator z. Alban Toro. 

16. Për kandidatin z. {...}, relator z. Alban Toro. 

17. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

18. Për kandidatin z. {...}, relator z. Alban Toro. 

19. Për kandidatin z. {...}, relator z. Alban Toro. 

20. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

21. Për kandidaten znj. {...}, relator z. Alban Toro. 

22. Për kandidaten znj. {...}, relator z. Ilir Toska. 

23. Për kandidatin z. {...}, relator z. Ilir Toska. 

24. Për kandidaten znj. {...}, relator z. Alban Toro. 

25. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

26. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

27. Për kandidaten znj. {...}, relator z. Alban Toro. 

28. Për kandidaten znj. {...}, relator z. Ilir Toska. 

29. Për kandidatin z. {...}, relator z. Ilir Toska. 

30. Për kandidaten znj. {...}, relator relator z. Ilir Toska. 

31. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

32. Për kandidatin z. {...}, relator z. Ilir Toska. 

33. Për kandidatin z. {...}, relator z. Alban Toro. 

34. Për kandidatin z. {...}, relator z. Alban Toro. 

35. Për kandidaten znj. {...}, relatore znj. Marçela Shehu. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 8 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 26.05.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të datave: 02.04.2021, 

06.04.2021, 08.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021, 22.04.2021, 26.04.2021, 29.04.2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Miratimi i procesverbaleve të datave: 02.04.2021, 06.04.2021, 08.04.2021, 14.04.2021, 

16.04.2021, 22.04.2021, 26.04.2021 dhe 29.04.2021. 

  

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

miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 Siç jeni në dijeni, nga ana e administratës ju janë përcjellë përmbledhja e 

procesverbaleve për mbledhjet e datave 02.04.2021, 06.04.2021, 08.04.2021, 14.04.2021, 

16.04.2021, 22.04.2021, 26.04.2021 dhe 29.04.2021. 

 Nga ana juaj deri tani nuk është bërë ndonjë koment administratës. Nëse jemi 

dakord, atëherë kalojmë në votimin e tyre. 

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. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor të datave 02.04.2021, 06.04.2021, 08.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021, 

22.04.2021, 26.04.2021 dhe 29.04.2021. 

Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre procesverbaleve 

Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 9 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 26.05.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “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”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, (relator z. Ilir Toska). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:18 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 26.05.2021 (Pika 10) 

59 

 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “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”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, (relator z. 

Ilir Toska).1 

  

Çështja e rendit të ditës së datës 26 maj 2021 ka të bëjë me 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. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Fillimisht zoti Toska relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit 

duke i propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

 A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm:  

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Korçë: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

3. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Vlorë: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykata e Apelit Korçë; 2. Gjykata e Apelit Gjirokastër, 3. Gjykata e Apelit 

Shkodër. 

II. Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 

 Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë” 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

Numri i gjyqtarëve të jetë 3. 

 Sa i përket mospërjashtimeve nga shorti: 

 Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Mat, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, konkretisht: Z. 

Murat Lleshi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 
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Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Murat Lleshi dhe Suela Lika. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Rexhep Karaj. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Pogradec”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”.  

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

 Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht: Znj. Luljeta Kole. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Seladin Pysqyli. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Maksim Qirjazi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Lushnjë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”.  

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat. Numri i 

gjyqtarëve të jetë 2. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

 Në shortimin e kësaj çështje të përjashtohet Kryetari ne detyre (Zëvendëskryetari) 

i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, konkretisht: Z. Durim Hasa. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Klejda Çapja dhe Pëllumb Zaimi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Korçë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Korçë, ka paraqitur nevojë 

në 5 çështje, 4 në lëndë penale dhe 1 në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 5 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 5 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 5. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 
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së Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, që janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, i cili është thirrur në detyrë, 

konkretisht: {...},{...}. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, që është caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, në më shumë se 25 çështje 

gjyqësore, në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme, konkretisht: Znj. Valdete Hoxha. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarja Elona Toro. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Genti Shala. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Zegjine Sollaku. 

Për çështjen nr. 5, civile, gjyqtar Artur Kalaja. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Gjirokastër, ka paraqitur 

nevojë për 4 çështje gjyqësore, 2 në lëndë civile dhe 2 në lëndë penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, në pamundësi të zbatimit 

të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, 

bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, 

të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Vlorë, përfshirë edhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i gjyqtarëve që 

duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 7. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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Në shortimin çështjes nr.4 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i skemës së 

delegimit i caktuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili ka pengesë ligjore për gjykimin 

e saj, konkretisht: Z. Laurent Fuçia. 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Vlorë, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Z. Iliba Bezati. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarët Margarita Buhali (relatore) dhe Skënder 

Damini dhe Sokol Ngresi (anëtarë). 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Engert Pëllumbi. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarët Laurent Fucia dhe Iliba Bezati. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtarët Nazmi Troka dhe Margarita Buhali. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Shkodër, ka paraqitur 

nevojë në 2 çështje gjyqësore, 1 në lëndë civile dhe 1 në lëndë penale (me karakter 

“urgjent”). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen me short gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Durrës. Numri i 

gjyqtarëve të jetë 3. Në short të përfshihen edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të 

caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 
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së Apelit Durrës, konkretisht: {...} (KPK ka vendosur gjithashtu shkarkimin e tij nga 

detyra). 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarët Florjan Kalaja dhe Valbon Çekrezi. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Anita Mici. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të fundit “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka paraqitur nevojë në 1 çështje, në lëndë 

penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit 

dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1. 

Gjyqtari për 1 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhet, me short, ndërmjet 

atyre të cilët kanë të paktën dhjetë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të 

paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e gjykatave të apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë caktuar më 
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herët për të gjykuar në 2 apo më shumë çështje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si vijon: Z. Dritan Banushi; Z. {...}; 

Znj. Irena Brahimi; Znj. Miranda Andoni; Z. Genti Shala; Znj. Valdete Hoxha; Z. Ridvan 

Hado; Znj. Margarita Buhali; Z. Sokol Ngresi; Znj. Iliba Bezati; Znj. Valbona Vata; Znj. 

Vojsava Osmanaj; Z. Astrit Kalaja; Znj. Anita Mici. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë që plotëson kriteret si më lart, e cila është në përbërje të Kolegjit Zgjedhor 

Gjyqësor, i cili është thirrur në detyrë, konkretisht: Znj. Edlira Petri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Fuat Vjerdha. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

 

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


