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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

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

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

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

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 13 korrik 2021. 

Të pranishëm janë të gjithë anëtarët. 

Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot nga ana e Këshillit do të shqyrtohen 11 

çështje.  

Fillojmë me çështjen e parë e cila ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për 

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

për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}”. Relatore është zonja Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 
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 Projektraporti i vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtares {...} i përket periudhës 

së vlerësimit 2013-2016 dhe ka filluar menjëherë pasi nga organet e rivlerësimit ka 

ardhur dosja me aktet e vlerësimit profesional.  

Në këtë projektraport pasqyrohet në mënyrë të detajuar procedura e ndjekur nga 

relatori që me fillimin e procesit të vlerësimit deri në përfundim të miratimit, të plotësisë 

së dokumentacionit dhe procedurës së ndjekur nga ana e Komisionit të Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale.  

Projektraporti i është njoftuar gjyqtares në adresën e saj elektronike. Ka marrë 

dijeni sipas përmbajtjes së e-mailit që iu është dërguar të gjithë anëtarëve. Gjyqtarja nuk 

ka paraqitur kundërshtime, nuk ka paraqitur prova të reja dhe as ka kërkuar të dëgjohet në 

seancë dëgjimore. 

Në këto kushto, do të ndalem në mënyrë të detajuar tek vlerësimi i aftësive 

profesionale, organizative, etikës dhe angazhimit personal dhe profesional të gjyqtares, 

sipas katër kritereve të përcaktuara në ligj. 

Lidhur me burimet e vlerësimit ato janë të përshkruara në pjesën e parë të 

projektraportit, përshkruhen në mënyrë të detajuar të gjitha burimet e vlerësimit mbi të 

cilat është përgatitur ky projektraport vlerësimi. 

Për sa i përket kriterit të parë që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, 

aspekti i “Njohurive ligjore”, treguesi “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, 

ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, në cilësinë e relatorit propozimi për 

vlerësim për këtë tregues është shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 

pikë sepse referuar të dhënave që kanë rezultuar nga të gjitha burimet e vlerësimit, ka 

rezultuar që gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë dhe të saktë të 

fakteve të çështjes si dhe identifikimin e normës apo normave konkrete procedurale dhe 

ose materiale që gjejnë zbatim në funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjes. 

  Referuar treguesit të dytë të “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e 

çështjes”, në cilësinë e relatores kam vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtares për këtë 

tregues duhet të vlerësohet nga ana e Këshillit si “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 

pikë sepse referuar të dhënave që kanë rezultuar nga burimet e vlerësimit, ka rezultuar se 

gjyqtarja a aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material në 
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shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen dhe kur është e nevojshme, në 

mbështetje të arsyetimit të vendimeve ka identifikuar dhe zbatuar praktikën gjyqësore 

unifikuese, praktikën gjyqësore të Gjykatës së Lartë si dhe ka respektuar parimet e së 

drejtës. 

Për sa i përket treguesit të “Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së 

vendimit”, nga burimet e vlerësimit ka rezultuar se vendimet gjyqësore janë të qarta dhe 

të kuptueshme, duke u bërë të kuptueshëm edhe për një lexues të arsyeshëm, jo vetëm për 

njohësit e ligjit. Gjyqtarja ka përdorur fjali me gjatësi mesatare, duke shprehur mendimin 

në mënyrë të qartë. Nuk evidentohet përdorim i fjalëve që cenojnë integritetin e personit 

si dhe shmangien e përdorimeve të fjalëve fyese apo denigruese. Janë përdorur 

përgjithësisht të gjitha shkronjat e alfabetit shqip. Konstatohet në mënyrë konsistente 

përdorimi i shkronjës “ë” dhe “ç”. Gjuha teknike përdoret në mënyrë korrekte dhe 

konsistente vetëm në rastet kur është i pashmangshëm përdorimi i saj, sikundër 

parashikohet shprehimisht në ligjet e posaçme. Në arsyetimin e vendimeve evidentohet 

përdorimi i fjalive me gjatësi normale, të ndërthurura dhe të kuptueshme. Në përdorimin 

e instituteve, parimeve apo të drejtave të pjesëmarrësve në një procedim civil dhe penal 

rrallë herë rezulton përdorimi i termave latine pasi në përgjithësi parimet dhe institutet 

përdoren në gjuhën shqipe. Ajo që evidentohet në mënyrën e të shkruarit në vendimet 

gjyqësore në fakt është ruajtja e një ekuilibri midis pjesës përshkruese dhe asaj analitike, 

duke i dhënë më shumë rëndësi kësaj të fundit. Pjesa analitike nuk është e rëndësishme që 

të jetë e zgjatur por duhet të jetë koncize dhe gjithëpërfshirëse. Ajo që konstatohet 

lehtësisht në mënyrën e të shkruarit të gjyqtares është zgjatja e mendimit si tek pjesa 

përshkruese, kryesisht ecuria procedurale e çështjes, ashtu edhe ajo analitike. 

Bazuar në këto tregues, ajo që evidentohet është rëndësia e posaçme që gjyqtarja i 

kushton arsyetimit të vendimeve në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë, por e njëjta 

rëndësi nuk evidentohet në drejtim të koncizitetit të tyre. Konciziteti për trajtimin e 

çështjeve thelbësore zbehet nga saktësia dhe theksimi i tepruar i hollësive sa që humbet 

pesha e argumentimit logjik edhe pse ai ekziston. 

Për këtë arsye, për këtë tregues kam vlerësuar që gjyqtarja duhet të vlerësohet me 

një shkallë aftësie “mbi mesatare”, pra jo shumë të lartë, duke u pikëzuar me 12 pikë.   
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Për sa i përket treguesit të “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të 

vendimit” është konstatuar që gjyqtarja ndjek rregulla të qarta në strukturimin e 

vendimeve gjyqësore të cilat janë të dukshme edhe në aspektin vizual, ku gjyqtarja 

zbaton rregullat e shkrimit ligjor, duke identifikuar sipas një rendi kronologjik faktet, 

provat, argumentimin ligjor lidhur me faktet dhe ligjin, dhe konkluzionin e arritur. 

Megjithatë, titujt e nënndarjeve të vendimeve gjyqësore, siç janë rrethanat e fakti, 

pretendimet, arsyetimi dhe vlerësimi i gjykatës, nuk janë të vetmet mjete të mjaftueshme 

për organizimin e argumentimit logjik. Janë paragrafët ata që organizojnë shkrimin sipas 

ideve dhe lehtësojnë të kuptuarit të vendimit duke e ndarë ata në njësi më të thjeshta, 

secila me një fjali tematike kryesore. 

Në vendimet burim vlerësimi evidentohet, në shumicën e rasteve, ndërtimi i 

paragrafëve të gjatë, me disa fjali të nënrenditura, që jo gjithmonë pasqyrojnë pa 

ndërprerje një pamje të qartë, të shpejtë dhe të plotë të çështjes. 

Për këtë arsye, lidhur me këtë tregues, kam vlerësuar që gjyqtarja ka aftësi “mbi 

mesataren” në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit 

sipas pjesëve përbërëse të tij. Përgjithësisht, në vendimet e analizuara, përdorimi i 

paragrafëve të gjatë me fjali të nënrenditura zbeh ecurinë logjike të strukturimit të 

mendimit. Kjo metodologji e të shkruarit jo vetëm vizualisht por edhe në përmbajtje, jo 

gjithmonë i bën vendimet lehtësisht të lexueshme. Për këtë arsye shkalla e aftësisë është 

“mbi mesatare”, pikëzimi 8 pikë. 

Referuar treguesit të fundit të kriterit të parë që ka të bëjë me “Cilësinë e analizës 

dhe të argumentimit logjik”, kam vlerësuar referuar burimeve të vlerësimit se gjyqtarja ka 

aftësi shumë të larta për këtë tregues. Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik ndjek 

rregullin fakt, normë, interpretim, konkluzion. Në secilin prej tyre, mendimi logjik ka 

vijueshmëri dhe spikat interpretimi individual i ligjit, përpos qëndrimeve të praktikës 

gjyqësore. Arsyetimi i vendimeve është i qartë, i plotë dhe përgjithësisht merr në analizë 

dhe jep përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse. Shkalla e 

aftësisë “shumë e lartë”, niveli i pikëve 25. 

Përfundimisht, propozimi për nivelin e vlerësimit për treguesin e parë “Aftësitë 

profesionale të gjyqtarit”, shkalla e aftësisë është “"Shkëlqyeshëm", pikët 95. 
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 Lidhur me kriterin e dytë “Aftësitë organizative”, treguesi “Respektimi i afateve 

ligjore”, referuar të dhënave statistikore, sikundër kemi vepruar edhe në procedurat e tjera 

të gradimit, është e pamundur që të merren të dhëna për të gjitha çështjet që kanë 

përfunduar gjatë kësaj periudhe sepse të dhënat statistikore që janë pjesë e dosjeve të 

vlerësimit, nuk e mundësojnë këtë të dhënë. Për këtë arsye, vlerësimi lidhur me këtë 

tregues është bërë bazuar vetëm rreth çështjeve dhe dosjeve që janë përzgjedhur me short 

dhe atyre që kanë qenë pjesë e dosjes së vlerësimit të dërguar nga organet e rivlerësimit.  

Nga 11 çështje të përzgjedhura për vlerësim, kanë rezultuar vetëm 3 prej tyre me 

afat ligjor, nga të cilat vetëm një çështje ka qenë jashtë afatit dhe në përqindje 

ekuivalentuar rezulton që ky raport të jetë në masën 33.3%. 

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, kjo përqindje matematikore prej 33.3%, 

përkon me nivelin e vlerësimit prej 6 pikësh. Megjithatë, duke marrë parasysh faktin që 

vlerësuesi, veç analizës matematikore duhet të kryejë edhe një analizë logjike të të 

dhënave, duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit, në vijim, nga ana ime 

si relatore është analizuar kompleksiteti i çështjes duke marrë parasysh që dosja ishte 

pjesë e dosjes së rivlerësimit dhe ishte burim vlerësimi. 

Kompleksiteti i çështjes është përcaktuar në Metodologji si një nga komponentët 

që mund të çojë në një pikëzim më të lartë se ai që rezulton nga kjo analizë 

matematikore.  

Nga ecuria procedurale e çështjes rezultonte që të ishin thirrur persona të tretë në 

gjykim, të ishin pranuar kërkesa për ndërhyrje kryesore si dhe të jenë bërë kërkesa për 

saktësim objekti dhe pezullim gjykimi, për të cilat ka qenë e nevojshme shtyrja e 

seancave gjyqësore. Kjo ecuri procedurale ka rritur volumin e shqyrtimit të kërkesave me 

natyrë procedurale nga ana e gjyqtares, të cilat kanë marrë kohën e nevojshme edhe për 

t’u shprehur. Por kjo shkallë kompleksiteti, gjithsesi nuk justifikon pikëzim maksimal, 

sepse dy seanca gjyqësore rezultojnë të shtyra për të njëjtin shkak. Nga ana tjetër afati 

rezulton i tejkaluar me rreth 4 muaj dhe për zgjidhjen e çështjes nuk rezulton të ketë qenë 

e nevojshme marrja e njohurive të posaçme me natyrë teknike (ekspertim) dhe as prova të 

tjera siç është praktika përmbarimore. 
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Në tërësi, referuar të dhënave që kanë rezultuar nga burimet e vlerësimit për këtë 

tregues, kanë rezultuar që gjyqtarja ka treguar kujdes të posaçëm për zhvillimin e 

gjykimit brenda afateve ligjore në çështjet e analizuara për të cilat ligji ka parashikuar 

shprehimisht afat shqyrtimi, duke treguar aftësi shumë të mira në respektimin e tyre, me 

përjashtim të një çështjeje e cila ka zgjatur tej afatit ligjor për shkaqe procedurale. Në 

këtë të fundit gjyqtarja duhej të ishte treguar më efektive në menaxhimin kontrollimin e 

procedurave gjyqësore, prandaj nuk mund të vlerësohet maksimalisht. Propozimi për këtë 

kriter është shkalla e aftësisë e cila ekuivalentohet me një pikëzim prej 12 pikësh. 

Për sa i përket “Standardeve minimale kohore”, ka rezultuar që nga 12 çështje të 

analizuara në drejtim të këtyre standardeve, dy prej këtyre kanë qenë jashtë standardit 

minimal kohor prej 6 muaj të parashikuar në vendimin 261/2 të ish-KLD-së. Kjo 

përqindje matematikore ekuivalentohet në një pikëzim sipas Metodologjisë prej 4 pikësh. 

Por edhe në këtë rast është bërë një analizë logjike e të dhënave statistikore dhe 

pavarësisht se prej 16.6% të çështjeve rezulton i tejkaluar standardi minimal kohor i 

pranuar prej 6 muajsh, kjo nuk ka qenë pasojë e menaxhimit efektiv të procesit por pasojë 

e ecurisë procedurale të palëve, kërkesave dhe moszhvillimit të disa seancave për shkaqe 

të njoftimit të palëve. 

Nga ana tjetër në aspektin sasior të volumit të çështjeve të përfunduara, gjyqtarja 

ka përfunduar në total për 3 vite për periudhë vlerësimi 599 çështje me palë kundërshtare, 

mesatarisht 199 çështje themeli, ndërkohë që duhej të shqyrtonte jo më pak se 80 çështje 

në vit, çka tregon që standardi i përcaktuar është tejkaluar në masën 148%. Në këtë 

llogaritje mbahet parasysh fakti që gjyqtarja ka qenë drejtuese e gjykatës, dhe standardi 

minimal sasior orientues për duhet të ishte në masën 40% të ngarkesës minimale të punës 

së gjyqtarit në gjykatë, që përkon me treguesin sasior jo më pak se 200 çështje me palë 

kundërshtare. 

Në këto kushte, për treguesin e “Respektimit të standardit minimal kohor”, 

referuar raportit të çështjeve të gjykuara tej standardit me numrin total të çështjeve të 

analizuara; faktorëve që ndikojnë në kohëzgjatjen e gjykimit të cilat, nga dosjet e 

vëzhguara, nuk rezultojnë të kenë qenë për shkaqe që janë përgjegjësi e gjyqtarit; dhe 
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duke marrë parasysh tejkalimin e standardit sasior të zbatueshëm në masën 148%, kam 

vlerësuar se për këtë tregues gjyqtarja duhet të pikëzohet maksimalisht. 

Lidhur me treguesin tjetër “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, nga 

vëzhgimi i dosjeve ka rezultuar se standardi minimal kohor është respektuar për 

shumicën e kategorive të çështjeve dhe një e dhënë e tillë përkon sipas Metodologjisë me 

një pikëzim prej 12 pikësh. Por duke marrë në konsideratë faktin se koha mesatare që i 

dedikohet çdo çështjeje, vetëm për një kategori, tejkalohet vetëm me 1 muaj e 4 ditë si 

dhe duke iu referuar menaxhimit të kohës dhe kryerjes së veprimeve procedurale nga ana 

e gjyqtares, kam vlerësuar që ky tregues duhet të pikëzohet maksimalisht. 

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, në fakt është 

konstatuar një gabim matematikor i kryer gjatë procesit të rivlerësimit ku rendimenti ka 

rezultuar në masën 83%. Është bërë rillogaritje e rendimentit referuar të gjitha çështjeve 

të caktuara e të përfunduara gjatë periudhës së rivlerësimit dhe ka dalë rendimenti në 

masën 97%, i cili përkon me një pikëzim prej 8 pikësh. Nuk ka pasur të dhëna që mund të 

analizoheshin në drejtim të përcaktimit të një shkalle më të lartë pikëzimi, se ato të 

përshkruara në Metodologji. Për këtë arsye, për këtë tregues kam vlerësuar që gjyqtarja 

duhet të pikëzohet me 8 pikë. 

Për sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit...”, duke iu referuar 

kategorive të çështjeve objekt shqyrtimi, ka rezultuar se koha mesatare arsyetimit të 

vendimit për kategorinë penale krime dhe kundërvajtje penale për 5 dosje është 2.8 (dy 

pikë tetë) ditë. Ndërkohë që për kategorinë civile themeli dhe familjare, ka qenë 4 (katër) 

ditë. Në këto kushte, koha mesatare rezulton që të jetë më e shkurtër sesa afati procedural 

për të gjitha kategoritë e çështjeve dhe pikëzimi i gjyqtares duhet të jetë me 15 pikë. 

Sa i përket treguesit “Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori 

çështjesh dhe kryerja e veprimeve të nevojshme për shmangien e seancave joproduktive”, 

ka rezultuar se duke iu referuar të gjitha të dhënave që ka rezultuar nga vëzhgimi i 

dosjeve të përzgjedhura dhe vendimeve të përzgjedhura me short, numri mesatar i 

seancave gjyqësore për çështjet me palë kundërshtare ka rezultuar 8.3 seanca, megjithatë 

gjyqtarja në çdo rast ka treguar kujdes duke marrë të gjitha masat e nevojshme 

procedurale për shmangien e seancave joproduktive, planifikimin dhe zhvillimin e 
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seancave në kohë dhe me efektivitet. Për këtë arsye kam vlerësuar që edhe për këtë 

tregues gjyqtarja duhet të pikëzohet me 15 pikë.  

Për sa i përket “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin 

e procesit gjyqësor”, përgjithësisht çështjet janë vënë në lëvizje nëpërmjet vendimeve për 

seancë përgatitore ose seancë gjyqësore menjëherë ose deri në 3 ditë pas caktimit të 

çështjes me short duke iu referuar rregullave dhe gjykimit të çështjeve civile dhe penale. 

Seancat gjyqësore të zhvilluara janë dokumentuar në procesverbalin e seancës gjyqësore, 

mbajtur me regjistrim audio si dhe të dokumentuara me shkrim nga sekretarja gjyqësore. 

Ajo që evidentohet nga dosjet e vëzhguara është në fakt një numër i konsiderueshëm i 

seancave gjyqësore të filluara me vonesë, vonesë e cila fillon nga 25 minuta deri në 60 

minuta (rreth 11 seanca që kanë filluar me këtë marzh vonese). Në një rast fillimi me 45 

minuta vonesë ka sjellë joproduktivitetin e zhvillimit të seancës gjyqësore, për shkak se 

pala (e dëmtuara akuzuese) nuk ka qenë prezent. Shkaku i vonesave në zhvillimin e 

seancave gjyqësore, sipas relatimit të gjyqtares lidhet me pjesëmarrjen e saj në gjykime të 

tjera të përfunduara tej afatit të parashikuar. Distancat kohore midis seancave janë të 

arsyeshme dhe në raport me shkakun për të cilin seanca është shtyrë. 

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, vlerësohet bazuar ndër të tjera, edhe në 

shkallën e aftësisë dhe efiçencës së treguar nga gjyqtari në kryerjen e veprimeve për 

fillimin pa vonesë të seancave gjyqësore. Numri i konsiderueshëm i seancave të filluara 

me vonesë në këtë rast si dhe shtrirja kohore e vonesës, pavarësisht relatimit të shkakut 

për palët prezent, është një e dhënë që në këtë rast nuk tregon shkallë shumë të lartë 

aftësie të gjyqtares, në drejtim të planifikimit dhe mbikëqyrjes së fillimit pa vonesë të 

seancave gjyqësore. Nga ana tjetër duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se 

gjyqtarja ka treguar shkallë shumë të lartë në drejtim të zhvillimit dhe dokumentimit të 

veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke 

ndjekur me korrektësi hapat proceduralë të gjykimit penal dhe civil, në seancat gjyqësore 

të zhvilluara. 
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Referuar sa më sipër ka vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtares për treguesin 

“Kryerja e veprimeve procedurale për organizimin e procesit gjyqësor” të vlerësohet 

“mbi mesatare” duke u pikëzuar me 16 pikë. 

Referuar dy treguesve të tjerë “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes” dhe 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, kam vlerësuar se gjyqtarja duhet të 

vlerësohet në nivelin maksimal pasi renditja e akteve është përgjithësisht e njëjtë dhe në 

mënyrë të tillë që dosjen e bën lehtësisht të shfrytëzueshme nga subjektet dhe gjykata më 

e lartë. Ndërkohë që nuk është konstatuar prania e akteve të tjera që nuk lidhen me 

çështjen gjyqësore në dosjet e vëzhguara. 

Përfundimisht, niveli i vlerësimit për “Aftësitë organizative”, propozohet të jetë 

"Shkëlqyeshëm", me 91 pikë. 

Për sa i përket kriterit të tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

referuar parimit të prezumimit se çdo gjyqtar, për shkak të statusit të tij, ka etikë, 

integritet dhe shfaq paanësi në funksion dhe në mungesë të të dhënave që mund të çonin 

në një vlerësim negativ për secilin nga këta tregues. Në secilin nga treguesit e këtij kriteri 

që ka të bëjë me “Etikën në punë”, “Integritetin e gjyqtarit”, “Paanësinë e gjyqtarit” 

“Përdorimin ose jo të gjuhës diskriminuese” dhe “Numrin tejet të lartë të kërkesave të 

palëve për përjashtimin e gjyqtarit”, gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht dhe 

përfundimisht niveli i vlerësimit për këtë kriter propozohet të jetë "Shkëlqyeshëm", pikët 

100. 

Sa i përket treguesit të fundit që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional” është vlerësuar maksimalisht për “Komunikimin e qartë dhe transparent”, 

për “Respektimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale”, “Aftësinë 

për të bashkëpunuar me kolegët dhe me administratën gjyqësore”. Ndërkohë që për 

“Pjesëmarrjen e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues”, duke qenë se ka pasur të 

dhëna dhe numri i trajnimeve të ndjekura ka qenë brenda marzhit të përcaktuar në 

Metodologji, kam vlerësuar që gjyqtarja duhet të pikëzohet maksimalisht me 20 pikë. 

Për sa i përket treguesit të “Disponueshmërisë së gjyqtares për të udhëhequr 

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

gjatë kësaj periudhe ka pasur të dhëna. Gjyqtarja është angazhuar në programin e 
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formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës në tre aktivitete trajnuese në nivelin e 

lehtësueses. Për këtë arsye kam propozuar që për këtë tregues të vlerësohet me 5 pikë. 

Ndërkohë që aftësia për sa i përket angazhimit të gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale dhe për treguesin e fundit “Publikimet ligjore akademike”, duke qenë 

se nuk ka pasur të dhëna për treguesin e parë është vlerësuar 3 pikë dhe për treguesin e 

fundit është vlerësuar me 0 pikë. 

Niveli i vlerësimit përfundimtar për kriterin e fundit “Aftësia personale dhe 

angazhimi profesional” propozohet të jetë "Shkëlqyeshëm" dhe pikët 93. 

Përfundimisht, propozimi për secilin nga katër kriteret e vlerësimit është si më 

poshtë:  

“Aftësitë profesionale të gjyqtarit” niveli i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm" dhe 

pikëzimi 95 pikë. 

“Aftësitë organizative” niveli i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm", 91 pikë. 

“Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm", 100 pikë. 

“Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” niveli i vlerësimit është 

"Shkëlqyeshëm", 93 pikë. 

Vlerësimi i përgjithshëm është "Shkëlqyeshëm" – 379 pikë. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Nga kolegët kemi ndonjë sugjerim/diskutim mbi propozimin? 

Nëse jo, kalojmë në votimin në tërësi të projektraportit sipas propozimit të 

relatores? Jemi gati? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

(Pikëzimi për katër kriteret 379 pikë.) 

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

është pjesë përbërëse e tij.  

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

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

ndryshuar. 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (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. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019”, relator z. Erjon Muharremaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës e cila edhe kjo ka 

të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares 

{...}, për vitin 2019”. Relator është z. Erjon Muharremaj. 

 

 Erjon Muharremaj: Faleminderit, znj. Kryetare! 

 Nisur nga fakti që bëhet fjalë për të njëjtën gjyqtare dhe në vlerësimin që kishte 

bërë zonja Ukperaj u ndal në hollësi në të gjithë treguesit e gjyqtares, mendoj që nuk 

është nevoja të ndalem me hollësi në to, nisur gjithashtu edhe nga fakti që ju të gjithë 

tashmë keni analizuar me hollësi projektraportin e vlerësimit të gjyqtares për vitin 2019 

që ju është dërguar paraprakisht, projektraport i cili i është dërguar edhe gjyqtares e cila 

nuk ka paraqitur kundërshtime në lidhje me projektraportin, do të ndalem vetëm tek 

treguesi i fundit që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” sepse në 

dallim nga vlerësimi i vitit 2013-2016, është propozuar vlerësimi "Shumë mirë" i 

gjyqtares për shkak të disa specifikave të veçanta të atij viti.  
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Kështu që në lidhje kriterin e “Aftësive profesionale të gjyqtares”, propozohet të 

vlerësohet maksimalisht për të gjithë treguesit e këtij kriteri duke u propozuar niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm" dhe pikëzimi 100 pikë. 

Në lidhje me “Aftësitë organizative të gjyqtares” është propozuar vlerësimi me 96 

pikë dhe jo me 100 pikë për shkak se tek treguesi i “Kohës mesatare që i dedikohet çdo 

çështjeje” del që koha është më e shkurtër se standardi për shumicën e kategorive të 

çështjeve (pra jo për të gjitha çështjet) për shkak se për 2 prej kategorive (çështjet 

familjare pa palë kundërshtare dhe për çështjet tregtare me palë kundërshtare) koha është 

më e gjatë se standardi. Prandaj propozohet të vlerësohet me 4 pikë dhe jo me 5 pikë.  

Tek treguesi i “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore” vlerësohet që 

është në nivelin 101.4% pasi ka përfunduar 644 çështje nga 635 që i janë caktuar gjatë 

vitit 2019 dhe prandaj është propozuar vlerësimi me 10 pikë.  

Ndërsa tek “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” 

propozohet pikëzimi me 12 pikë sepse tek çështjet “kërkesa penale të hetimit paraprak” 

mesatarja është 3.1 ditë, pra më e madhe sesa afati prej 24 orësh i parashikuar nga neni 

222 i Kodit të Procedurës Penale.  

Për të gjithë treguesit e tjerë propozohet vlerësimi maksimal. 

Në tërësi, për “Aftësitë organizative të gjyqtares” propozohet pikëzimi me 96 

pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Sa i përket treguesit të “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, nisur 

nga prezumimi që analizoi sërish me shumë hollësi zonja Ukperaj, në kushtet e mungesës 

së ndonjë treguesi sa i përket cenimit të ndonjë prej vlerave të etikës apo angazhimit ndaj 

vlerave profesionale nuk ka asnjë tregues të tillë, dhe propozohet pikëzimi maksimal prej 

100 pikësh. 

Sa i përket treguesit të katërt të “Aftësive profesionale dhe angazhimit 

profesional”, në lidhje me komunikimin e qartë dhe transparent propozohet pikëzimi me 

25 pikë, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”.  

“Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale”, shkalla e 

aftësisë “e lartë”, pikëzimi me 15 pikë. 
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Shkalla e komunikimit dhe e bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë 

shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta, shkalla e aftësisë “shumë e 

lartë”, pikëzimi me 15 pikë. Shkalla e komunikimit dhe e bashkëpunimit me 

administratën gjyqësore, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi me 10 pikë.  

Ndërsa sa i përket pjesëmarrjes së gjyqtares në programin e formimit vazhdues në 

Shkollën e Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale, nuk mund të vlerësohet 

me vlerësimin maksimal prej 20 pikësh, por është propozuar vlerësimi me 4 pikë për 

shkak se pjesëmarrja e saj është nën kufirin minimal, duke qenë që ka marrë pjesë vetëm 

në 4.5 ditë trajnimi dhe gjyqtarja nuk ka paraqitur kundërshtime në lidhje me të. 

Sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional apo për trajnimin e gjyqtarëve”, në kushtet kur nuk ka të 

dhëna dhe sipas Metodologjisë së Pikëzimit parashikohet pikëzimi me 3 pikë dhe një 

propozim i tillë është bërë.  

  Gjithashtu nuk ka të dhëna as për pjesëmarrjen e gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë për 

marrëdhëniet me publikun në gjykata, Metodologjia e Pikëzimit propozon pikëzimin me 

3 pikë. 

Gjithashtu nuk ka të dhëna sa i përket publikimeve ligjore akademike nga ana e 

gjyqtares dhe referuar Metodologjisë së Pikëzimit propozohet që të pikëzohet me 0 pikë. 

Në tërësi për treguesin e “Aftësive personale dhe angazhimit profesional” 

propozohet pikëzimi me 75 pikë, niveli i vlerësimit “Shumë mirë”.  

Vlerësimi i përgjithshëm për të katër treguesit propozohet që pikëzimi të jetë 371 

pikë, niveli i vlerësimit "Shumë mirë". Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj!  

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. Nëse jo, kalojmë në votim propozimin e 

bërë nga relatori. 

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 “Raporti i vlerësimit etik dhe 

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shumë mirë”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shumë mirë”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

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

ndryshuar. 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

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

procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës të kandidatit për këshilltar ligjor z. {...}”, 

relatore znj. Brikena Ukperaj.1 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
1 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e katërta. 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për pezullimin  e procedurës së verifikimit të pasurisë 

dhe figurës të kandidatit për këshilltar ligjor z. {...}”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

  

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

me shqyrtimin e projektvendimit “Për pezullimin  e procedurës së verifikimit të pasurisë 

dhe figurës të kandidatit për këshilltar ligjor z. {...}”. Relatore është znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Zoti {...} është kandidat për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë. Në zbatim të 

pikës 144 të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 424, datë 12.10.2020, pasi ka 

përfunduar vitin akademik 2019-2020, z.{...}është emëruar përkohësisht në pozicionin e 

këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Lartë.  
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Me vendimin nr. 497, datë 21.10.2020 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kandidatëve për pranim në shërbimin civil gjyqësor, profili këshilltar ligjor dhe ndihmës 

ligjor”, KLGJ ka filluar procedurën e verifikimit për pranimin në shërbimin civil gjyqësor 

të kandidatëve që janë përfunduar me sukses formimin fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, ndër të cilët është edhe z.{...}. Në fillim të procedurës është caktuar 

relatori dhe janë ndjekur të gjitha hapat proceduralë të miratuar nga Këshilli në 

Rregulloren nr. 424.  

Në vijim të kësaj procedure, kandidatit i janë komunikuar formularët dhe 

autorizimet përkatëse si dhe nga ana e relatorit janë ndjekur të gjitha procedurat për 

marrjen e informacioneve nga institucione të ndryshme.  

Institucionet përkatëse kanë përcjellë në Këshillin e Lartë Gjyqësor informacione 

dhe raportime lidhur me të dhëna për interesat pasurore të subjektit, si vijon: 

ILDKPKI, pas kontrollit të deklaratës së pasurisë dhe interesave private për z. 

Shani, ka dërguar në Këshill aktin përfundimtar me nr. {...} prot, datë 01.03.2021, nga 

përmbajtja dhe konkluzionet e të cilit, rezulton se ILDKPKI ka hartuar raport 

përfundimtar kontrolli duke iu referuar periudhës kohore nga 27.01.2017 deri në 

17.11.2020, duke konkluduar se: deklarimi është i saktë dhe në përputhje me ligjin; ka 

burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë; nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

nuk ka kryer deklarim të rremë; nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 

Bashkëlidhur këtij raporti, nga ILDKPKI është përcjellë në Këshill edhe akti 

përfundimtar i kontrollit të plotë të deklaratës së pasurisë për subjektin {...}, që i përkiste 

kontrollit të deklaratës së pasurisë së rivlerësimit kalimtar, pasi z.{...}ishte subjekt 

rivlerësimi kalimtar, për shkak të funksionit që ka ushtruar si ndihmës ligjor në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, pozicion të cilin e kishte mbajtur momentin e 

hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese dhe Ligjit 84/2016. 

Pas administrimit të dy akteve si më sipër, nga ana ime si relatore, i është kërkuar 

ILDKPKI-së që të hartohet vetëm një raport i vetëm dhe i konsoliduar/i plotë kontrolli, i 

pandarë në periudha kohore, lidhur me të gjitha pasuritë dhe interesat private të 

deklaruara nga kandidati në deklaratën e dorëzuar në ILDKPKI më datë 17.11.2020, në 

kuadër të këtij procesi verifikimi që është duke kryer Këshilli i Lartë Gjyqësor. 
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ILDKPKI ka bërë me dije se është në pamundësi për të hartuar një akt të vetëm 

vlerësimi, i cili do të përfshinte të dyja deklaratat e plotësuara nga subjekti (deklaratën 

vetting dhe deklaratën për kandidatët për pozicione të ndryshme në sistemin e drejtësisë) 

për shkak se z. {...} ishte subjekt i procesit administrativ të rivlerësimit kalimtar dhe 

pasuria e deklaruar prej tij në deklaratën vetting i ishte nënshtruar kontrollit të plotë në 

kuadër të këtij procesi, vënë në dispozicion të organeve të rivlerësimit.  

Ndërkohë, sipas emërimit të përkohshëm që i ka bërë Këshilli zotit{...}në 

pozicionin e këshilltarit ligjor në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Lartë, efektet 

juridike të këtij emërimi të përkohshëm kanë filluar në datën 01.12.2020, dhe zgjasin deri 

në përfundim të procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës që kryen Këshilli. 

Nga ana ime si relatore, pasi janë analizuar dispozitat e vendimit nr.424/2020 të 

miratuar nga Këshilli, si dhe parashikimet e neneve 53 dhe 55 të ligjit nr.98/2016 dhe 

pikës 69, ndarja B, kreu VI të vendimit nr.424 është arritur në konkluzionin që verifikimi 

i pasurisë së kandidatit për këshilltar ligjor mbështetet në raportin e kontrollit të plotë të 

ILDKPKI-së, për verifikimin e vërtetësisë dhe të saktësisë së të dhënave që përmbahen 

në deklaratën e pasurisë dhe interesave private të kandidatit. 

Në rastin konkret, akti i përfundimit të kontrollit të plotë të Deklaratës së Pasurisë 

dhe Interesave Private të kandidatit, i dorëzuar në Këshill në datën 01.03.2021, 

përmbante rezultatet e verifikimit dhe kontrollit të pasurisë vetëm për periudhën kohore 

27.01.2017 deri në 17.11.2020, pasi rezultatet e verifikimit të pasurisë kësaj periudhe 

ishin pjesë e aktit të përfundimit të kontrollit të plotë të deklaratës në kuadër të procesit të 

rivlerësimit kalimtar, për shkak të detyrës që zoti{...}kishte mbajtur në momentin e hyrjes 

në fuqi, ku ndihmësit ligjorë në Gjykatat Administrative ishin subjekt ex officio. 

Nga verifikimi në faqen zyrtare të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, rezulton 

se për subjektin e rivlerësimit z. {...}, nuk ka përfunduar ende procedura e rivlerësimit 

kalimtar. 

Sa më lart, rezulton se objekti i verifikimit të pasurisë dhe figurës të kandidatëve 

për pranim në shërbimin civil gjyqësor, profili këshilltar ligjor dhe ndihmës ligjor, i 

filluar nga KLGJ me vendimin nr.497 datë 21.10.2020, përfshin verifikimin e plotë të 

pasurisë dhe figurës së kandidatit, duke përfshirë në të gjithë periudhën, deri në 
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momentin e fillimit të procesit të verifikimit në datë 21.10.2020. Për pasojë, në këtë 

periudhë verifikimi përfshihet edhe periudha kohore para datës 27.01.2017, periudhë e 

cila përfshihet njëkohësisht edhe në periudhën e rivlerësimit kalimtar. 

Në këto kushte, procedura e verifikimit të pasurisë dhe figurës në kuadër të 

procesit të verifikimit të filluar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, nuk mund të vijojë, pa u 

shprehur më parë organet e rivlerësimit kalimtar, sipas objektit të veprimtarisë së tyre, 

për arsyet që vijojnë: 

Procedura e verifikimit nga organet e rivlerësimit kalimtar sipas parashikimeve të 

nenit 178/b të Kushtetutës dhe ligjit nr. 84/2016, e cila ka ndër të tjera për objekt të saj 

verifikimin e plotë të pasurisë dhe figurës së subjektit të rivlerësimit, ka filluar më parë 

në kohë se procedura e verifikimit të pasurisë dhe figurës e filluar nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor. 

Procesi i verifikimit në kuadër të rivlerësimit kalimtar, është një proces specifik, i 

parashikuar në mënyrë të posaçme në Kushtetutë dhe në ligjin e posaçëm, dhe si i tillë, ka 

prioritet në raport me procedurat e zakonshme të verifikimit për pranimin në shërbimin 

civil gjyqësor, sipas parashikimeve të ligjit nr. 98/2016 dhe akteve nënligjore të dala në 

bazë dhe për zbatim të tij. Për pasojë, objekti i verifikimit të pasurisë dhe figurës në 

kuadër të rivlerësimit kalimtar, i rregulluar nga kuadri kushtetues dhe ligjor i posaçëm, 

për periudhën e rivlerësimit kalimtar, ka prioritet në raport me çdo proces tjetër që mund 

të afektojë këta dy komponentë të verifikimit (kriterin e pasurisë dhe figurës). Në kushtet 

kur procesi i verifikimit të pasurisë dhe figurës që zhvillohet nga Këshilli, përfshin edhe 

periudhën e rivlerësimit kalimtar, sipas kompetencës së tyre, për kriterin e pasurisë dhe 

figurës për këtë periudhë. Nga ana tjetër, në kuadër të procesit të verifikimit që kryhet 

nga Këshilli, nuk mund të përjashtohet periudha e rivlerësimit kalimtar duke qenë se ajo 

është objekt i verifikimit nga një organ tjetër kushtetues, për shkak se verifikimi i 

pasurisë dhe figurës që kryhet nga Këshilli, për pranimin e kandidatëve në shërbimin civil 

gjyqësor, është tërësor dhe përfshin deklarimin e  tyre për gjithë periudhën deri në 

momentin e fillimit të këtij procesi. 

Objekti i verifikimit sipas procedurës së filluar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor 

përfshin një periudhë kohore më të gjatë se ajo që përbën objekt verifikimi nga organet e 
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rivlerësimit kalimtar, pasi kjo e fundit lidhet kryesisht vetëm me periudhën e rivlerësimit 

ndërkohë që procedura e verifikimit të pasurisë që kryhet nga KLGJ përfshin gjithë 

periudhën kohore deri në momentin e fillimit të këtij procesi. 

Sa i përket parashikimeve të ligjit në rastet kur veprimtaria administrative e dy 

organeve ka ndikim të drejtpërdrejtë tek njëra-tjetra, në ligjin nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, nuk ka një parashikim të shprehur mbi 

ecurinë e procedurave administrative të filluar nga Këshilli në rastet kur ecuria e tyre 

ndikohet nga çështje/procedurë e cila zhvillohet nga një organ tjetër. Ndërkohë në nenin 

97, pika 3 të ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” parashikohet se 

“Këshilli i Lartë Gjyqësor zbaton Kodin e Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë në çdo rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht nga ky ligj.” 

Në nenin 66, pika 1 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë”, parashikohet se “1. Nëse organi publik që zhvillon procedurën 

përballet me një çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për zgjidhjen e procedurës 

dhe që përbën një çështje ligjore të pavarur, për zgjidhjen e së cilës është kompetent një 

gjykatë ose organ tjetër (“çështja paraprake”), organi publik që zhvillon procedurën 

administrative pezullon procedurën deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë për 

çështjen paraprake dhe njofton palën në lidhje me këtë.”  

Në rastin konkret, procedura e verifikimit të pasurisë për z. {...}, e cila zhvillohet 

nga organet e rivlerësimit kalimtar, përbën një procedurë: 

(i) të filluar me herët në kohë; 

(ii) të filluar në bazë të një kuadri ligjor që ka përparësi zbatimi; 

(iii) me objekt të njëjtë sa i përket verifikimit të pasurisë për një pjesë të 

periudhës kohore e cila është objekt verifikimi edhe nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

periudhë për të cilën është kompetent një organ tjetër. 

Për këto arsye, në rastin e z.Shani, procedura e verifikimit të pasurisë nga organet 

e rivlerësimit kalimtar, përbën një “çështje paraprake” në kuptim të nenit 66, pika 1 të 

K.Pr.A, zgjidhja e së cilës duhet të sjellë si pasojë pezullimin e procedurës së verifikimit 

e cila zhvillohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Pezullimi i procedurës nga KLGJ në këtë 

rast  është i pashmangshëm jo vetëm për sa u parashtrua më sipër lidhur me ndikimin dhe 
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objektin e verifikimit në të dy procedurat e filluara nga dy organe të ndryshme, por edhe 

për të shmangur në eventualitetin e mundshëm, konkluzione të ndryshme të dy organeve 

mbi të njëjtat fakte. 

Nga ana tjetër pezullimi i kësaj procedure verifikimi, lidhet ngushtësisht me 

pamundësinë e ILDKPI-së për të bërë një raport të plotë kontrolli të pasurisë së 

kandidatit, z. Shani, çka e bën të pamundur vijimin e procedurës së verifikimit të plotë të 

pasurisë së tij.  

Pezullimi i procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës i filluar nga Këshilli, 

për kandidatin për pranimin në shërbimin civil gjyqësor z. {...}, do të zgjasë deri në 

marrjen e një vendimi të formës së prerë për çështjen e kualifikuar si “çështje paraprake”, 

e cila në këtë rast nënkupton vendimin e formës së prerë të organeve të rivlerësimit 

kalimtar. 

 Parashtruar sa më lart, nga ana ime si relatore u vlerësua se procedura e 

verifikimit të pasurisë dhe figurës për z. {...}, duhet të pezullohej, deri në përfundimin me 

vendim të formës së prerë të procedurës së verifikimit nga organet e rivlerësimit kalimtar, 

prandaj çështja iu parashtrua Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

Në mbledhjen e datës 01.06.2021, Komisioni miratoi propozimin e relatores për 

pezullimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatin për këshilltar 

ligjor z. {...}, deri në përfundimin me vendim të formës së prerë të procedurës së 

verifikimit nga organet e rivlerësimit kalimtar dhe vendosi që çështja t’i kalojë për 

shqyrtim Mbledhjes Plenare ku mbetet për t’u diskutuar nga anëtarët lidhur me faktin 

nëse procedura duhet të pezullohet apo nga ana ime si relatore duhet të vijojnë 

verifikimet deri në arritjen e një konkluzioni përfundimtar.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. Nëse jo, kalojmë në votim e projekt-aktit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 
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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. Pezullimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatin 

për këshilltar ligjor z. {...}, të filluar me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 497, 

datë 21.10.2020, deri në përfundimin me vendim të formës së prerë të procedurës së 

verifikimit nga organet e rivlerësimit kalimtar. 

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

3. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 

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

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

dhe figurës së kandidatit për këshilltar ligjor, z. {...}. 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

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

përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës se verifikimit të pasurisë dhe figurës 

për z. {...}”, relatore znj. Brikena Ukperaj.2 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
2 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e pesta. 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e përfunduar pa vendim përfundimtar të 

procedurës se verifikimit të pasurisë dhe figurës për z. {...}”, relatore znj. Brikena 

Ukperaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër që edhe kjo ka të bëjë me 

deklarimin e përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës se verifikimit të pasurisë 

dhe figurës për z. {...}. Për më shumë detaje fjalën ia jap zonjës Brikena Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Me vendimin nr.399 datë 07.10.2020 “Për miratimin e listave emërore të 

kandidatëve që kanë plotësuar kriteret e pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë 

Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2020 – 2021, për këshilltarë dhe ndihmës 

ligjorë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur miratimin e listës së kandidatëve që kanë 

plotësuar kriteret e pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së 
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Magjistraturës, për vitin akademik 2020 – 2021, për ndihmës ligjorë, ku midis tyre është 

dhe kandidati fitues z. {...}. 

Në vijim të procedurës, Këshilli ka filluar në zbatim të vendimit nr.498, datë 

21.10.2020 procedurën e verifikimit të figurës dhe pasurisë për z.{...}, relator i së cilit 

jam caktuar unë. 

Në zbatim të detyrimeve të parashikuara në vendimin nr.424 nga ana ime si 

relatore janë ndjekur të gjitha hapat proceduralë drejtuar kandidatit por drejtuar edhe 

institucioneve për marrjen e të dhënave të nevojshme për efekt të procedurës së 

verifikimit, nga e cila ka rezultuar se z. {...} nuk kishte lidhur marrëveshje me Shkollën 

për ndjekjen e programit fillestar në pozicionin e ndihmësit ligjor.  

Konkretisht, ndërkohë që nga ana e relatorëve po kryheshin procedurat e 

verifikimit të pasurisë dhe figurës të kandidatëve për ndihmës dhe këshilltarë ligjorë, nga 

ana e Shkollës së Magjistraturës ishte dërguar në Këshill dosja e konkurrentëve të cilët 

kishin aplikuar për pranimin në provimin e pranimit për kandidatët profili gjyqtar dhe 

prokuror, për vitin akademik 2021 – 2022. Pjesë e listës së kandidatëve të cilët kishin 

aplikuar ishte edhe z. {...}, i cili njëkohësisht ishte edhe kandidat për magjistrat, profili 

gjyqtar, por njëkohësisht rezultonte të ishte edhe pjesë e listës së kualifikuar tashmë për 

ndihmës ligjor, me qëllim ndjekjen e programit të formimit fillestar. 

Në këto kushte, për informacion të mëtejshëm lidhur me vijimin e procedurave që 

duhet të ndiqeshin nga ana e relatorëve, është marrë një informacion i detajuar nga ana e 

Shkollës së Magjistraturës në lidhje me faktin nëse kandidatët fitues që ishin në 

procedurë verifikimi nga Këshilli, vijonin të ndiqnin Programin e Formimit Fillestar, 

sipas parashikimeve ligjore dhe nënligjore që normonin veprimtarinë akademike të 

Shkollës. Shkolla e Magjistraturës ka informuar se z.{...}, me kërkesën e tij të datës 

28.10.2020 i ishte drejtuar Këshillit Pedagogjik për shtyrjen e provimeve për vitin 

pasardhës 2021 – 2022  bazuar në nenin 32, pika 2 të Rregullores së Brendshme të 

Shkollës. Sipas kësaj shkrese rezultonte se z.{...}nuk kishte nënshkruar marrëveshjen e 

regjistrimit me Shkollën, fakt i cili, sipas Shkollës, kishte sjellë si pasojë heqjen e tij nga 

lista e fituesit dhe humbjen e së drejtës për të filluar dhe ndjekur Programin e Formimit 

Fillestar. 
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Në nenin 29 të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës 

parashikohet se: “2.Kandidatët për magjistratë, kandidatët për këshilltarë dhe ndihmës 

ligjorë dhe për pozicionet në Avokaturën e Shtetit, të shpallur fitues nënshkruajnë 

marrëveshjen e regjistrimit, e cila parashikon të drejtat dhe përgjegjësitë e kandidatit 

përgjatë Programit të Formimit Fillestar. 3.Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje, 

kandidati për magjistrat, kandidati për ndihmës ligjor dhe për pozicionet në Avokaturën e 

Shtetit konsiderohet i regjistruar në Shkollën e Magjistraturës, në bazë të ligjit nr. 

115/2016, ligjit nr. 98/2016, ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008, ….5. Refuzimi për 

nënshkrimin e marrëveshjes së regjistrimit, sjell, si pasojë, heqjen nga lista të fituesit dhe 

humbjen e së drejtës për të filluar dhe ndjekur Programin e Formimit Fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës. Në këtë rast, Këshilli Drejtues i Shkollës raporton pranë 

KLGJ-së, KLP-së dhe Avokaturës së Shtetit, sipas rastit mbi situatën e krijuar….”.  

Neni 32 i Rregullores parashikon detyrimet e kandidatëve në Formimin Fillestar. 

Në pikën 2 të tij, ky nen parashikon shprehimisht se: “2. Kandidatët nuk kanë të drejtë të 

ri japin provime, me qëllim përmirësimin e rezultateve dhe as të shtyjnë provimet për 

vitin pasardhës. Vetëm në raste tepër të veçanta, që diktohen nga rrethanat dhe për arsye 

objektivisht të përligjura, kandidati mund të shtyjë provimin për vitin pasardhës, pasi të 

ketë marrë më parë miratimin e Këshillit Pedagogjik të Shkollës.” 

Referuar nenit 95 të Kodit të Procedurave Administrative, i cili zbatohet edhe nga 

Këshilli, titulluar “Pamundësia në objekt apo qëllim”., parashikohet se: “Organi publik 

deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për 

çështjen, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i 

pamundur.” 

Nga interpretimi i dispozitave të mësipërme, del e qartë se organi publik, i cili 

zhvillon procedurën, detyrohet të deklarojë përfundimin e saj, në rastin kur konstaton 

ekzistencën e njërit prej rasteve të parashikuara nga neni 95 i K.Pr.A. Qëllimi i 

procedurës bëhet i pamundur, në rastin kur kryerja e një veprimi administrativ, ka 

humbur aktualitetin, për shkak të ndryshimit të rrethanave që mund të jenë faktike ose 

ligjore. Në rastin konkret, me heqjen e z.{...}nga lista e fituesve dhe humbjen prej tij të së 

drejtës për të filluar dhe ndjekur Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 
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Magjistraturës, ka rënë shkaku për të cilën kjo procedurë ka filluar dhe për këtë arsye, 

vlerësohet se qëllimi i saj nuk ekziston më. Z.{...}, nuk ka më statusin e kandidatit fitues, 

status për shkak të së cilit ka filluar nga ana e Këshillit procedura administrative e 

verifikimit të pasurisë dhe figurës. Për pasojë qëllimi i këtij procedimi është bërë i 

pamundur, çka passjell përfundimin e kësaj procedure pa vendim përfundimtar. 

Bazuar në sa më lart, nga ana e relatores u vlerësua se procedura e vlerësimit 

duhet të deklarohet e përfunduar, për arsye se z.{...} nuk gëzon më statusin e kandidatit 

fitues, dhe çështja iu parashtrua Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit, i cili në mbledhjen e datës 01.06.2021, miratoi propozimin për deklarimin e 

përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të pasurisë dhe 

figurës, për z. {...}, për shkak të humbjes prej tij të statusit të kandidatit fitues për 

ndihmës ligjor, në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, viti 

akademik 2020 – 2021 dhe vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në Mbledhje Plenare. 

Faleminderit!   

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim. 

Nëse jo, atëherë kalojmë në votimin e projekt-aktit të propozuar nga relatorja. 

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:  
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1.Deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së 

verifikimit të pasurisë dhe figurës,  për z. {...}, të filluar me vendimin nr.498 datë 

21.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për shkak të humbjes prej tij të statusit të 

kandidatit fitues për ndihmës ligjor, në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, viti akademik 2020 – 2021. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet z. {...}.  

3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Administrativ, brenda 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e njoftimit të vendimit të arsyetuar.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

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

përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës se verifikimit të pasurisë dhe 

figurës për z. {...}”, relator z. Medi Bici.3 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
3 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e gjashta. 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar 

të procedurës se verifikimit të pasurisë dhe figurës për z. {...}”, relator z. Medi Bici. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës 

së verifikimit të pasurisë dhe figurës për z. {...}”. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit 

Bici.  

 

Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Me vendimin nr.399 datë 07.10.2020 “Për miratimin e listave emërore të 

kandidatëve që kanë plotësuar kriteret e pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë 

Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2020 – 2021, për këshilltarë dhe ndihmës 

ligjorë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur miratimin e listës së kandidatëve që kanë 

plotësuar kriteret e pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së 
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Magjistraturës, për vitin akademik 2020 – 2021, për ndihmës ligjorë, ku midis tyre është 

dhe kandidati fitues z.{...}. 

Me vendimin nr.498, datë 21.10.2020 Këshilli  i Lartë Gjyqësor ka filluar 

procedurat e verifikimit ku është bërë edhe hedhja e shortit për caktimin e relatorëve. 

Më pas, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në Vendimin e KLGJ-së, z{...} 

është njoftuar për fillimin e procedurës së verifikimit, emrin e relatorit të çështjes si dhe 

të drejtën për të kërkuar përjashtimin e tij ose çdo anëtari tjetër të Komisionit. Më datë 

29.10.2020, z{...} ka konfirmuar marrjen e dijenisë.  

Më datë 02.11.2020, kandidatit iu dërguan në rrugë elektronike, formularët dhe 

autorizimet përkatëse sipas pikën 15, Seksioni C, Kreu IV, të Vendimit nr.424/2020 si 

dhe afatet e plotësimit dhe dorëzimit të tyre. Me datë 04.11.2020, kandidati ka njoftuar 

marrjen e dokumentacionit të dërguar dhe se do të fillonte pa vonesë plotësimin e të 

dhënave.  

Me e-mail-in e datës 06.11.2020, kandidati ka njoftuar relatorin se kishte rezultuar 

pozitiv ndaj Covid – 19 dhe se ka qenë në pamundësi për të dorëzuar formularët në afatin 

e caktuar. Me e-mail-in e datës 09.11.2020 ka vendosur në dispozicion dhe analizat PCR 

të kryera, si dokumentacion mbështetës të gjendjes së tij shëndetësore. Me vendimin e 

datës 10.11.2020 “Për shtyrjen e afatit për dorëzimin e deklaratës së pasurisë”, relatori ka 

vendosur: 

“Shtyrjen e afatit për dorëzimin e formularit “Deklaratë e pasurisë dhe interesave 

private e kandidatit për pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit të drejtësisë”, 

për kandidatin z.{...}, deri në raportimin nga ana e tij të përmirësimit të gjendjes 

shëndetësore. 

Të njoftohet ILDKPKI dhe kandidati për shtyrjen e afatit  për dorëzimin e 

formularit.” 

Në lidhje me këtë vendim është njoftuar ILDKPKI, me shkresën nr. {...} prot., 

datë 13.11.2020, si dhe vetë kandidati më datë 10.11.2020. Me e-mail-in drejtuar 

kandidatit, atij i është kërkuar raportimi në vijimësi i gjendjes shëndetësore, për të 

vlerësuar rifillimin e procedurave të verifikimit.  
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Po në datë 13.11.2020, kandidati ka depozituar në Zyrën e Protokollit të Këshillit 

tre nga katër autorizimet e kërkuara. Mbi e-mail-in për plotësim dokumentacioni të datës 

16.11.2020, kandidati ka depozituar dhe formularin e katërt. 

Në kushtet kur nuk kishte një raportim për gjendjen shëndetësore të kandidatit, në 

datë 03.12.2020, atij i është kërkuar të depozitojë deri në datë 07.12.2020 

dokumentacionin që justifikon pamundësinë e tij objektive në plotësimin dhe dorëzimin 

pranë ILDKPKI-së, të deklaratës së pasurisë. Me e-mail-in e datës 04.12.2020, ai ka 

shprehur angazhimin e tij për të vazhduar plotësimin e formularëve përkatës të 

verifikimit, pasi gjendja e tij ishte përmirësuar. Në vijim, me vendimin datë 04.12.2020 

“Për caktimin e afatit për dorëzimin e deklaratës së pasurisë”, relatori ka vendosur: 

“Caktimin e afatit për dorëzimin e formularit [...] deri në datë 21.12.2020. 

Është njoftuar ILDKPKI-ja dhe kandidati për afatin për dorëzimin e formularit.” 

Kandidati është njoftuar për këtë vendim me e-mail-in e datës 04.12.2020, ndërsa 

ILDKPKI-ja me shkresën nr.{...} prot., datë 07.12.2020. Nga aktet e dosjes rezulton se 

kandidati ka depozituar deklaratën e pasurisë pranë ILDKPKI-së, në datë 21.12.2020. 

Ndërkohë që nga ana e relatorit po kryheshin procedurat e verifikimit, me 

shkresën nr.{...}, datë 12.03.2021, Shkolla e Magjistraturës ka dërguar në Këshill, dosjet 

e konkurrentëve që kanë aplikuar në provimin e pranimit për vitin akademik 2021 – 

2022, për profilin gjyqtar, të cilat i kanë kaluar për trajtim të mëtejshëm Komisionit të 

Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve, në respektim të procedurës së 

përcaktuar në ligj dhe në Vendimin nr.424/2020. Gjatë verifikimit ka rezultuar se 

kandidati z.{...}, ishte njëkohësisht dhe konkurrent për kandidat për magjistrat, profili 

gjyqtar.  

Për informacion të mëtejshëm në lidhje me vijimin e procedurave në tërësi, duke 

u nisur nga rasti konkret, me shkresën nr.{...} prot., datë 15.04.2020, Komisioni ka 

vlerësuar marrjen e një informacioni nga Shkolla e Magjistraturës në lidhje me faktin 

nëse kandidatët fitues që janë në procedurë verifikimi në Këshill, vijojnë të ndjekin 

Programin e Formimit Fillestar, sipas parashikimeve ligjore dhe nënligjore që normojnë 

veprimtarinë akademike të Shkollës. Me shkresën nr. {...} prot., datë 21.04.2021, Shkolla 

e Magjistraturës ka informuar Këshillin se z{...}, me kërkesën e tij nr. {...}  prot., datë 
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18.11.2020 i është drejtuar Këshillit Pedagogjik për shtyrjen e provimeve për vitin 

pasardhës 2021 – 2022, bazuar në nenin 32, pika 2 të Rregullores së Brendshme të 

Shkollës së Magjistraturës. Sipas kësaj shkrese rezulton se kandidati nuk ka nënshkruar 

marrëveshjen e regjistrimit me Shkollën, fakt i cili, sipas Shkollës, ka sjellë si pasojë 

heqjen nga lista e fituesit dhe humbjen e së drejtës për të filluar dhe ndjekur Programin e 

Formimit Fillestar. 

Sipas pikës 1 të Kreut I, të Vendimit nr.424/2020 parashikohet se qëllimi i këtij 

vendimi është përcaktimi i rregullave më të hollësishme mbi procedurat e verifikimit të 

kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ligjor 

në Gjykatën e Lartë dhe për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit, si dhe të pasurisë dhe të 

figurës së tij, në funksion të realizimit të një procesi të rregullt ligjor, në respektim të 

parimeve të përgjithshme të procedurës administrative, veçanërisht ato të ligjshmërisë, 

transparencës, informimit, drejtësisë, paanësisë, objektivitetit, barazisë dhe 

mosdiskriminimit, mbrojtjes së të dhënave, konfidencialitetit e sekretit shtetëror dhe të 

proporcionalitetit, për zbatimin e unifikuar të standardeve në përputhje me legjislacionin 

në fuqi. Në bazë të pikës 2/ii, ky vendim rregullon procedurat e verifikimit edhe për 

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

Magjistraturës, për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit. 

Neni 29 i Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës parashikon: 

“2.Kandidatët për magjistratë, kandidatët për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë dhe për 

pozicionet në Avokaturën e Shtetit të shpallur fitues, nënshkruajnë marrëveshjen e 

regjistrimit, e cila parashikon të drejtat dhe përgjegjësitë e kandidatit përgjatë Programit 

të Formimit Fillestar. 3.Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje, kandidati për magjistrat, 

kandidati për ndihmës ligjor dhe për pozicionet në Avokaturën e Shtetit konsiderohet i 

regjistruar në Shkollën e Magjistraturës, në bazë të ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.10018 datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e 

Shtetit” (i ndryshuar) dhe Anekseve të kësaj Rregulloreje.” ….5. Refuzimi për 

nënshkrimin e marrëveshjes së regjistrimit, sjell, si pasojë, heqjen nga lista të fituesit dhe 

humbjen e së drejtës për të filluar dhe ndjekur Programin e Formimit Fillestar në 
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Shkollën e Magjistraturës. Në këtë rast, Këshilli Drejtues i Shkollës raporton pranë 

KLGJ-së, KLP-së dhe Avokaturës së Shtetit, sipas rastit mbi situatën e krijuar….” 

Neni 32 i Rregullores parashikon detyrimet e kandidatëve në Formimin Fillestar. 

Në pikën 2 të tij, ky nen parashikon shprehimisht se: “2. Kandidatët nuk kanë të drejtë të 

rijapin provime, me qëllim përmirësimin e rezultateve dhe as të shtyjnë provimet për vitin 

pasardhës. Vetëm në raste tepër të veçanta, që diktohen nga rrethanat dhe për arsye 

objektivisht të përligjura, kandidati mund të shtyjë provimin për vitin pasardhës, pasi të 

ketë marrë më parë miratimin e Këshillit Pedagogjik të Shkollës.” 

Neni 95 i të Kodit të Procedurave Administrative parashikon: “Pamundësia në 

objekt apo qëllim”, sipas këtij neni: “Organi publik deklaron të përfunduar procedurën 

administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen, kur objekti për të cilin kishte 

nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i pamundur.” 

Nga interpretimi i dispozitave të mësipërme, del e qartë se organi publik, i cili 

zhvillon procedurën, detyrohet të deklarojë përfundimin e saj, në rastin kur konstaton 

ekzistencën e njërit prej rasteve të parashikuara nga neni 95 i K.Pr.A. Në këtë dispozitë 

përdoren terma ligjorë të përgjithshëm dhe të papërcaktuar siç janë “pamundësia”, 

“objekti” dhe “qëllimi”. Qëllimi i procedurës bëhet i pamundur, në rastin kur kryerja e 

një veprimi administrativ, ka humbur aktualitetin, për shkak të ndryshimit të rrethanave 

që mund të jenë faktike ose ligjore. Në rastin konkret, me heqjen e z. Bushi nga lista e 

fituesve dhe humbjen prej tij të së drejtës për të filluar dhe ndjekur Programin e Formimit 

Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, ka rënë shkaku për të cilin kjo procedurë ka filluar 

dhe për këtë arsye, vlerësohet se qëllimi i saj nuk ekziston më. Z{...}, nuk ka më statusin 

e kandidatit fitues, status për shkak të së cilit ka filluar nga ana e Këshillit procedura 

administrative e verifikimit të pasurisë dhe figurës. Për pasojë qëllimi i këtij procedimi 

është bërë i pamundur, çka passjell përfundimin e kësaj procedure pa vendim 

përfundimtar. 

Deklarimi i përfunduar i procedurës, nuk zgjidh themelin e çështjes, fakt i cili nuk 

pengon fillimin kryesisht të procedurës apo me kërkesë të palës së interesuar, në kuadër 

të një procedure tjetër, me objekt dhe qëllim të përcaktuar në ligj. 
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Sa më sipër, vlerësohet se procedura e vlerësimit ndaj z{...}, duhet të deklarohet e 

përfunduar, për arsye se z{...} nuk gëzon më statusin e kandidatit fitues, cilësi dhe arsye 

mbi bazën e së cilës ka filluar procedura administrative e verifikimit të pasurisë dhe 

figurës nga ana e Këshillit.  

Relatori, duke vlerësuar se procedura e vlerësimit ndaj z{...}, duhet të deklarohet 

e përfunduar, për arsye se ai nuk gëzon më statusin e kandidatit fitues, cilësi dhe arsye 

mbi bazën e së cilës ka filluar procedura administrative e verifikimit të pasurisë dhe 

figurës nga ana e Këshillit, çështjen ia parashtroi Komisionit të Planifikimit Strategjik, i 

cili në mbledhjen e tij të datës 01.06.2021, miratoi propozimin e relatorit dhe e solli 

çështjen për shqyrtim përpara seancës plenare.  

Komisioni ka përgatitur edhe projektvendimin, i cili është i strukturuar në tre 

pika. 

Deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit 

të pasurisë dhe figurës,  për z. {...}, të filluar me vendimin nr. 498, datë 21.10.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, për shkak të humbjes prej tij të statusit të kandidatit fitues për 

ndihmës ligjor, në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, viti 

akademik 2020 – 2021. 

Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet z. {...}.  

Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Administrativ, brenda 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e nesërme e njoftimit të vendimit të arsyetuar.  

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. Faleminderit, zonja Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Bici! 

Atëherë, në kemi ndonjë gjë nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit të sjellë nga relatori? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 
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Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së 

verifikimit të pasurisë dhe figurës,  për z.{...}, të filluar me vendimin nr.498 datë 

21.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për shkak të humbjes prej tij të statusit të 

kandidatit fitues për ndihmës ligjor, në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, viti akademik 2020 – 2021. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet z.{...}.  

3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Administrativ, brenda 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e nesërme e njoftimit të vendimit të arsyetuar.  

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 396, datë 07.10.2020, për 

kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. 

Marçela Shehu).4 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

                                                 
4 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e shtata. 
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7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur 

me vendimin nr.396, datë 07.10.2020, për kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

  

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

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

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur 

me vendimin nr.396, datë 07.10.2020, për kandidaten znj. {...}”. Për më shumë detaje, 

fjalën ia jap relatores znj. Marçela Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare!  

Me Vendimin nr.396 datë 07.10.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur:  
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1. Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.  

Brenda afatit të kandidimit për këtë pozicion ka kandiduar edhe zonja {...}, 

gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

Më tej ka vijuar procedura e verifikimit të plotësimit të kritereve ligjore nga kjo 

kandidate. Në përfundim të procedurës së verifikimit paraprak, me vendimin nr. 625, datë 

10.12.2020, Këshilli ka vendosur: Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, në 

procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë në fushën penale, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.396 datë 

07.10.2020, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë 

disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”; 

Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 

Në lidhje me verifikimin e pasurisë dhe të figurës së kandidates, në kuadër të 

ngritjes në detyrë, në kushtet kur kandidatja është subjekt rivlerësimi “ex officio” sipas 

Ligjit nr.84/2016 “Për procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, Këshilli i ka kërkuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 

trajtimin me përparësi të procedurës së rivlerësimit kalimtar ndaj kandidates. 

Për kandidaten znj{...}ka vijuar procedura e verifikimit për kriteret e kandidimit, 

pikërisht të pasurisë dhe të figurës, ndërsa Këshilli ka qenë në pritje të përfundimit me 

përparësi të procesit të rivlerësimit kalimtar për kandidaten. Gjatë kësaj procedure, me 

shkresën nr.{...} prot., datë 11.6.2021, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njoftoi 

Këshillin e Lartë Gjyqësor për përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar për 

kandidaten znj. {...}, si subjekt rivlerësimi “ex officio”, si dhe se, me vendimin nr.398, 

datë 11.6.2021, ka vendosur: “Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. 

{...}, si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër”. 

Në rrugë elektronike, më datë 28.06.2021, znj. {...} ka paraqitur një kërkesë me 

anë të së cilës ka paraqitur tërheqjen nga kandidimi për ngritje në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin 

nr.396 datë 07.10.2020.  
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Në këto kushte, pas paraqitjes së kërkesës nga kandidatja, me cilësinë e relatores, 

bazuar në pikën 17, Seksioni B, Kreun VI, të Vendimit të Këshillit nr.75 datë 23.05.2019, 

kam përgatitur edhe relacionin përkatës. 

Në mbledhjen e datës 30.06.2021, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, ka 

vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor për 

të vlerësuar dhe vendosur për përfundimin e kësaj procedure ngritjeje në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes së saj nga 

kandidimi.  

Në këto kushte, me cilësinë e relatores kam përgatitur relacionin dhe 

projektvendimin përkatës, duke i propozuar Këshillit të Lartë Gjyqësor që të shqyrtojë 

projektvendimin përkatës dhe të vendosë: 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të 

shpallur me Vendimin nr.396 datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. 

Faleminderit, Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

Kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votim të projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord.  
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Atëherë, Këshilli vendosi:  

1.Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr.396 datë 

07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes 

së saj nga kandidimi për këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet znj.{...}, sipas kërkesave të nenit 

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

si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative të shpallur me vendimin nr.245, datë 09.07.2020, për kandidaten 

znj. {...}, i përgatitur nga relatore znj. Marcela Shehu.5  

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
5 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e nënta. 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

gjykatën e lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me 

vendimin nr. 245, datë 09.07.2020, për kandidaten znj. {...}, i përgatitur nga relatore znj. 

Marcela Shehu. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër që ka të bëjë me përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative të shpallur me vendimin nr.245 datë 09.07.2020, për kandidaten 

znj. {...}. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Shehu.  

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Kandidatja, zonja {...} ka kandiduar për dy pozicione të lira në Gjykatën e Lartë, 

konkretisht për pozicionin e shpallur me vendimin nr.84, datë 26.02.2020 të Këshillit, që 

lidhet me një pozicion të lirë në fushën e së drejtës administrative, si dhe për pozicionin 
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nr.245, datë 09.07.2020 të shpallur nga Këshilli, që lidhet sërish me një pozicion të lirë në 

fushën e së drejtës administrative. 

Me cilësinë e relatores në procedurat e verifikimit të plotësimit nga kjo kandidate 

të kritereve që lidhen me kandidimin e saj në Gjykatën e Lartë, kam vijuar procedurat 

përkatëse të verifikimit. Në përfundim të kësaj procedure, Këshilli me vendimin nr.327, 

datë 17.09.2020 ka vendosur se kandidatja i plotëson kriteret formale lidhur me 

kandidimin e saj në Gjykatën e Lartë, konkretisht të “përvojës profesionale minimale”, të 

“mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë 

ambientale”. 

Aktualisht kandidatja është në procedurë vlerësimi profesional dhe etik, e cila po 

realizohet nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, procedurë 

e cila po zhvillohet paralelisht me procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës së 

kësaj kandidateje në kuadër të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë. 

Ndërkohë, kandidatja zonja {...}, me shkresën e paraqitur pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, më datë 08.07.2021, ka shprehur vullnetin e saj mbi tërheqjen nga kandidimi 

në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.245, datë 

09.07.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pra është tërhequr për një nga pozicionet e lira 

në Gjykatën e Lartë për të cilin ajo ka kandiduar, duke shprehur se vijon kandidimin për 

pozicionin nr. 84, ndërkohë tërhiqet nga pozicioni nr.245. 

Në këto kushte, me paraqitjen e kësaj kërkese nga kandidatja, me cilësinë e 

relatores, në referim të vendimit të Këshillit nr.75 kam përgatitur relacionin përkatës.  

Komisioni ka marrë në shqyrtim relacionin e paraqitur nga unë si relatore, dhe në 

mbledhjen e datës 12.07.2021, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, pasi ka vlerësuar 

verifikimin e kryer nga unë si relatore si dhe pasi ka vlerësuar të qartë dhe të plotë 

vullnetin e shprehur nga kandidatja për t’u tërhequr nga kandidimi, në referim të 

vendimin nr.75/2019 ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur për përfundimin e kësaj 

procedure ngritjeje në detyrë në Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {...}, për shkak të 

tërheqjes së saj nga kandidimi për pozicionin e shpallur me vendimin nr.245. 
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Përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor kam paraqitur projektvendimin përkatës, me 

anë të të cilit nëse Këshilli do ta vlerësojë të drejtë, të vendosë: 1. Përfundimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative të shpallur me Vendimin nr.245, datë 09.07.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për 

këtë pozicion. Faleminderit, Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Kalojmë në votim të projekt-aktit nëse nuk ka ndonjë diskutim? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me Vendimin nr.245, 

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

tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 
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Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për 

emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur 

me vendimin nr.87, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga 

relator Z. Alban Toro.6 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
6 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e dhjeta. 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.87, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga relator Z. Alban Toro. 

  

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

shqyrtimin e projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.87, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i cili është përgatitur dhe do relatohet nga zoti 

Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Duke vlerësuar kohën tuaj të çmuar dhe faktin që relacioni i paraqitur pranë jush 

ka detaje, më lejoni ta paraqes atë në mënyrë të sintetizuar.  
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Një nga objektivat parësorë të KLGJ-së ka qenë edhe plotësimi i vakancave në 

Gjykatën e Lartë dhe në këtë kuadër ky Këshill ka hapur procedurat e ngritjes në detyrë 

për tre pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile (respektivisht janë vendimet nr.85, 

nr.86 dhe nr.87 të datës 26.02.2020). 

Në këto tre pozicione të lira kanë kandiduar dymbëdhjetë kandidatë të cilët ju janë 

paraqitur në formë tabelare, duke marrë për bazë edhe pozicionet që ata kanë konkurruar.  

Për këta kandidatë, Këshilli ka realizuar procedurat e verifikimit të plotësimit për 

kriteret e mëposhtme: atë të “përvojës profesionale minimale”, parashikuar sipas nenit 

47; “mospasjes masë disiplinore në fuqi”, parashikuar sipas nenit 48; “mosqenies në 

situatën e papajtueshmërisë ambientale”, parashikuar sipas nenit 8, të Ligjit për Statusin; 

“të pasurisë dhe figurës”, parashikuar sipas nenit 32 dhe 48, të Ligjit për Statusin. 

Gjatë procedurave të verifikimit të plotësimit të këtyre kritereve, për tre 

kandidatë, Këshilli i Lartë Gjyqësor më parë ka vendosur skualifikimin pasi u verifikua 

mosplotësimi i kriterit të “mospasjes masë disiplinore në fuqi”. Ndërkohë, për 8 të tjerë 

ky Këshill verifikoi plotësimin nga ata të të gjitha kritereve të kandidimit, duke vendosur 

kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave përkatëse për ngritjen në detyrë. Përjashtim 

mbetet zoti {...}, për të cilin procedura ka mbetur tek plotësimi i tre kritereve formale të 

kandidimit për shkak sepse ai ndodhet në proces shqyrtimi të ankimit përpara KPA dhe 

mbetemi në pritje të vendimmarrjes së këtij institucioni. 

Për t’iu kthyer kandidatëve të cilët kanë kandiduar për pozicionin e lirë në fushën 

e së drejtës civile, shpallur me vendimin nr. 87, datë 26.02.2020, në të janë përzgjedhur 

katër kandidatë: {...}, {...}, {...}, {...}). Për këtë të fundit është respektuar vullneti i saj e 

cila ka paraqitur dorëheqjen nga kandidimi dhe ajo nuk i është nënshtruar as procedurës 

së përzgjedhjes në këtë pozicion të lirë.  

Natyrisht për renditjen e kandidatëve fillimisht u ndoq hapi i parë renditjes, ku për 

secilin kandidat u bë një vlerësim krahasues i treguesve të kritereve dhe përparësive të 

përcaktuara dhe të renditura në nenin 48, pika 9, dhe konkretisht të kriterit të “niveleve të 

dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”.  

Konkretisht për zotin Kalaja sipas Vendimit të Këshilli nr.242 datë 09.06.2021, 
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Kandidati është vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, në 

nivelin e përgjithshëm “Shkëlqyeshëm”; Sipas Vendimit të Këshillit nr.243 datë 

09.06.2021, kandidati është vlerësuar për vitin 2019, në nivelin e përgjithshëm 

“Shkëlqyeshëm”; 

 Për zotin {...} në përputhje me vendimin e Këshillit nr.255 datë 17.06.2021, 

kandidati është vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, në nivelin e 

përgjithshëm “Shkëlqyeshëm”; ndërkohë që për periudhën 2019 përsëri është vlerësuar 

"Shkëlqyeshëm" dhe kjo e konfirmuar me vendimin e Këshillit nr.256 datë 17.06.2021. 

Për zotin {...}, po me vendim të Këshillit nr. 212, datë 26.05.2021, për periudhën 

e vlerësimit 2013 – 2016 është vlerësuar "Shkëlqyeshëm"; ndërkohë që për vitin 2019 me 

vendimin e Këshillit nr.213 datë 26.05.2021 është vlerësuar në nivelin "Shkëlqyeshëm". 

Duke qenë që zbatimi i kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy 

vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, nuk mundëson renditjen e 

kandidatëve, pasi të gjithë dolën në një nivel vlerësimi; gjithashtu edhe përparësisë së 

parë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas “nivelit të vlerësimit të fundit”... më fal, 

“përvoja si gjyqtar i komanduar dhe si gjyqtar në skemën e delegimit ose si anëtar i 

Këshillit”, për asnjë nga kandidatët nuk jep rezultate, sepse të tre kandidatët nuk kanë 

përparësi në këtë aspekt; gjithashtu edhe referuar nënpërparësive të përparësisë së dytë 

për kriterin e parë të renditjes, pra “kohëzgjatjes së përvojës si gjyqtar i komanduar, si 

gjyqtar në skemën e delegimit, ose si anëtar i Këshillit” dhe “shumëllojshmërisë së 

përvojave si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit ose si anëtar i 

Këshillit”, përsëri asnjë nga kandidatët e përmendur më sipër nuk kanë pasur përvojë të 

tillë. 

Kështu që, në përfundim iu referuam përparësisë së tretë të kriterit të parë të 

renditjes, konkretisht “skemës së pikëve të miratuar nga Këshilli” për tre kandidatët, të 

cilat janë si më poshtë: 

Për zotin {...} për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016 është vlerësuar 393 pikë, 

ndërkohë që për vitin 2019 është vlerësuar 388 pikë. Në total 781 pikë.  

Për zotin {...} për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016 është vlerësuar 390 pikë, 

ndërkohë që për vitin 2019 është vlerësuar 388 pikë. Në total 776 pikë. 
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Për zotin {...} për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016 është vlerësuar 389 pikë, 

ndërkohë që për vitin 2019 është vlerësuar 389 pikë. Në total 778 pikë. 

Duke bërë një renditje matematikore të këtyre pikëve, rezulton që zoti {...} në 

total ka 781 pikë, zoti {...} 778 pikë dhe zoti {...} 776 pikë, fakt që ka përcaktuar edhe 

renditjen e këtyre kandidatëve sipas pikëzimit të fituar, ku i pari renditet zoti {...}, zoti 

{...} dhe pas zoti {...}. 

Në përfundim, detyrim i Këshillit mbetet që pas renditjes së këtyre kandidatëve, të 

bëjë emërimin e njërit prej tyre për në Gjykatën e Lartë. Konkretisht në nenin 28 të ligjit 

për Statusin përcaktohet se: “11. Për procedurën e ngritjes në detyrë, për plotësimin e një 

pozicioni të lirë në Gjykatën e Lartë, Këshilli i Lartë Gjyqësor propozon me shkrim 

emërimin e kandidatëve që plotësojnë kriteret ligjore, duke arsyetuar përmbushjen e 

kritereve dhe duke bërë renditjen e kandidatëve, sipas procedurës dhe rregullave të 

parashikuara në pikat 9 dhe 14 të këtij neni. 12. Propozimi për emërimin është i 

ankimueshëm. Rregullat e parashikuara në nenin 41, pikat 2 deri në 4, aplikohen për aq sa 

gjejnë zbatim. ... 13. Ngritja në detyrë e gjyqtarit me renditjen më të lartë dekretohet nga 

Presidenti i Republikës, në përputhje me nenin 136, pika 2, të Kushtetutës”. 

Kështu që, në këtë kontekst është përgatitur edhe projektvendimi i cili është 

bashkëlidhur këtij relacioni, ku në dispozitiv ju sugjerohet të miratoni: 

1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr.87 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Z. {...}; 

3) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr.87 datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidatit z. {...}. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit iu njoftohet kandidatëve z. {...}, z. {...} dhe z. 

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

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  
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4. Kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën 

Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

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

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit të bërë? 

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 renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr.87 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Z. {...}; 

3) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr.87 datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidatit z. {...}. 
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3. Një kopje e arsyetuar e vendimit iu njoftohet kandidatëve z. {...}, z. {...} dhe z. 

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

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

4. Kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën 

Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

Ky vendim 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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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i dy projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska):  

9.1 “Për caktimin në Skemën e Delegimit të gjyqtares znj. {...}”; 

9.2 “Për caktimin e gjyqtares së Skemës së Delegimit znj. {...} në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.7  

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

                                                 
7 Kjo çështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trajtohej e 11-ta. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 13.07.2021 (Pika 9) 
 

 

58 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i dy projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska):  

9.1 “Për caktimin në Skemën e Delegimit të gjyqtares znj. {...}”; 

9.2 “Për caktimin e gjyqtares së Skemës së Delegimit znj. {...} në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës së rendit të ditës, e cila ka të bëjë me 

shqyrtimin e dy projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

konkretisht vendimi i parë “Për caktimin në Skemën e Delegimit të gjyqtares znj. {...}” 

dhe projektvendimi i dytë “Për caktimin e gjyqtares së Skemës së Delegimit znj. {...} në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. Për 

më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toska.  
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 Ilir Toska: Faleminderit!  

 Projektvendimi i parë ka të bëjë me caktimin në Skemën e Delegimit të gjyqtares 

znj. {...}. Lidhur me projektvendimin e propozuar është paraqitur edhe në mënyrë të 

hollësishme relacioni për arsyet e këtij projektvendimi. Shkurtimisht mund t’ju përmend 

se më datë 02.07.2021, në rrugë postare, gjyqtarja {...} ka paraqitur një kërkesë me 

shkrim për shprehje interesi përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor, protokolluar me aktin 

nr.{...}, datë 05.07.2021. Ndërkohë, më datë 12.07.2021, gjyqtarja {...} ka dorëzuar të 

plotësuar edhe formularin tip të kandidimit “Për pjesëmarrjen në skemën e delegimit”. 

Përmes kërkesës së saj, gjyqtarja ka dhënë pëlqimin për të shërbyer në skemën e 

delegimit të ngritur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, specifikisht edhe në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për të cilën ka 

kandiduar edhe për ngritjen në detyrë për pozicionin e shpallur me Vendimin e Këshillit 

nr.128, datë 01.04.2021, procedurë kjo që është në proces e sipër.  

Nga analiza e të dhënave në dosjen personale, referuar edhe vendimit të Këshillit 

marrë në kuadër të procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Vendimit nr.245, datë 09.06.2021, sipas 

informacionit të marrë nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, konstatohet se znj. {...} ka filluar detyrën si gjyqtar me Dekretin e Presidentit 

të Republikës Dekretin nr.{...} datë 21.10.20213, kur është emëruar për të kryer stazhin 

profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Në vijim, me Dekretin e Presidentit të 

Republikës nr.{...} datë 25.9.2015, ajo është emëruar përfundimisht gjyqtare në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ku vijon të ushtrojë funksion e gjyqtarit; është referuar që nuk 

ka masa disiplinore në fuqi. 

Neni 45 i Ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullon institutin e skemës së delegimit, kushtet dhe kriteret 

që duhet të plotësohen nga magjistrati për t’u pranuar në këtë skemë, si dhe detyrimin e 

Këshillit për të miratuar rregulla të detajuara për kriteret dhe procedurën për përzgjedhjen 

e magjistratëve si dhe kohën e shërbimit për skemën e delegimit, duke parashikuar ndër 

të tjera se:  
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“1. Magjistratët në të gjitha shkallët, me të paktën një vit përvojë në funksion, 

mund të kandidojnë për t’u caktuar në një pozicion, në skemën e delegimit, e cila krijohet 

në Këshill.  

2. Magjistrati shërben në skemën e delegimit jo më shumë se 5 vjet.  

3. Magjistrati që kandidon për pozicione në skemën e delegimit, nënshkruan një 

deklaratë për dhënien e pëlqimit për t’u caktuar në çdo gjykatë ose prokurori. ...”. 

Në zbatim të nenit 45 të Ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor me Vendimin nr.22 datë 07.02.2019, 

ka miratuar Rregulloren “Për kriteret dhe procedurën e funksionimit të skemës së 

delegimit të gjyqtarit”. Konkretisht, neni 4 i kësaj Rregulloreje parashikon kriteret e 

kandidimit në skemën e delegimit, si vijon: 

“Në skemën e delegimit kandidon çdo gjyqtar që plotëson këto kritere : 

a. Të ketë dhënë pëlqimin për t’u komanduar në skemën e delegimit; 

b. Të ketë jo më pak se 1 vit përvojë në funksion; 

c. Të mos jetë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të 

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit; 

d. Të mos ushtrojë funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit; 

e. Të mos jetë i caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku 

komandimi cenon funksionalitetin e saj; 

f. Të mos jetë duke ushtruar funksionin e tij si gjyqtar në një gjykatë tjetër 

për shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim”. 

Bazuar në rrethanat e faktit të parashtruara më sipër, në lidhje me parashikimet 

ligjore të nenit 45 të Ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, si dhe në lidhje me parashikimet e Vendimit nr.22 datë 07.02.2019, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, KZHK vlerëson se në rastin konkret, jemi në kushtet e 

pranimit të përfshirjes së gjyqtares {...} në skemën e delegimit, pra të caktimit të saj në 

këtë skemë pasi: gjyqtarja ka dhënë pëlqimin për t’u caktuar në skemën e delegimit; ka 

më shumë se 1 vit përvojë në funksion; nuk ndodhet nën efektet e një mase disiplinore, 

zbatimi i së cilës mund të shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit; nuk 

ushtron funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit; është e caktuar në mënyrë të 
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përhershme në një gjykatë ku komandimi, në raport me situatën e sistemit gjyqësor në 

përgjithësi, nuk cenon rëndë funksionalitetin e saj në kushtet kur, aktualisht, në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Vlorë ushtrojnë funksionin 10 gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 14 

të tillë, ndërkohë që 4 pozicione janë përkohësisht të lira; nuk rezulton të jetë duke 

ushtruar funksionin si gjyqtar në një gjykatë tjetër për shkak të transferimit të 

përkohshëm me ose pa pëlqim. 

Sa më sipër, konkludohet se gjyqtarja {...} plotëson kriteret për t’u caktuar në 

skemën e delegimit. 

Në këto kushte, mbështetur në nenet 61 dhe 97 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet 

e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në nenin 45 të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

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

Vendimin e tij nr. 22, datë 07.02.2019, “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor projektvendimin “Për caktimin në 

skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 7 pika. 

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për pranimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...}. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e gjyqtares znj. {...} në skemën e 

delegimit të ngritur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të 

ndërpritet ose zgjatet në varësi të rrethanave.  

Pika 3 e projektvendimit bën fjalë për përjashtimin e gjyqtares znj. {...} nga 

procedurat e shortit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.  

Në pikat 4, 5 dhe 6, të projektvendimit rregullohet situata lidhur me ecurinë e 

çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, gjykimi i të cilave i është 

ngarkuar gjyqtares {...}, si gjyqtare e vetme, kryetare ose anëtare e trupit gjykues.  

Kështu, në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet detyrimi për dorëzimin 

menjëherë nga gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} të të gjitha çështjeve gjyqësore 

që i janë ngarkuar për të gjykuar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, si gjyqtar i vetëm 

apo si kryetar i trupit gjykues, për të cilat nuk ka filluar hetimi gjyqësor. Përmes këtij 

rregullimi të projektvendimit është synuar shkarkimi i ngarkesës së gjyqtares {...} sa 
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kohë ajo propozohet të përfshihet në skemën e delegimit, në kuadër të të cilës do të marrë 

ngarkesën përkatëse. Në këtë rast është propozuar që një gjë e tillë të realizohet përmes 

dorëzimit nga gjyqtarja të çështjeve gjyqësore për të cilat nuk ka filluar hetimi gjyqësor, 

pra të atyre çështjeve që i janë shortuar gjyqtares, por ato janë ende në veprimet 

paraprake apo përgatitore.  

Më tej, në pikën 5 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarja e skemës së 

delegimit znj. {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet që ka në shqyrtim në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, si kryetare apo anëtare e trupit gjykues, për të cilat 

hetimi gjyqësor është në një fazë të avancuar. Rregullimi sipas kësaj pike të propozuar të 

projektvendimit është bërë nën logjikën që përfshirja e gjyqtares në skemën e delegimit 

nuk duhet të dëmtojë mbarëvajtjen e punës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe as 

të cenojë dhënien e drejtësisë në raste të veçanta, kritere të cilat, në vlerësim të 

Komisionit, janë esenciale dhe duhet të konsiderohen nga Këshilli në çdo rast kur vendos 

për çështje që kanë të bëjnë me zhvillimin e karrierës së një gjyqtari.   

Ndërsa në pikën 6 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarja e skemës së 

delegimit znj. {...} ngarkohet të përfundojë edhe ato çështje gjyqësore që ka në shqyrtim 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, si kryetare apo anëtare e trupit gjykues, për të cilat 

hetimi gjyqësor nuk është në një fazë të avancuar, nëse nga vlerësimi rast pas rasti edhe 

nga Kryetari i Gjykatës arrihet në përfundimin se zëvendësimi i saj: a) është i pamundur 

të bëhet me gjyqtarët e tjerë të gjykatës; b) krijon problematika të rënda për ecurinë e 

gjykimit; ose c) dëmton në mënyrë të pariparueshme dhënien e drejtësisë. Edhe përmes 

rregullimit të kësaj pike të projektvendimit të propozuar është synuar shkarkimi i 

ngarkesës së gjyqtares së skemës së delegimit nga njëra anë, por edhe mbarëvajtja e 

punës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe moscenimi i dhënies së drejtësisë në 

raste të veçanta nga ana tjetër. Nën këtë rregullim, përveç se nga vetë gjyqtarja, është 

parashikuar edhe vlerësimi i Kryetarit të Gjykatës, që është një nga organet e 

administrimit gjyqësor i ngarkuar nga ligji  me përgjegjësinë e menaxhimit të 

përgjithshëm gjyqësor të gjykatës, përveçse edhe një nga organet gjyqësore i ngarkuar 

nga ligji  me përgjegjësinë e zëvendësimit të gjyqtarit. Në këtë rast është bërë kujdes për 

evidentimin e kritereve të vlerësimit.    
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Në pikën 7 të projektvendimit përcaktohet momenti i fillimit të efekteve juridike 

të vendimit, pra në rast të miratimit të projektvendimit, pikërisht nga data e njoftimit të 

vendimit, kjo në përputhje me rregullin e përgjithshëm të përcaktuar në nenin 104, pika 1, 

të Kodit të Procedurave Administrative, Kod i cili është i zbatueshëm nga Këshilli, 

referuar nenit 97, pika 3, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, sa kohë ky i fundit nuk ka parashikime specifike në këtë drejtim. 

Kurse në pikën 8 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i 

njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 

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

postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Nëse nuk keni ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

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.Pranimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...}. 
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2. Caktimin e gjyqtares znj.{...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave. 

3. Përjashtimin e gjyqtares znj. {...} nga procedurat e shortit pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë.  

4. Dorëzimin menjëherë nga gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} të të gjitha 

çështjeve gjyqësore që i janë ngarkuar për të gjykuar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, si gjyqtar i vetëm apo si kryetar i trupit gjykues, për të cilat nuk ka filluar hetimi 

gjyqësor. 

5. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha 

çështjet gjyqësore që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, si kryetare 

apo anëtare e trupit gjykues, për të cilat hetimi gjyqësor është në një fazë të avancuar. 

6. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} ngarkohet të përfundojë edhe ato 

çështje gjyqësore që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, si kryetare apo 

anëtare e trupit gjykues, për të cilat hetimi gjyqësor nuk është në një fazë të avancuar, 

nëse nga vlerësimi rast pas rasti edhe nga Kryetari i Gjykatës arrihet në përfundimin se 

zëvendësimi i saj: 

a) është i pamundur të bëhet me gjyqtarët e tjerë të gjykatës; 

b) krijon problematika të rënda për ecurinë e gjykimit; ose  

c) dëmton në mënyrë të pariparueshme dhënien e drejtësisë. 

7. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data e njoftimit. 

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

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

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë. 

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

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti tjetër që ka të bëjë me caktimin e 

gjyqtares së Skemës së Delegimit znj.{...} në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Prapë fjalën e ka zoti Toska. 
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 Ilir Toska: Faleminderit!    

 Atëherë, siç u parashtrua Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur edhe 

projektvendimin “Për caktimin e gjyqtares së Skemës së Delegimit znj. {...} në Gjykatën 

e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” në supozimin 

e miratimit të projektvendimit të mëparshëm, pra atij të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtares {...}. Në kushtet që ky projektvendim i fundit u miratua nga Këshilli, tashmë 

propozohet edhe miratimi i projektvendimit të dytë të caktimit të gjyqtares së Skemës së 

Delegimit znj. {...} në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. Edhe për këtë projektvendim është përgatitur relacioni shpjegues 

lidhur me arsyet e këtij propozimi ku shkurtimisht mund t’ju parashtroj se si shkak për 

propozimin e këtij projektvendimi është situata në të cilën gjendet Gjykata e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e cila aktualisht është me një 

numër të kufizuar gjyqtarësh ku në detyrë janë vetëm shtatë gjyqtarë, ndërsa organika e 

saj është 16 gjyqtarë. Ndërkohë, dy gjyqtarë në detyrë të saj janë në procedura ngritjeje 

në detyrë. Nga sa mund të konstatohet, numri i gjyqtarëve në detyrë të kësaj gjykate është 

i pamjaftueshëm duke mbajtur në konsideratë numrin e domosdoshëm të gjyqtarëve për 

formimin e trupit gjykues (3-5), por edhe ngarkesën e çështjeve në këtë gjykatë, ku sipas 

informacionit të para pak kohëve të kësaj gjykate, rezulton se numri mesatar i çështjeve 

të themelit për çdo gjyqtar është 8-9, kurse i çështjeve të tjera 20-21, numër ky i lartë 

krahasuar me standardin sasior të punës për gjyqtarët e kësaj gjykate referuar Vendimit 

nr.261/2, datë 14.04.2010, të ish-KLD-së, që është pjesë e kuadrit nënligjor në fuqi për 

vlerësimin e gjyqtarëve sipas Vendimit nr.263, datë 21.11.2019, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Po ashtu, mbahet në konsideratë se kjo gjykatë në vijimësi ka paraqitur nevojë, 

për një numër të lartë çështjesh, për caktim gjyqtarësh nga gjykatat e tjera sipas Vendimit 

të Këshillit nr.30/2019 “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”. 

Në një situatë të tillë, Gjykata e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar është në nevojë për pasjen në vijimësi në detyrë të një numri të 
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mjaftueshëm gjyqtarësh, çka do të mundësonte gjykimin normal të çështjeve të 

regjistruara përpara saj. 

Meqenëse gjyqtarja {...}, në kushtet e miratimit nga Këshilli të projektvendimit 

“Për caktimin në skemën e delegimit”, është gjyqtare e skemës së delegimit, nisur nga 

nevojat e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit që gjyqtarja {...} 

caktohet në këtë të fundit, për të gjithë periudhën njëvjeçare të komandimit në këtë 

skemë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se gjyqtarja {...} ka përvojë profesionale mbi 7 

vjet, nga të cilat mbi 5 vjet në fushën e të drejtës penale, pra ka përvojën minimale 

profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 2, shkronja “a”, i Ligjit nr. 96/2016 “Për 

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

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, rrethanë kjo që i jep të drejtë Këshillit ta caktojë atë në këtë gjykatë 

për periudhën e komandimit, caktimit në fakt, në skemën e delegimit, sikurse përcaktohet 

në shkronjën “a”, pika 4, të nenit 45, të këtij ligji, sipas të cilës: “4. Këshilli cakton 

magjistratin në skemën e delegimit në bazë të nevojave të një gjykate ...: a) në çdo 

pozicion të njëjtit nivel ose të një niveli tjetër, për të cilin magjistrati përmbush kërkesat; 

...”. Po ashtu, gjyqtarja {...} plotëson edhe kushtet shtesë të sigurisë për t’u caktuar pranë 

gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar siç kërkon shkronja “b”, e 

kësaj dispozite, sipas të cilës Këshilli cakton magjistratin në skemën e delegimit në bazë 

të nevojave “b) në një pozicion në gjykatën e posaçme për gjykimin e veprave penale të 

korrupsionit dhe krimit të organizuar ..., nëse magjistrati përmbush kriteret, sipas nenit 

47, të këtij ligji, si dhe jep pëlqimin sipas kërkesës së pikës 3 , të nenit 47, të këtij ligji”. 

Kështu, znj{...}dhe familjarët e afërt të saj kanë plotësuar dhe dorëzuar rregullisht 

formularët e vetëdeklarimit për dhënien e pëlqimit për kontrollin periodik të llogarive të 

tyre bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin dhe 

funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, në 

kuadër të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (për pozicionin e shpallur me Vendimin e 
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Këshillit nr.128 datë 01.04.2021), referuar për këtë në Vendimin e Këshillit nr.245, datë 

09.06.2021. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 5 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarja e skemës e delegimit znj. 

{...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për periudhën deri më datë (e cila është lënë 

bosh), pikërisht deri më datën kur përfundon caktimi i saj në skemën e delegimit, pra në 

varësi të vendimmarrjes së Këshillit lidhur me projektvendimin “Për caktimin në skemën 

e delegimit të gjyqtares znj. {...}”, si dhe datës së kësaj vendimmarrjeje. 

Në kushtet kur ky projektvendim u miratua ditën e sotme, atëherë propozimi 

konkret sa i përket afatit të caktimit të gjyqtares së skemës së delegimit pranë Gjykatës së 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar sipas pikës 1 të 

projektvendimit është për periudhën deri më 14.07.2022 referuar momentit që do duhet të 

zbardhim projektvendimin e miratuar pak më parë dhe njoftimin e tij për gjyqtaren {...}.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarja e skemës së delegimit znj. 

{...} përjashtohet nga procedurat e shortit për caktimin e gjyqtarit relator në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për periudhën 

deri më datë __.__.2021, edhe në këtë rast data është lënë bosh, me përjashtim të 

çështjeve në të cilat gjyqtarët e kësaj gjykate do të kenë pengesë ligjore për gjykimin e 

tyre. Në këtë rast mbetet që Këshilli të përcaktojë periudhën e përjashtimit të znj.{...}nga 

procedurat e shortit për caktimin e gjyqtarit relator në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, periudhë kjo që duhet të jetë në kufijtë e 

3 – 4 javëve, ndërsa ky përjashtim propozohet për të evituar ngarkesën e saj dhe për të 

mundësuar përfundimin së gjykuari të çështjeve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, 

sikurse është parashikuar në pikat 5 dhe 6, të projektvendimit të sapo miratuar më parë 

nga Këshilli. Po ashtu, sipas propozimit, është parashikuar një përjashtim nga ky rregull, 

pikërisht për çështjet në të cilat gjyqtarët e kësaj gjykate kanë pengesë ligjore për 

gjykimin e tyre, për të evituar në këtë mënyrë, gjatë kësaj periudhe të shkurtër të 

përkohshme, caktimin e znj. {...}, si gjyqtare e skemës së delegimit, për plotësimin e 

trupit gjykues, si relator, për çështjet që do të rezultojë e nevojshme. Nga ana tjetër, si 
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anëtare e trupit gjykues, znj{...} përfshihet menjëherë me fillimin e efekteve të këtij 

vendimi.  

Sa i përket periudhës kur zonja{...}propozohet të përjashtohet nga procedurat e 

shortit për caktimin e gjyqtarit relator në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, referuar momentit aktual të shqyrtimit të 

projektvendimit, propozimi konkret është deri më datë 29 shtator 2021, duke mbajtur për 

këtë në konsideratë faktin se periudha e muajit gusht është periudhë e pushimeve vjetore, 

po kështu mbajtur në konsideratë faktin që dita e fundit e muajit korrik dhe dita e parë e 

muajit shtator përgjithësisht janë joefektive sa i përket ecurisë së gjykimeve, për shkak të 

mungesave të pjesëmarrësve në proceset gjyqësore, kjo referuar historikut të gjykimeve 

në vend.  

Pika 3 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të vendimit, 

pikërisht nga data e njoftimit të tij. 

Ndërkohë në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se efektet financiare sipas 

këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar. Përcaktimi i këtij rregullimi merr në konsideratë faktin se kjo 

gjykatë ka buxhetin për të përballuar efektet financiare të vendimit, ndërsa ka pozicione 

të lira të përhershme.  

Ndërsa në pikën 5 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i 

njoftohet gjyqtares së skemës e delegimit znj.{...}, sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 

1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Së fundi në projektvendim përcaktohet publikimi i vendimit në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska!  

Kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 
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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.Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës 

së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për periudhën 

deri më datë 14.07.2022.  

2. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} përjashtohet nga procedurat e shortit 

për caktimin e gjyqtarit relator në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për periudhën deri më datë 29.09.2021, me 

përjashtim të çështjeve në të cilat gjyqtarët e kësaj gjykate do të kenë pengesë ligjore për 

gjykimin e tyre.  

3. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data e njoftimit. 

4. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Posaçme e 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

5. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...}, sipas kërkesave të 

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

të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

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

 

Ilir Toska: Më fal Kryetare, tek pika 2 propozimi konkret ishte deri më datë 

27.09.2021 dhe që u miratua nga Këshilli. 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 13.07.2021 (Pika 9) 
 

 

70 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë me kaq kemi mbyllur çështjet që mund t’i bëjmë “online”. 

Dy çështjet e tjera, mblidhemi tek salla e madhe poshtë për 10 minuta. 

 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.07.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndërprerjen e 

marrëdhënieve të punës së znj.{...}, në pozicionin e kancelares së Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, i përgatitur nga relatore znj. Brikena Ukperaj 

(shtyrë nga mbledhje e datës 29.04.2021).8 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 14:00.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
8 Kjo cështje e rendit të ditës ishte parashikuar të trjatohej e teta. 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

8. {...}, përfaqësuese ligjore e znj. {...}. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës së znj. {...}, në 

pozicionin e kancelares së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, i 

përgatitur nga relatore znj. Brikena Ukperaj (shtyrë nga mbledhje e datës 29.04.2021).  

  

Naureda Llagami: Vijojmë me çështjen tjetër të rendit të ditës e cila ka të bëjë 

me ndërprerjen e marrëdhënieve të punës së znj.{...}, në pozicionin e kancelares së 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

Siç jeni vënë në dijeni, nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor është njoftuar 

zhvillimi i seancës së sotshme dëgjimore për zonjën {...}. 

Nga administrata na bëhet me dije që nuk është paraqitur vetë zonja {...}, por 

është përfaqësuesja e saj ligjore, avokate {...}, e cila do ta përfaqësojë në këtë seancë 

dëgjimore zonjën {...}. Akti i përfaqësimit është Prokura e Posaçme me Nr. rep. {...}, Nr. 

kol. {...}, datë 13.07.2021. 
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Të ftohet përfaqësuesja ligjore. 

 

(Hyn në sallën e mbledhjes përfaqësuesja ligjore e znj. {...}, znj. {...}.)  

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Atëherë, ju jeni zonja {...}! 

 

{...}: Po! 

 

Naureda Llagami: Bashkëlidhur keni edhe mjetin e identifikimit. 

Nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor sot do të merret në shqyrtim çështja lidhur 

me ndërprerjen e marrëdhënieve të punës për zonjën {...}, në pozicionin e kancelares së 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. Në zbatim të të gjithë procedurave, 

sot është caktuar zhvillimi i një seance dëgjimore thjesht për t’ju informuar ju lidhur me 

procedurat. Do i jepet fjala relatorit të projekt-aktit dhe më pas do ju kalojë fjala juve, për 

të parashtruar nëse keni diskutime lidhur me çështjen.  

Paraprakisht jeni njohur me aktet? 

Jeni në dijeni sot? 

 

{...}: Po! 

 

Naureda Llagami: Atëherë, i kalojmë fjalën zonjës Ukperaj, e cila është relatorja 

e çështjes. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Znj. {...} është kancelare në detyrë pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë. 

 

Me vendimin nr.496 datë 21.10.2020 “Për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kancelarëve në detyrë”, në zbatim të dispozitave të ligjit  nr.98/2016 dhe vendimit nr.424 
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datë 12.10.2020, Këshilli  i Lartë Gjyqësor ka filluar procedurën e verifikimit për 

plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, verifikimin e figurës dhe 

pasurisë për kancelarët në detyrë, ndër të cilët znj. {...}. Me këtë vendim, pas zhvillimit të 

procedurës së shortit, jam caktuar unë në cilësinë e relatores. 

Në vijim të procedurave zonja{...}është njoftuar për fillimin e verifikimit të 

kushteve dhe kritereve të pozicionit dhe pasurisë dhe figurës; të drejtën për të kërkuar 

përjashtimin e relatores apo të ndonjërit prej anëtarëve të Këshillit; është njoftuar për 

plotësimin e formularit deklarues për adresën postare, adresën elektronike dhe kontaktin 

telefonik, për qëllime të procedurës së verifikimit.  

Në vijim janë dërguar në rrugë elektronike formularët dhe autorizimet përkatëse 

sipas përcaktimeve të pikës 15, seksioni C, kreu IV, të vendimit nr. 424/2020. 

Në vijim të procedurës, në cilësinë e relatores (në emër të Këshillit), i kam 

kërkuar ILDKPKI-së listën me kancelarët në detyrë në proces verifikimi, duke përcaktuar 

edhe afatin e dorëzimit të deklaratës, sipas përcaktimeve të Kreu VI, ndarja B, të 

vendimit nr. 424, datë 12.10.2020. Është realizuar një shtyrje e afateve të plotësimit të 

deklaratës, pasi zonja{...}nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore. Është plotësuar 

deklarata e pasurisë. I është dërguar ILDKPKI-së dhe në vijim të procedurave, janë kryer 

të gjithë verifikimet për efekt të verifikimit të plotësimit të kushteve dhe kritereve ligjore, 

të verifikimit të pasurisë dhe të verifikimit të figurës. 

Në cilësinë e relatores jam ndalur fillimisht kryesisht në verifikimin e të dhënave 

lidhur me kushtet dhe kriteret ligjore për punësimin e zonjës{...}në pozicionin e 

kancelares, sepse nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore është përcjellë pranë Këshillit një 

informacion nga i cili rezultonin të dhëna vetëm për punësimin e saj pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, punësim që fillonte nga muaji nëntor 2013 deri 

në muajin tetor 2020.  

Ndodhur në një situatë faktike të dukshme ku nuk rezultonte i plotësuar kriteri i 

përvojës profesionale jo më pak se 8 vjet në pozicion, me vendimin e datës 18.11.2020, 

pas propozimit tim, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ka 

vendosur që zonjës {...} t’i komunikohet gjetje paraprake në procedurën e verifikimit të 

kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, që lidhet pikërisht me përvojën e saj 
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profesionale më pak se 8 vjet. Ndërkohë që, kancelarja në detyrë është ftuar për të 

paraqitur shpjegime lidhur me gjetjen e procedurës së verifikimit, si dhe të çdo 

dokumentacioni mbështetës tjetër provues sipas vlerësimit të saj. 

Pasi ka marrë dijeni për gjetjen e komunikuar, zonja {...}, më datë 18.12.2020 ka 

dërguar në Këshill një vërtetim për punësimin e saj pranë zyrës së noterit {...}. Në këtë 

vërtetim parashikohej se: “Vërtetoj se znj. {...}, e bija e {...}, e datëlindjes {...}, lindur në 

Çorovodë, Skrapar, dhe banuese në Vlorë, ka punuar ai asistente pranë noter {...}, nga 

data 02.07.2012 deri në datë 31.10.2013.” 

Pas administrimit të këtij vërtetimi, nga ana ime si relatore kam vijuar procedurat 

e verifikimit lidhur me natyrën e këtij punësimi të parashtruar nga znj. {...}, duke iu 

drejtuar dhe kërkuar praktikën e punësimit vetë noterit {...}, i cili për një kohë shumë të 

gjatë nuk ka kthyer përgjigje dhe kjo ka detyruar që të kërkohet një informacion i 

detyruar pranë Dhomës së Noterëve Vlorë, Dhomës Kombëtare të Noterëve dhe vetë 

noterit z. {...}.  

Në përgjigje të një kërkese të përsëritur, noteri me shkresën e datës 05.02.2021, 

protokolluar në Këshill në datën 15.02.2021 ka shpjeguar se: “...znj.{...} gjatë periudhës 

02.07.2012 deri në 31.10.2012 ka kontribuar si asistente pa kundër shpërblim mbi baza 

vullnetare për të mësuar profesionin pranë zyrës time noteriale. Sa më sipër citoj dhe 

dispozitat përkatëse që bën Kodi i Punës pikërisht nenin 5, pika b dhe nenin 17, pika 1 në 

lidhje me punën e kryer mbi baza vullnetare dhe të mësimit të profesionit...” (citohet në 

vërtetim edhe përmbajtja e neneve përkatëse të Kodit të Punës). 

Noteri ka parashtruar se palët kanë rënë dakord që kjo praktikë nuk do të shërbejë 

për t’u regjistruar pranë Dhomës Kombëtare të Noterisë pa marrë me shkrim pëlqimin e 

Dhomës së Noterisë Vlorë.  

Ndërkohë, Dhoma Kombëtare e Noterëve me shkresën e datës 15.02.2021, ka 

njoftuar se: “... pas komunikimit me noterin {...}, prej tij na u bë me dije se znj.{...} ka 

realizuar vetëm praktikën pa pagesë pranë zyrës së tij noteriale, ajo nuk ka qenë as e 

punësuar dhe as e regjistruar si asistent notere pranë këtij noteri”. 

Procedura e verifikimit për kriteret e pasurisë dhe figurës ende nuk ka përfunduar, 

pasi priten përgjigje për informacionet e kërkuara nga institucionet ligjzbatuese.  
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Në vijim të procedurës së verifikimit, lidhur me plotësimin e kushteve dhe 

kritereve ligjore të pozicionit, nga dokumentacioni i ndodhur në dosjen personale të 

kancelares, rezulton se: Znj. {...} më datë 16.02.2012 kishte përfunduar studimet e larta 

duke marrë diplomën “Bachelor në Drejtësi”, në Fakultetin e Shkencave Humane pranë 

Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. 

Në periudhën 2012 – 2014 kishte ndjekur programin e studimeve “Master 

profesional në Shkenca Administrative” në Universitetin “Ismail Qemali”, duke u 

diplomuar në datë 10.7.2014. 

Në periudhën 2015 – 2018 kishte ndjekur programin e studimeve “Master i 

Shkencave” në “Të drejtë publike dhe ndërkombëtare publike”, pranë Universitetit 

“Pavarësia”  Vlorë, duke u diplomuar më datë 10.04.2018. 

Lidhur me eksperiencën profesionale, nga aktet e dosjes personale të kancelares, 

rezulton të jetë emëruar në detyrën e sekretares gjyqësore pranë Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Vlorë me urdhrin nr.{...}, datë 01.11.2013, të Ministrit të Drejtësisë 

dhe po me të njëjtin urdhër ishte komanduar ne pozicionin e kancelares të kësaj gjykate, 

detyrë të cilën e ushtronte prej datës 04.11.2013 e në vijim.  

Referuar librezës së punës me nr. regjistri themeltar 04, hapur pranë Gjykatës 

Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, rezulton të jetë pasqyruar marrëdhënia e punës 

si kancelare e kësaj gjykate prej datës 04.11.2013 dhe në vijim. Në këtë librezë dhe në 

aktet e administruara në dosjen e saj, nuk rezultojnë të dhëna për një marrëdhënie tjetër 

punësimi, para momentit të fillimit të ushtrimit të detyrës që mban aktualisht znj.{...}. 

Sa më sipër, rezulton se nga data 04.11.2013, datë në të cilën rezulton të ketë 

filluar punë për herë të parë, pas diplomimit në Fakultetin e Drejtësisë, deri në datën 

21.10.2020, datë në të cilën Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit për 

kancelarët në detyrë, znj.{...}ka pasur përvojë profesionale pune për një kohëzgjatje 6 

vite, 11 muaj e 17 ditë. Ndërkohë nga data e fillimit të punës më 04.11.2013 deri në datën 

kur është përpiluar relacioni, kohëzgjatja e marrëdhënies së punës shkon në 7 vite e 5 

muaj. Ende edhe sot kohëzgjatja e marrëdhënies së punës është më pak se 8 vjet.  

Sa i përket marrëdhënies së punësimit të parashtruar prej saj si përvojë 

profesionale pranë zyrës së noterit {...}, sipas vërtetimit të lëshuar prej vetë noterit dhe 
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shkresës së Dhomës Kombëtare të Noterisë, rezulton se znj.{...} ka asistuar pa kundër 

shpërblim dhe mbi baza vullnetare për mësimin e profesionit, pranë zyrës së noterit {...} 

nga data 02.07.2012 deri në datën 31.10.2013, për një kohëzgjatje prej 1 vit e 2 muaj e 29 

ditë.  

Lidhur me kriteret e përgjithshme ligjore që duhet të plotësojnë kandidatët për 

kancelarë si dhe kancelarët në detyrë, me qëllim vijimin  e procedurës së verifikimit për 

kushtet dhe kriteret ligjore të pozicionit, në ligjin nr. 98/2016, “Për pushtetin gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, në nenin 83 parashikohet se: “1. Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

brenda gjashtë muajve nga krijimi i tij, verifikon plotësimin e kushteve dhe kritereve 

ligjore të pozicionit, sipas parashikimeve të këtij ligji, si dhe bën verifikimin e figurës dhe 

të pasurisë së kancelarëve në detyrë.”.  

Kriteret e parashikuara në nenin 55, pika 1, të ligjit nr. 98/2016, përcaktohen si 

kritere të përgjithshme të pranimit në shërbimin civil gjyqësor edhe në nenin 21, të ligjit 

nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar. Në vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor me nr.424, datë 12.10.2020, në Kreun XI, pika 119, parashikohet se: “119. 

Kancelari në detyrë i nënshtrohet verifikimit: a) të kushteve dhe kritereve formale të 

pranimit në shërbimin civil gjyqësor si vijon : i) kushteve/kritereve të përgjithshme sipas 

nenit 55, pika 1 të ligjit “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë” në lidhje me nenin 21 të ligjit “Për nëpunësin civil”; ii) të kritereve të veçanta 

sipas nenit 56, pika 1 të ligjit “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”. b) të pasurisë dhe figurës.” 

Sa i përket kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, sipas nenit 56, pika 1 i 

këtij ligji parashikohet se: “1. Për t'u pranuar në provimin e pranimit për formimin 

fillestar për kancelar, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kriteret e veçanta si vijon:  

a) të jenë diplomuar në drejtësi ose ekonomi në nivelin “Master shkencor” ose të 

barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë;  

b) të kenë përvojë profesionale mbi tetë vjet, nga të cilat së paku tre vjet në 

pozicione administruese ose pesë vjet në sistemin gjyqësor.”  
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Kjo e dyta duhet të plotësohet edhe nga kancelarët në detyrë dhe duhet të 

verifikohen nga Këshilli gjatë verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për pozicionet 

edhe për ta. 

Lidhur me kriteret e përgjithshme sipas nenit 55, pika 1, të ligjit nr. 98/2016, për 

kancelaren në detyrë znj. {...}, u verifikuan kriteret e përgjithshme për pranimin ne 

shërbimin civil gjyqësor, si: qenia e shtetësisë shqiptare; zotësia e plotë për të vepruar; 

zotërimi i gjuhës shqipe të folur dhe të shkruar; kushtet shëndetësore që e lejojnë të 

kryejë detyrën; mosdënimi me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për 

kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje; të gjitha kushte të cilat plotësohet, së 

bashku me mosekzistencën e asnjë mase disiplinore të largimit të saj nga shërbimi civil.  

Për znj.{...}nuk rezulton të jetë marrë masa disiplinore e largimit nga detyra, pasi, 

sipas vërtetimit të lëshuar nga vetë Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, ndaj 

znj.{...}nuk rezulton të ketë deri në këtë datë masë disiplinore në fuqi, ndërkohë pas datës 

26.03.2019, nuk rezultojnë të jenë dhënë as nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili është 

organi që procedon disiplinarisht kancelarët, ndonjë masë disiplinore. 

Lidhur me kriteret e veçanta sipas nenit 56, pika 1, të ligjit nr. 98/2016, plotësohet 

kriteri i parë për sa i përket nivelit të arsimimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme 

për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës.  

Ndërkohë që, për sa i përket kriterit të dytë të përvojës profesionale mbi 8 vjet, 

nga të cilat së paku tre vjet në pozicione administruese ose pesë vjet në sistemin gjyqësor, 

nga verifikimi i librezës dhe i të gjithë dokumentacionit, rezulton se znj.{...}nuk ka 

përvojë profesionale mbi tetë vjet. Konkretisht, nga momenti i fillimit të marrëdhënies së 

parë të punës, sipas përmbajtjes së librezës, më datë 04.11.2013 deri në datë 21.10.2020 

kur ndaj saj ka filluar procedura e verifikimit, rezulton të ketë përvojë profesionale pune 

6 vite, e 11 muaj e 17 ditë, më pak se 8 vite përvojë profesionale sipas parashikimeve të 

ligjit. 

Kohëzgjatja e marrëdhënies së shërbimit për mësimin e profesionit pranë zyrës 

noteriale nga data 02.07.2012 deri në datën 31.10.2013, nuk mund të konsiderohet 

përvojë profesionale për efekt të këtij kriteri, për sa më poshtë: 
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Koha e shërbimit me qëllim mësimin e profesionit të znj.{...}pranë zyrës noteriale 

nuk përbën marrëdhënie punësimi në kuptim të nenit 12 të Kodit të Punës pasi nuk 

rezulton që midis palëve të ketë ekzistuar një marrëdhënie kontraktore, e formalizuar me 

shkrim ose jo, në bazë të së cilës  të jetë parashikuar dhe zhvilluar një marrëdhënie 

punësimi si marrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit, e cila përmban të 

drejtat dhe detyrimet e palëve në kuadër të kësaj marrëdhënieje. 

Nuk rezulton që kjo kohë e shërbimit të znj.{...}pranë zyrës noteriale të jetë 

krijuar mbi bazën e një kontrate në cilësinë e asistentit të noterit, sipas parashikimeve të 

ligjit nr. 9829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, (këtu është marrë parasysh ligji në fuqi 

për krijimin e kësaj marrëdhënieje), në nenin 3/c të të cilit parashikohej se: “Noteri, në 

ushtrimin e veprimtarisë së vet noteriale, mund të asistohet nga një ose më shumë 

asistentë. Brenda 15 ditëve nga lidhja e kontratës me asistentin, noteri duhet të depozitojë 

në dhomën e noterisë ku është anëtar, në Dhomën Kombëtare të Noterisë dhe në 

Ministrinë e Drejtësisë kopje të kontratës dhe dokumentacionit ligjor të kërkuar për 

asistentët. Përpara fillimit të ushtrimit të veprimtarisë së tij, asistenti duhet të regjistrohet 

në regjistrin përkatës të Ministrisë së Drejtësisë dhe të depozitojë dokumentacionin e 

kërkuar prej saj”. Në rastin konkret, nga dokumentacioni i administruar, rezulton se midis 

znj.{...} dhe noterit {...} nuk rezulton të jetë lidhur një kontratë e kësaj natyre dhe as të 

jenë përmbushur detyrimet për deklarimin dhe regjistrimin e saj pranë Dhomës 

Kombëtare të Noterisë dhe Ministrisë së Drejtësisë. 

Koha e shërbimit të znj.{...}pranë zyrës noteriale përbën një marrëdhënie të 

ngjashme me kontratën e mësimit të profesionit, sipas parashikimeve të nenit 17 të Kodit 

të Punës, gjatë kohëzgjatjes të së cilës personi i punësuar për të mësuar profesionin, 

qëndron pranë një profesionisti, me qëllim mësimin e profesionit nën udhëzimet e këtij të 

fundit. Marrëdhënia konkrete, duke iu referuar natyrës së saj, qëllimit dhe kushteve në të 

cilat është zhvilluar mund të cilësohet si e ngjashme me praktikën profesionale, e cila 

konsiston në mësimin e një profesioni të caktuar, pranë një profesionisti të fushës 

përkatëse, nën drejtimin dhe përgjegjësinë e tij, sipas mënyrës së përcaktuar nga autoriteti 

kompetent. Në rastin konkret, në ligjin “Për noterinë”, në fuqi në kohën e krijimit të kësaj 
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marrëdhënieje, mësimi i profesionit pranë noterit, mund të zhvillohej vetëm mbi bazën e 

kontratës së asistentit. 

Edhe nëse kjo marrëdhënie do kishte qenë mbi këtë bazë dhe sipas parashikimeve 

të ligjit, duke u konkretizuar në formën e një kontrate të lidhur midis subjektit në cilësinë 

e asistentit dhe noterit, duke u depozituar pranë autoriteteve respektive, përsëri nuk mund 

të cilësohej si një periudhë “përvoje profesionale” në kuptim të nenit 55, pika 1, të ligjit 

nr. 98/2016.  

Sa i përket kuptimit të “përvojës profesionale”, dhe kushteve që duhet të plotësojë 

një aktivitet profesional për t’u vlerësuar si i tillë, në ligjin nr. 98/2016, ligjin nr. 

152/2013 apo Kodin e Punës, nuk rezulton që të ketë një përkufizim. Në ligjin nr.10171 

datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 4, 

shkronja “dh”, parashikohet se: “Përvojë profesionale” është ushtrimi i ligjshëm i një 

profesioni, për një periudhë të caktuar kohe, të parashikuar në marrëveshje 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, me ligj apo me akt nënligjor”. 

Në rastin konkret, koha e qëndrimit pranë zyrës noteriale, mbi baza vullnetare, për 

mësimin e profesionit, nuk mund të kualifikohet si përvojë profesionale në kuptim të 

ligjit, pasi gjatë kësaj periudhe qëllimi i kësaj marrëdhënieje të krijuar nuk ka qenë 

ushtrimi i profesionit pranë noterit, duke u shoqëruar me përmbushjen e detyrave 

përkatëse nën mbikëqyrjen e profesionistit, por mësimi i këtij profesioni duke ndjekur 

nga afër veprimtarinë e tij. 

Nëse i referohemi terminologjisë së përdorur nga ligjvënësi në nenin 56 të ligjit 

nr. 98/2016, për efekte krahasuese lidhur me përvojën e kërkuar për pozicione të 

ndryshme në shërbimin gjyqësor civil, rezulton se për pozicionet e kancelarit, ndihmësit 

ligjor dhe kryesekretarit, ligjvënësi ka përdorur termin “përvojë profesionale”, duke i 

mëshuar këtij termi, ndërsa për sekretarin gjyqësor, përdoret termi “përvojë” prej të 

paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që 

lidhet me gjykatën”.  

Duke iu referuar përcaktimeve specifike për këto pozicione, rezulton se, në rastet 

kur praktika profesionale duhet të kualifikohet si përvojë për efekt të kualifikimit për një 

pozicion në shërbimin civil gjyqësor, ky fakt është përcaktuar në mënyrë të shprehur prej 
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tij, duke u specifikuar në dispozitën përkatëse. Në rastet e tjera, duke iu referuar 

terminologjisë së përdorur, rezulton se ligjvënësi e ka cilësuar përvojën e nevojshme e 

cila përbën kriter për pranimin për një pozicion të caktuar, si “përvojë profesionale”, dhe 

jo thjesht si përvojë e cila mund të përfshijë në të edhe periudhën e praktikës profesionale 

apo kohën e mësimit të një profesioni të caktuar pranë një profesionisti. Po ashtu, në 

rastet kur përvoja, përveçse duhet të përmbushë kushtin për të qenë në profesion, duhet të 

ketë edhe elementë specifikë që lidhen me fusha të caktuara të ushtrimit të tij, ligjvënësi e 

ka cilësuar në mënyrë të shprehur, duke përcaktuar si në rastin e këshilltarëve ligjorë për 

të cilët, sipas parashikimeve të nenit 56, pika 3 dhe 34, pika 6, shkronja “b”, të ligjit nr. 

98/2016, përvoja profesionale duhet të jetë si nëpunës i lartë në sistemin gjyqësor ose të 

prokurorisë, në administratën publike, profesionet e lira, etj.   

Sa më sipër, periudha kohore 02.07.2012-31.10.2013, gjatë se cilës znj.{...} 

rezulton të jetë angazhuar në një veprimtari të ngjashme me praktikën profesionale, duke 

mësuar profesionin dhe jo duke e ushtruar konkretisht atë, nuk mund të konsiderohet si 

“përvojë profesionale” për efekt të plotësimit të kriterit ligjor të parashikuar në ligj. Në 

këto kushte, kjo veprimtari nuk konsiderohet përvojë profesionale sepse nuk rezulton të 

ketë qenë një eksperiencë gjatë së cilës është ushtruar në mënyrë aktive profesioni i 

juristit.  

Duke vlerësuar kushtet e veçanta për pozicionin e kancelarit, sipas parashikimeve 

të nenit 56, pika 1 të ligjit nr. 98/2016, rezulton se znj.{...} nuk plotëson kushtin e 

veçantë të pasjes së përvojës profesionale mbi tetë vjet, deri në momentin e fillimit të 

procedurës së verifikimit me vendimin nr.496 datë 21.10.2020 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor dhe as deri në momentin e kryerjes së verifikimit, dhe as deri më sot në 

mbledhje plenare. 

Duke vlerësuar të plotë procedurën e verifikimit të ndjekur deri në këtë moment 

për znj.{...}, në veçanti, verifikimet në lidhje me kriterin e veçantë ligjor për pozicionin e 

kancelarit, sipas së cilit ai duhet të ketë përvojë profesionale mbi tetë vjet, nga të cilat së 

paku tre vjet në pozicione administruese ose pesë vjet në sistemin gjyqësor, sipas 

parashikimeve të nenit 56, pika 1, prej meje si relatore iu parashtrua rasti Komisionit të 
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Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, pasi ishin ezauruar të gjitha hapat 

proceduralë për komunikimin e gjetjes dhe dhënien e shpjegimeve nga ana e kancelares. 

Në mbledhjen e datës 13.04.2021, Komisioni, e vlerësoi të plotë procedurën e 

verifikimit dhe dokumentacioni i administruar në kuadër të saj, në lidhje me kushtet dhe 

kriteret formale të pranimit në shërbimin civil gjyqësor për kancelaren në detyrë pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, znj.{...} dhe vendosi që çështja të 

kalonte për shqyrtim në Mbledhje Plenare, pa qenë e nevojshme përfundimi i verifikimit 

për kriterin e pasurisë dhe të figurës. 

Ky është relacioni i përgatitur nga ana ime, ku shpjegohen të gjitha hapat 

proceduralë, gjetjet, mënyra dhe arsyetimi ligjor mbi të cilën bazohet edhe propozimi sot 

për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për zonjën Myftari. I takon Këshillit dhe 

mbledhjes plenare për të vlerësuar nëse procedura e verifikimit deri tani është e plotë dhe 

nuk është e nevojshme që të vijohet nga ana ime si relatore me përfundimin e procedurës 

për verifikimin e pasurisë dhe të figurës.  

Në eventualitetin që Këshilli do të vlerësojë plotësinë e procedurës, do të kalojmë 

pastaj edhe në propozimin tjetër lidhur me ndërprerjen e marrëdhënies së punësimit të 

zonjës {...} në funksionin e kancelares dhe vijimin e saj në pozicionin ku ajo edhe është 

emëruar, atë të sekretares gjyqësore. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Fjalën ia jap përfaqësueses së zonjës {...}. 

 

{...} (Avokate): Faleminderit, zonja Kryetare! 

Faleminderit të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Ju bëj me dije se zonja {...} është kancelarë në detyrë pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. Me vendimin nr.496 datë 21.10.2020 “Për 

fillimin e procedurës së verifikimit të kancelarëve në detyrë” dhe ligjin nr. 98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

ka filluar procedurën e verifikimit, plotësimin e kritereve dhe kushteve ligjore për 

pozicionin, verifikimin e figurës dhe pastërtisë për kancelarët në detyrë, ndër të cilët 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 13.07.2021 (Pika 10) 
 

 

83 

zonja {...} rezulton se nuk përmbush kriterin e punësimit, atë të mbi 8 vite përvojë 

profesionale pune.  

Bëj me dije të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, se zonja {...} ka 

filluar punë në datën 04.11.2013 si sekretare dhe më pas kancelarë e komanduar pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë dhe prej datës 04.11.2013 deri më sot ka gjithsej 7 

vjet e 8 muaj punë. Përveç kësaj, ka sjellë edhe një vërtetim që ka punuar prej 1 viti e 2 

muaj e 29 ditë pranë noterit {...}, punë në të cilën pavarësisht se ka qenë një punë e 

papaguar, ajo e ka ushtruar me qëllimin jo vetëm të mësojë profesionin, sikurse u relatua 

edhe nga relatorja e çështjes, por qëllimi i saj ka qenë që ta ushtrojë këtë profesion edhe 

në të ardhmen, pra atë të noterisë. Në momentin e punësimit të saj si kancelarë pranë 

Gjykatës Administrative, është detyruar të heqë dorë nga qëllimi i saj për ta ushtruar këtë 

profesion dhe nuk i është nënshtruar provimit të Dhomës së Noterisë dhe në këto kushte e 

ka ndërprerë qëllimin e saj. Qëllimi nuk a qenë vetëm mësimi i profesionit, ka qenë edhe 

ushtrimi i profesionit dhe realisht ajo ka kryer të gjitha detyrat si notere, pavarësisht se 

nuk kishte të drejtën për të vënë vulën dhe firmën e noterit, pasi ka përpiluar të gjitha 

kontratat, testamentet, deklaratat, gjithçka, çdo punë që bën një noter e ka bërë pranë 

kësaj zyre. Pra nuk ka qenë vetëm në kuptimin e asistentit të noterit për të mësuar, si 

praktikë, pra siç u trajtua nga ana e relatores, por ka qenë edhe qëllimi që ajo ta mësojë si 

profesion dhe ta ushtrojë në të ardhmen. Nga momenti i punësimit në administratën 

shtetërore është detyruar të heqë dorë nga ky profesion dhe të vazhdojë punën në 

administratë.  

Gjithashtu, për sa i përket kushteve dhe kritereve ligjore të pozicionit, neni 56, 

pika 1 e këtij ligji parashikon se për t’u pranuar në provimin e pranimit në formimin 

fillestar për kancelarë, kandidati duhet të plotësojë kriteret e veçanta si vijon: b) të ketë 

përvojë profesionale mbi 8 vjet, nga të cilat të paktën tre vjet në pozicione administruese 

ose pesë vjet në sistemin gjyqësor. Zonja{...}ka më tepër se 5 vjet në sistemin gjyqësor. 

Ka 7 vjet e 8 muaj që e ushtron këtë detyrë, pa ndërprerje. Duhet të kuptojmë që, duke 

qenë që nuk ka një përkufizim të saktë se çfarë kuptohet me “përvojë profesionale”, nuk 

ka asnjë përkufizim në Kodin e Punës, madje as në ligjin nr. 98/2016 “Për pushtetin 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. “Përvojë profesionale”, sipas një përkufizimi të 
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bërë në ligjin nr.10171, darë 22.10.2019 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e 

Shqipërisë”, në nenin 4 thuhet se: “Përvojë profesionale" është ushtrimi i ligjshëm i një 

profesioni...”, pa cituar se çfarë lloj profesioni. Boll të jetë një profesion. Ajo e ka 

ushtruar një profesion pranë kësaj zyre noterie, për një periudhë të caktuar kohe. Ka një 

kontratë me zotin {...}, ka një kontratë që në dijeninë time ndodhet në dosjen gjyqësore të 

saj, ka një kontratë që ka qenë në marrëdhënie pune, por kjo kontratë nuk është 

regjistruar pranë Dhomës së Noterisë Vlorë.  

Gjithashtu, “përvojë profesionale” është ushtrimi i ligjshëm i një profesioni, për 

një periudhë të caktuar kohe, të parashikuar në marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara 

nga Republika e Shqipërisë, me ligj apo me akt nënligjor. Pavarësisht pra, se nuk e ka 

ushtruar profesionin e noterit, siç edhe e shpjegova, ajo ka ushtruar të gjitha funksionet e 

noterit dhe si e tillë, kjo duhet të konsiderohet si përvojë punë dhe jo si praktikë 

mësimore. Pra qëllimi i punësimit pranë kësaj zyre ka qenë jo vetëm mësimi profesional, 

por edhe ushtrimi i këtij profesioni në të ardhmen, në mënyrë që ta ushtronte pavarësisht 

kushteve që iu desh ta ndërpriste. Pra ka qenë e punësuar, edhe pse pa pagesë. Nuk do të 

thotë që çdo punë të jetë me pagesë, që të konsiderohet “përvojë pune”/ “përvojë 

profesionale” dhe të jetë me pagesë. Ka shumë punë që njihen edhe nga Kodi i Punës si 

punë të papaguara. Kjo nuk do të thotë që nuk është përvojë profesionale. Madje edhe në 

profesionin e avokatit duhet patjetër të bësh një vit si asistent dhe pastaj të lind e drejta t’i 

drejtohesh Dhomës së Avokatisë për të marrë licencën e avokatit. Pra kjo mund të 

konsiderohet përvojë profesionale pune sepse është një eksperiencë pune dhe ka lidhje 

me sistemin gjyqësor dhe është e fushës juridike, nuk është jashtë kësaj fushe.   

Në këto kushte, që mos të zgjatem edhe më shumë, se relatorja i sqaroi shumë 

mirë të gjitha, në këto kushte, mendoj se zonja{...}plotëson edhe kriteret e veçanta të 

nenit 56, të ligjit nr. 98/2016 për të qëndruar dhe për të ushtruar profesionin e 

saj/pozicionin e saj të punës, atë të kancelares pranë Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Vlorë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ndonjë pyetje për përfaqësuesen? 
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(Zonja Kadi drejton një pyetje e cila nuk dëgjohet, për shkak se mikrofoni ka qenë 

i fikur.)  

  

 {...} (Avokate): Për sa kohë që ka filluar të punojë si asistente pranë zyrës 

noteriale, ka pasur disa detyra të ngarkuara nga noteri. 

 Brunilda Kadi: Jo, jo, ndonjë përgjegjësi. 

 {...} (Avokate): Përgjegjësia është, në momentin që ajo do të përpilonte një 

kontratë, kishte përgjegjësi ta përpilonte këtë kontratë sipas ligjit. 

 Brunilda Kadi: Nëse nuk e bënte, çfarë ndodhte? 

 {...} (Avokate): Nëse nuk e bënte, normal që do kontrollohej nga noteri. 

 Brunilda Kadi: E kuptoj! Nëse ajo nuk e bënte mirë punën që i ishte ngarkuar, 

cila ishte pasoja? 

 {...} (Avokate): Pasoja nuk kishte sepse normalisht firmoste dikush tjetër, nuk 

firmoste ajo, por kjo nuk do të thotë që nuk është eksperiencë pune sepse nuk ka pasur të 

drejtën e firmës. 

 Brunilda Kadi: Unë nuk interpretova asgjë. 

 Pyetja ishte: Çfarë përgjegjësie kishte? 

 {...} (Avokate): S’kishte përgjegjësi ligjore sepse përgjegjësinë e mbante tjetër 

kush, e mbante noteri.  

 Brunilda Kadi: Po çfarë lloj përgjegjësie kishte në qoftë se s’kishte ligjore? 

 {...} (Avokate): Qëllimi ishte që ajo të mësonte, që kur të bëhej vetë notere, të 

dinte të bëheshin si duheshin. 

 Brunilda Kadi: Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Atëherë, faleminderit! 

Mund të vazhdoni për të lejuar Këshillin që të marri vendim. 

 

(Largohet nga salla e mbledhjes avokatja znj. {...}.)  
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 Naureda Llagami: Keni më diskutime? 

 Kalojmë në votim? 

  

 Brikena Ukperaj: Proceduralisht, duhet të votojmë njëherë pjesën e plotësisë së 

procedurës? Është e nevojshme që të vazhdojë procedura edhe për verifikimin e pasurisë 

dhe figurës? E kalojmë në dy faza vendimmarrjen. 

 

 Ilir Toska: Ajo që thotë zonja Ukperaj, a është i plotë verifikimi për kriterin që ka 

referuar? Unë vlerësoj që është i plotë dhe s’ka nevojë të merret dokumentacion tjetër. 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, jeni dakord që verifikimi është i plotë? 

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, propozimi i dytë? 

 

Brikena Ukperaj: Duke marrë parasysh se për zonjën{...}nuk plotësohet një nga 

kriteret ligjore të pozicionit, në zbatim të nenit 83, pika 4, propozoj ndërprerjen e 

marrëdhënieve të punës së zonjës {...} në funksionin e kancelares së Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. Në kushtet kur Këshilli në rastin e ndërprerjes 

së marrëdhënies së punës ka detyrimin për ta sistemuar në një pozicion të barasvlershëm 
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ose në një pozicion tjetër brenda sistemit, dhe në kushtet kur zonja{...}ka pasur një akt 

emërimi si sekretare gjyqësore, propozoj që të vijojë marrëdhënia e punës së saj në 

pozicionin e sekretares gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

Ndërkohë që efektet juridike të këtyre dy propozimeve, sipas nenit 83, pika 4, fillojnë pas 

marrjes formë të prerë të këtij vendimi. 

Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet zonjës {...} dhe Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë. Është njëkohësisht edhe përmbajtja e projekt-aktit të përgatitur. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Ndërprerjen e marrëdhënieve të punës së znj. {...}, në funksionin e kancelares 

së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

2. Vijimin e marrëdhënies së punës së znj. {...} në pozicionin ku ajo ka emërimin, 

atë të sekretares gjyqësore në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.   

3. Efektet juridike të pikave 1 dhe 2 të këtij vendimi, fillojnë pas marrjes formë të 

prerë të tij. 

4. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet znj. {...} dhe Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë. 
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5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar. 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

 

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


