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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 22.09.2021) 

 

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. Brunilda Kadi. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. 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. Brunilda Kadi. 

  

(Fillimisht trajtohet një çështje jashtë pikës së rendit të ditës.) 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Ndjesë për vonesën, por kisha problem lidhur me sistemin. 

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

22 shtator. 

Përpara se të shkoj tek rendi i ditës, dëshiroj të informoj Këshillin për një shkresë 

përcjellëse nga zoti Toro, e cila ka të bëjë me kërkesën që ka zoti Toro, drejtuar të gjithë 

anëtarëve, për të përfshirë në rendin e ditës të mbledhjes plenare, të projektrregullores së 

funksionimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor si dhe të ndryshimit të komisioneve të 

përhershme. 

Zoti Toro e ka përcjellë me protokoll këtë shkresë, e ka përcjellë edhe tek të gjithë 

kolegët nëpërmjet e-mailit, jo më pak se 5 minuta më parë. Shkaku i kësaj kërkese është 

rritja e efiçencës dhe përgjegjshmërisë së Këshillit, ndër të tjera, marrë në konsideratë 

edhe karakterin kolegjial të tij, kërkohet që sa më shpejt të jetë e mundur të miratohet 

Rregullorja e Brendshme e Këshillit, të cilin Komisioni i Posaçëm i krijuar nga Këshilli, e 

ka shtruar për diskutim që në muajin korrik. Miratimi i saj, jo vetëm do të ndihmojë në 
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respektimin e ligjit, do të frenojë çdo ushtrim të paligjshëm kompetencash, por në të 

njëjtën kohë do të shuajë edhe shqetësimet e partnerëve tanë që kanë ndihmuar në 

përgatitjen e disa akteve nënligjore. 

Në cilësinë e Kryetares, më lejoni t’ju sqaroj lidhur me çështjen sa më sipër, ku ju 

e dini shumë mirë që përmes e-mailit të 2 korrikut, nga përfaqësuesi i Komisionit të 

Përhershëm, i është përcjellë të gjithë anëtarëve projektrregullorja e institucionit, dhe nga 

ana tjetër i është bërë me dije që të gjithë anëtarëve që “...duke vlerësuar ngarkesën e 

punës së Këshillit në këtë periudhë por edhe ngutshmërinë e miratimit sa më shpejt të 

këtij akti, brenda mundësive, presim mendime dhe komentet tuaja deri në fillim të muajit 

shtator. Mbetet gjithashtu Komisioni edhe në pritje të mendimeve dhe sugjerimeve tuaja 

në lidhje me pjesën e parë të draft rregullores për të vijuar më pas me përpunimin e një 

drafti final, në të cilin do të reflektohen të gjithë mendimet e anëtarëve të Këshillit.” 

Atëherë, zoti Toro fillimisht kishte të gjithë mundësinë që të shprehej lidhur me 

përmbajtjen e rregullores, me nenet përkatëse, me dakordësinë e tij dhe më pas të na niste 

të gjithëve ne për përfshirjen në rendin e ditës. 

Ju e dini shumë mirë që kjo projektrregullore është akti më i rëndësishëm i 

Këshillit dhe si i tillë kërkon vëmendjen e të gjithëve ne dhe nuk është se ka munguar kjo 

vëmendje, prandaj, ju ftoj që të gjithëve që të shprehni komentet. Vetëm kur rregullorja të 

ketë formën ligjore për t’iu prezantuar Kryetares si akt final për mbledhjen plenare, 

atëherë Kryetarja ka të drejtën për ta përfshirë në rend të ditës, gjë që nuk është bërë nga 

asnjëri nga ne. 

Në lidhje me kërkimin e dytë të zotit Toro, ka të bëjë me tërheqjen e vëmendjes 

në respektim të nenit 62, pika 12 e ligjit “Për organet e qeverisjes së drejtësisë”, ku prej 

disa muajsh është tejkaluar afati për ndryshimin e komisioneve të përhershme, për të cilat 

dispozitat ligjore kanë përcaktuar në mënyrë shteruese kohëzgjatjen dhe 

domosdoshmërinë e ndryshimit të tyre. Procedurat e përcaktimit të përbërjes së 

komisioneve përcaktohet nga pika 2, e nenit 62 të ligjit të sipërcituar. 

Në fakt edhe lidhur me këtë çështje, unë besoj se kemi zhvilluar shumë mbledhje 

dhe shumë takime bashkë dhe jam munduar edhe të sqaroj edhe kush ka pasur interes 

lidhur me këtë çështje dhe e shikoj si diçka që, gjithsecili nga ne, kush ka pasur interes, të 

vinte të ma kërkonte. Ka pasur mbledhje plot gjatë këtyre muajve që pretendohet këtu që 
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nuk është marrë masa. 

Më lejoni t’ju informoj që nga ana ime si Kryetare e Këshillit dhe detyrimin që 

kam për mirëfunksionimin e punës në Këshillin e Lartë Gjyqësor, por gjithashtu edhe të 

prioritizimit të çështjeve që Këshilli trajton, kam marrë mendim si nga projektet tona që 

na asistojnë, ashtu edhe nga OPDAT-i dhe EURALIUS-i, lidhur me çështjen e ndryshimit 

të Komisioneve të Posaçme në Këshill. Të dyja projektet në fakt, më kanë sugjeruar që 

nuk ishte koha e përshtatshme për ndryshimin e komisioneve, duke qenë se në korrik, kur 

ishte data për ndryshimin e komisioneve, prioriteti i Këshillit ishin raportet e vlerësimit të 

performancës së gjyqtarëve që do promovoheshin për në Gjykatën e Lartë, gjithashtu 

edhe për gjykatat e apelit, duke parë situatën që kemi sot në sistem. Pikërisht, 

mirëfunksionimi i Këshillit është përparësi dhe pranimi i funksionalitetit mbi parimin e 

ligjshmërisë, dhe ky ka qenë një standard që ne e kemi mbajtur. 

Pasi u konsultova me projektet lidhur me këtë çështje dhe që më kanë orientuar që 

ndryshimi i komisioneve në këto momente do krijonte një lloj problematike dhe 

tranzicioni, i cili nuk do ishte shumë efektiv për sa i përket efiçencës, për të cilën të gjithë 

shqetësohemi. Vlerësuam që kjo çështje të jetë një pjesë e diskutimit pasi të mbaronte 

çështja e Gjykatës së Lartë dhe të apeleve.  

Këtë informacion ia kam disponuar çdo anëtari të Këshillit që ka ngritur situatën 

dhe ka pyetur mbi çështjen e ndryshimit të komisioneve. 

Këto ishin sqarimet e mia lidhur me kërkesën e zotit Toro, që e ka çuar për 

protokoll ditën e djeshme, datë 21 nëntor 2021 (lapsus muaji, pasi bëhet fjalë për muajin 

shtator, pra 21.09.2021). 

Atëherë, nëse nuk keni ndonjë gjë... 

Alban Toro: Për sa kohë më përmende emrin, kam të drejtë të flas edhe unë, apo 

jo? 

 

Naureda Llagami: Patjetër që keni të drejtë, zoti Toro! 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Me keqardhje po shikoj që vazhdon të jesh konsekuente në inkonsekuencën tënde. 

Përfshin në rendin e ditës çështje të cilat nuk i ke parashikuar në njoftimet përkatëse që i 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.09.2021 (Pika 1) 
 

 

5 

ke bërë Këshillit dhe diskuton (bën monologje), për çështje të cilat janë ligjore. Në fakt 

unë kam ngritur një shqetësim, pikërisht për këtë gjë, që ajo që konsiderohet si 

Kushtetuta e Këshillit, pra Rregullorja e Brendshme, për të cilët partnerët tanë kanë 

ngritur shqetësime të vazhdueshme, të dali në dritë të diellit.  

Nuk e di a ka gjë më serioze dhe me të rëndësishme sesa Këshilli të ketë një 

rregullore të saj, pikërisht për të harmonizuar ato kompetenca dhe për të mos spekuluar 

me komponentë të caktuar të cilët kërkojnë t’i ushtrojnë sipas dëshirës. 

Jo më larg, por ma ilustrove tani, një pjesë që ju merrni përsipër të pyesni 

partnerët nëse do respektohet ligji apo jo (e kam fjalën për ndryshimin e komisioneve). 

Ligji e ka sanksionuar aty dhe unë nuk kam pse t’ia marrë dorën partnerëve nëse duhet ta 

respektoj ligji apo jo. Nëse është e rëndësishme, është e rëndësishme sepse ligji ka 

përcaktuar afate konkrete dhe shteruese. Çështja më kryesore është, që çështjet 

diskutohen në Këshill, jo me partnerët. Unë nuk vij të paraqes shqetësimin në zyrën 

tënde, kur i vetmi institucion legjitim është mbledhja plenare, të cilën për fat të keq, ti po 

e mbyll dhe e hap sipas dëshirës. 

Në raste të tjera, kur ne dëshirojmë të diskutojmë në mbledhje plenare, vendoset 

shprehja “nuk është parashikuar në rendin e ditës”. Për procedurë, duhet ta parashtrosh, 

sipas normës përkatëse që ka ligji për mbledhjet plenare. Kështu që, unë nuk arrij dot të 

kuptoj nëse ke shqetësim pse nuk ke respektuar ligjin, apo po kërkon që të krijosh një 

mbrojtje për ato dispozita që nuk i ke respektuar. Me sa di unë, Komisioni përkatës e ka 

mbaruar detyrën e vet që i ka ngarkuar Këshilli për të krijuar rregulloren, e ka kaluar tek 

anëtarët dhe ata anëtarë që kanë pasur apo s’kanë pasur probleme me dispozita të 

caktuara të kësaj rregulloreje, i kanë dërguar pranë Komisionit (nëse i kanë dërguar). Unë 

personalisht, dhe nuk ia marrë dorën askujt, kam kontaktuar direkt me këta anëtarë të 

Komisionit, për të ezauruar ato problematika që kanë qenë, që në opinionin tim nuk 

shkonin apo shkonin, apo do duhet të ishin parashikuar apo jo. Gjithsesi, i vetmi 

institucion ku ky akt rregullativ do t’i nënshtrohet diskutimit përfundimtar, është 

mbledhja plenare dhe jo konsultat private nëpër zyra. Është mbledhja plenare që do të 

vendosë pikat mbi ‘i’. Është mbledhja plenare që do të shuajë çdo diskutim dhe 

normalisht do të formatojë vullnetin e Këshillit sipas vullnetit të shumicës. Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Zoti Toro, në fakt sapo e thatë që, unë për vete kam 

komunikuar me anëtarët dhe gjithashtu bëtë vërejtje që nuk duhet të takohemi nëpër zyra 

për të diskutuar. Në fakt, në e-mail nuk kemi asnjë koment tuajin, qoftë edhe dakordësim. 

Po ta shohësh me kujdes e-mailin, akti që më është propozuar nga Komisioni, nuk është 

një akt formal në kuptim të ligjit sepse nuk ka as relacion dhe as mendimet e anëtarëve, 

dhe as sugjerimet dhe as reflektime. Pra, në momentin që unë do t’i kem të gjitha, dhe në 

këtë rast gjej me vend që Komisioni t’i reflektojë kush anëtar paska dhënë komente dhe 

t’i pasqyrojë këto në relacion, në cilësinë e kryetares kam gatishmërinë më të madhe për 

ta përfshirë në rendin e ditës. Kështu që, nuk kuptoj pse e keni këtë qasje, që çoni 

shkresën për të thënë që, hajde të fusim rregulloren, kur ju shumë mirë e dini që ajo 

rregullore nuk është në variantin final. Në momentin që është në variantin final, pa 

diskutim, atëherë keni të drejtë të më thoni: -Pse Kryetare nuk e përfshin në rendin e 

ditës? 

 Po të shohim e-mailin, të paktën ky është i e-maili i fundit që unë si Kryetare 

kam marrë (si pjesë e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor), bën thirrje për mendime 

dhe komente. Po të shohim edhe rregulloren, rregullorja është draft, është me ngjyra, ka 

komente, i mungon relacioni dhe i mungon qasja që çfarë do kemi lidhur me qëndrimin e 

partnerëve tanë ndërkombëtarë, që çuditërisht ju  nuk doni që t’i merrni parasysh në këto 

momente. 

Kështu që, kjo pjesë, nuk besoj se më takon mua, por besoj na takon që të gjithëve 

t’i japim komente sepse rregullorja nuk është detyrim për kryetaren ta fusë në mbledhje, 

është detyrim për të gjithë anëtarët ta vlerësojnë dhe ta kemi gati për mbledhjen plenare. 

Kurse për sa i përket çështjes së dytë, është një praktikë shumë e njohur nga ana e 

Këshillit, që ne konsultohemi me partnerët tanë ndërkombëtarë dhe është një praktikë që 

ne e bëjmë përditë – dhe ju zoti Toro keni dhënë shembuj të kësaj praktike - duke filluar 

fillimisht me kontakte dhe më pas me opinione. Në qoftë se nga ana juaj vlerësohet që të 

marrë opinion, janë partnerët tanë që na kanë ndihmuar dhe na kanë mbështetur në të 

gjithë rrugëtimin tonë, nga dita e parë deri më sot, sepse ligji me të vërtetë ka gjëra por 

jemi ne prapë shumë koshient dhe shumë të ndërgjegjshëm mbi prioritetet që ka Këshilli. 

Vonesat që na janë shkaktuar në krijimin tonë, pa diskutim kanë krijuar edhe situata që 

neve nuk i përgjigjemi afateve kohore. Por ajo që ne kemi qenë të gjithë dakord këtu, ka 
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qenë që Këshilli do reagojë ndaj prioriteteve dhe parimi i funksionalitetit është mbi 

parimin e ligjshmërisë. Prandaj e bëra këtë çështje për diskutim (letrën tuaj) sepse mendoj 

që ky forum që jemi ne, mbledhja e Këshillit është mbledhje për të diskutuar këto gjëra 

Alban dhe nuk është mbledhje për të diskutuar çështje të tjera. Kjo është mbledhja jonë. 

Unë e ngrita këtu sepse juve ma drejtuat mua dhe besoj ia keni çuar të gjithë anëtarëve të 

tjerë këtë çështje, dhe është e drejta ime ta ngre dhe ta diskutoj me ju qëndrimin tim dhe 

pse unë nuk kam vepruar lidhur me Rregulloren e Brendshme dhe si e mendoj pjesën e 

komisioneve, sepse është përgjegjësia ime si Kryetare për propozimin, por është 

përgjegjësia ime, po si Kryetare, për mirëfunksionimin dhe për prioritetet që ka Këshilli.  

  

Alban Toro: Atëherë, meqenëse e vazhduat debatin, po përpiqem të sqaroj sepse 

po deformon edhe fjalët e mia. Nuk thashë unë që nuk kemi nevojë për ndihmën e 

partnerëve, -nëse më dëgjove qartë apo jo. Unë thashë që aty ku ligji është i qartë 

(“expressis verbis”), ne nuk kemi nevojë të kërkojmë opinione për diçka që ligji e ka 

qartësuar. Ka thënë që komisionet janë 2 vjet e gjysmë. Në këtë kuadër, nuk kemi nevojë 

çfarë të qartësohemi. Do na numërojnë muajt partnerët, që sa bëjnë 2 vjet e gjysmë? Unë 

jam për çfarëdolloj kontakti me këdo, me cilin do, jashtë apo brenda institucionit, në 

favor të kryerjes së realizimit të objektivave tona. 

Ajo që mua më erdhi keq është që përdor disa standarde. Aty ku dëshiron i 

përfshin në rendin e ditës sipas dëshirës. Aty ku nuk dëshiron, tregon procedurën se si 

përfshihen në rendin e ditës. Kjo është ajo që thashë për konsekuencën e inkonsekuencës 

tënde. O çdo gjë diskutohet pa pasur nevojë për një procedurë të caktuar për përfshirjen 

në rendin e ditës, ose çdo gjë do përfshihet në një procedurë të caktuar që t’i nënshtrohet 

rendit të ditës. 

 

Naureda Llagami: Alban, çështja që ke ngritur është çështje që është për 

diskutim. 

 

Alban Toro: Të lutem, mos më ndërprit!  

Nuk të ndërpreva dhe për korrektësi, mos e ndërprit tjetrit. 

Vazhdo tek pjesa tjetër, e cila i takon produktit që i takon Komisionit. 
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Komisioni e ka bërë këtë produkt, e ka kaluar tek anëtarët. Nëse larg qoftë 

Komisioni do na çmonte dhe nuk bën një relacion, ne do presim Komisionin? – Jo! 

Atëherë, atë produkt që ata kanë bërë (dhe është mirë që Komisioni të flasë pas meje për 

punën që ka bërë, meqenëse u bë objekt i këtij debati) edhe në mungesë të relacionit, 

secili nga ne ose ju kryesisht, mund ta përfshini, duke evidentuar që Komisionit nuk ia 

ndjen të bëjë relacionin dhe hajde ta diskutojmë, se kjo është Kushtetuta e këtij 

institucioni dhe pa Kushtetutë, mendoj që nuk ka të ardhme një institucion. Kështu që 

hajde ta përfshijmë një kohë e më parë. Nuk thashë ta përfshijmë sot. Se mos më 

keqkupton ndonjëri. Të thashë në një moment sa më shpejt të jetë e mundur, që do të 

thotë, sa më shpejt. Jo në kalendat greke. Por jo sot, se për sot nuk bëhet. Kështu që, në 

këtë kuadër, nuk e kuptoj shqetësimin tënd për letrën time, por është e vetmja formë që 

unë mund të kontaktoj zyrtarisht me anëtarë ose me Kryetaren, për të shprehur një 

shqetësim timin. Faleminderit!  

 

(Pas diskutimit, i jepet fjala zonjës kadi për të filluar relatimin e çështjes së parë 

të rendit të ditës.) 

Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

Në fakt, mu duk sikur kërkoi fjalën Zëvendëskryetari. Donte të thoshte diçka si 

kryetar i Komisionit të Përkohshëm për draftimin e Rregullores së Brendshme? Ndjesë 

nëse e kam keqkuptuar, por mu duk sikur u kërkua fjala nga Zëvendëskryetari. 

 

Maksim Qoku: Kërkova fjalën vetëm për sqarim. 

Të sqaroj palët.  

Naureda Llagami: Ndjesë Maksi sepse nuk kam dëgjuar. 

 

Maksim Qoku: Është e vërtetë ajo që thotë Albani, gjithsesi edhe ajo që thoni 

juve. Por në cilësinë e kryetarit unë dua të them vetëm këtë gjë, që kur kam dërguar e-

mailin në korrik, e kam dërguar pikërisht me sensibilitetin e pjesës tjetër të anëtarëve që 

s’kanë qenë pjesë e grupit të punës. Sepse duke qenë që rregullorja mbetet akti më i 

rëndësishëm për organin tonë dhe duke qenë që mbart mjaft probleme, opinione edhe të 

partnerëve tanë, unë kam paraqitur kërkesën për dhënien e mendimeve për pjesën tjetër 
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që nuk ka qenë në grupin e punës dhe kam vënë një afat, duke përdorur termin “deri në 

fillimin e shtatorit”. Aktualisht, për t’ju vënë në dijeni, unë po përpiloj me këshilltaren, 

relacionin përfundimtar, përderisa deri tani nuk më kanë ardhur opinione. Kam gjykuar 

që ta kthej në draft projekt, të bëj relacionin dhe t’jua sjellë juve dhe pastaj debatet le të 

bëhen në seancë për gjithkënd që kërkon. Kështu që, në këto momente që Albani ngriti 

debatin, unë jam në përpilim dhe në përfundim të relacionit për t’ju ardhur juve materiali 

i kompletuar, pa shënime dhe debati të bëhet në seancë. Vetëm këtë desha të them. 

Faleminderit! 

 

(Fillon trajtimi i çështjes së parë.) 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Maksi! 

Kalojmë, Bruna fjala për ty. 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

Në lidhje me projektraportin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtares {...}, 

me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016, sikundër edhe jeni njohur të 

gjithë anëtarët me këtë projektvendim dhe me kundërshtimet e gjyqtares të bëra brenda 

afateve ligjore, shkurtimisht po ndalem tek konkluzionet, për të mos ju marrë kohë të 

gjithëve në relatimin fjalë për fjalë. 

Gjyqtarja në këtë periudhë, aktualisht ushtron funksionin e saj në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Vlorë. Në projektraportin e vlerësimit, propozuar nga ana ime si 

relatore, është propozuar që gjyqtarja për grupkriterin e “Aftësive profesionale” të 

vlerësohet në nivelin "Shkëlqyeshëm" dhe me pikë 97 në total, dhe konkretisht sipas 

treguesve: “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose 

konfliktin e normave”, maksimalisht, 25 pikë. 

   “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, është propozuar të 

vlerësohet maksimalisht, me 25 pikë. 

Për treguesin “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, është 

propozuar të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, me 12 pikë. 

Tek treguesi “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit” është 
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propozuar të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë” me 10 pikë.  

Tek “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, të vlerësohet në nivelin 

“shumë i lartë”, me 25 pikë. 

 Për “Aftësitë organizative”, në projektraportin e vlerësimit është propozuar që 

gjyqtarja të vlerësohet në nivelin "Shkëlqyeshëm", duke u pikëzuar me 98 pikë dhe duke 

marrë pikët maksimale për të gjithë nëntreguesit, me përjashtim të treguesit “Rendimenti 

i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, ku është propozuar që të vlerësohet me 8 pikë, nga 

10 maksimale.  

Tek treguesi “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, është propozuar që 

të vlerësohet në nivelin e vlerësimit "Shkëlqyeshëm" dhe pikët maksimale 100.  

Për “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, është propozuar të vlerësohet 

në nivelin "Shkëlqyeshëm" me 93 pikë, duke zbritur nga të gjithë treguesit 5 pikët 

maksimale të mundshme që mund të merrte tek treguesi i fundit “Publikimet ligjore 

akademike”, pra nga 5 pikë që është maksimumi, është propozuar 0 pikë sepse nuk ka 

pasur të dhëna; dhe 2 pikë tek “Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtaritë ndërinstitucionale 

për përmirësimin e sistemit të drejtësisë”, e cila është propozuar të vlerësohet 3 pikë, pasi 

nuk ka pasur të dhëna nga burimet e vlerësimit që kanë qenë në dispozicion gjatë hartimit 

të projektraportit të vlerësimit.    

Në total, gjyqtarja propozohet të vlerësohet "Shkëlqyeshëm", me 388 pikë. 

Brenda afatit, siç relatova, gjyqtarja ka bërë kundërshtime vetëm për treguesin 

“Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale...”, ku siç jeni vënë në dijeni ajo 

ka paraqitur prova, sipas të cilave gjyqtarja ka marrë pjesë në grupe pune për draftimin e 

amendimeve kushtetuese të Gjykatës Kushtetuese për ndryshimet ligjore në ligjin 

8577/2000 dhe ka paraqitur edhe vërtetimin e datës 01.09.2021 nga Sekretari i 

Përgjithshëm i Kuvendit të Shqipërisë. 

Unë si relatore, pasi u njoha me këto kundërshtime dhe prova që ka paraqitur 

gjyqtarja, vlerësoj se për këtë tregues gjyqtarja duhet të vlerësohet dhe ka të dhëna. Kjo 

lloj veprimtarie përfshihet, sipas Metodologjisë, tek ato veprimtari që vlerësohen. 

Propozoj që ky tregues nga 3 pikë, të vlerësohet në 5, ndryshim i cili duhet të pasqyrohet 

tek pikëzimi në total nga 388 shkon në 390 dhe po kështu, ky tregues nga 93, shkon në 95 

pikë.  
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Pra propozimi im përfundimtar është siç ju ka ardhur projekti në fillim, përveç 

ndryshimeve tek grupkriteri i fundit nga 93 në 95 dhe në total nga 388 në 390. Vlerësimi 

në total është "Shkëlqyeshëm". Në qoftë se ka pyetje, diskutime, jam e hapur për anëtarët. 

Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Faleminderit, Bruna! 

Propozimi juaj edhe një herë për ta kujtuar, ishte për kriterin e fundit nga 93, në 

95? 

Brunilda Kadi: Po! Dhe në total të reflektohet nga 388 në 390. Vlerësimet nuk 

ndryshojnë. Janë "Shkëlqyeshëm". 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kemi ndonjë diskutim përpara se ta kalojmë në 

diskutim? 

 

Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, Brikena! 

Naureda Llagami: Po, Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: Unë jam anëtare e Komisionit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale dhe sikundër të tre anëtarët kemi votuar për plotësinë e procedurës dhe 

dokumentacionit të administruar në kuadër të kësaj procedure. Ndryshe nga relatorja, 

ndaj një qëndrim të ndryshëm, sipas mendimit tim, në vlerësimin e disa treguesve që 

lidhen me aftësitë organizative të gjyqtares. Do ndalem me hollësi. Bëhet fjalë për 

treguesin e “Respektimit të standardeve minimale kohore”, për treguesin e 

“Rendimentit...” dhe për treguesin e “Numrit mesatar të seancave gjyqësore dhe aftësitë e 

gjyqtares për të shmangur seancat joproduktive”. 

Paraprakisht, sikundër jeni njohur edhe me projektraportin, burimet e vlerësimit, 

duke qenë se jemi në një procedurë gradimi dhe kanë qenë edhe pjesë e dosjes së 

vlerësimit të dërguara nga organet e rivlerësimit, përbëjnë edhe të gjitha ankesat e 

depozituara gjatë procedurës së vlerësimit, të trajtuara nga ish-Inspektorati i KLD-së apo 

sot nga ILD-ja, ato ankesa që janë përcjellë për trajtim ILD-së sot. 

Në projektraport shpjegohet me hollësi që tre ankesa që i përkasin periudhës së 
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vlerësimit 2013-2016 janë verifikuar në kuadër të veprimtarisë që ushtronte ish-

Inspektorati i KLD-së dhe që i referoheshin gjyqtares {...}, dhe edhe pse është 

konkluduar me arkivimin e ankesës, të tria këto ankesa janë referuar për t’u marrë 

parasysh në vlerësimin e saj etik dhe profesional për zvarritje të gjykimit. Unë jam njohur 

edhe me përmbajtjen e tre ankesave dhe me afatet kohore të cilat janë kapërcyer nga ana 

e gjyqtares. Nëse këto tre ankesa do të llogariteshin në llogaritjen matematikore të 

përqindjes së çështjeve të gjykuara tej standardit minimal, konkluzioni nuk do të ishte ai 

që është arritur në projektraport, por do të ishte në një masë më të lartë, që nuk justifikon 

në vlerësimin tim vlerësimin maksimal të gjyqtares për “Respektimin e afateve kohore”. 

Nga ana e Inspektoratit është evidentuar në disa raste që, pavarësisht se shtyrjet e 

seancave mund të kenë qenë jo për shkaqe personale të gjyqtares, por mënyra sesi ajo e 

ka menaxhuar procesin, ka sjellë zgjatje të standardeve minimale kohore, dhe për këtë 

arsye Inspektorati e ka referuar për vlerësim në kuadër të procesit të vlerësimit etik dhe 

profesional. 

Nisur nga këto burime vlerësime, nisur nga analiza matematikore por edhe logjike 

e të dhënave statistikore, pavarësisht se ne në vlerësimin e gradimit nuk kemi burim të 

dhënash për të gjitha çështjet por vetëm për ato dosje që janë pjesë e procesit të 

vlerësimit, unë mendoj që gjyqtarja nuk duhet të vlerësohet në vlerësimin maksimal me 5 

pikë, por duhet të vlerësohet me vlerësimin “mbi mesatar” me 4 pikë. Ky është propozimi 

i parë që dua të bëj lidhur me “Respektimin e standardeve minimale kohore”. 

Lidhur me “Rendimentin...”, unë konstatoj që në fakt rendimenti i përcaktuar nga 

ana e relatores në projektraport vlerësimi nuk përkon me pikëzimin që relatorja i ka bërë 

këtij treguesi. Në kushtet kur nuk kemi të dhëna të tjera dhe as arsyetohet pse duhet të 

shkojmë në një pikëzim më të lartë (pra nuk jepen arsye shpjeguese që mund të lidhen me 

volumin e punës), unë vlerësoj që, sikundër kemi vepruar edhe në rastet e tjera të 

gradimit kur ne nuk kemi të dhëna për tërësinë e çështjeve që i janë caktuar gjyqtarit, që 

ky rendiment nuk përkon me 8 pikë por përkon me 6 pikë, sipas Metodologjisë, dhe nuk 

ka të dhëna të tjera që mund të çojë në një pikëzim më të lartë. Pra 91% rendimenti, 

përkon me një pikëzim prej 6 pikësh. Shumë radhë e kemi rritur dhe e kemi rritur vetëm 

në rastet kur kemi pasur kundërshtime nga ana e gjyqtarit ose në rastet kur nga të dhënat 

statistikore kanë dalë se sa ka qenë numri i çështjeve të caktuara. Në këtë rast, referuar 
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projektraportit, nuk gjej arsye pse duhet të shkojmë në një pikëzim më të lartë se 6 pikë 

(pra në një pikëzim 8 pikë). Ky është propozimi i dytë që bëj për sa i përket 

“Rendimentit...”. 

Për sa i përket “Numrit mesatar të seancave dhe aftësisë së gjyqtares për të 

shmangur seancat gjyqësore joefektive”, në fakt, në dosjet që analizohen, shoh një dosje 

dhe ka 17 seanca gjyqësore, është çështja 2763 regj., datë 28.09.2015, ka pasur 17 

seanca, por 3 përgatitore dhe 14 seanca gjyqësore. Vërtet numri mesatar i seancave 

gjyqësore është rreth 5 pikë ca e përllogaritur në projektraport, pra është mbi 3. Në 

vlerësimin tim, duke parë ecurinë e kësaj çështjeje, sepse nëse duam të gjykojmë aftësinë 

e gjyqtarit, e shohim se si ai menaxhon një çështje komplekse, sigurisht duke mos i 

shmangur vështirësitë që paraqet çështja komplekse, por ajo që konstatoj nga përshkrimet 

që bëhen në raport, konstatoj që shtyhen disa herë seanca për marrjen e vendimeve të 

ndërmjetme, për shembull shtyhet seanca për t’u shprehur lidhur me sigurimin e padisë, 

kur në dy seanca më përpara është diskutuar; shtyhet seanca për të pranuar një kërkesë 

për ndërhyrje kryesore, kur më parë është arsyetuar; ose seanca për të paraqitur palët 

prova, ndoshta edhe tre seanca kur kjo është një fazë e ezauruar e procedurës dhe në fund 

pastaj, pasi mbarojnë të gjitha këto, shpallet moskompetencë lëndore dhe shtyhet përsëri 

seanca. Pra në vlerësimin tim, mënyra sesi gjyqtarja menaxhon një çështje komplekse, 

pavarësisht vështirësive procedurale dhe kërkesave të palëve, janë të tilla që nuk 

justifikojnë shkallë maksimale aftësie në shmangien e seancave joproduktive. Kjo gjë në 

fakt i është evidentuar gjyqtares edhe në kuadër të trajtimit të ankesave nga ish-

Inspektorati i KLD-së, ku në një rast është evidentuar që është mbajtur një kërkesë për 

përjashtim gjyqtari pa u shqyrtuar 2 muaj dhe në fund gjyqtarja ka hequr dorë nga 

kërkesa për përjashtim; ose edhe raste të tjera. 

Pa u ndalur më shumë në hollësi, ju i keni të gjitha të shkruara në këtë raport, unë 

mendoj që edhe për treguesin e “Numrit mesatar të seancave gjyqësore dhe aftësisë së 

gjyqtares për të shmangur seancat joproduktive”, pavarësisht se gjyqtarja nuk i ka shtyrë 

seancat për shkaqe personale, por për mënyrën sesi e menaxhon ajo procesin, vlerësoj që 

nuk duhet të jetë shkalla maksimale e aftësisë por duhet të jetë shkalla mesatare dhe 

pikëzimi nga 15 pikë, të shkojë në 9 pikë. 

Këto ishin tre propozimet e mia lidhur me projektraportin e vlerësimit të 
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përgatitur nga ana e relatores. Ndërkohë, jam dakord me propozimin e relatores për t’iu 

ngritur pikët gjyqtares në kuadër të kontributit të saj në veprimtari ndërinstitucionale. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit, zonja Ukperaj! 

Kalojmë në propozimin e parë.  

Kalojmë në propozimin e zonjës Ukperaj apo në propozimin tënd njëherë Bruna? 

 

Brunilda Kadi: Nëse nuk kanë diskutime të tjera anëtarët, mendoj që të merren 

me radhë të gjithë treguesit. Meqë janë tregues të ndryshëm dhe mund të krijohet 

konfuzion, propozoj që t’i marrim me radhë të gjithë treguesit dhe tek secili nëntregues 

ku ka propozime të votohet dhe të mbajmë shënim. Kështu që unë do propozoja fillimisht 

tek “Aftësitë profesionale”, nuk ka ndryshim as nga unë, as nga anëtarë të tjerë. Të 

votohen “Aftësitë profesionale” dhe me radhë pastaj. 

 

Naureda Llagami: Dakord Bruna! 

Nëse nuk kemi propozime të tjera, përveç të relatores dhe të zonjës Ukperaj, sipas 

propozimit të Brunës po filloj me kriterin e parë që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale”, 

pikët që propozohen nga relatorja janë 97 pikë dhe niveli i vlerësimit është 

"Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Kalojmë tek kriteri i dytë që ka të bëjë me “Aftësitë organizative të gjyqtarit”. 

Zonja Ukperaj ka propozuar tek nënkriteri “Plotësimi i standardeve minimale kohore”, 

nga 5 pikë të vlerësuara nga relatorja, në 4 pikë. Jemi dakord me propozimin e zonjës 

Ukperaj? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(6 vota pro dhe 5 vota kundër. Miratohet propozimi i zonjës Ukperaj.) 

 

Brunilda Kadi: Kaloi propozimi i Brikenës. Pra ky tregues nga 5, shkon në 4. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi tjetër i Brikenës që ka të bëjë me 

“Rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore”, nga 8 që ka propozuar relatorja, në 6 

pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.09.2021 (Pika 1) 
 

 

16 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(7 vota pro dhe 4 vota kundër. Miratohet propozimi i zonjës Ukperaj.) 

Miratohet edhe propozimi i dytë i zonjës Ukperaj. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në propozimin e fundit që ka të bëjë me “Aftësitë e 

gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore”, ku propozimi i relatores është 15 pikë dhe 

propozimi i zonjës Ukperaj është në 9 pikë. 

Brikena Ukperaj: Bëhet fjalë për “Numrin e seancave gjyqësore dhe shmangien e 

veprimeve procedurale...”. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(6 vota kundër dhe 5 vota pro. Nuk miratohet propozimi i tretë i zonjës Ukperaj.) 

 

Brunilda Kadi: Nuk kaloi kjo. Ngelet 15. 

 

Naureda Llagami: Për pjesën tjetër nuk kemi propozim. 

Në total sa shkon ky kriter Bruna? 

Brunilda Kadi: Nga 98 që ishte propozimi, iu ulën 3 pikë nga dy propozimet e 

Brikenës, shkon në 95.  

Naureda Llagami: Nga 98 heqim 3 pikë, shkon 95. 

Niveli "Shkëlqyeshëm". 
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Naureda Llagami: Kalojmë tek kriteri tjetër që ka të bëjë me “Aftësitë personale 

dhe angazhimi profesional”, ku relatorja ka propozuar nga 93 pikë, duke i shtuar 2 pikë, 

në 95. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 

Brunilda Kadi: Kryetare, duhet të kishim votuar “Etikën...” në fillim. Është 

grupkriteri i tretë. 

Naureda Llagami: Meqë s’kishim sugjerime aty, mendova ta kalonim. 

Tek “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 100 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek kriteri i fundit, në të cilin vetë relatorja propozon 

që t’i shtohen 2 pikë, nga 93 në 95? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Brunilda Kadi: Për ta bërë të qartë, nga 388 u shtuan 2 pikë tek “Aftësitë 

profesionale” dhe u zbritën 3 pikë tek “Aftësitë organizative”, pra në total u zbrit 1 pikë. 

Që do të thotë, në total vlerësimi ngelet përsëri "Shkëlqyeshëm", kurse pikëzimi është 

387. 

 

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” (me 387 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. 

 Jemi dakord? 

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. 

 

 

* * * 

(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 22.09.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019, relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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) 

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019, relatore znj. Brunilda Kadi. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e radhës, që edhe kjo ka të bëjë me 

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

vitin 2019. Relatore është zonja Kadi. 

Bruna për ty fjala! 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

Për vlerësimin e vitit 2019, projektraporti i vlerësimit që ju është njoftuar juve dhe 

gjyqtares, e cila brenda afatit ka bërë edhe kundërshtimet, me të cilat jeni njohur, 

shkurtimisht është ky:  

Për “Aftësitë profesionale” gjyqtarja është propozuar që të vlerësohet me pikët 

maksimale 100, për të gjithë treguesit dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

 Për “Aftësitë organizative”, propozimi është që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin 

"Shkëlqyeshëm" me 96 pikë, duke u ndalur tek treguesit ku janë ulur pikët nga niveli 

maksimal, konkretisht tek: “Plotësimi i standardeve minimale kohore” ku gjyqtarja është 

vlerësuar në nivelin “mbi mesatar”, nga 5 pikë maksimumi, me 4 pikë. Dhe tek “Koha 

mesatare e arsyetimit të vendimit” është propozuar të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar” 

me 12 pikë. Për të gjithë treguesit e tjerë është propozuar të vlerësohet maksimalisht.  

Tek treguesin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, është propozuar 
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që të vlerësohet me 100 pikë.  

Për “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, është propozuar të vlerësohet 

me 86 pikë, në nivelin e vlerësimit "Shumë mirë", ku siç edhe jeni njohur me raportin 

analitik që ka shoqëruar raportin e vlerësimit, gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht tek 

të gjithë treguesit, përveç treguesve që do të citoj më poshtë. 

Tek “Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët”, nisur edhe nga 

vlerësimi që ka bërë kryetari, ku ndërkohë gjyqtarja vetë gjatë formularit të deklarimit që 

bën sipas rregullores së Metodologjisë, nuk ka kundërshtuar, nga ana ime është vlerësuar 

të propozohet në nivelin “mbi mesatar”, me 12 pikë. Po kështu edhe tek “Shkalla e 

komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore” është propozuar të 

vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, me 8 pikë. Gjithashtu, gjyqtarja nuk ka marrë 

vlerësimin maksimal tek “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët”, pasi  

nuk ka të dhëna, dhe nga 5 pikë që është maksimumi, është vlerësuar me 3 pikë. Po 

kështu  nuk ka të dhëna për “Pjesëmarrjen e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale” 

dhe është propozuar sipas Metodologjisë të marrë 3 pikë, nga 5 maksimale. Edhe tek 

“Publikimet ligjore”, nuk ka të dhëna dhe nga 5 pikë, është propozuar 0 pikë. 

Për të gjitha këto, gjyqtarja ka kundërshtuar brenda afatit vetëm në lidhje me dy 

treguesit, atë që ka të bëjë me “Aftësitë organizative” dhe konkretisht për treguesin 

“Standardet minimale kohore” dhe “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit”. Unë nuk po 

ndalem në detaje sepse ju njiheni me kundërshtimet e gjyqtares. Nisur edhe nga praktika 

që është ndjekur më përpara edhe tek gjyqtarët e tjerë, bazuar në kundërshtimet e 

gjyqtares, të cilat unë vlerësoj si relator që duhen marrë në konsideratë, propozoj që tek të 

dy këto tregues gjyqtarja të vlerësohet maksimalisht. Pra tek “Plotësimi i standardeve 

minimale kohore” nga 4, të shkojë vlerësimi në 5 pikë. Dhe tek “Koha mesatare e 

arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” nga 12, të shkojë 15, duke iu shtuar edhe 3 

pikë. 

Në total, aftësia organizative, nga 96, shkon në 100 pikë. 

Dua të ndalem në një moment. Patjetër që anëtarët duhet të jenë në dijeni sepse 

aktet/burimet e vlerësimit kanë qenë në dispozicion dhe janë njohur. Për gjyqtaren, siç 

është kërkuar për të gjithë, kanë ardhur përgjigjet nga institucioni i Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, në lidhje me ankesat, përpara se të hartohej raporti analitik, nga ana e tij është 
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kthyer përgjigjja më 14.07.2021 me shkresën me nr. {...} prot., ku jepen rezultatet e 

verifikimit të një ankese ndaj një subjekti, dhe në lidhje me këtë, me vendimin e datës 

14.07.2021 ILD-ja ka vendosur arkivimin e kësaj çështjeje. Objekti i ankimit ka qenë 

cenimi i disa vendimeve të gjyqtares me objekt “Lëshim urdhri ekzekutimi”, të cilat janë 

cenuar nga gjykata e apelit, janë kthyer për rigjykim dhe gjyqtarja ka vepruar sipas 

udhëzimeve të gjykatës së apelit dhe sipas konkluzionit të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë kjo ka të bëjë me bindjen e brendshme të gjyqtarit dhe me arsyetimin që ai bën 

ligjin dhe nuk ka parë vend për shkelje të ligjit dhe ka referuar në pjesën e fundit të këtij 

vendimi, tek arsyetimi, që kjo çështje sipas nenit 134, paragrafi 4 i ligjit 96/2016, të 

mbahet parasysh nga KLGJ-ja në vlerësimin e saj profesional.     

  Nga ana ime si relator, duke u nisur nga përmbajtja e ankesës/objekti i shkeljes 

disiplinore të pretenduar, vlerësoj që këto të dhëna nuk mund të shërbejnë në asnjë nga 

treguesit e vlerësimit të gjyqtares. I vetmi tregues ku mund të përfshihesh ishte tek pjesa e 

arsyetimit të ligjit, ku për mua, nisur nga përmbajtja e ankesës dhe gjithë relatimi që është 

bërë nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, kjo ka të bëjë me bindjen e brendshme të 

gjyqtarit, e cila nuk është pjesë e vlerësimit etik dhe profesional, pra nuk është tregues, 

sikundër edhe ligji 96/2016 e ka mbajtur qartë qëndrimin, që cenimi i vendimeve nga 

gjykatat më të larta nuk është tregues i cilësisë. Kjo thjesht për t’u relatuar pak më gjatë 

se çfarë mund të jetë thënë në raportin e vlerësimit. 

Përfundimisht ky ishte relatimi dhe propozimi im. Pra nga ajo që është propozuar, 

nuk ndryshon niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" për treguesin e “Aftësive profesionale”, 

"Shkëlqyeshëm" për “Aftësitë organizative”, "Shkëlqyeshëm" për “Etikën dhe 

angazhimin” dhe “Shumë mirë” në “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”. Në 

total vlerësimi “Shumë mirë” me një ndryshim të pikëve nga 382 që është në total, shkon 

në 386, dhe “Aftësitë organizative”, nga 96, shkojnë në 100 pikë. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Bruna! 

Kemi ndonjë diskutim? 

Nëse nuk kemi diskutime dhe komente mbi raportin, vijojmë me votimin në tërësi 

të raportit apo të kalojmë njëherë me kriterin Bruna që propozon? 
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Brunilda Kadi: Në qoftë se nuk ka propozime nga anëtarë të tjerë, mendoj që 

duhet të votohet propozimi i relatorit, pra siç ka ardhur projektvlerësimi, përveç “Aftësive 

organizative” që nga 96 shkoi 100 dhe në total nga 382, shkon në 386. Vlerësimi mbetet 

përsëri "Shumë mirë". 

 

Naureda Llagami: Kalojmë pjesën e “Aftësive organizative” në total nga 96, 

sipas propozimit që bën vetë relatori, shkon në 100. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në tërësi raportin, me vlerësimi “Shumë mirë”, dhe 

me pikëzim me 4 kriteret 386. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 
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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 22.09.2021) 

 

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

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}”, relatore znj. 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 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e radhës së rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares 

{...}. Relatore znj. Brikena Ukperaj. 

Brikena, për ty fjala. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, znj. Kryetare! 

Gjyqtarja {...} është konfirmuar me vendim të formës së prerë nga organet e 

rivlerësimit dhe pas mbërritjes së dosjes me aktet dhe procedurat e shortit për zgjedhjen e 

burimeve të tjera të vlerësimit, është përgatitur projektraporti i vlerësimit etik dhe 

profesional, për të cilën gjyqtarja është njoftuar dhe nuk ka paraqitur kundërshtime. 

Në këto kushte, unë do të ndalem shkurtimisht në konstatimet dhe propozimet e 

mia si relatore e kësaj procedure. Lidhur me “Aftësitë profesionale të gjyqtares”, 

gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht për të gjithë treguesit e këtij kriteri, duke 

propozuar në total nivelin e vlerësimit "Shkëlqyeshëm" dhe pikët 100. 

Për sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtares”, “Respektimi i afateve 
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ligjore”, nuk ka pasur asnjë çështje të shqyrtuar jashtë afatit – 15 pikë.  

Për sa i përket “Respektimit të standardeve minimale kohore”, përqindja e 

çështjeve të gjykuara tej standardit ka qenë 0%, gjyqtarja pikëzohet me 5 pikë.  

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” ka qenë më e shkurtër se standardi 

minimal kohor dhe është vlerësuar maksimalisht me 5 pikë.  

“Rendimenti i gjyqtares” gjatë kësaj kohe ka qenë 95.3%. Në mungesë të të 

dhënave të tjera që mund të çojnë në një shkallë më të lartë pikëzimi, propozohet 

pikëzimi me 8 pikë.  

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit”, propozohet niveli maksimal i 

vlerësimit. Kjo kohë ka qenë më e shkurtër se afati procedural për të gjithë kategoritë e 

çështjeve.  

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

shmangien e seancave joproduktive”, ka rezultuar numri i seancave 3.5, me tejkalim me 

0.5 dhe referuar shkallës së kujdesit të treguar nga gjyqtarja për shmangien e seancave 

joproduktive, e cila është vlerësuar “e lartë”, është pikëzuar me 15 pikë.  

Për sa i përket “Kryerjes së veprimeve procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor” është konstatuar shkallë shumë e lartë aftësie në këtë tregues, duke u propozuar 

pikëzimi me 20 pikë. 

I njëjti pikëzim maksimal është propozuar edhe për sa i përket “Rregullshmërisë 

dhe saktësisë së dokumentacionit të dosjes”. 

Në total, për kriterin e dytë “Aftësitë organizative”, propozohet niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm" me 98 pikë. 

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, për të mos u 

ndalur tashmë në parimin e prezumimit që zbatojmë në vlerësim, propozohet niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm", me 100 pikë. Gjatë kësaj periudhe gjyqtarja nuk ka pasur 

ankesa dhe nuk ka pasur verifikime nga Inspektorati pranë KLD-së. 

Lidhur me “Aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional” është propozuar 

pikëzim maksimal për aftësinë e komunikimit, bashkëpunimit si me kolegët dhe 

administratën gjyqësore dhe pjesëmarrjes së gjyqtares në programet e formimit vazhdues 

të Shkollës së Magjistraturës. Është pikëzuar me 3 pikë, në mungesë të të dhënave, për 

disponueshmërinë e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit 
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profesional, në mungesë të të dhënave për angazhim të gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale dhe në mungesë të të dhënave për publikimet ligjore akademike.  

Përfundimisht, për kriterin e katërt, propozohet pikëzimi me 91 pikë, niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Për të katër kriteret e vlerësimit, duke qenë se për të katërt propozohet nivel 

vlerësimi "Shkëlqyeshëm", niveli i përgjithshëm i vlerësimit propozohet të jetë 

"Shkëlqyeshëm", me 389 pikë. Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projektraportit sipas propozimit të bërë 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: 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”. 
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2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe 

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 22.09.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, relatore 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 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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) 

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019”, relatore Brikena Ukperaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projektraportin e dytë, i cili ka të bëjë me 

vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019. Relatore e këtij projekt-

akti është zonja Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, znj. Kryetare! 

Gjatë vitit 2019, gjyqtarja {...} ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Kukës. Në projektraport dhe në raportin analitik, i cili është pjesë 

përbërëse e projektraportit, shpjegohen në mënyrë të hollësishme të gjitha të dhënat e 

konstatuara nga burimet e vlerësimit.  

Gjyqtarja është njohur me projektraportin dhe nuk ka paraqitur kundërshtime 

lidhur me gjetjet dhe konstatimet e propozuara nga ana ime si relatore. 

Lidhur me vlerësimin, për grupkriterin e parë “Aftësitë profesionale të gjyqtares”, 

gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht në të gjithë treguesit e këtij kriteri, duke propozuar 

vlerësimi i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" dhe pikët totale 100. 

Për sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtares”, “Respektimi i afateve 

ligjore”, është konstatuar që ka pasur një numër shumë të lartë të çështjeve të përfunduara 

për të cilat ligji parashikon afat ligjor. Kanë qenë rreth 213 çështje nga numri total i 

çështjeve dhe nga një analizë matematikore ka rezultuar tejkalimi i këtij afati për 25.8 % 
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e çështjeve. Megjithatë, nga analiza e të dhënave statistikore, nga ana e vlerësuesit, e cila 

nuk bëhet në mënyrë matematikore, por nga një analizë logjike e të dhënave burimore, 

referuar ngarkesës në punë të gjyqtares e cila për këtë vit ka gjykuar 693 çështje, dhe i 

janë caktuar 748 çështje, referuar shpjegimeve që ajo ka dhënë në formularin e 

vetëvlerësimit lidhur me rrethanat procedurale që lidhen me njoftimin e palëve, shkak për 

të cilin janë shtyrë seancat, fakti që disa prej këtyre çështjeve kanë pasur një tejkalim të 

papërfillshëm të afatit 30-ditor si dhe për shkak të volumit të lartë të çështjeve për të cilat 

gjyqtarja ka qenë e detyruar t’i gjykojë (rreth 213 çështje nga volumi total i çështjeve që 

ajo ka pasur për shqyrtim), kam vlerësuar që në zbatim të parimit të proporcionalitetit të 

objektivitetit, përballë detyrueshmërisë ligjore që një kategori çështjesh të shqyrtohen 

brenda afatit të përcaktuar, gjyqtarja të pikëzohet me 12 pikë. Nuk është propozuar 

pikëzim maksimal. Është propozuar thjesht një rritje e nivelit të vlerësimit. 

Për sa i përket “Plotësimit të standardeve minimale kohore” ka rezultuar që 

përqindja e çështjeve të përfunduara në tejkalim të afatit minimal kohor, ka qenë vetëm 

7.6 %, pra është brenda marzhit 0-10% dhe për këtë arsye është propozuar pikëzim 

maksimal. 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” ka rezultuar më e shkurtër se 

standardi minimal kohor për të gjitha kategoritë e çështjeve, prandaj është pikëzuar me 5 

pikë.  

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve” ky rendiment i takon, 

pas llogaritjes matematikore një përqindje prej 92.6 %, megjithatë gjyqtarja ka vlerësuar 

që lidhur me këtë rendiment duhet të pikëzohet me 10 pikë, pasi përfundimi i çështjeve 

ka ardhur për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e gjyqtares, sikurse është treguesi sasior i 

punës së saj, i cili rezulton i tejkaluar me dyfishin e tij. Pra propozimi për rendimentin 

është 10 pikë.  

Për sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit gjyqësor”, ka qenë më e 

shkurtër se afati procedural për të gjithë kategoritë e çështjeve. Propozohet pikëzimi me 

15 pikë.  

Pikëzim maksimal propozohet edhe për “Numrin mesatar të seancave gjyqësore 

për çdo kategori çështjeje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

shmangien e seancave joproduktive”, ka një numër mesatar të seancave me 3.25 seanca, 
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me tejkalim me 0.25. Gjithsesi, gjyqtarja ka marrë të gjitha masat e nevojshme për 

shmangien e seancave joproduktive. Propozohet vlerësimi maksimal me 15 pikë. 

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

e procesit gjyqësor”, shkalla e aftësisë është vlerësuar shumë e lartë, duke u pikëzuar me 

20 pikë. Në projektraport gjenden të gjitha gjetjet dhe konstatimet e relatorit, mbi bazën e 

të cilit është arritur në këtë nivel vlerësimi. 

I njëjti nivel vlerësimi propozohet edhe për aftësinë e gjyqtares për të 

administruar dosjen gjyqësore si dhe plotësinë dhe saktësinë e dokumentacionit të dosjes.  

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

"Shkëlqyeshëm" me 97 pikë. 

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, niveli i 

vlerësimit është "Shkëlqyeshëm", me 100 pikë.  

Për sa i përket “Aftësive profesionale dhe angazhimi profesional” niveli i 

vlerësimit është  "Shkëlqyeshëm" me 91 pikë. Nuk ka pasur të dhëna për publikimet 

ligjore, për disponueshmërinë për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë apo për trajnimin 

e gjyqtarëve dhe për veprimtarinë ndërinstitucionale, ndërkohë që është vlerësuar 

maksimalisht për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit dhe për pjesëmarrjen në 

trajnimin vazhdues si detyrim ligjor.   

Përfundimisht propozohet niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me total pikësh 388. 

Janë përpiluar edhe rekomandimet dhe propozimet përkatëse lidhur me vijimin e 

ushtrimit të veprimtarisë gjyqësore nga ana e gjyqtares si dhe pjesëmarrjes së saj në 

trajnimet e Shkollës së Magjistraturës. Faleminderit!   

  

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Nga kolegët, nëse ka ndonjë koment lidhur me propozimin e relatores? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projektraportit sipas propozimit të ardhur? 

 

Brunilda Kadi: Kryetare, një moment. Kam unë diçka për të diskutuar. 

Tek “Rendimenti i përfundimit të çështjeve”, ku del nga të dhënat që është 91 % 

dhe propozimi për 10 pikë, me dy nivele, nuk më duket që është i njëjti standard me 

raportin që miratuam për gjyqtaren tjetër. 
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Nisur nga të dhënat statistikore, edhe ngarkesat e gjyqtareve, janë të 

krahasueshme, kështu që për “Rendimentin e përfundimit të çështjeve”, nëse do 

vlerësohet me 10 pikë, unë jam dakord që të vlerësohet me 10 pikë dhe nuk kam 

propozim tjetër por thjesht për të tërhequr vëmendjen e anëtarëve që votuan ndryshe tek 

gjyqtarja tjetër. Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Të të bëj një pyetje? 

Për kë gjyqtare e ke fjalën që kemi bërë vlerësim të ndryshëm? 

 

Brunilda Kadi: Për zonjën {...} e cila e kishte rendimentin nga 91.7%, me sa 

mbaj mend. Ishte propozuar të vlerësohej një nivel më shumë, ndërkohë që për gjyqtaren 

tjetër është propozuar dy nivele, kur statistikat i kanë pothuajse të njëjta, për të mos thënë 

që zonja {...} ka gjykuar më shumë. 

 

Brikena Ukperaj: Jo, nuk i kanë statistikat e njëjta. Tek zonja {...} ju kishit bërë 

llogaritje të gabuar të pikëzimit krahasuar shkallës së rendimentit që kishit përcaktuar dhe 

nuk ishte arsyetuar pse duhet të kishte një nivel më të lartë vlerësimi. Ai pikëzim 

përkonte me një pikëzim më të ulët sesa ju e kishit pikëzuar 8 pikë. Ndërkohë që, në 

gradim, ne nuk kemi të dhëna për gjyqtarët, që mund t’i analizojmë për të arritur një nivel 

më të lartë pikëzimi sepse nuk kemi sasinë e çështjeve që atij i janë caktuar. Tek gjyqtarja 

{...} ka numrin e çështjeve që i janë caktuar, ka edhe numrin e çështjeve që ka 

përfunduar, dhe rendimenti edhe pse në llogaritje matematikore unë e kam thënë që është 

92.6%, kam vlerësuar që për shkak të volumit të çështjeve, për shkak të kapërcimit të 

standardit minimal kohor me dyfishin e ngarkesës (sepse mos harrojmë që ka ushtruar 

edhe funksionet e zëvendëskryetarit në këtë periudhë), të arrijë dy nivele më të larta 

pikëzimi, pra nga pikëzimi me 6 pikë (sepse është afërsisht 93% dhe 93%-99%, pikëzimi 

duhet të ishte me 8 pikë) kam propozuar që të kalojë në pikëzim maksimal me 10 pikë. 

Në një vlerësim normal do t’i jepnim 8 pikë sepse është 62.6%. Kjo ka qenë arsyeja. 

Ndryshe nga sa ju pretendoni për gjyqtaren paraardhëse, këtu është arsyetuar pse duhet të 

shkojmë në një nivel maksimal vlerësimi. Faleminderit!  
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Brunilda Kadi: Është arsyetuar apo jo, ky është tjetër diskutim dhe kjo nuk u 

përket anëtarëve sepse është vlerësimi i relatorit që ta arsyetojë apo jo, është mangësi apo 

vlerë e tij, ç’rëndësi ka. Thjesht tërheq vëmendjen e anëtarëve që votuan. Të dyja 

gjyqtaret kanë pothuajse të njëjtën ngarkesë, për të mos thënë që gjyqtarja {...} ka pasur 

më shumë. Ndërkohë që, asaj nuk i rrumbullakoset përqindja por i ulen pikët, ndryshe 

nga propozimi i relatorit dhe ndërkohë që gjyqtares tjetër i rriten dy nivele. Megjithatë, 

unë jam dakord që gjyqtarja {...} të pikëzohet maksimalisht për të gjitha ato arsyet që 

thatë juve, të cilat mendoj, siç edhe kisha propozuar tek gjyqtarja tjetër, duke propozuar 

rritjen e një niveli. Thjesht për të sqaruar ndërhyrjen. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Pra Bruna, nuk keni propozim konkret. 

Brunilda Kadi: Jo, jo, nuk kam propozim konkret. Jam dakord me 10 pikë. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, nëse nuk kemi propozim konkret, jeni dakord në 

tërësi me raportin e relatores?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 
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D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”. 

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

* * * 

(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 22.09.2021) 

 

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

së gjyqtarit {...} për përjashtimin nga procedurat e ndarjes së çështjeve me short në 

Gjykatën e Apelit Shkodër”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për refuzimin e kërkesës së gjyqtarit {...} për 

përjashtimin nga procedurat e ndarjes së çështjeve me short në Gjykatën e Apelit 

Shkodër”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

  

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

projektvendimit “Për refuzimin e kërkesës së gjyqtarit {...} për përjashtimin nga 

procedurat e ndarjes së çështjeve me short në Gjykatën e Apelit Shkodër”, i përgatitur 

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

Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Në vijim po ju parashtroj relacionin e përgatitur lidhur me projektvendimin e 

propozuar “Për refuzimin e kërkesës së gjyqtarit {...} për përjashtimin nga procedurat e 

ndarjes së çështjeve me short në Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi është organi kushtetues i ngarkuar me 

verifikimin e kushteve ligjore dhe vlerësimin e kritereve profesionale e morale të 
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kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese. Në përfundim të kësaj procedure 

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi bën edhe renditjen e kandidatëve sipas meritës 

profesionale. Në përbërjen e tij Këshilli sot ka 9 (nëntë) anëtarë të përzgjedhur me short 

nga radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve.  

Konkretisht, për vitin 2021 gjyqtarët pjesë e sistemit gjyqësor, të zgjedhur anëtarë 

të KED janë: 1. {...}; 2. {...}; 3. {...}; 4. {...}, anëtar zëvendësues z. {...}. 

Anëtari i KED-së z. {...}, nëpërmjet aktit nr. {...} prot., datë 09.07.2021 drejtuar 

Këshillit të Lartë Gjyqësor duke kërkuar përjashtimin nga shorti në gjykatën ku ai 

ushtron funksionin për shkak të ngarkesës në punë si anëtar i Këshillit të Emërimeve në 

Drejtësi, duke parashtruar se: 

Pas një pune të konsiderueshme të këtij Këshilli në miratimin e rregullores dhe të 

akteve nënligjore, aktualisht sapo ka filluar puna në verifikimin e kritereve ligjore të 

pasurisë dhe integritetit të kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese sipas neneve 

235-237 të ligjit nr. 115/2016, e në vijim me vlerësimin profesional të tyre. Në zbatim të 

këtyre dispozitave, si anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, jam i detyruar të 

përballoj një ngarkesë të konsiderueshme pune në kërkimin e të dhënave zyrtare në 

institucionet përkatëse dhe në verifikimin e kushteve të kandidimit duke përgatitur 

relacionet për secilin kandidat, deri në momentin e përfundimit të pikëzimit të aftësive 

profesionale. 

Në lidhje me periudhën e përjashtimit nga shorti z. {...} ka kërkuar që ajo të 

shtrihet gjatë periudhës që ushtron këtë funksion deri në përfundimin e këtyre 

procedurave.  

Në kuadër të veprimtarisë së tij, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duke filluar nga 

14 janari i vitit 2021, deri më 28 korrik 2021 (kur është përfunduar relacioni) rezulton se 

ka zhvilluar 8 (tetë) mbledhje, kryesisht për të përmirësuar kuadrin normativ në fuqi, dhe 

një nga këto ka qenë miratimi i rregullores “Mbi detyrat e këshilltarëve e personelit 

administrativ të Gjykatës së Lartë në mbështetje të veprimtarisë së KED”. 

Pas paraqitjes së listës së kandidatëve për vendet vakante në Gjykatën 

Kushtetuese, pas mbarimit të mandatit ose largimit, respektivisht të znj. {...}, z. {...} dhe 

z. {...}, në zbatim të nenit 228, të ligjit nr. 115/2016, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka 

zhvilluar shortin për zgjedhjen e relatorit për çdo pozicion vakant të shpallur, çka 
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nënkupton edhe fillimin e procedurës së verifikimit e mandej asaj të vlerësimit e renditjes 

së kandidatëve. 

Pas organizimit të shortit ka rezultuar se relatorë për mandatet respektivë të 

shpallura janë: Znj. {...}, znj. {...}  dhe znj. {...}.   

Në kuadër të trajtimit të kërkesës, nga KVEVP u kërkua informacion lidhur me 

shkallën e angazhimit të gjyqtarit z. {...} në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, nëse ai 

është në cilësinë e relatorit të ndonjë prej kandidatëve, si dhe ngarkesën aktuale të 

gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Shkodër.  

Nga shkresa kthim përgjigje e Kryetarit të KED-së z. {...}, rezulton se: “Në bazë 

të shortit, të zhvilluar në mbledhjen e datës 12.07.2021, ndërmjet anëtarëve të Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi për caktimin e relatorit për verifikimin paraprak të plotësimit të 

kushteve ligjore dhe vlerësimin e kushteve profesionale dhe morale nga kandidatët, 

gjyqtari {...} nuk është caktuar relator i asnjërit prej kandidatëve që kanë konkurruar për 

t’u zgjedhur anëtar i Gjykatës Kushtetuese.”  

Nga informacioni i marrë nga Komisioni në emër të Këshillit, nga Gjykata e 

Apelit Shkodër, ka rezultuar se gjyqtari  z. {...} ka aktualisht në dorë 485 çështje. 

Ndërkohë që kryetari i Gjykatës së Apelit Shkodër z. {...}  në shkresën e mësipërme është 

shprehur se: Përjashtimi i z. {...} nga shorti i çështjeve me afate procedurale gjykimi, deri 

në përfundimin e procedurës së vlerësimit të kandidatëve për Gjykatën Kushtetuese, sipas 

tij vlerësohet se nuk mund të cenojë funksionalitetin e Gjykatës së Apelit Shkodër.  

Bazuar mbi këto të dhëna, Komisioni ka vlerësuar se: 

Është detyrë funksionale e KLGJ-së që, në zbatim të nenit 89, të ligjit 

nr.115/2016, i ndryshuar, të monitorojë dhe menaxhojë ngarkesën e gjyqtarëve dhe të 

gjykatave, kohëzgjatjen e çështjeve…etj., me qëllim përmirësimin e produktivitetit të 

gjykatave ose uljen e ngarkesës së gjyqtarëve dhe të nëpunësve civilë gjyqësorë. Nga ana 

tjetër KLGJ-ja duhet të nxisë çdo veprimtari në të cilën përfshihen gjyqtarët për shkak të 

funksionit apo në dobi të pushtetit gjyqësor, aq më tepër në rastet kur bëhet fjalë për 

ushtrimin e funksionit kushtetues të anëtarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Në 

këtë kuadër kërkesa e mësipërme e gjyqtarit Kalaja, është shqyrtuar në përputhje me 

nenin 25 pika 3 shkronja “dh” të Ligjit 98/2016, sipas të cilit: 

3. Këshilli i Lartë Gjyqësor miraton rregulla më të hollësishme për programin dhe 
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procedurat e ndarjes së çështjeve me short, të cilat në veçanti përcaktojnë: dh) kriteret 

transparente dhe objektive për procedurën e përjashtimit të gjyqtarëve nga shorti për 

shkak të ngarkesës, ose për shkak të angazhimit të gjyqtarëve në veprimtari të tjera në 

funksion të gjykatës apo të pushtetit gjyqësor.  

Dispozita e mësipërme lejon përjashtimin tërësisht të gjyqtarëve nga shorti i 

çështjeve të reja të regjistruara në gjykatë mbi bazën e kritereve transparente dhe 

objektive të miratuara nga Këshilli, në dy raste: për shkak të ngarkesës, ose për shkak të 

angazhimit të gjyqtarëve në veprimtari të tjera në funksion të gjykatës apo të pushtetit 

gjyqësor. 

Në kushtet aktuale kur nuk ka një akt të miratuar lidhur me këto rregulla, mbetet 

detyrë e Mbledhjes Plenare për të vlerësuar kërkesën e gjyqtarit. Në rastin konkret 

gjyqtari {...} që ushtron funksionet e tij në gjykatën e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm, nuk është i angazhuar për shkak të një detyrimi kushtetues në funksionin e 

anëtarit relator të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Për të pasur të qartë rolin, detyrat, 

përgjegjësitë dhe volumin e punës që paraqet për secilin relator dhe anëtarët e Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi në procesin e verifikimit e vlerësimit të kandidatëve për Gjykatë 

Kushtetuese, i jemi referuar nenit 228, pika 5 të ligjit nr. 115/2016. Në relacion është 

cituar dispozita ligjore.  

Në mënyrë më të detajuar, detyrat e relatorit janë përcaktuar edhe në pikën III 

shkronja A të vendimit nr. 4, datë 11.03.2019 “Për procedurën e verifikimit të 

kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë”. 

Në të njëjtën rregullore janë parashikuar kompetenca të tjera të relatorit me rastin 

e verifikimit të pasurisë, integritetit apo kushteve të tjera ligjore për çdo kandidat 

magjistrat ose jomagjistrat. Vetëm pas përfundimit të këtyre procedurave të cilat kryhen 

ekskluzivisht nga relatori, përfshihen në vijimin e procedurave, të gjithë anëtarët e 

Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 

Pas procedurës së verifikimit fillon ajo e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së 

kandidateve të kualifikuar pas verifikimit, çka kërkon përsëri impenjimin dhe angazhimin 

e relatorit sipas kompetencave të miratuara në rregullore. Por kjo procedurë në Këshillin 

e Emërimeve në Drejtësi nuk ka filluar ende e për pasojë nuk janë caktuar ende relatorët 
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për kandidatët respektivë.  

Kjo natyrë e punës e cila sipas ligjit duhet të përfundojë brenda afateve te 

posaçme ligjore, e ushtruar njëkohësisht me funksionin e gjyqtarit, kërkon marrjen e 

masave nga ana e KLGJ-së, me qëllim krijimin e kushteve të punës sa më të favorshme 

për anëtarët gjyqtarë njëkohësisht relatorë në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, pasi siç 

u parashtrua më sipër, janë procedura të cilat realizohen nga relatori përkatës me 

mbështetjen e këshilltarëve dhe personelit administrativ të Gjykatës së Lartë, në 

mbështetje të veprimtarisë së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 

Për sa më sipër, Komisioni ka vlerësuar se, shkalla e angazhimit aktual të 

gjyqtarit {...}, si anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, është e ndryshme nga ajo e 

relatorit në procedurat e verifikimit të kandidatëve për Gjykatë Kushtetuese. Për shkak 

vetëm të detyrës së anëtarit, ushtrimit nga gjyqtari z. {...} i funksioneve gjyqësore, nuk i 

shtohet kërkimi i të dhënave zyrtare në institucionet përkatëse, apo përgatitja e 

relacioneve mbi verifikimin e kushteve të kandidimit. Në këto kushte, Komisioni 

vlerëson se nuk është e nevojshme marrja e masave të tjera nga Këshilli me qëllim 

lehtësimin e ngarkesës në punë të tij në Gjykatën e Apelit Shkodër, veç masës aktuale që 

zbatohet përgjithësisht për të gjithë anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi  dhe që 

lidhet me përjashtimin e tyre nga caktimi në gjykata të tjera nga ato në të cilat ata 

ushtrojnë funksionin, në lidhje me gjykimin e çështjeve të veçanta. Nga ana tjetër, 

procedura e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes, sikundër u relatua, nuk ka filluar ende.  

Komisioni vlerëson se shkalla aktuale e angazhimit të gjyqtarit {...} si anëtar i 

Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, nuk justifikon përjashtimin e tij nga shorti në 

Gjykatën e Apelit Shkodër. Përjashtimi i gjyqtarit nga procedurat e caktimit të tij për 

gjykimin e çështjeve të veçanta në gjykata të ndryshme me atë në të cilën ai ushtron 

funksionin si dhe riti i gjykimit në apel mbi bazën e kalendarit të gjykimit dhe zgjerimi i 

çështjeve që shqyrtohen me një gjyqtar, vlerësohet se janë masa lehtësuese e avantazhe 

procedurale, që lehtësojnë aktualisht, për aq sa është e mundur, referuar gjendjes në tërësi 

në të cilën ndodhet sistemi gjyqësor, ushtrimin e detyrës së anëtarit të Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi njëkohësisht me ushtrimin e funksioneve gjyqësore.  

Për sa më sipër është përgatitur edhe projektvendimi përkatës. 

Në pikën I të projektvendimit parashikohet propozimi për refuzimin e kërkesës së 
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gjyqtarit {...}, njëkohësisht anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, për përjashtimin 

nga procedurat e ndarjes së çështjeve me short në Gjykatën e Apelit Shkodër. 

Në pikën II të projektvendimit parashikohet njoftimi i vendimit gjyqtarit dhe 

kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkodër, sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 

115/2016. 

Ky akt, me miratimin e tij, hyn në fuqi menjëherë dhe botohet ne faqen zyrtare të 

Këshillit në referim të nenit 98 pika 2 të ligjit nr. 115/2016, i ndryshuar. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi projekt-aktin? 

Nëse nuk kemi diskutime mbi projekt-aktin, kalojmë në votimin e tij sipas 

propozimit të ardhur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

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. Refuzimin e kërkesës së gjyqtarit z. {...}, 

njëkohësisht anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, për përjashtimin nga procedurat 

e ndarjes së çështjeve me short në Gjykatën e Apelit Shkodër.  

2. Njoftimin e këtij vendimi z. {...} dhe kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkodër. 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

* * * 
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(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 22.09.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska): 

6.1 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

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

nr. 129, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.2 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

vendimin  nr. 389, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.3  “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin 

nr. 132, datë 01.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.4  “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 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”. 

6.5 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

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

nr. 545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.6 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 290, datë 

06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 
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6.7  “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e 

lira të shpallura me vendimet nr. 223, datë 02.07.2020 dhe nr. 125, datë 01.04.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.8 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të 

shpallura me vendimet nr. 119 dhe nr. 120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.09.2021 (Pika 6) 
 

 

48 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Ilir Toska): 

6.1 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

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

nr. 129, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.2 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 

vendimin  nr. 389, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.3  “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin 

nr. 132, datë 01.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.4  “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 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”. 

6.5 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

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

nr. 545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.6 “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 290, datë 

06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.7  “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e 

lira të shpallura me vendimet nr. 223, datë 02.07.2020 dhe nr. 125, datë 01.04.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

6.8 “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të 
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shpallura me vendimet nr. 119 dhe nr. 120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

  

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

me shqyrtimin e projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Janë gjithsej 8 projektvendime lidhur me fillimin e procedurave të përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në gjykatat e apeleve. Për më shumë detaje, fjalën do ia jap zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 8 projektvendime sa i përket 

fillimit të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, 

Gjykatën e Apelit Gjirokastër, Gjykatën e Apelit Korçë, Gjykatën e Apelit Tiranë, 

Gjykatën e Apelit Vlorë, Gjykatën Administrative të Apelit, Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Krahas projektvendimeve është 

përcjellë edhe relacioni shpjegues.  

Shkurtimisht mund t’ju parashtroj se Këshilli i Lartë Gjyqësor pas plotësimit të 

kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të akteve nënligjore të autorizuara nga ligji dhe me 

miratimin edhe të Vendimit nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, në kohë të ndryshme, ka hapur disa procedura ngritjeje 

në detyrë të gjyqtarëve, ndër të tjera, edhe në Gjykatën e Apelit Durrës, në Gjykatën e 

Apelit Gjirokastër, në Gjykatën e Apelit Korçë, në Gjykatën e Apelit Tiranë, në Gjykatën 

e Apelit Vlorë, në Gjykatën Administrative të Apelit, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Sa i përket Gjykatës së Apelit Durrës - Më datë 01.04.2021, me Vendimin nr. 

129, Këshilli hapi procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit 

Durrës, për 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.  

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, që përfundoi më 

datë 16.04.2021, kandiduan gjithsej 4 (katër) kandidatë, konkretisht: znj. {...}; znj. {...}; 

z. {...} dhe znj. {...}. 
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Mbas përfundimit të afatit të kandidimit, me vendimin nr. 180, datë 29.04.2021, 

Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit, 

duke caktuar edhe relatorët për secilin kandidat. 

Aktualisht ka përfunduar procedura e verifikimit për një kandidat, konkretisht për 

gjyqtarin {...}, për të cilin, Këshilli, me vendimin nr. 353, datë 09.09.2021, ka vendosur 

kualifikimin e tij dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë, ndër të tjera, edhe në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë si më lart, në fushën e të drejtës penale. 

Për këtë kandidat po vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional nga ana e 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

Sa i përket Gjykatës së Apelit Gjirokastër - Më datë 07.10.2020, me Vendimin nr. 

389, Këshilli hapi procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër, për 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile.  

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, që përfundoi më 

datë 23.10.2020, kandidoi vetëm një kandidat, konkretisht z. {...}. 

Mbas përfundimit të afatit të kandidimit, me vendimin nr. 541, datë 05.11.2020, 

Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit, 

duke caktuar edhe relatorin për kandidatin e vetëm në fjalë. 

Aktualisht procedura e verifikimit për kandidatin z. {...} ka përfunduar, ndërsa 

Këshilli, me vendimin nr. 267, datë 28.06.2021, ka vendosur kualifikimin e tij dhe 

vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë, ndër të tjera, edhe në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër, për pozicionin e lirë si më lart, në fushën e të drejtës civile. Për këtë kandidat 

vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional, 

Lidhur me Gjykatën e Apelit Korçë - Më datë 01.04.2021, me Vendimin nr. 132, 

Këshilli hapi procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Korçë, 

për 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.  

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, kandidoi vetëm 

një kandidat, konkretisht z. {...}. 

Edhe në këtë rast ka filluar procedura e verifikimit, duke caktuar edhe relatorin 

për kandidatin e vetëm në fjalë. Për të ka përfunduar procedura e verifikimit, duke 

vendosur Këshilli, me vendimin nr. 353, datë 09.09.2021, kualifikimin e tij dhe vijimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë, ndër të tjera, edhe në Gjykatën e Apelit Korçë. Për këtë 
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kandidat vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional. 

Për Gjykatën e Apelit Tiranë - Më datë 07.10.2020, me vendimin nr. 396, Këshilli 

hapi procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Tiranë, për 1 (një) 

pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.  

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, kandiduan 

gjithsej 4 (katër) kandidatë, konkretisht: znj. {...}; znj. {...}; znj. {...} dhe znj. {...}. (2 

nga kandidatet janë tërhequr nga kandidimi konkretisht zonja {...} dhe zonja {...}) 

Aktualisht ka përfunduar procedura e verifikimit e filluar me vendimin nr. 541, 

datë 05.11.2020, për një nga kandidatet, konkretisht për gjyqtaren {...}, për të cilën, 

Këshilli, me vendimin nr. 352, datë 09.09.2021, ka vendosur kualifikimin e saj dhe 

vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, ndër të tjera, edhe 

për pozicionin e lirë si më lart. Për këtë kandidate po vijon procedura e vlerësimit etik 

dhe profesional. 

Për Gjykatën e Apelit Vlorë - Më datë 05.11.2020, me vendimin nr. 545, Këshilli 

hapi procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Vlorë, për 1 (një) 

pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.  

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, kandidoi vetëm 

një kandidat, konkretisht z. {...}. 

Këshilli ka filluar procedurën e verifikimit me vendimin nr. 623, datë 10.12.2020, 

ku në përfundim të kësaj procedure, Këshilli me vendimin nr. 308, datë 13.07.2021, ka 

vendosur kualifikimin e tij dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë si më lart, në fushën e të drejtës penale. Për këtë 

kandidat po vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional. 

Për Gjykatën Administrative të Apelit - Më datë 06.07.2021, me Vendimin nr. 

290, Këshilli hapi procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për 1 (një) pozicion të lirë.  

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, kandiduan 

gjithsej 5 (pesë) kandidatë, konkretisht: znj. {...}; z. {...}; znj. {...}; znj. {...} dhe z. {...}. 

Edhe sa i përket kandidatëve në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, këshilli ka 

filluar procedurën e verifikimit me vendimin nr. 334, datë 28.07.2021. 

Aktualisht ka përfunduar procedura e verifikimit për një kandidat, konkretisht për 
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gjyqtarin {...}, për të cilin, Këshilli, me Vendimin nr. 356, datë 09.09.2021, ka vendosur 

kualifikimin e tij dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë si më lart. Për këtë kandidat kanë 

përfunduar procedurat e vlerësimit etik dhe profesional. 

Për Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar - Më datë 02.07.2020, me vendimin nr. 223, Këshilli hapi procedurën e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 1 (një) pozicion të lirë.  

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, kandidoi vetëm 

një kandidat, konkretisht z. {...}. 

Edhe në këtë rast, Këshilli ka filluar procedurën e verifikimit me vendimin nr. 

269, datë 07.08.2020. Kjo procedurë aktualisht ka përfunduar për kandidatin e vetëm z. 

{...}, ndërsa Këshilli me vendimin nr. 351, datë 09.09.2021, ka vendosur kualifikimin e 

tij dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Për këtë kandidat po vijon procedura e 

vlerësimit etik dhe profesional. 

Po ashtu, më datë 01.04.2021, me vendimin nr. 125, Këshilli hapi procedurën e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 1 (një) pozicion të lirë.  

Në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, brenda afatit të kandidimit, kandidoi vetëm 

një kandidat, konkretisht znj. {...}. 

Edhe për zonjën {...}, Këshilli ka filluar procedurën e verifikimit me vendimin nr. 

179, datë 29.04.2021, procedurë kjo që tashmë ka përfunduar dhe Këshilli me vendimin 

nr. 368, datë 14.09.2021, ka vendosur kualifikimin e kandidates dhe vijimin e procedurës 

së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë si më lart. Për këtë kandidate po vijon 

procedura e vlerësimit etik dhe profesional. 

Për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar - 

Më datë 01.04.2021, me Vendimet nr. 119 dhe nr. 120, Këshilli hapi dy procedura 

ngritjeje në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, secila për 1 (një) pozicion të lirë. 
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Brenda afatit të kandidimit në këto procedura ngritjeje në detyrë, kandiduan 

gjithsej tre kandidatë. Konkretisht, në procedurën e shpallur me Vendimin nr. 119, 

kandiduan dy kandidatë: z. {...} dhe znj. {...}. Ndërsa në procedurën e shpallur me 

Vendimin nr. 120, kandidoi vetëm një kandidat, konkretisht znj. {...}. 

Edhe për këta kandidatë, sa i përket kandidimit të tyre për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Këshilli ka 

vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit me 

vendimin nr. 178, datë 29.04.2021. 

Aktualisht, në procedurën e ngritjes në detyrë të shpallur me vendimin nr. 119, ka 

përfunduar procedura e verifikimit për kandidatin z. {...}, për të cilin, Këshilli, me 

vendimin nr. 355, datë 09.09.2021, ka vendosur kualifikimin e tij dhe vijimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. Për këtë kandidat po vijon procedura e vlerësimit etik dhe 

profesional. 

Po ashtu, aktualisht, në procedurën e ngritjes në detyrë të shpallur me vendimin 

nr. 120, procedura e verifikimit për kandidaten znj. {...} ka përfunduar, ndërsa Këshilli, 

me vendimin nr. 354, datë 09.09.2021, ka vendosur kualifikimin e saj dhe vijimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. Për këtë kandidate po vijon procedura e vlerësimit etik dhe 

profesional. 

Sa më lart, në mënyrë të përmbledhur, është kjo situatë: 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 129, datë 01.04.2021, ka një 

kandidat të kualifikuar që është z. {...}; 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 389, datë 

07.10.2020, ka një kandidat të kualifikuar që është z. {...}; 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 132, datë 01.04.2021, ka një 

kandidat të kualifikuar që është z. {...}; 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e 
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lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 396, datë 07.10.2020, ka një 

kandidat të kualifikuar që është znj. {...}; 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 545, datë 05.11.2020, ka një 

kandidat të kualifikuar që është z. {...}; 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 290, datë 06.07.2021, ka një kandidat të 

kualifikuar që është z. {...}; 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

223, datë 02.07.2020, ka një kandidat të kualifikuar që është z. {...}; 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

125, datë 01.04.2021, ka një kandidat të kualifikuar që është znj. {...}; 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

119, datë 01.04.2021, ka një kandidat të kualifikuar që është z. {...}; 

-në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

120, datë 01.04.2021, ka një kandidat të kualifikuar që është znj. {...}. 

Në vendimin nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”, Kreun V (“Rregulla të përgjithshme të procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë”), Seksioni A, titulluar “Fillimi i procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë dhe caktimi i relatorit”, pika 24, parashikohet se: “Këshilli, jo më vonë 

së 7 ditë nga vendimi i parë për kualifikimin e një kandidati, vendos fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, si dhe cakton, nëpërmjet shortit, relatorin për atë 

procedurë. Për arsye të motivuara, mbi kërkesën e çdo anëtari të Komisionit, Këshilli 

mund të vendosë përjashtimin e tij nga shorti”. Ndërsa, në Kreun VI (“Fazat e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë”), Seksioni B, titulluar “Veprimet procedurale dhe 

verifikuese të relatorit”, pika 45, parashikon se: “Procedura e përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë zhvillohet paralelisht: a) me procedurat e verifikimit të kritereve ligjore të 
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kandidimit, të pasurisë dhe të figurës për kandidatët e tjerë që konkurrojnë për atë 

pozicion të lirë; ...”. 

Nga ana tjetër, në këtë akt nënligjor, Kreun III (“Përkufizime”), pika 7, shkronja 

“j”, përcaktohet se: “Procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”, nënkupton procesin 

administrativ të renditjes dhe përzgjedhjes, sipas rastit, kandidatin ose kandidatët e 

renditur më lart”. Më tej, në shkronjën “d”, të kësaj pike, përcaktohet se: “Komision”, 

nënkupton Komisionin e Zhvillimit të Karrierës pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, që 

përbëhet nga tre anëtarë, anëtarët e përhershëm ose zëvendësues, duke ruajtur në çdo rast 

kompozimin e tij sipas pikës 10, neni 62, të Ligjit për Qeverisjen”. Ndërsa, në shkronjën 

“g”, të kësaj pike, përcaktohet se: “Relator”, nënkupton anëtarin e përhershëm ose 

zëvendësues të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, që zgjidhet me short për të realizuar 

një procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”. 

Ndaj sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur tetë 

projektvendimet “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

gjykatat e apelit dhe gjykatat e posaçme, të përmendura më lart, që janë gjithsej për 10 

pozicione të lira.  

Nëpërmjet projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës”, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të 

vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 

129, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Nëpërmjet projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër”, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të 

vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

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

389, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Nëpërmjet projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë”, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të 

vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 

132, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Nëpërmjet projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë”, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të 

vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 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. 

Nëpërmjet projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë”, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të 

vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 

545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Nëpërmjet projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit”, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i 

propozohet të vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 290, 

datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Nëpërmjet projektvendimit “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar”, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të vendosë fillimin e 

procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për dy pozicionet e lira të shpallura me 

Vendimet nr. 223, datë 02.07.2020 dhe nr. 125, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Së fundi, nëpërmjet projektvendimit “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar”, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të vendosë fillimin e procedurave 

të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, për dy pozicionet e lira të shpallura me Vendimet nr. 119 dhe 

nr. 120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Po ashtu, sipas këtyre projektvendimeve, Këshilli do të duhet të caktojë relatorin 

për çdo procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë në gjykatat respektive të apelit dhe 

ato të specializuara. 
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Lidhur me këtë, sipas projektvendimeve, Komisioni ka mbajtur në konsideratë se 

janë dhjetë pozicionet e lira për të cilat fillojnë procedurat e përzgjedhjes, pozicione këto 

që janë në tetë gjykata apeli dhe të specializuara, konkretisht: 1) Gjykatën e Apelit 

Durrës; 2) Gjykatën e Apelit Gjirokastër; 3) Gjykatën e Apelit Korçë; 4) Gjykatën e 

Apelit Tiranë; 5) Gjykatën e Apelit Vlorë; 6) Gjykatën Administrative të Apelit; 7) 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; 8) 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Ndër tetë gjykatat si më lart, në pesë prej tyre ka në proces procedura 

përzgjedhjeje për pozicione të tjera të lira, konkretisht në: 1) Gjykatën e Apelit Durrës, 

për të cilën janë në proces tre procedura përzgjedhjeje për dy pozicione të lira në fushën e 

të drejtës civile dhe për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale, procedura për të 

cilat, në bazë të shortit, me vendimet përkatëse të Këshillit, si relator është caktuar anëtari 

i Komisionit, z. Ilir Toska; 2) Gjykatën e Apelit Korçë, për të cilën është në proces një 

procedurë përzgjedhjeje për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile, procedurë 

për të cilën, në bazë të shortit, me vendimin përkatës të Këshillit, si relator është caktuar 

anëtarja e Komisionit, znj. Marçela Shehu; 3) Gjykatën e Apelit Tiranë, për të cilën janë 

në proces nëntë procedura përzgjedhjeje për shtatë pozicione të lira në fushën e të drejtës 

civile dhe për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës penale, procedura për të cilat, në 

bazë të shortit, me vendimet përkatëse të Këshillit, si relator janë caktuar anëtarët e 

Komisionit, z. Alban Toro (për shtatë procedurat e pozicioneve në fushën e të drejtës 

civile) dhe znj. Marçela Shehu (për dy procedurat e pozicioneve në fushën e të drejtës 

penale); 4) Gjykatën Administrative të Apelit, për të cilën është në proces një procedurë 

përzgjedhjeje për një pozicion të lirë, procedurë për të cilën, në bazë të shortit, me 

vendimin përkatës të Këshillit, si relator jam caktuar unë; 5) Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për të cilën është në proces një 

procedurë përzgjedhjeje për një pozicion të lirë, procedurë për të cilën, në bazë të shortit, 

me vendimin përkatës të Këshillit, si relator jam caktuar përsëri unë. 

Po ashtu, lidhur me caktimin e relatorit për çdo procedurë përzgjedhjeje për 

ngritjen në detyrë, sipas projektvendimeve të propozuara, Komisioni ka mbajtur në 

konsideratë edhe ngarkesën që ka marrë çdo anëtar i Komisionit si relator për këto lloj 

procedurash, sikundër dhe ngarkesën aktuale të tyre sa i përket procedurave të 
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përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në përgjithësi. Konkretisht, unë si anëtar i Komisionit 

jam ngarkuar si relator në total për 12 procedura përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë, nga 

të cilat janë përfunduar 7 prej tyre, duke pasur në proces 5 të tilla; anëtari i Komisionit z. 

Alban Toro është ngarkuar si relator në total për 10 procedura përzgjedhjeje për ngritjen 

në detyrë, nga të cilat është përfunduar 1 prej tyre, duke pasur në proces 9 të tilla; 

anëtarja e Komisionit znj. Marçela Shehu është ngarkuar si relator në total për 8 

procedura përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë, nga të cilat është përfunduar 1 prej tyre, 

duke pasur në proces 7 të tilla.  

Referuar të dhënave si më lart, sa i përket gjashtë pozicioneve të lira në pesë 

gjykata, për të cilat ka në proces procedura të tjera përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë, 

me qëllim administrimin sa më mirë dhe me efikasitet të këtij procesi, por duke ruajtur 

edhe një shpërndarje të përafërt të ngarkesës mes relatorëve, Komisioni ka vlerësuar që si 

relator në procedurat e përzgjedhjes që fillojnë rishtazi të caktohen anëtarët respektivë të 

Komisionit, që janë caktuar më parë përmes shortit, për procedurat e tjera të përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në këto gjykata.  

Konkretisht, sipas pikës 2, të projektvendimit “Për fillimin e procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës”, Këshillit i propozohet 

të vendosë caktimin e z. Ilir Toska si relator të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, duke mbajtur në konsideratë se ai është caktuar si 

relator për tre procedura të tjera përzgjedhjeje në proces për ngritjen në detyrë këtë 

gjykatë. 

Më tej, sipas pikës 2, të projektvendimit “Për fillimin e procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë”, Këshillit i propozohet të 

vendosë caktimin e znj. Marçela Shehu si relator të procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Korçë, duke mbajtur në konsideratë se ajo është 

caktuar si relatore për një procedurë tjetër përzgjedhjeje në proces për ngritjen në detyrë 

këtë gjykatë. 

Kurse sipas pikës 2, të projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë”, Këshillit i propozohet të vendosë 

caktimin e znj. Marçela Shehu si relator të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, duke mbajtur në konsideratë se ajo është caktuar si 
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relatore për dy procedura të tjera të përzgjedhjeje në proces për ngritjen në detyrë këtë 

gjykatë, për pozicionet në fushën e të drejtës penale, pra të të njëjtës fushë me pozicionin 

e lirë për të cilin propozohet fillimi i procedurës së përzgjedhjes në rastin në shqyrtim. 

Sipas pikës 2, të projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit”, Këshillit i propozohet të 

vendosë caktimin e z. Ilir Toska si relator të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, duke mbajtur në konsideratë se ai është 

caktuar si relator për një procedurë tjetër përzgjedhjeje në proces për ngritjen në detyrë 

këtë gjykatë. 

Së fundi, sipas pikës 2, të projektvendimit “Për fillimin e procedurave të 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar”, Këshillit i propozohet të vendosë caktimin e z. Ilir Toska si 

relator të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke mbajtur në konsideratë se ai 

është caktuar si relator për një procedurë tjetër përzgjedhjeje në proces për ngritjen në 

detyrë këtë gjykatë. 

Lidhur me katër pozicionet tjera të lira, për të cilat propozohet fillimi i procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, të cilat janë në tre gjykata, për të cilat nuk ka në 

proces procedura përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë, sipas projektvendimeve në 

shqyrtim, Këshillit i propozohet caktimi i relatorit përmes shortit. 

Konkretisht, ky propozim gjen pasqyrim në pikat 2, të projektvendimeve “Për 

fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër”, atij “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Vlorë” dhe atij “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar”. 

Duke mbajtur parasysh numrin e vogël të kandidatëve për pozicionet e lira, për të 

cilat propozohet fillimi i procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, faktin që këto 

pozicione gjenden në tre gjykata, me qëllim për të ruajtur një shpërndarje të barabartë të 

ngarkesës mes relatorëve, është propozuar që caktimi i tyre të bëhet në këtë mënyrë: - 1 

relator për dy procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatat e Apelit 
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Gjirokastër dhe Vlorë; - 1 relator për dy procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Sa 

i përket relatorëve për secilën procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë sipas 

gjykatave më lart, bazuar në Vendimin e Këshillit nr. 70, datë 07.02.2020, ata duhet të 

zgjidhen me short ndërmjet anëtarëve të përhershëm të Komisionit për Zhvillimin e 

Karrierës. Lidhur më këtë, duke pasur parasysh se unë si anëtar i Komisionit kam 

përmbyllur 7 procedura përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë, dhe kam në proces 5 

procedura të tilla, ndërsa sipas projektvendimeve propozohet të ngarkohet edhe me 4 

procedura të tjera, pra në total 16 procedura përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë, bazuar 

në pikën 24 të vendimit të lartpërmendur të Këshillit, Komisioni propozon që unë të mos 

përfshihem në short.  

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

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

Karrierës, z. Alban Toro dhe znj. Marçela Shehu, ndërsa në një enë tjetër të hidhen 

shiritat e letrës me emrat e gjykatave ku janë pozicionet e lira, për të cilat fillon procedura 

e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, konkretisht në një shirit emrat e Gjykatave të Apelit 

Gjirokastër dhe Vlorë, si dhe një shirit tjetër emri i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Më pas, shorti të vijojë me tërheqjen e 

një prej shiritave të letrës në enën me emrat e anëtarëve të Komisionit, i cili ngarkohet si 

relator për procedurat e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në gjykatën/gjykatat shiriti me 

emrin/at e të cilës/ve do të tërhiqen në këtë rast. Ndërkohë, anëtari i tjetër i Komisionit, 

shiriti me emrin e të cilit mbetet në enë, ngarkohet si relator për procedurat e përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në gjykatën/gjykatat shiriti me emrin/at e të cilës/ve ka mbetur në 

enën përkatëse. 

 

Sikurse dhe u parashtrua, projektvendimet e propozuara janë të strukturuara në 2 

pika. 

Pikat 1 të projektvendimeve bëjnë fjalë për fillimin e procedurave të përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë në gjykatat respektive të apelit dhe atyre të specializuara, duke 

specifikuar dhe pozicionet e lira përkatëse. 

Pikat 2 të projektvendimeve bëjnë fjalë për caktimin e relatorit për procedurat e 
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përzgjedhjes për ngritjes në detyrë të filluara sipas pikave 1 të tyre. 

Së fundi, në projektvendime parashikohet dhe momenti i hyrjes së tyre në fuqi, 

konkretisht menjëherë me botimin e vendimeve në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Atëherë, për të menaxhuar, kalojmë në votim njëherë projektvendimet që nuk 

kanë short dhe më pas të votojmë ato që janë me short në fund? 

 

Ilir Toska: Nëse nga anëtarët nuk ka ndonjë diskutim apo kundërshtim, mund të 

procedojmë me shortin dhe pastaj të kalojmë të gjitha projektvendimet. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, nga anëtarët? 

Derisa nuk ka kundërshtime, administrata të mundësojë hedhjen e shortit për 

Gjykatat e Apelit Gjirokastër dhe Vlorë, si dhe Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

 

Procedura e shortit: 

Në enën e parë të qelqit futen shiritat e letrës me emrat e dy anëtarëve të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, znj. Marçela Shehu dhe z. Alban Toro, ndërsa në 

enën tjetër hidhen shiritat e letrës me emrat e gjykatave ku janë pozicionet e lira, për të 

cilat fillon procedura e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, konkretisht Gjykata e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar si dhe gjykatat e 

apelit Gjirokastër dhe Vlorë. 

Procedura e përzgjedhjes: 

Relatori i parë i përzgjedhur është z. Alban Toro. 

Zoti Toro do të jetë relator për procedurat e përzgjedhjes së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Relatori i dytë që ka mbetur në enën e qelqit është zonja Marçela Shehu. 

Zonja Shehu do të jetë relatore për procedurat e përzgjedhjes së ngritjes në detyrë 

në gjykatat e apelit Gjirokastër dhe Vlorë.  
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Naureda Llagami: Hedhim në votim fillimin e procedurës së përzgjedhjes së 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës civile, të shpallur me vendimin  nr. 389, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, ku nëpërmjet shortit u caktua zonja Marçela Shehu. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

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

civile, të shpallur me Vendimin nr. 389, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e zonjës Shehu, si relator për këtë procedurë përzgjedhjeje për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.  

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

Lartë Gjyqësor. 

 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek Gjykata e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në 

fushën e së drejtës penale, të shpallur me vendimin  nr. 545, datë 05.11.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, ku nëpërmjet shortit u caktua relatore për këtë procedurë sërish zonja 

Marçela Shehu. 

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. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

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

shpallur me Vendimin nr. 545, datë 05.11.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e e znj. Marçela Shehu, si relator për këtë procedurë përzgjedhjeje për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër, ku përmes shortit u caktua zoti 

Toro, për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e 

lira të shpallura me vendimet nr. 223 dhe nr. 125, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Jemi 

dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurave të përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me Vendimet nr. 223, datë 02.07.2020 dhe 

nr. 125, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e z. Alban Toro, si relator të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Tani vijojmë me hedhjen në votim të propozimeve të ardhura 

nga Komisioni. 

Propozimi i parë që ka të bëjë me caktimin e relatorit për fillimin e procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në 

fushën e së drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 129, datë 01.04.2021, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, ku Komisioni propozon z. Ilir Toska, si relator të procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet projektvendimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti tjetër i propozuar nga Komisioni, 
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lidhur me fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Korçë, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale, të shpallur me Vendimin 

nr. 132, datë 01.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku Komisioni ka propozuar 

caktimin e zonjës Marçela Shehu, si relatore të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë (lapsus, pasi është apeli Korçë). Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet projektvendimi.) 

 

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

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 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, ku Komisioni ka propozuar caktimin e zonjës 

Marçela Shehu, si relatore të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Tiranë. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

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. 

(Miratohet projektvendimi.) 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti tjetër që ka të bëjë me fillimin e 

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 290, datë 06.07.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. Në zbatim të kësaj procedure, Komisioni ka propozuar të caktojë si 

relator z. Ilir Toska, për përzgjedhjen për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative 

të Apelit. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet projektvendimi.) 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës që ka të bëjë me fillimin e 

procedurave të përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr. 

119 dhe nr. 120, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku Komisioni propozon 

z. Ilir Toska, si relator të procedurave për përzgjedhjen për ngritjen në detyrë në këtë 
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gjykatë. Jemi dakord? 

 Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet projektvendimi.) 

  

* * * 

(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 22.09.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të 

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

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.09.2021 (Pika 7) 
 

 

69 

 

Shënim: Nuk merr pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”, përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska).  

 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”. 

Për shkak të pranimit të dorëheqjes së zotit Toro, Klodi duhet të bëjë të mundur të 

shkëpusë zotin Toro nga diskutimi i kësaj çështjeje. 

 

Alban Toro: Të lutem, se kam paraqitur një kërkesë nëse e keni lexuar. 

 

Naureda Llagami: Nuk e kam lexuar. 

Për çfarë është kërkesa? 

 

Alban Toro: Më pëlqen që të jem transparent me të gjithë, kështu që më duhet ta 

lexoj arsyetimin tim të dorëheqjes edhe për të tjerët.  
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Naureda Llagami: Dakord. 

 

Alban Toro: Në rendin e ditës së sotme datë 22.09.2021 të mbledhjes plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, ndër të tjera është përcaktuar për t’u diskutuar edhe shqyrtimi 

i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”.  

Në vështrim të nenit 75 të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, jam i detyruar të heq dorë nga çdo vendim i cili synon të ngrejë në detyrë 

magjistraten {...} për shkak të konfliktit të interesit të krijuar nga kjo e fundit, e cila 

megjithëse në procedura vlerësimi nga ana e Këshillit, duke ankimuar madje edhe 

vlerësimin, ka proceduar me vendimin nr.88, datë 26.05.2021 të Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, në dëm të personit tim i 

përfshirë në ketë gjykim si anëtar i Këshillit.   

Nga të dhënat e bëra publike në media, në datë 26 maj, ora 13:00, jam njohur me 

faktin se në Gjykatën së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar është paraqitur dhe është shqyrtuar një ankim ndaj vendimit të Prokurorisë së 

Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar për mos fillimin e procedimit 

penal në ngarkimin tim me trup gjykues të kryesuar nga gjyqtarja e vetme znj. {...}.  

Menjëherë më datë 27.05.2021 i jam drejtuar me ankim të veçantë Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë, me objekt: “Mbi kryerjen e veprimtarisë gjyqësore në konflikt interesi 

nga ana e gjyqtares  znj.{...}”. Baza e ankimit ka të bëjë me faktin se, sipas vlerësimin 

tim, gjyqtarja nuk mund të gjykonte këtë çështje pasi ndodhej në kushtet e konfliktit të 

hapur të interesit. Më lejoni të theksoj se në ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005, në nenin 3 të 

tij përcaktohet se çdo të thotë konflikt interesi, i cili ka të bëjë me gjendjen e konfliktit 

ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa 

privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur 

ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike.  

Ky fakt, po sipas vlerësimit tim, shkakton pavlefshmërinë e vendimit në kuptim të 

nenit 128/a, pika 1, germa a) të Kodit të Procedurës Penale, si dhe përbën shkelje 

disiplinore, sipas nenit 102, pika 1, germa a) e ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.09.2021 (Pika 7) 
 

 

71 

prokurorëve në Republikën ë Shqipërisë”, i ndryshuar. Me shkresën e datës 31.05.2021 të 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë konfirmohet regjistrimi i ankesës me nr. {...} prot, datë 

28.05.2021 duke siguruar se ajo do të shqyrtohet në përputhje me parashikimet e pjesës 

V, kreut II te Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve në Republikën 

e Shqipërisë”, kopje të së cilës unë ia kam bashkëlidhur kësaj dorëheqjeje. 

Veprimet e kryera nga ana e magjistrates dukshëm në konflikt interesi dhe në dëm 

të hapur ndaj personit tim, më detyrojnë të japë dorëheqjen në lidhje me procedurën e 

ngritjes në detyrë. Kjo, pasi edhe në rastin eventual të mosvotimit “pro” të këtij 

projektvendimi nga ana ime, për shkak të krijimit të shkaqeve penguese të parashikuar 

nga neni 32 i ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën ë 

Shqipërisë”, pasi aktualisht në dukje nga një fillim hetimi nga organi disiplinor, do të 

krijonte dyshime në lidhje me paanësinë time por edhe qasjen që unë kam për integritetin 

e çdo kandidati në procedurat e ngritjes në detyrë në përgjithësi dhe në mënyrë të veçantë 

në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar. Faleminderit!  

Po dal. Mos harroni të më thërrisni për pikat e tjera. 

 

(Zoti Toro largohet nga platforma “online” dhe nuk merr pjesë në trajtimin e 

kësaj çështjeje të rendit të ditës.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, siç ju vura në dijeni, lidhur me kërkesën e heqjes 

dorë nga zoti Toro, në cilësinë e Kryetares kam marrë vendimin nr. 7, datë 22.09.2021, 

ku: “Në zbatim të nenit 75 të ligjit nr. 115/2016 kam pranuar heqjen dorë të anëtarit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, zotit Toro, nga pjesëmarrja në shqyrtimin e projektvendimit 

“Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”. 

Kalojmë në shqyrtimin e projekt-aktit në fjalë. Për më shumë detaje, fjalën 

dëshiroj t’ia jap zotit Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit! 

Këshilli është në proces shqyrtimi të një projektvendimi të propozuar nga ana ime 

si relator i procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 
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Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të znj. {...}. 

Shqyrtimi i këtij projektvendimi është shtyrë dhe për këtë shkak përveç 

materialeve të përcjella më herët, kam përgatitur edhe një relacion shtesë, të cilin po jua 

parashtroj si vijon: 

Mbi procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet të lira të shpallura me vendimet 

nr. 88, nr. 89 dhe nr. 90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Të dhënat rreth procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me 

Vendimet si më lart, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, janë evidentuar më herët, në rastin e 

shqyrtimit të projektvendimeve të renditjes së kandidatëve për secilin nga pozicionet e 

lira, në rastin e shqyrtimit të projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”  

(në pozicionin e shpallur me Vendimin nr. 88, datë 26.02.2020), si dhe në rastin e 

shqyrtimit të projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}” (në pozicionin e 

shpallur me Vendimin nr. 89, datë 26.02.2020), si dhe në rastin e shqyrtimit fillimisht të 

projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}” .     

Lidhur me projektvendimin “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}” mund t’ju 

parashtroj se siç është bërë e ditur më parë, në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e 

lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 90, datë 26.02.2020, u përfshinë tre 

kandidatë, konkretisht: znj. {...}, znj. {...} dhe znj. {...}. ndërsa bazuar në hapat, kriteret 

dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas përcaktimeve të pikës 9, të Ligjit për 

Statusin, si dhe Vendimit të Këshillit nr.70/2020, dalë në zbatim të pikës 14, të nenit 48, 

të këtij ligji, mbi propozimin e relatorit të procedurës së përzgjedhjes, me Vendimin për 

renditjen e kandidatëve nr. 112, datë 29.03.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

“1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin 

e lirë të shpallur me Vendimin nr. 90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si 
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më poshtë: 

1) Znj. {...}; 

2) Znj. {...};  

3) Znj. {...}. ...”. 

Vendimi si më lart, pas njoftimit të tij kandidatëve dhe shprehjes nga ato të mos 

ushtrimit të të drejtës së ankimit, morri formë të prerë. 

Mbi këtë bazë, në zbatim të pikës 68, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 

07.02.2020, unë si relator i procedurës së përzgjedhjes përgatita dhe i paraqita për 

shqyrtim Këshillit të Lartë Gjyqësor projektvendimin “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit 

të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”, 

pra të kandidates së renditur e treta për këtë pozicion të lirë. Ky propozim u bë në kushtet 

kur kandidatja e renditur e para, znj. {...}, nuk ishte më e tillë, ndërsa ishte ngritur në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me 

Vendimin e Këshillit nr. 140, datë 02.04.2021, në pozicionin e lirë të shpallur me 

Vendimin e Këshillit nr. 88, datë 26.02.2020. Po ashtu, ky propozim u bë edhe në 

rrethanat kur kandidatja e renditur e dyta për këtë pozicion të lirë, pra znj. {...}, rezultoi e 

renditur e dyta edhe për pozicionin e dytë të lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 

89, datë 26.02.2020, shkak për të cilin, me projektvendimin e përcjellë për shqyrtim në 

kuadër të përmbylljes së procedurës së ngritjes në detyrë për këtë pozicion të lirë, 

Këshillit iu propozua “Ngritja në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”. Mbi këtë propozim, Këshilli, me 

Vendimin nr. 309, datë 16.07.2021, vendosi: “1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}. 2. 

Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 23.07.2021”.  

Në rastin e shqyrtimit fillimisht të projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të 

znj. {...}”, në mbledhjen plenare të datës 29.04.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor diskutoi 

dhe u ndal në pikën 2 të projektvendimit, pra lidhur me momentin e fillimit të efekteve 

juridike të tij. Në këtë rast u mbajt në konsideratë situata në të cilën ndodhen aktualisht 

dy gjykatat e posaçme, pra ajo ku znj. {...} ka caktimin e përhershëm (që është Gjykata e 

Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar) në të cilën, prej 
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datës 20.04.2021, në detyrë ishin 6 (gjashtë) gjyqtarë (përfshirë dhe znj. {...}), ndërsa 

organika e saj është 16 (gjashtëmbëdhjetë) gjyqtarë, si dhe ajo ku znj. {...} propozohej të 

ngrihej në detyrë (Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar), në të cilën në detyrë ishin 4 (katër) gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 11 

(njëmbëdhjetë) gjyqtarë. Nisur nga kjo, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerësoi që në funksion 

të përcaktimit të momentit të fillimit të efekteve juridike të vendimit për ngritjen në 

detyrë të znj. {...} të kërkonte dhe administronte paraprakisht një informacion nga dy 

gjykatat e posaçme lidhur me ngarkesën mesatare për gjyqtarë të tyre, pra me qëllim për 

të pasur një tablo të qartë të situatës në funksion të mbarëvajtjes së punës në to, çka është 

përgjegjësi kushtetuese e Këshillit (sipas nenit 147, pika 1, e Kushtetutës së Republikës 

së Shqipërisë). Kështu, në mbledhjen plenare të datës 29.04.2021, në funksion të 

përmbushjes së përgjegjësisë kushtetuese për sigurimin e mbarëvajtjes së pushtetit 

gjyqësor në përgjithësi dhe në veçanti për gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe 

krimin e organizuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi marrjen e informacionit mbi 

numrin e çështjeve në shqyrtim përpara dy gjykatave të posaçme, përveç edhe mbi 

situatën e çështjeve gjyqësore që ndodheshin për shqyrtim përpara Gjykatës së Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ku në përbërje të trupit 

gjykues ishte edhe kandidatja znj. {...}. 

Në zbatim të vendimmarrjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas pikës 5, të këtij 

relacioni, gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar informacioni iu 

kërkua nëpërmjet shkresave të datës 04.05.2021 dhe më pas informacion shtesë është 

kërkuar edhe me shkresën e datës 18.05.2021. 

 

Në përgjigje të kërkesave të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sikurse është bërë prezent 

dhe në rastin e shqyrtimit të projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}”, 

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dërgoi 

informacionin me shkresën e datës 05.05.2021. Ndërsa Gjykata e Posaçme e Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dërgoi informacionin e kërkuar me 

shkresat e datave 11.05.2021 dhe të datës 21.05.2021. Informacionet si më lart janë 

përcjellë menjëherë në rrugë elektronike të gjithë anëtarëve të Këshillit. 
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Nga informacioni i marrë nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka rezultuar se numri mesatar i çështjeve të 

themelit në shqyrtim e sipër për çdo gjyqtar (si gjyqtar i vetëm apo kryesues i trupit 

gjykues) ishte 8-9 çështje, kurse i çështjeve të tjera 20-21 të tilla. Nga ana tjetër, sipas 

informacionit të marrë nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, ka rezultuar se për 5 muajt e parë të vitit 2021, numri total i çështjeve të 

themelit kishte qenë 24, kurse i çështjeve të tjera 138. Sipas këtyre të dhënave, ngarkesa e 

gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë paraqitej shumë më e lartë se ajo e atyre të 

gjykatës së apelit.  

Ndërkohë, në kuadër të informacioneve periodike të dërguara nga gjykatat në 

zbatim të Vendimit të Këshillit nr.25/2019, për 6-mujorin e parë të vitit 2021, sipas 

informacionit të dërguar nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, ngarkesa mesatare për gjyqtar në fund të kësaj periudhe ka qenë 

27,5 çështje në shqyrtim. Kurse sipas informacionit të dërguar nga Gjykata e Posaçme e 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ngarkesa mesatare për gjyqtar në fund 

të kësaj periudhe ka qenë 8 çështje për shqyrtim. 

Pas mbledhjes plenare të datës 29.04.2021, ka ndryshim të numrit të gjyqtarëve që 

ushtrojnë detyrën në Gjykatën e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar. Kështu, në funksion të mbarëvajtjes së punës së kësaj gjykate, përmes 

skemës së delegimit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimet nr. 236, datë 02.06.2021 

dhe nr. 306, datë 13.07.2021, ka caktuar në këtë gjykatë dy gjyqtarë të skemës së 

delegimit, konkretisht z. {...} dhe znj. {...}. Ndërkohë, deri më sot, nuk janë paraqitur 

kërkesa të tjera nga gjyqtarë, për t’u caktuar në skemë delegimi duke përfshirë edhe në 

Gjykatën e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Nga 

ana tjetër, në këtë gjykatë ka ndodhur edhe një pakësim të numrit të gjyqtarëve, ndërsa 

znj. {...}, siç u përmend, është ngritur në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Pra, aktualisht, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ushtrojnë detyrën 7 (shtatë) 

gjyqtarë, përfshirë dhe znj. {...}, ndërsa në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ushtrojnë detyrë 5 (pesë) gjyqtarë. Vlen të 

përmendet se pavarësisht shtimit të numrit të gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit 
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për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, përsëri kjo gjykatë vijon të jetë në vështirësi 

për gjykimin e çështjeve të themelit, ndërsa nuk plotësohet numri minimal i gjyqtarëve 

për formimin së paku të dy trupave gjykues. 

Referuar sa më sipër, mbetet në vlerësim të Këshillit vijimi, në funksion të 

përmbylljes, të procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të znj. {...}.   

Sa i përket projektvendimit, si dhe më parë është parashtruar, ai është i strukturuar 

në 3 pika.  

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës 

së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të znj. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të tij fillojnë 

__.__.2021, dhe data mbetet të përcaktohet nga Këshilli në momentin e shqyrtimit të 

projektvendimit, duke marrë në konsideratë sa më lart u parashtrua. Në këtë rast Këshilli 

duhet të konsiderojë dhënien efekt të mëvonshëm të vendimit edhe në funksion të lënies 

së një periudhë të mjaftueshme gjatë të cilës znj. {...} do të duhet të dorëzojë detyrën 

pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, përveç se të përfundojë gjykimin e atyre çështjeve që janë në fazën finale, 

periudhë e cila propozohet të jetë më së paku 1 javë.  

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje 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, Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar.  

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

publikimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim dhe një propozim konkret për efektet 

juridike të vendimit? 

 

Marçela Shehu: Po, Kryetare! 

Duke e konsideruar situatën faktike në të dyja gjykatat sot, ashtu siç u citua në 
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relacionin e përgatitur, pra situatën si në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në të cilën sot, referuar të dhënave që 

evidentohen, ushtrojnë detyrën 7 gjyqtarë (përfshirë këtu edhe znj. {...}), si dhe situatën 

në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ku 

aktualisht sot ushtrojnë detyrën efektivisht 5 gjyqtarë; duke konsideruar gjithashtu edhe 

ngarkesën e secilës gjykatë, nga ku rezultuan (veçanërisht për të dhënat në 6-mujorin e 

fundit) se ngarkesa në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar ka dukshëm ngarkesë më të lartë sesa Gjykata Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me një mesatare çështjesh për gjyqtar më të lartë; 

duke konsideruar përgjegjësinë kushtetuese që ka Këshilli i Lartë Gjyqësor që të sigurojë 

mbarëvajtjen e punës në të gjitha gjykatat, për të shmangur çdo problematikë që mund të 

shkaktohet nga mbingarkesa që do të shkaktonte vështirësi në gjykim, lidhur me 

projektvendimin dhe relacionin përkatës të propozuar, unë kam një propozim konkret, 

duke ftuar Këshillin që të konsiderojë shtyrjen e vendimmarrjes lidhur me ngritjen në 

detyrë të znj. {...}, për në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për një moment tjetër, me qëllim mos mbingarkesën e Gjykatës së Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Gjithashtu, gjatë kësaj kohe unë do doja që Këshilli të vlerësonte edhe marrjen e 

një informacioni nga ILD lidhur me atë çka kishte relatuar zoti Toro, pra procedimin 

disiplinor që kishte kërkuar zoti Toro të ndiqej, një informacion lidhur me fazën në të 

cilën ndodhet hetimi nga ky Inspektorat, duke qenë se mospasja e masave disiplinore në 

fuqi është edhe kusht që kërkon ligji për ngritjen në detyrë, si në gjykatën e apelit ashtu 

edhe në Gjykatën e Lartë.  

Gjithsesi, arsyeja për të cilën unë kërkoj shtyrjen e vendimmarrjes është situata e 

çështjeve, ngarkesa e evidentuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu! 

Atëherë ju keni propozim për shtyrjen e vendimmarrjes deri në një moment tjetër, 

pasi të shihet pjesa e ngarkesës së kësaj gjykate?    
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Marçela Shehu: Po, Kryetare! 

Me qëllim që të mos pengohet puna në gjykatën e shkallës së parë, pasi rezultoi 

që edhe në skemën e delegimit nuk kemi gjyqtarë të tjerë të cilët mund të jenë të gatshëm 

për t’u caktuar në këtë gjykatë.  

 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kemi ndonjë diskutim nga kolegët përpara se të hedhim në votim propozimin? 

Po, Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: E dëgjova mendimin e zonjës Shehu. 

Unë ndaj mendim të kundërt. Përkundrazi, vlerësoj që bëhet precedent i 

rrezikshëm për çdo procedurë ngritjeje në detyrë në vijim. 

Në vlerësimin tim, Këshilli nuk ka diskrecion për të vendosur nëse do ta 

përfundojë një procedurë ngritjeje në detyrë. Është i detyruar nga ligji ta përfundojë 

procedurën e ngritjes në detyrë. Ajo që kërkon në fakt zonja Shehu nuk është shtyrje, 

është pezullim. Në thelb kërkohet ngrirja e kësaj procedure derisa të sigurohet 

funksionaliteti i gjykatës së shkallës së parë, sepse gjykata e apelit presupozohet që për sa 

kohë kërkohet shtyrja, duhet t’i ketë kushtet dhe numrin e gjyqtarëve për vijimin 

rregullisht të veprimtarisë gjyqësore. Ndërkohë që kujtoj që gjykata e apelit të posaçëm 

nuk ka akoma dy trupa gjykues me nga tre gjyqtarë (edhe për natyrën e çështjeve që 

gjykojnë) që të gjykojnë çështjet e themelit, ndërkohë ne detyrohemi duke shkëputur 

gjyqtarët e juridiksionit të përgjithshëm për të mbushur trupat e kësaj gjykate, që ndoshta 

nuk kanë edhe të gjithë eksperiencën e mundshme për gjykimin e veprave të kësaj 

kategorie kaq të rëndësishme. 

Unë mendoj që nuk ka cenim të funksionalitetit të Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar sepse aktualisht ne kemi një 

gjyqtare në skemën e delegimit (znj. {...}) e cila nuk ka marrë çështje në shqyrtim deri 

tani (ndoshta zoti Toska do më përditësojë lidhur me datën kur kjo gjyqtare do futet në 

short në këtë gjykatë). Kjo gjyqtare nuk ka qenë në short. Kjo gjyqtare ka bërë vetëm 

plotësimin e trupave gjykuese. Në gjykatën e shkallës së parë, shumica e çështjeve 

gjykohen me një gjyqtar dhe vetëm çështjet e themelit gjykohen me tre gjyqtarë. 
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Ndërkohë që zonja {...}, nëse do të futej në short, do të ktheheshim në të njëjtën situatë 

siç jemi sot që është zonja {...} e përfshirë. Zonja {...}, nëse do të mbetemi në këto 

kushte, asnjëherë nuk do të pakësohej nga ngarkesa sepse ajo nuk është përjashtuar 

ndonjëherë nga shorti. 

E kemi shtyrë, e kemi shtyrë, sa do të shtyhet një procedurë ngritjeje në detyrë, 

gjyqtarja do vazhdojë të marrë ende çështje.  

Pra qoftë në aspektin e funksionalitetit, qoftë në aspektin e detyrimit ligjor që ka 

Këshilli, ku nuk ka diskrecion të vendosë (sigurisht është ruajtja e funksionalitetit përpara 

ligjshmërisë, por funksionaliteti në këtë rast, në vlerësimin tim, nuk cenohet), qoftë në 

aspektin e kujdesit që duhet të ushtrojmë në standardet e para që do vendosim në një 

procedurë ngritjeje në detyrë, unë vlerësoj që nuk ka pengesë që zonja {...} të përfundojë 

procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, por mendoj që data se kur ajo duhet ta marrë detyrën, të përfshijë 

edhe periudhën kohore që ajo të dorëzojë punën por që të përfshihet edhe zonja {...} në 

procedurën e marrjes së çështjeve me short. Ikja e zonjës {...} do të zëvendësohet nga 

zonja {...} si gjyqtare që do të marrë pjesë në short. Pastaj për trupat gjykues, do të 

shpërndahen midis tyre. Nga ana tjetër, dua të them që, ne kemi procedura vlerësimi të 

gjyqtarëve që kanë kandiduar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Një nga këto është zonja {...} e cila është 

konfirmuar me vendim të formës së prerë nga organet e rivlerësimit dhe që Komisioni ka 

angazhimin maksimal që ndoshta për një muaj mund t’ia përfundojmë procedurën. Pra, 

për të mos pasur pengesa të tjera, të angazhohemi të gjithë që ndoshta të çojmë edhe një 

gjyqtar tjetër, për të vijuar punën më normalisht kjo gjykatë. 

Shtyrja, pa e ditur se sa, si, qysh, tek, është në fakt pezullim i kësaj procedure 

ngritjeje në detyrë. Mos të çonim as në Gjykatën e Lartë, se na mbeti Gjykata e Apelit të 

Tiranës pa gjyqtarë. Kur ka ikur zoti {...} dhe zoti {...}, gjykata e apelit ka mbetur me 5 

apo 6 gjyqtarë. Nuk është kjo logjika mendoj unë se si duhet të ndërtohet procedura e 

ngritjes në detyrë. Prandaj, jam dakord që sot zonja {...} të propozohet për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, por 

me datën e fillimit të detyrës, në një datë të mëvonshme nga ajo se kur gjyqtarja {...} do 

të futet në procedurat e shortit. Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Faleminderit, Brikena! 

Kemi ndonjë koleg tjetër që e do fjalën për këtë çështje? 

 

Dritan Hallunaj: Po Kryetare, nëse mundem? 

Naureda Llagami: Po, zoti Hallunaj! 

 

Dritan Hallunaj: Dëgjova kolegët. Unë jam plotësisht dakord me atë pjesën që 

tha edhe zonja Ukperaj, që nuk mund të bëjmë pezullim të ngritjes në detyrë, por ne 

mendoj duhet të kemi një panoramë të qartë se si është situata atje. Ashtu siç u bë përpara 

4 muajve, unë mendoj që duhet të bëhet edhe një herë. Pra të krijohet një panoramë e 

qartë se si është situata. Është e vërtetë që shumë gjykime zhvillohen me një gjyqtar, por 

ka një problem, dëmi që është në apel dhe dëmi që vjen nga shkalla e parë është shumë i 

vogël. Dua të them këtë, që në shkallë të parë janë 15 prokurorë të gjykatës së SPAK-ut 

të cilët operojnë me këto gjyqtarë (me atë numër të limituar që janë aty) dhe largimi i një 

gjyqtari (bëhet fjalë për gjykimin e çështjeve që kanë të bëjnë me veprime gjatë hetimeve 

paraprake, veprime të përgjimit, veprime të tjera hetimore)... Duhet të kuptojmë që këtë 

kategori nuk e gjykon gjykata e apelit. Prandaj unë jam dakord që jo të shprehemi me 

pezullimin e procedurës por të marrim një informacion në lidhje me se si është situata 

atje dhe pastaj të vijojmë.  

Unë kujtoj që zonja {...}, fillon të marrë dosjet më datë 30 shtator. Nuk jam 

shumë i saktë ndoshta për datën. E them këtë, që nëse do bëhet një veprim i tillë nga ana 

jonë, këto çështje do të shpërndaheshin midis gjyqtarëve aktual, të cilët do të 

mbingarkoheshin përsëri. Prandaj, mendoj që nuk është ndonjë problem nëse krijojmë një 

panoramë sa më të saktë për sa i përket çështjeve që ndodhen në gjykatën e shkallës së 

parë (sa janë në gjykim; sa kërkesa ka), që të orientohemi edhe ne. Bashkohem me zonjën 

Shehu, për atë çka ajo propozoi. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Hallunaj! 

 

Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, mundem? 
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Naureda Llagami: Po, Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: Në fakt unë kam një panoramë të çështjeve që sot ka në 

shqyrtim Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. Zonja {...} ka 30 çështje në shqyrtim; Zonja {...}, 39; Zonja {...}, 30; Zonja 

{...}, 40; Zoti {...}, 9; dhe zoti {...}, 37; ndërkohë që, zonja {...} nuk ka asnjë çështje; ka 

edhe 4-5 gjyqtarë që janë caktuar nga gjykatat e tjera që gjykojnë në këtë gjykatë. Janë në 

total 190 çështje në shqyrtim pranë kësaj gjykate. Kjo është panorama sot. Kemi gjyqtarë 

që kanë 9 çështje në shqyrtim. Kështu që, mendoj që nuk është e nevojshme që të marrim 

një informacion shtesë. Zonja {...} nuk ka asnjë çështje, futet në short dhe rishpërndahen 

çështjet, dhe kryetari i gjykatës në këtë rast aplikon dispozitën e dhënë mbi të cilën ai 

mundet që t’i vendosë gjyqtarët me përqindje në short të reduktuar, duke zbatuar që 

gjyqtarët që kanë më pak ngarkesë, të përfshihen në një numër më të madh në short dhe 

gjyqtarët që kanë më shumë ngarkesë të marrin më pak çështje në short. Çështja është se 

si vetë gjykata e organizon procedurën e ndarjes së çështjeve në gjykatë. 

 

Dritan Hallunaj: Më fal, një pyetje. 

Tek numrat që ju cituat... 

Brikena Ukperaj: Janë të gjitha çështjet që ka në shqyrtim sot gjykata. 

Dritan Hallunaj: Edhe përgjime, edhe akte të tjera? 

Brikena Ukperaj: Të gjitha çështjet që ka në shqyrtim sot gjykata   

 

Marçela Shehu: Brikena, meqë ke panoramën përpara, në ç’fazë ndodhen dosjet 

të cilat ka zonja {...} në gjykim? 

Brikena Ukperaj: Këtë gjë unë nuk e di. 

Unë them çështjet që ka në shqyrtim. 

Zonja {...} gjithmonë do t’i ketë çështjet në faza të avancuara sepse ajo do futet 

në short, do marrë çështje të reja dhe ca do t’i mbarojë. Asnjëherë nuk mbarojnë çështjet 

sepse i ka në fund, do t’i shpallë dhe do marrë çështje të tjera në shqyrtim gjyqësor. Ajo 

nuk përjashtohet ndonjëherë nga shorti. Vazhdon ecuria e shpërndarjes së çështjeve në 

gjykatë. Pra nuk do lehtësohet ndonjëherë. Në këtë kuptim e kam. 
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Naureda Llagami: Kemi më diskutime? 

 

Brikena Ukperaj: Marrë shkas edhe nga diskutimi që bëri zoti Hallunaj, duke 

menduar që zonja {...} do të futet në short në datën 1 tetor, propozoj që nëse Këshilli e 

miraton projektvendimin për të ngritur në detyrë zonjën {...}, që data e fillimit të detyrës 

së saj të jetë data 1 tetor 2021. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, kemi dy propozime. Propozimi i parë është për shtyrjen e vendimmarrjes 

me argumentin që dha zonja Shehu dhe pjesërisht zoti Hallunaj, për të marrë informacion 

më të detajuar që të mos prishim funksionalitetin e kësaj gjykate. 

Jemi dakord me propozimin e zonjës Shehu?  

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

Atëherë, Këshilli vendosi shtyrjen e vendimmarrjes “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të 

znj. {...}”, për të lejuar Këshillin që të marrë të dhëna sa i përket ngarkesës së kësaj 

gjyqtareje në këtë gjykatë. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 
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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 22.09.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve “Për caktimin e seancës 

dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Fier” / 

“Për mbylljen e procedimit disiplinor, të filluar ndaj z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës e 

Rrethit Gjyqësor Fier, pa zhvilluar seancë dëgjimore”, përgatitur nga Komisioni 

Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimeve “Për caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj z. 

{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Fier” / “Për mbylljen e procedimit 

disiplinor, të filluar ndaj z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës e Rrethit Gjyqësor Fier, pa 

zhvilluar seancë dëgjimore”, përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

  

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

me shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj z. 

{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Fier” / “Për mbylljen e procedimit 

disiplinor, të filluar ndaj z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës e Rrethit Gjyqësor Fier, pa 

zhvilluar seancë dëgjimore”. Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit Bici.  

  

Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Në mënyrë të përmbledhur, situata është kjo: 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datën 13.09.2021, është depozituar kërkesa e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj z.{...}, me 
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detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka 

paraqitur propozimin për caktimin e masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”, të 

parashikuar nga neni 140, pika 2, shkronja ”b” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 

nenet 104, pika 3 dhe 111, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.  

Me vendimin nr.380, datë 16.09.2021 të Këshillit, është vendosur hedhja e shortit 

dhe më ka caktuar mua si relator të çështjes.  

Z.{...} ka ushtruar detyrën e gjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier deri 

në datë 09.01.2019, datë në të cilën është proceduar me ndalimin e tij. Me vendimin nr. 

{...}, datë 09.01.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ndaj z.{...} 

është caktuar masa e sigurimit personal “Arrest në burg”, si i dyshuar për kryerjen e 

veprës penale të “Korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të 

tjerë të organeve të drejtësisë”, të parashikuara nga neni 319/ç  i Kodit Penal. 

Me vendimin nr.{...}, datë 10.01.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur 

pezullimin përkohësisht nga ushtrimi i detyrës të z.{...}, për shkak të masës së sigurisë 

“arrest në burg”, dhënë me vendimin nr.{...}, datë 09.01.2016 të Gjykatës së Shkallës së 

Parë për Krime të Rënda. 

Në përfundim të gjykimit, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, e ka 

deklaruar atë fajtor dhe e ka dënuar përfundimisht me 3 vjet burgim, duke i hequr edhe të 

drejtën për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5-vjeçarë.  

Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit për Krime të Rënda, me 

vendimin nr. {...}, datë 10.12.2019. 

Pas ardhjes së materialeve nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në cilësinë e 

relatorit, kam bërë verifikimet nëse janë kriteret për mbylljen e procedimit ose ka ndonjë 

rast për parashkrimit të procedimit (kalimin e afatit 5-vjeçar) dhe ka rezultuar që nuk 

ekzistojnë rastet e parashikuara nga neni 117 i ligjit për Statusit dhe neni 134 i ligjit për 

Statusin. 

Duke ia relatuar këtë situatë Komisionit Disiplinor, në mbledhjen e datës 

21.09.2021, Komisioni vendosi që këtë çështje t’ia kalojë për shqyrtim seancës plenare, 

me qëllim që të caktohet data e seancës dëgjimore, e cila nuk duhet të jetë tej datës 13 
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tetor 2021, pasi çështja ka ardhur më datë 13 shtator 2021 dhe duhet respektuar afati 1-

mujor. 

Relacionin e kemi shoqëruar edhe me dy projektvendime që janë: për caktimin e 

seancës dëgjimore; dhe projektvendimin që nëse Këshilli e çmon  që nuk janë rastet për 

mbylljen e procedimit disiplinor. Faleminderit, zonja Kryetare!  

Si relator, do të propozoja datën 11 tetor, ora 11:00. Me sa di, atë ditë kemi edhe 

çështjen e procedimit disiplinor të magjistrates {...}. 

 

Naureda Llagami: Jeni dakord me propozimin? 

Ilir Toska: Më fal, a ka hyrë Albani? 

Naureda Llagami: Po, ka hyrë. 

 

Naureda Llagami: Kemi dy propozime nga Komisioni. 

Kemi propozimin e parë në të cilin Komisioni ka vendosur mbylljen e procedimit 

disiplinor ndaj zotit {...}... 

 

Medi Bici: Jo, zonja Kryetare! 

Nuk janë kushtet, por ne e kemi bërë gati që të jetë nëse Këshilli e çmon ndryshe. 

Ne kemi bërë vetëm një projektvendim, projektvendim për caktimin e seancës. Nuk janë 

rastet që parashikon neni 134. 

Naureda Llagami: Atëherë, vetëm për caktimin? 

Keni sjellë edhe për mbylljen. 

Medi Bici: E kemi sjellë nëse do kishte diskutime. 

Naureda Llagami: Propozimi si Komision kush është? 

Medi Bici: Propozimi i Komisionit është caktimi i seancës dëgjimore sepse nuk 

janë rastet e nenit 134 të ligjit për Statusin. 

  

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, jemi dakord me propozimin që dha zoti Bici, që seanca të jetë në të 

njëjtën datë që kemi caktuar për {...}, data 11 tetor, ora 13:00. 
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Medi Bici: Ora 11:00 ose 13:00, si të doni. 

 

Naureda Llagami: Dakord me orën 13:00, që në vijimësi të kemi seancën me 

zonjën {...}. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Caktimin e datës 11.10.2021, ora 13:00, si datë e 

zhvillimit të seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor ndaj z.{...}, gjyqtar pranë Gjykatës e 

Rrethit Gjyqësor Fier.  

2. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 

z.{...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. 

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

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 

 

 

* * * 

(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 22.09.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve “Për caktimin e seancës 

dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor në ngarkim të magjistratëve, z.{...} dhe z.{...}, me detyrë gjyqtarë 

pranë Gjykatës së Apelit Vlorë” / “Për mbylljen e procedimit disiplinor, të filluar ndaj 

disiplinor ndaj z. {...} dhe z. {...}, gjyqtarë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, pa zhvilluar 

seancë dëgjimore”, përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Maksim Qoku). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

6. Marçela Shehu   (anëtare) 

7. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk morën pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje anëtarët e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Ilir Toska, z. Alban Toro, z. Dritan Hallunaj dhe znj. Fatmira Luli. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimeve “Për caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

ngarkim të magjistratëve, z.{...} dhe z.{...}, me detyrë gjyqtarë pranë Gjykatës së Apelit 

Vlorë” / “Për mbylljen e procedimit disiplinor, të filluar ndaj disiplinor ndaj z. {...} dhe z. 

{...}, gjyqtarë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, pa zhvilluar seancë dëgjimore”, përgatitur 

nga Komisioni Disiplinor (relator z. Maksim Qoku). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës. 

Në këtë çështje z. Toska ka parashtruar dorëheqjen, në kuptim të nenit 75 të ligjit, 

në cilësinë e Kryetares e kam pranuar dorëheqjen e zotit Toska. Klodi të lutem bëj të 

mundur shkëputjen e zotit Toska nga shqyrtimi i këtij akti.  

  

Dritan Hallunaj: Nëse mundem Kryetare? 

Naureda Llagami: Po! 

 

Dritan Hallunaj: Unë bashkë me zonjën Luli dhe zotin Toro kemi qenë anëtarë të 

Komisionit të Përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Inspektoratit 

të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për arkivimin e ankesës ose pushimin e hetimit ndaj 
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një gjyqtari. Në funksion të punës sonë si pjesëmarrës në këtë Komision, ne kemi marrë 

në shqyrtim një ankim mbi vendimin e pushimit që ishte marrë ndaj një shtetasi në lidhje 

me mbylljen e një procedimi disiplinor me nr. {...}, datë 26.09.2018. Në fazën e 

shqyrtimit, ne kemi dalë me një vendim (nr. {...}, datë 16.07.2019) ku kemi vendosur 

pranimin e ankimit nr. {...} prot., datë 08.10.2018 të shtetasit dhe dërgimin e praktikës në 

ILD në momentin e krijimit të saj. 

Duke qenë se është e njëjta praktikë e cila është sjellë për shqyrtim në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor, duke mbajtur parasysh parashikimin e nenit 61/3 shkronja “b” dhe nenit 

62/3, dhe nenit 73 të ligjit nr. 115/2016, kam deklaruar papajtueshmërinë për të marrë 

pjesë në shqyrtimin e këtij procedimi disiplinor. Këtë gjë e kam bërë edhe në momentin 

kur isha pjesë e Komisionit Disiplinor (mbledhje që u zhvillua para pak ditësh), në lidhje 

me pjesëmarrjen time në këtë procedim. Në këto kushte, unë jam larguar nga ajo 

mbledhje dhe është futur anëtari zëvendësues. Në vijim të kësaj, desha të shpreh që unë 

mendoj që nuk mund të marrë pjesë në shqyrtimin e këtij procedimi disiplinor, pasi kam 

pengesë ligjore. Faleminderit!  

 

Fatmira Luli: Gjithashtu edhe unë jam në të njëjtën pozitë. Kam bërë gati 

deklaratën e papajtueshmërisë, të cilën e prezantoj verbalisht këtu në seancë, për ta 

depozituar në protokoll. Jemi në kushtet e konfliktit të interesit për shkak se kemi marrë 

vendimin për kthimin për hetim disiplinor të këtij procedimi që është nisur tani në 

Këshill. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Atëherë, qëndrimi juaj ka të bëjë me deklarimin që ju e 

konsideroni veten si të papajtueshëm për të qenë pjesë në këtë procedim, jo me pjesën e 

heqjes dorë. Kështu që, në qoftë se ju e vlerësoni që nuk duhet të jeni në këtë procedim, 

për arsyet që ju përmendët, atëherë ju duhet të shkëputeni nga mbledhja, për të lejuar 

Këshillin. Kjo është një përgjegjësi e gjithsecilit prej jush, si anëtarë të Këshillit, të 

shpreheni për rastet kur deklaroni që jeni në kushte papajtueshmërie.  

 

Alban Toro: Mundem? 

Edhe unë ndodhem në të njëjtën pozicion dhe kushte, pra e konsideroj si të 
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papajtueshëm rolin në procedurën e ardhshme. Kështu që edhe unë jap dorëheqjen bashkë 

me kolegët. 

 

Dritan Hallunaj: Përpara se të shkëputem nga platforma, pikat e tjera do të 

zhvillohen në sallë apo këtu? 

 

Naureda Llagami: Pikat e tjera do të jenë në sallë. 

 

(Dalin nga platforma “online” anëtarët e Këshillit z. Ilir Toska, z. Dritan 

Hallunaj, znj. Fatmira Luli dhe z. Alban Toro.) 

 

Naureda Llagami: Vijojmë diskutimin? 

Fjalën ia jap zotit Qoku. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Në cilësinë e relatorit parashtroj përpara Këshillit relacionin në lidhje me vijimin 

e procedurës së shqyrtimit të kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor nr.7/2021 ndaj magjistratëve, z. {...} dhe z. {...}, me detyrë gjyqtarë 

pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 13.09.2021, me shkresën nr. {...} prot., 

është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistratëve, z. {...} dhe z. {...}, me detyrë gjyqtarë pranë Gjykatës së 

Apelit Vlorë. 

Kërkesa mbështetet në nenin 194 të ligjit nr.115/2016 "Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, dhe në nenin 138 të ligjit nr.96/2016 për Statusin, i 

ndryshuar, dhe ka për objekt të saj fillimin e procedimit disiplinor për shkeljen disiplinore 

të parashikuar nga neni 102, pika 2, shkronja “a” e Ligjit nr.96/2016 për Statusin, i 

ndryshuar. 

Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka 

paraqitur propozimin për caktimin e masës disiplinore “Ulje e përkohshme e pagës deri 

në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit”, të parashikuar nga neni 105, pika 1, 
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shkronja “c”, nënndarja “i” dhe neni 108 i ligjit nr. 96/2016 për Statusin, i ndryshuar, në 

ngarkim të dy magjistratëve në fjalë.  

Mbylljen e hetimit disiplinor për ish-magjistraten {...}, pasi ajo nuk mund t’i 

nënshtrohet procedimit disiplinor për shkak të humbjes së statusit të magjistratit; 

parashikuar nga neni 134, pika 1, shkronja “ç” e ligjit nr. 96/2016 për Statusin, i 

ndryshuar. 

Me vendimin nr. 381, datë 16.09.2021 të Këshillit, është vendosur hedhja e shortit 

dhe caktimi i anëtarit të Komisionit Disiplinor, z. Maksim Qoku, në cilësinë e relatorit të 

çështjes.  

 Në mirëkuptim të anëtarëve, pa dashur të zgjatem në rrethanat e faktit dhe në 

materialet që i posedojmë të gjithë, në lidhje edhe me faktet e referuara nga Inspektori, po 

ndalem për sa i përket procedurës paraprake në lidhje me procedimin. 

Bazuar në nenin 31 të Rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor”, në cilësinë e relatorit, janë kryer verifikime mbi ekzistencën e rasteve të 

parashikuara nga neni 139 të Ligjit “Për Statusin”, të cilat çojnë Këshillin drejt 

vendimmarrjes për mbylljen e procedimit disiplinor, pa zhvilluar seancë dëgjimore. Këto 

raste janë dhënë në mënyrë shteruese dhe pasi janë kontrolluar dhe të gjithë anëtarët e 

Komisionit kanë qenë në dakordësi, nga verifikimet e kryera dhe nga të dhënat e dosjes 

hetimore, arrihet në përfundimin se për magjistratët z. {...} dhe z. {...} nuk rezultoi e 

provuar ekzistenca e ndonjë prej shkaqeve ligjore të referuara. Po ashtu, nuk rezultoi që 

shkeljet e pretenduara të kryera nga ana e magjistratëve të kenë qenë objekt i ndonjë 

procedimi disiplinor, të zgjidhur me vendim të formës së prerë.  

Bashkë me kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, në Këshill është 

depozituar edhe raporti i hetimit i miratuar nga Inspektori, sipas parashikimeve të nenit 

133, pika 3 e ligjit për Statusin. Referuar këtij parashikimi ligjor, vlerësohet se raporti i 

hetimit është depozituar i arsyetuar në të gjithë elementët formalë të kërkuar nga kjo 

dispozitë ligjore. 

Sa parashtruar, çmoj se në çështjen objekt shqyrtimi në Komisionin Disiplinor, 

nuk ka rezultuar e provuar ekzistenca e ndonjë prej shkaqeve të cilat sjellin si pasojë 

mbylljen e procedimit disiplinor pa caktuar seancë dëgjimore sipas nenit 139 të ligjit për 

Statusin. 
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Në mbledhjen e datës 21.09.2021 të Komisionit Disiplinor, pasi është relatuar 

çështja dhe janë njohur anëtarët e Komisionit me projektvendimin, dhe në rastin konkret 

e vë përpara Këshillit, kërkojmë që Këshilli i Lartë Gjyqësor të vlerësojë dhe të vendosë 

në lidhje me kalimin në seancë dëgjimore dhe caktimin e datës për shqyrtimin e kërkesës 

së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratëve 

z. {...} dhe z. {...}, gjyqtarë në Gjykatën e  Apelit Vlorë, ose mbylljen e procedimit 

disiplinor pa caktuar seancë dëgjimore. 

Pavarësisht se janë paraqitur dy projekt-akte, ne si Komision Disiplinor kemi 

konkluduar në projektvendimin në lidhje me kalimin e çështjes në seancë dhe me 

caktimin e datës dhe orës së zhvillimit të kësaj seance.  

Në rakordancë me zotin Bici, sikurse caktuam datën 11 tetor, për këtë procedim 

caktojmë orën 11:00 të kësaj date. Faleminderit, zonja Kryetare!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Qoku! 

Zoti Qoku propozoi që t’i kemi në të njëjtën datë. 

Pra data 11, duke qenë se një e lamë në orën 13:00, këtë mund ta lëmë në orën 

11:00. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Marçela Shehu: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Caktimin e datës 11.10.2021, ora 11:00, si datë e 

zhvillimit të seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, 

gjyqtarë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.  

2. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 

magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016, “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, brenda 5 ditëve nga shpallja e 
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tij. 

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

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. 

 

*Shkëputemi për t’u përfshirë në shqyrtimin e çështjeve në vijim, që do jetë 

seanca dëgjimore për vlerësimin e magjistrates {...}. 

Për 5 minuta shihemi në sallë. 

 

* * * 

(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 22.09.2021) 

 

Pika 10 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 {...}”, 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 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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 dhe në sallë:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. {...}, magjistrate (në sallë.) 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtares {...}”, relator z. Erjon Muharremaj.  

 

 (Hyn në sallën e mbledhjes magjistratja {...}.) 

 

 Naureda Llagami: Siç jeni në dijeni, sot nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor do 

të merret në shqyrtim raporti për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, me 

qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016. 

 Magjistratja është vënë në dijeni lidhur me raportin dhe nga ana e saj është 

kërkuar që të dëgjohet në këtë seancë shqyrtimi i raportit të saj. 

 Shkurtimisht lidhur me procedurën: Fillimisht raporti do të relatohet nga zoti 

Muharremaj, i cili është relator i këtij projektraporti. Më pas fjala do t’ju jepet juve, për 

sa i përket kundërshtimeve që keni mbi përmbajtjen e tij. Pasi të mbaroni ju 

kundërshtimet, do të dilni, për të lejuar Këshillin në vendimmarrjen mbi projektraportin 

tuaj. 

 Për ty fjala, zoti Muharremaj! 
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 Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Ju jeni njohur me projektraportin e vlerësimit dhe kundërshtimet e gjyqtares. Do 

të ndalem më në detaje në ata tregues për të cilët gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e 

saj, duke analizuar çdo kundërshtim të saj në dhënien e vlerësimit tim në cilësinë e 

relatorit. 

 Pa humbur kohë, po filloj me kriterin e “Aftësive profesionale të gjyqtares”. 

 Për të gjithë treguesit e këtij kriteri gjyqtarja është konsideruar se ka vlerësimin 

maksimal dhe i janë akorduar 100 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Për këtë 

gjyqtarja nuk ka pasur kundërshtim. 

 Sa i përket kriterit të “Aftësive organizative të gjyqtares”, në lidhje me treguesin e 

parë që ka të bëjë me “Respektimin e afateve ligjore”, gjyqtarja ka paraqitur 

kundërshtimet e saj. Referuar propozimit që është bërë, që të vlerësohet në nivelin 31-

40% dhe propozimit që të pikëzohet me 6 pikë, në procedurën e vlerësimit me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtares, referuar formatit të statistikave të 

administruara për efekt të këtij procesi, të cilat shërbejnë si burim vlerësimi edhe në 

procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha 

çështjet. Për pasojë, vlerësimi lidhur me këtë tregues është bërë duke iu referuar 11 

çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim dhe 3 vendimeve të përzgjedhura nga 

gjyqtarja. 

 Nga vëzhgimi i 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim dhe 3 

vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtarja, referuar kategorisë së çështjeve, rezulton se 

vetëm për 3 prej tyre parashikohet afat ligjor brenda të cilit duhet të përfundojë gjykimi i 

çështjes. 

 Nga analiza e këtyre 3 çështjeve, rezultoi se vetëm çështja civile me objekt: 

“Shtyrjen e detyrimeve me këste” e datës 29.04.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Fier, ka përfunduar jashtë afatit ligjor prej 20 ditësh, parashikuar nga neni 517/3 i Kodit 

të Procedurës Civile. Konkretisht, nga data e regjistrimit të çështjes datë 04.03.2014 deri 

në datën e përfundimit të saj datë 29.04.2014, gjykimi ka përfunduar për 56 ditë. Kjo 

çështje që rezulton të ishte shqyrtuar jashtë afatit ligjor ishte vendim i zgjedhur nga vetë 

gjyqtarja, dhe në dosjen e dërguar organeve të rivlerësimit nuk rezultonte të ishin 

administruar aktet e dosjes së kësaj çështjeje, si dhe në vendim nuk ishte pasqyruar ecuria 
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procedurale e çështjes. 

 Në këto kushte, në momentin e hartimit të projekt-raportit, ka qenë i pamundur 

analizimi i komponentit të kompleksitetit të çështjes.  

U njoha në vijim me kundërshtimet dhe aktet e depozituara nga gjyqtarja lidhur 

me këtë tregues, duke qenë se vetëm për një çështje është tejkaluar afati ligjor. Ky 

tejkalim i afatit ligjor ka ardhur për shkak të ecurisë procedurale të çështjes. Konkretisht, 

të gjitha seancat përgatitore dhe ato gjyqësore janë shtyrë për shkaqe procedurale, të tilla 

si: kalimi i çështjes në seancë gjyqësore, paraqitja e provave të reja ndërmjet gjykimit, 

lënia kohë palëve për t’u njohur me provat, dhënia kohë palëve për përgatitjen e 

diskutimit përfundimtar në referim të parashikimeve të nenit 302 të Kodit të Procedurës 

Civile, apo shtyrja e seancës për shpalljen e vendimit të arsyetuar. Të gjitha këto veprime 

nga ana e gjyqtares janë bërë për të analizuar procesin e rregullt ligjor. Vetëm një seancë 

përgatitore rezulton të ketë qenë joproduktive dhe është shtyrë për shkak të mungesës së 

sekretares së seancës, rrethanë kjo që nuk mund të cilësohet si përgjegjësi e gjyqtares. 

Gjithsesi, seancën e radhës, gjyqtarja ka marrë masa që ta lërë në një afat sa më të 

shkurtër (brenda 1 jave).  

Kështu që, duke iu referuar këtyre të dhënave, në cilësinë e relatorit, duke iu 

referuar edhe Metodologjisë së Pikëzimit, ku kompleksiteti i çështjes përcaktohet si një 

nga komponentët që mund të çojnë në një pikëzim më të lartë se ai që rezulton nga 

analiza matematikore, deri në pikëzimin maksimal, e ndryshoj qëndrimin tim dhe 

propozoj që gjyqtarja {...}, lidhur me treguesin “Respektimi i afateve ligjore” të 

vlerësohet në nivelin “nga 0-10%”, pasi bëhet fjalë vetëm për një çështje të vetme (dhe 

kjo me të gjitha të dhënat që gjyqtarja paraqiti), duke i akorduar pikëzimin maksimal prej 

15 pikësh. Pra nga 6 pikë që ka qenë propozimi fillestar, propozoj që të pikëzohet me 15 

pikë. 

Sa i përket treguesit të “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, është 

propozuar që i përket shkallës së aftësisë me nivel “nga 0-10%” dhe propozohet që të 

pikëzohet me 5 pikë. 

Sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, propozohet që shkalla 

e aftësisë të konsiderohet më e shkurtër ose e barabartë me standardin për të gjitha 

kategoritë e çështjeve dhe të pikëzohet me 5 pikë. 
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Në lidhje me treguesin “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, është 

propozuar që të kategorizohet në nivelin “nën 81%” dhe të pikëzohet me 2 pikë. Në lidhje 

me këtë gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj.  

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, për të vlerësuar këtë tregues, vlerësuesi nuk 

bën një veprim matematikor për të përcaktuar rendimentin e përfundimit të çështjeve, por 

ai bazohet edhe në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të 

volumit të çështjeve apo aspekte të tjera që lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të 

çojnë në një pikëzim më të lartë nga ai i nivelit të përqindjes. Ky pikëzim mund të shkojë 

deri në nivelin maksimal, nëse gjyqtari ka gjykuar brenda vitit kalendarik më shumë se 

50% të standardit minimal të ngarkesës në fuqi. Në kushtet kur ka mungesë të dhënash në 

tabelat me të dhëna statistikore për çështje të caktuara gjatë periudhës së vlerësimit, 

mbetej e pamundur përllogaritja e rendimentit sipas të dhënave statistikore që 

administrohen në dosje dhe për pasojë është marrë i mirëqenë rendimenti prej 79.9%, i 

përcaktuar në faqen 35 të raportit, faqe 964 e dosjes së rivlerësimit. 

Gjithashtu, për periudhën e vlerësimit, nuk rezultoi që gjyqtarja {...} të ketë 

gjykuar brenda vitit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës në 

fuqi. Në këto kushte, në projektraportin e vlerësimit është propozuar që gjyqtarja të 

vlerësohet për këtë tregues në nivelin “nën 81%”, duke e pikëzuar me 2 pikë. 

Në kundërshtimet e gjyqtares dhe provat e paraqitura prej saj, të tilla siç janë: 

printimi i sistemit ICMIS lidhur me çështjet e caktuara me short për periudhën 

11.02.2014 - 31.12.2014 dhe 01.09.2014 - 31.12.2014, si dhe vërtetimin e kancelares së 

gjyqtares të datës 28.07.2021... Pasi u analizuan këto prova, rezulton se në periudhën 

11.02.2014 (data në të cilën gjyqtarja është përfshirë në short për herë të parë pas 

emërimit në këtë gjykatë në muajin janar të vitit 2014) - 31.12.2014, gjyqtares {...}, sipas 

printimit të sistemit ICMIS dhe të paraqitur si provë nga vetë gjyqtarja, rezulton se i janë 

caktuar për gjykim 379 çështje dhe ka përfunduar 301 prej tyre. Rendimenti për këtë 

periudhë është 79.41%. 

Për periudhën 01.01.2015 – 02.09.2015 i janë caktuar 243 çështje dhe ka 

përfunduar 241 prej tyre. Rendimenti për vitin kalendarik 2015 rezulton të jetë 99.17%. 

Për vitin 2016 gjyqtares i janë caktuar çështje me short nga data 01.09 – 08.10, 

pasi për periudhën 04.09 – 30.07 ka qenë me leje lindjeje. Për periudhën 01.08 – 31.08 ka 
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qenë me leje të zakonshme dhe i janë caktuar për gjykim 72 çështje, nga të cilat ka 

përfunduar 24 prej tyre.  

Për shkak të situatës gjatë këtij viti, pra gjatë 2016-ës, këto çështje nuk duhet të 

përfshihen në përllogaritjen e rendimentit, për shkak se gjyqtarja ka qenë në pamundësi 

objektive për përfundimin e këtyre çështjeve dhe meqë periudha e vlerësimit përfundonte 

pas 1 muaji nga caktimi i këtyre çështjeve (pra në muajin dhjetor). Pra në vitet 2014 dhe 

2015 që do të merren parasysh për përllogaritjen e rendimentit, rezulton se gjyqtares i 

janë caktuar në total 645 çështje dhe ka përfunduar 542 prej tyre. Nga rillogaritja e 

rendimentit, pasi janë marrë këto të dhëna, rezulton një normë likuidimi çështjesh prej 

84% dhe jo 79.4%, siç ishte përllogaritur gjatë procesit të rivlerësimit. 

Duke iu referuar të gjitha këtyre të dhënave, duke pasur parasysh faktin që gjatë 

periudhës së vlerësimit ka qenë e larguar me leje lindjeje, në cilësinë e relatorit propozoj 

që aftësia e gjyqtares për këtë tregues të vlerësohet në nivelin “mbi 81 – 87%”, duke u 

pikëzuar me 4 pikë. Pra propozoj që gjyqtares për këtë tregues t’i shtohen edhe 2 pikë të 

tjera, nga 2 në 4 pikë. 

Në lidhje me treguesin e “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar 

gjyqësor”, konsiderohet më e shkurtër ose e barabartë me afatet procedurale për të gjitha 

kategoritë e çështjeve dhe pikëzimi maksimal me 15 pikë. 

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

nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, është 1-3 seanca dhe shkallë 

“shumë e lartë” e aftësisë. Pikëzimi maksimal me 15 pikë. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, aftësia është “shumë e lartë” dhe pikëzimi maksimal me 20 pikë. 

“Rregullshmëria e dokumentacionit në dosje” është “shumë e lartë” dhe pikëzimi 

maksimal me 5 pikë. 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, aftësia është “shumë e lartë” 

dhe pikëzimi maksimal me 10 pikë. 

Në përfundim, për treguesin e dytë të “Aftësive organizative të gjyqtares”, nga 83 

pikë që ishte propozimi fillestar, propozoj që të pikëzohet me 94 pikë dhe niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me kriterin e tretë, sa i përket çështjeve të etikës, nuk ka asnjë të dhënë 
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që të ketë ndonjë shkelje të etikës nga ana e gjyqtarit gjatë periudhës së vlerësimit, dhe 

për këtë propozohet t’i akordohet vlerësimi maksimal prej 100 pikësh dhe niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Ndërsa tek “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” do të ndalem më në 

hollësi në disa prej treguesve, për të cilët gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj. 

Në lidhje me treguesin e “Komunikimit të qartë dhe transparent”, shkalla e 

aftësisë vlerësohet “shumë e lartë”, pikëzimi me 25 pikë. 

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

lartë”, pikëzimi maksimal me 15 pikë. 

 “Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë 

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

lartë” dhe pikëzimi maksimal me 15 pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore”, shkalla 

e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi maksimal me 10 pikë. 

“Pjesëmarrja e gjyqtares në programin e formimit vazhdues në Shkollën e 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, rezulton që të jetë brenda kufijve 

midis 15-120 ditë, siç parashikohet në ligj, dhe propozohet vlerësimi maksimal prej 20 

pikësh. 

Në lidhje me treguesin “Disponueshmëria e gjyqtares për të udhëhequr kandidatët 

për gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve” është propozuar 

që nuk ka të dhëna në lidhje me këtë dhe pikëzimi është propozuar për 3 pikë. 

Lidhur me këtë tregues gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime duke parashtruar se 

në vitin 2013 ka pranuar ftesën që i është përcjellë nëpërmjet Shkollës së Magjistraturës 

për të bërë prezantimin në lidhje me temën “Instrumentet ndërkombëtarë në lidhje me 

fushën e pastrimit të parave”, i cili është prezantuar në aktivitetin trajnues për gjyqtarët 

dhe prokurorët, të organizuar në kuadër të projektit të Binjakëzimit me Bashkimin 

Evropian, aktivitet i zhvilluar në datat 15-17 prill 2013 (sipas e-mailit të paraqitur në 

cilësinë e provës nga ana e gjyqtares). 

Në lidhje me kohën e realizimit të këtij aktiviteti, dëshiroj të pyes gjyqtaren që ka 

qenë duke ushtruar detyrën e gjyqtares në periudhën që pretendon se ka realizuar këtë 

aktivitet? 
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{...}: Gjatë asaj periudhe kam qenë duke ushtruar detyrën e gjyqtares por gjatë 

periudhës së stazhit profesional. 

Erjon Muharremaj: Pra nuk keni qenë duke ushtruar detyrën e gjyqtares në 

periudhën që është realizuar aktiviteti që keni paraqitur në cilësinë e provës. 

{...}: Sipas legjislacionit të kohës kur unë kam qenë duke kryer stazhin 

profesional, nëpërmjet Shkollës së Magjistraturës, ne merrnim emërim të përkohshëm si 

gjyqtar, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë në rastin tim. Në atë vit ushtroja 

funksionin e gjyqtarit, me të gjitha të drejtat, me përjashtim të përzgjedhjes që bëhej në 

kategorinë e çështjeve që i caktoheshin gjyqtarëve. Ndërkohë që, emërimin përfundimtar 

si gjyqtare e kam marrë në janar 2014. Por gjatë periudhës së stazhit, ne ushtronim 

detyrën e gjyqtarit dhe vendimet tona kishin të njëjtën .. (shkëputet audio dhe nuk 

dëgjohet fjalia e gjyqtares.)   

Erjon Muharremaj: Dhe në periudhën gjatë së cilës është zhvilluar ky aktivitet, 

përfshihet në periudhën tuaj të vlerësimit, sipas mendimit tuaj? 

{...}: Referuar datave, tetor 2013 – tetor 2016, formalisht është jashtë periudhës. 

Referuar edhe praktikës së Këshilli i Lartë Gjyqësor ka ndjekur në rastet e tjera, për sa i 

përket botimeve ose pjesëmarrjeve, që janë trajtuar brenda vitit 2013 (duke e trajtuar vitin 

si të plotë), unë kam paraqitur argumentet dhe kundërshtimet e mia, sikurse i keni me 

shkrim dhe jeni njohur dhe për këtë arsye unë vlerësoj që duhet të më konsiderohet, për 

sa kohë ftesa më është bërë nga Shkolla e Magjistraturës në kuadër të aktiviteteve 

trajnuese që ky institucion zhvillon. Jam njoftuar për të marrë pjesë si gjyqtare dhe të bëja 

një prezantim. Mbetet në vlerësimin e Këshillit nëse do ta vlerësojë ose jo. Por unë, 

referuar edhe praktikës që është ndjekur, që aktivitetet që janë zhvilluar gjatë vitit 2013, 

pavarësisht se formalisht janë jashtë tetorit 2013, viti është trajtuar si i tërë për sa i përket 

angazhimit të gjyqtarëve. 

 

Brunilda Kadi: Kur është emërimi si gjyqtare? 

 

{...}: Në janar 2014. 

Në tetor 2012 është marrë emërimi i përkohshëm si gjyqtare stazhiere në Gjykatën 
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e Rrethit Gjyqësor Tiranë.    

  

(Zoti Muharremaj i përgjigjet një pyetjeje të zonjës Kadi, pyetje e cila dëgjohet 

me shkëputje në audio, pasi nuk është i ndezur mikrofoni.)    

 Erjon Muharremaj: Nuk ka asnjë statistikë. Është një e-mail që e ka dërguar 

gjyqtarja në cilësinë e provës, për aktivitetin e realizuar në datat 14-17 prill. 

 Brunilda Kadi: Në procesin e rivlerësimit është përfshirë viti 2013? 

 Erjon Muharremaj: Periudha e vlerësimit fillon nga data 08.10.  

Me të njëjtën logjikë nëse aktivitetin do ta kishit kryer në 2017-ën, mendoni që 

sërish do të përfshihej në pikëzim? 

{...}: Jo, nuk mendoj se duhej të përfshihej. Por sikurse e sqarova, ai është një 

aktivitet që vërtet është disa muaj përpara se të emërohesha, por periudha e stazhit 

profesional, referuar raportit të vlerësimit për efekt të procesit të rivlerësimit, që është 

përgatitur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe i është përcjellë Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit, të cilën unë e kam lexuar dhe kam konstatuar që edhe statistikat e stazhit 

profesional janë dërguar dhe janë analizuar në kuadër të këtij procesi rivlerësimi. Në këtë 

logjikë, për sa kohë unë kam qenë duke kryer stazhin profesional dhe aktiviteti është 

kryer gjatë vitit 2013 kur unë kam pasur cilësinë e gjyqtares, vlerësoj që duhet të më 

konsiderohet si një aktivitet i kryer dhe një angazhim i imi. 

 

Erjon Muharremaj: Për aktivitetin tuaj gjatë periudhës së stazhit në Shkollën e 

Magjistraturës, a jeni vlerësuar një herë nga Shkolla e Magjistraturës? 

{...}: Po, jemi vlerësuar. 

Erjon Muharremaj: Dhe kërkoni që kjo sërish të merret parasysh edhe për 

vlerësimin që është duke kryer Këshilli aktualisht. 

{...}: Unë jam nisur në paraqitjen e këtij kundërshtimi edhe për sa i përket marrjes 

në konsideratë nga ana juaj e botimit që unë kam në vitin 2013. 

Erjon Muharremaj: E keni fjalën për botimin e muajit dhjetor? 

{...}: Jo, për një botim të mëparshëm. 

Sepse unë isha vlerësuar me 5 pikë në projektraport. Duke qenë se ai më ishte 

vlerësuar edhe pse ishte në tejkalim, mendoj që në të njëjtat kushte duhet të më vlerësohet 
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edhe aktiviteti. Për këtë arsye e kam paraqitur si provë.  

Për të përforcuar pjesën e botimit, kam paraqitur edhe prova shtesë që kam pasur 

një botim edhe në muajin dhjetor, pra kam pasur 2. 

 

Erjon Muharremaj: Edhe pas shpjegimeve që dha gjyqtarja {...}, duke qenë që 

aktiviteti me temë “Instrumentet ndërkombëtare në fushën e pastrimit të parave”, i datës 

17.04.2013, ndërkohë që ishte duke ndjekur ende studimet në Shkollën e Magjistraturës, 

mendoj që është jashtë periudhës së vlerësimit dhe i qëndroj propozimit fillestar që të 

pikëzohet me 3 pikë. 

Në lidhje me treguesin që ka të bëjë me “Angazhimin e gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtari për 

marrëdhëniet me publikun në gjykata”, propozimi fillestar ka qenë për 3 pikë, pasi nuk 

kishte të dhëna. Edhe për këtë tregues gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj dhe ka 

paraqitur si provë vendimin nr. 24, datë 24.02.2014 për dhënien e autorizimit në 

veprimtarinë e mësimdhënies dhe ka paraqitur në cilësinë e provës gjithashtu kontratën e 

shërbimit me universitetin privat “Akademia e Biznesit” në Elbasan.  

Referuar këtyre provave të reja, i propozoj Këshillit që nga pikëzimi fillestar prej 

3 pikësh, duke qenë që tashmë ka të dhëna për angazhimin e gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale, të pikëzohet me pikëzimin maksimal prej 5 pikësh. 

Ndërsa në lidhje me “Publikimet ligjore akademike”, gjyqtarja nuk ka paraqitur 

kundërshtime, por ka paraqitur informacion shtesë, pasi nuk ishte evidentuar edhe një 

punim tjetër, artikulli shkencor me temë “I mituri dhe sistemi i drejtësisë penale”, botuar 

në Revistën “Studime Juridike”, botim i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në 

muajin dhjetor 2013.  

Kisha një pyetje për zonjën {...}, në lidhje me këtë punim. 

Ia keni dërguar këtë punim për t’u përfshirë në dosjen personale dhe ky nuk 

gjendet aktualisht në dosjen tuaj personale? 

 

{...}: Kur kam plotësuar një formular në Këshillin e Lartë të Drejtësisë në kuadër 

të procesit të rivlerësimit, nuk jam e sigurt nëse e kam dërguar si provë. Mendoj që duhet 

ta kem pasqyruar tek pjesa e botimeve sepse ishte një rubrikë aty, por nuk mund të flas 
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100% me siguri sepse nuk e kam kopjen që kam dorëzuar në Këshillin e Lartë. 

Erjon Muharremaj: Sepse në dosjen tuaj personale, një punim i tillë nuk 

ekzistonte dhe prandaj propozimi fillestar është bërë bazuar mbi atë dokumentacion që 

ekziston në dosjen tuaj personale. Për çdo angazhim tuajin gjatë periudhës së ushtrimit të 

detyrës së gjyqtares, keni detyrimin që të paraqisni të gjithë dokumentacionin. 

{...}: Për pjesën e mësimdhënies jam e sigurt që e kam paraqitur, kurse për pjesën 

e botimit nuk jam e sigurt sepse ishte një botim jashtë revistave të Shkollës së 

Magjistraturës dhe unë nuk e disponoja. 

 

Erjon Muharremaj: Në dosjen tuaj personale ky punim nuk ishte dhe prandaj, 

propozimi fillestar ishte për... në rastin konkret, sa i përket “Publikimeve ligjore 

akademike”, duke qenë që ka të dhëna, propozohet që të vlerësoheni me pikëzimin 

maksimal prej 5 pikësh. 

 Në total, për treguesin e katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, 

duke shtuar edhe 2 pikët e propozimit fillestar që ishte prej 96 pikësh, propozohet që të 

pikëzohet me 98 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Vlerësimi i përgjithshëm, propozimi është që gjyqtarja të pikëzohet me 392 pikë 

dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Zonja {...}, keni diskutime mbi çështjet të cilat nuk i mori 

parasysh relatori? 

 

{...}: Po, kam diçka për sa i përket treguesit të “Rendimentit të përfundimit të 

çështjeve”, ku jam vlerësuar me 2 pikë dhe kam disa kundërshtime.  

Për sa i përket vitit 2016 jam shumë dakord sepse është vetëm 1 muaj ku unë jam 

shqyrtuar dhe kam pasur mundësi të shpallë vendime dhe objektivisht nuk mund të 

llogaritet rendiment sepse për një muaj objektivisht (shkëputet audio e magjistrates dhe 

nuk dëgjohet vijimi i fjalisë).  

Kundërshtimet e mia konsistojnë në vitin 2014. Bëj me dije Këshillin se unë kam 

qenë në një pozitë pak ndryshe nga kolegët e mi gjyqtarë gjatë vitit 2014, për shkak se 

unë jam emëruar për herë të parë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier në janar të vitit 
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2014 dhe kam filluar të shortohem për herë të parë në 11.02.2014. Që do të thotë, duke 

qenë se emërimin tim për herë të parë e kam marrë në këtë datë, nuk kam pasur dosje të 

mbartura nga viti 2013 dhe për këtë arsye unë kam qenë në pamundësi objektive për të 

shpallur vendime, minimalisht tre muajt e parë të vitit. 

Duke marrë parasysh formulën e llogaritjes së rendimentit, që janë tërësia e 

dosjeve që shortohen brenda vitit dhe atyre të shpallura pa llogaritur dosjet e mbartura, 

unë kam qenë në një pozitë të disfavorshme për shkak se për tre muaj kam qenë në 

pamundësi objektive për të shpallur vendime. Kjo gjë më ka krijuar edhe atë diferencën e 

madhe në rendiment, që nëse mua do të më llogaritej një mesatare vendimesh edhe tre 

muajt e parë, të cilat normalisht do ishin vendime të mbartura nga viti i mëparshëm, 

sigurisht që rendimentin do ta kisha 100%. 

Përveç kësaj, gjatë vitit 2014, në katër muajt e fundit të vitit (pra shtator-dhjetor), 

sipas dokumenteve që kam paraqitur si provë dhe konkretisht printimi nga sistemi ICMIS 

i të gjitha dosjeve që më janë shortuar, unë kam marrë rreth gjysmën e ngarkesës në katër 

muajt e fundit dhe kjo për disa arsye, për shkak se në muajin korrik të vitit 2014, një nga 

gjyqtaret e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier është larguar për shkak se është emëruar 

gjyqtare në gjykatën e krimeve të rënda dhe rrjedhimisht janë shortuar dosjet e saj, ku unë 

vetëm gjatë muajit shtator kam marrë 26 dosje menjëherë nga kjo gjyqtare, një numër të 

caktuar dosjesh të grumbulluara gjatë muajit gusht dhe vetëm në muajin shtator kam 

marrë nga shorti 64 dosje, rreth 60 dosje, sepse dua të jem edhe e saktë me shifrat. 

Duke qenë se brenda 1 muaji është marrë një numër kaq i madh dosjesh dhe 

flasim për muajin shtator kur unë kam qenë edhe në seksionin civil ku normalisht çështjet 

civile, sikurse dihet, nuk mund të përfundohen brenda afateve të shkurtra (jo më kot edhe 

në sistemin e vlerësimit vihet re një afat standard 6-mujor), kam qenë në pamundësi 

përsëri objektive për rrethana që nuk varen nga ana ime, që unë të përfundoja këto çështje 

brenda kësaj kohe të shkurtër (pra brenda 4 muajve të fundit të vitit). Të paktën për 3 

muaj kam pasur 0 vendime të shpallura, jo për fajin e gjyqtarit. Fakti që më shumë se 

gjysmën e ngarkesës të vitit 2014 unë e kam marrë vetëm 4 muajt e fundit dhe faktin që 

vetëm në muajin dhjetor kam marrë një numër të konsiderueshëm çështjesh, nga të cilat 

18 kanë qenë civile/themeli, që brenda 1 muaji është objektivisht e pamundur që t’i 

përfundosh, mendoj që llogaritja e rendimentit duhet të rishikohet sepse nëse mua më 
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llogaritet një mesatare vendimesh 3 muajt e parë, që normalisht duhet t’i kisha shpallur, 

ashtu sikurse ka ndodhur në vitin 2015 ku unë kam paraqitur edhe tërësinë e çështjeve të 

shpallura për tremujorin e vitit 2015, ku kam qenë në kushte të barabarta me gjyqtarët e 

tjerë sepse kam pasur çështje të mbartura nga viti 2014, sigurisht që rendimenti im nuk do 

ishte në atë nivel. Për këtë arsye mendoj që për 2014-ën rendimenti duhet të rishikohet 

sepse nuk mund të më llogaritet në një nivel kaq të ulët, për të gjithë këto rrethana që unë 

relatova. 

Për vitin 2015 kam sjellë statistikën e korrigjuar sepse e kam 100%, 273 të 

shortuara dhe 273 të shpallura sepse është dërguar gabimisht 271, megjithatë kjo nuk 

është se më ndryshon gjë në rezultat. Por për vitin 2014 kërkoj që vlerësimi im të jetë në 

nivel maksimal, duke marrë parasysh këtë që unë relatova. 

 Kjo ishte sa i përket “Aftësisë organizative”, meqenëse për një nga elementët e 

tjerë që unë kisha kundërshtime, relatori i sqaroi dhe jam dakord. Nuk kam asnjë 

kundërshtim. 

 Kurse për pjesën e aktivitetit që u diskutua, që unë kam marrë pjesë në vitin 2013, 

nuk dua të ndalem gjatë sepse unë pak a shumë i thashë argumentet por unë vlerësoj që 

pavarësisht se nuk është në muajin tetor 2013 dhe në vijim, ai është një aktivitet i vitit 

2013 dhe mendoj që duhet të merret në konsideratë si pjesëmarrje dhe madje mendoj që 

duhet të merret në konsideratë edhe për faktin që edhe pse kam qenë duke kryer stazhin 

(pra ndoshta mund të konsiderohem edhe studente), por duke marrë parasysh 

përgjegjësinë që ne kishim mendoj që kam dhënë shumë. 

 

 Naureda Llagami: Shumë faleminderit! 

 Pyetje? 

  

 (Pjesa hyrëse e fjalës së zonjës Ukperaj nuk dëgjohet në audio, për shkak se nuk 

ka qenë i ndezur mikrofoni.)  

 Brikena Ukperaj: ...atë botim ta ka vlerësuar shkolla dhe ky shkak mund të 

përbëjë arsye që ti je renditur më lart se gjyqtarët e tjerë të cilët nuk kishin botime. 

Botimi është pikë. 

 Botimi i dhjetorit të vitit 2013 të është marrë parasysh nga shkolla? 
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 {...}: Nuk e di. Nuk e mbaj mend se çfarë botimesh janë marrë në konsideratë, por 

unë i referohem projektraportit të vlerësimit, ku unë nuk kisha sjellë si provë botimin e 

dhjetorit, kisha vetëm si provë botimin e marsit. Unë isha vlerësuar me 5 pikë. Në të 

njëjtën logjikë eca edhe me kundërshtimin tim edhe pse ishte jashtë afatit në tërësi. 

   

 Brikena Ukperaj: Kur ka mbaruar vlerësimi i Shkollës së Magjistraturës për tre 

vitet? 

 

 {...}: Në korrik do ketë përfunduar. 

  

Brikena Ukperaj: Prezumohet që botimi i dhjetorit nuk është marrë parasysh 

sepse në tetor mbaronte viti akademik dhe nuk është marrë parasysh. 

Por Shkolla e Magjistraturës e ka marrë parasysh edhe trajnimin tuaj kur e keni 

bërë në prill 2013. Nuk ta ka marrë parasysh në vlerësim. 

 

{...}: Nuk e ka marrë fare në vlerësim sepse aty nuk ishte fare si kriter. Ajo ka 

qenë një gjë ekstra, ku donatorët kërkuan që dy studentë të angazhoheshin dhe mua më 

bënë ftesën, pranova dhe bëra prezantimin. 

  

 Naureda Llagami: Zoti, Muharremaj! 

 

 Erjon Muharremaj: Në vijim të relatimit që bëri gjyqtarja sa i përket treguesit të 

“Disponueshmërisë së gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit 

profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, po i referohem Metodologjisë së 

Pikëzimit në lidhje me këtë dhe po citoj: “Me anë të këtij kriteri, Këshilli konsideron 

vlerë të shtuar për gjyqtarin gatishmërinë e tij për të kontribuuar si gjyqtar udhëheqës në 

praktikën profesionale të kandidatëve për gjyqtarë dhe/ose si ekspert i ftuar e lehtësues në 

trajnimin fillestar apo vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, apo në trajnimet e 

organizuara nga institucione të tjera. Duke marrë parasysh se pjesëmarrje të tilla jo 

gjithmonë është në varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët e fillojnë vlerësimin 
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për këtë tregues me 3 pikë”, - ashtu siç është propozuar edhe nga ana ime në rastin 

konkret. Fjalia e fundit tek Metodologjia e Pikëzimit: “2 pikë të tjera iu shtohen në 

vlerësim gjyqtarëve që e kryejnë këtë veprimtari njëkohësisht me veprimtarinë gjyqësore, 

pavarësisht nga frekuenca dhe angazhimet”, - pra “njëkohësisht veprimtarinë gjyqësore”. 

Prandaj unë e pyeta gjyqtaren nëse ka qenë e angazhuar në veprimtari gjyqësore gjatë 

asaj periudhe që pretendon se ka realizuar këtë aktivitet. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Ndonjë koleg tjetër? 

 Atëherë, {...} faleminderit për prezencën. Suksese! 

 

 (Largohet nga salla e mbledhjes magjistratja znj. {...}.) 

 

 Brunilda Kadi: Çfarë u propozua Erjon tek “Rendimenti”, nga 2 shkoi në 6 apo 

në 8? 

 

 Erjon Muharremaj: Tek “Rendimenti”, nga 2 të shkojë në 4 (shkon në 84% dhe 

kufijtë janë 81-87%). 

 Respektimi i afateve ligjore, nga 6 në 15. 

 

 Brunilda Kadi: Kam një propozim ndryshe nga relatori. 

 Së pari, për rendimentin, duke dëgjuar edhe gjyqtaren dhe kundërshtimin që bëri 

për vitin 2014, mendoj që është rasti për t’u vlerësuar dhe për t’u rritur dhe unë do të 

propozoja nga 2, vlerësimi të shkojë në 6. 

Në lidhje me pyetjen që i bëri anëtari gjyqtares, mendoj që edhe periudha e stazhit 

profesional, magjistratët në vitin e tretë ushtrojnë funksionet e gjyqtarit dhe ajo periudhë i 

quhet edhe vjetërsi profesionale për të gjitha arsyet, qoftë për të kandiduar në Këshill dhe 

qoftë për të kandiduar në promovime, pra ajo është veprimtari gjyqësore normale. Ah, 

nëse ka ndonjë arsye tjetër që s’duhet t’i merret parasysh... por vetëm për këtë arsye unë 

them që nuk qëndron, pra duhet t’i kihet parasysh. Ajo ka qenë duke ushtruar detyrën e 

gjyqtarit dhe veprimtaria ku pretendon se ka marrë pjesë dhe e provon, mendon që është 
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tek ato që duhet të vlerësohet. Pra jam që t’i rritet edhe dypikëshi tek “Disponueshmëria e 

gjyqtares për të udhëhequr...”. 

Ndërkohë që, nisur edhe nga ajo që unë kam propozuar tek projektraporti tjetër që 

tashmë anëtarët njihen dhe gjyqtarja njihet dhe nuk ka bërë kundërshtime, për të mbajtur 

një standard (sidomos tek i njëjti gjyqtar po e po), vlerësoj që tek kriteri i parë “Aftësitë 

profesionale”, tek nëntreguesi “Konciziteti, qartësia dhe kuptueshmëria e vendimit”, 

mendoj që gjyqtarja ka të njëjtin nivel arsyetimi për këtë tregues, si gjatë periudhës që 

jemi duke shqyrtuar tani, ashtu edhe tek periudha tjetër e vlerësimit ku unë jam relatore 

dhe kam propozuar që niveli i aftësisë në këtë tregues nuk është maksimal por është “mbi 

mesataren”. Pra këtu do të propozoja që të ulen 3 pikë. Mendoj që niveli për këtë tregues 

është pothuajse identik. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Po, zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Unë jam dakord me propozimin e Brunës lidhur me “Qartësinë, 

koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit”. Mendoj që standardi i arsyetimit ligjor të 

vendimeve gjyqësore është i njëjtë si në vitin 2013 ashtu edhe në vitin 2019. Mendoj që 

gjyqtarja i kushton vëmendje të veçantë mënyrës së pasqyrimit të fakteve dhe arsyetimit 

të ligjit, po ashtu edhe analizës së provave, ku dominohet në vlerësimin tim vendimet nga 

analiza e përgjithshme e ligjit ose e instituteve, pra kthehet pothuajse në një mini leksion 

një vendim gjyqësor. Prandaj jam dakord me vlerësimin e zonjës Kadi lidhur me 

koncizitetin që duhet të bëhet një shkallë “mbi mesatare” aftësie dhe jo “maksimale”.  

Lidhur me “Rendimentin”, jam dakord me propozimin e relatorit për 4 pikë sepse 

nuk është llogaritur rendimenti i veçantë për vite kalendarike, siç thotë gjyqtarja. Është e 

vërtetë që ajo ka pasur një volum të madh çështjesh në vitin 2014, por ama rendimenti 

është llogaritur për 2 vite (2014 dhe 2015) dhe të gjitha ato çështje të cilat ajo nuk ka 

pasur mundësi t’i shpallë, i ka shpallur në vitin 2015, prandaj edhe rendimenti në vitin 

2015 del pothuajse 100% sepse pavarësisht çështjeve që ka marrë në vitin 2015 ka qenë 

një bum çështjesh nga viti 2014 dhe në vitin 2016 pastaj gjyqtarja është larguar me leje 

lindjeje dhe kështu që nuk ka arsye pse duhet të rritet në pikëzim, në kushtet kur sipas 

edhe analizës që ka bërë relatori, nuk ka kapërcim 50% të standardit sasior. Kështu që 
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mendoj që duhet të mbetemi në vlerësimin e 4 pikëve. 

Për sa i përket diskutimit (i cili duhet të mbahet në konsideratë edhe për gjyqtarët 

e tjerë) nëse do të kemi mbivendosje të vlerësimit dhe të burimeve të vlerësimit të 

Këshillit me atë që bën Shkolla e Magjistraturës, unë mendoj që viti i tretë i Shkollës së 

Magjistraturës, siç ka qenë më përpara në fuqi ligji, ka qenë burim vlerësimi për 

Shkollën. Vlerësimi i gjyqtarëve fillon mbas Shkollës së Magjistraturës. Nuk mund të 

kemi mbivendosje të burimeve të vlerësimit, pavarësisht se ka ushtruar veprimtari 

gjyqësore të atyre që bën Shkolla, me burimet e vlerësimit që bëjmë ne. Ajo ka marrë një 

vlerësim, ka marrë një pikëzim dhe mbi bazën e këtij pikëzimi është bërë edhe caktimi 

përfundimisht si gjyqtare. 

 

Brunilda Kadi: Tek publikimet? 

 

Brikena Ukperaj: Unë flas për njërin nga publikimet dhe për angazhimin në 

aktivitetet trajnuese. 

Gjyqtarja ka marrë pjesë si eksperte, siç angazhohen shumë studentë të Shkollës 

së Magjistraturës që janë kandidatë për gjyqtarë, pavarësisht se ne merrnim dekretimin 

dhe pastaj emërim të përkohshëm dhe më pas emërimin përfundimtar. Gjithë veprimtaria 

e gjyqtarit në vitin e tretë të Shkollës së Magjistraturës që ishte stazhi profesional, merrej 

parasysh për efekt të vlerësimit të Shkollës dhe nuk mund të përbëjë burim vlerësimi ai 

vit për Këshillin sepse ndryshe duhen marrë dhe të analizohen edhe vendimet gjyqësore 

të asaj pjese. Vendimet gjyqësore që ka dhënë gjyqtari në atë kohë i merrte Shkolla e 

Magjistraturës dhe i analizonte dhe mbi bazën e tyre bënte pikëzimin e gjyqtarit. 

Angazhimi si ekspert është bërë në vitin e tretë të Shkollës së Magjistraturës. Kështu që, 

unë jam dakord me propozimin e Erjonit që të mos përbëjë burim vlerësimi për efekt të 

vlerësimit etik dhe profesional. Duke qenë se ka një publikim ligjor që e ka në dhjetor të 

vitit 2013, pra që e ka tej periudhës së vlerësimit që ka bërë shkolla, atëherë mbetem me 

të njëjtin vlerësim që ka bërë relatori.  

 

Brunilda Kadi: Po ndërkohë Erjoni propozoi 2 pikë tek angazhimi 

ndërinstitucional për mësimdhënien? 
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Erjon Muharremaj: Kishte tre kundërshtime tek kriteri i katërt i aftësive 

personale: 

-Kishte kundërshtim sa i përket disponueshmërisë së gjyqtares, ku kërkon që t’i 

përfshihet aktiviteti i prillit 2013 kur ishte ende në vitin e tretë të Shkollës së 

Magjistraturës. Në këtë rast unë i qëndroj propozimit fillestar. Pra nuk mendoj që duhet të 

përfshihet si aktivitet. 

-Kundërshtimi tjetër kishte të bënte me angazhimin e gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale. Duke qenë që është angazhuar në mësimdhënie, e pranova që të 

pikëzohet me 5 pikë. 

Edhe sa i përket publikimeve ligjore, ka publikim të dhjetorit. Edhe këtu 5 pikë.  

Këto janë propozimet e mia. 

 

Brunilda Kadi: pra ti shkon nga 96 në 98 këtu dhe shton vetëm 2 pikë. 

Meqenëse propozimi im është i ndryshëm në dy tregues, të votohen në fillim ato 

dhe pastaj të kalojmë tek propozimet e relatorit. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në votim të propozimeve të kolegëve. Propozimi i 

parë “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, zonja Kadi dhe zonja Ukperaj 

kanë propozuar uljen e pikëve nga 15 në 12. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota. 

Fatmira Luli: Nuk dëgjohet vota. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Kundër. 

Maksim Qoku: Kundër. 
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(Nuk miratohet propozimi për uljen e pikëve në këtë komponent.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi i relatorit tek “Respektimi i afateve 

ligjore” nga 6 pikë në 15 pikë. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota. 

Fatmira Luli: Nuk dëgjohet vota. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet propozimi për shtimin e pikëve në këtë komponent.) 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi i relatorit dhe i zonjës Kadi për 

rendimentin. 

 Fillimisht propozimi i zonjës Kadi e cila propozon nga 4 pikë që propozonte 

relatori, në 6 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Nuk dëgjohet vota. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota. 

Fatmira Luli: Nuk dëgjohet vota. 

Marçela Shehu: Nuk dëgjohet vota. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Kundër. 
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Naureda Llagami: Kundër. 

 

 Brikena Ukperaj: Nuk kaloi kjo? 

 Naureda Llagami: Jo! 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi tjetër i relatorit që në fakt ndryshoi 

gjatë relatimit, nga 2 në 4 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Nuk dëgjohet vota. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota. 

Fatmira Luli: Nuk dëgjohet vota. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet propozimi i relatorit për rritje në dy pikë të këtij komponenti.) 

 

  Naureda Llagami: Kalojmë tek disponueshmëria. 

 Propozimi i relatorit është... 

 Erjon Muharremaj: Propozimi i relatorit është që të mos ndryshojë. 

  

 Naureda Llagami: Zonja Kadi propozoi që tek disponueshmëria për të udhëhequr 

kandidatët nga 3 pikë të shkojë në 5 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Nuk dëgjohet vota. 

Ilir Toska: Nuk dëgjohet vota. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota. 
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Fatmira Luli: Nuk dëgjohet vota. 

Marçela Shehu: Nuk dëgjohet vota. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Kundër. 

 

 Brunilda Kadi: Nuk kaloi. 

   

 Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi i vetë relatorit që tek angazhimi i 

gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në 

veprimtari për marrëdhëniet me publikun në gjykata, nga 3 pikë, në 5.  

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: Nuk dëgjohet vota. 

 

 Erjon Muharremaj: Totali 392. Vlerësimi "Shkëlqyeshëm". 

  

  Naureda Llagami: Në total, pikëzimi për katër kriteret e vlerësimit është 392 dhe 

niveli përfundimtar i vlerësimit të gjyqtares është "Shkëlqyeshëm". 

 Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 
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Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Nuk dëgjohet vota. 

Marçela Shehu: Nuk dëgjohet vota. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

 

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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 10 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 22.09.2021) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, relatore Brunilda Kadi. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

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) 

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

për vitin 2019”, relatore Brunilda Kadi. 

 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja tjetër që ka të bëjë me projektraportin 

“Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”. Fjalën ia jap 

zonjës Kadi. Nga magjistratja nuk janë bërë kundërshtime, kështu që shkurtimisht. 

 

 Brunilda Kadi: Propozimi im për vlerësimin e gjyqtares {...} për vitin 2019, kohë 

në të cilën ajo ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier 

është si më poshtë: 

 Për treguesin “Aftësitë profesionale” propozimi është të vlerësohet me 97 pikë, 

me nivelin "Shkëlqyeshëm”, duke u vlerësuar në maksimum për të gjithë treguesit, 

përveç treguesit “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, ku është vlerësuar 

të propozohet në nivelin “mbi mesatar” nga 15 pikë në 12 pikë. 

 “Aftësitë organizative” është propozuar të vlerësohet maksimalisht 

"Shkëlqyeshëm" me 100 pikë, për të gjithë treguesit në pikët maksimale. 

 Po kështu edhe për treguesin :”Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

100 pikë, "Shkëlqyeshëm".   

 Tek treguesi i fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” është 

propozuar të vlerësohet në nivelin "Shkëlqyeshëm" me 93 pikë, duke marrë maksimumin 
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e pikëve në të gjithë treguesit, përveç treguesit të fundit për publikimet ligjore, pasi nuk 

ka të dhëna dhe është vlerësuar 0 pikë nga 5; dhe për pjesëmarrjen në veprimtari 

ndërinstitucionale nga 5 në 3 pikë. Pra i bie minus 7 pikë në total nga maksimumi. 

 Në përfundim, vlerësimi është "Shkëlqyeshëm" për të katër treguesit dhe 

"Shkëlqyeshëm" në total dhe numri i pikëve në total, 390 pikë. 

 Gjyqtarja është njohur dhe nuk ka kundërshtuar. Nuk kam komente dhe 

propozime të tjera. Nëse s’keni pyetje dhe diskutime, të votohet. 

 

 Naureda Llagami: Ndonjë propozim? 

 

 (Zoti Hallunaj merr fjalën por mikrofoni ka qenë i fikur.) 

 Dritan Hallunaj: ... të vlerësohet në shkallën maksimale, kjo për shkak edhe të 

qëndrimeve që kemi mbajtur në Këshill. 

 

 Erjon Muharremaj: Hipotetikisht mund të ndodhë, meqë ka qenë pas lindjes së 

fëmijës. Mund të ketë angazhime të tjera, mund të mos tregojë të njëjtin nivel. 

Hipotetikisht them. Nuk them se ka ndodhur realisht.  

  

 Naureda Llagami: Hedhim në votim, në qoftë se është vetëm ky propozim nga 

kolegët? Ndonjë ide tjetër keni? – Jo! Atëherë kalojmë në propozimin e zotit Hallunaj që 

është mbështetur nga zonja Shehu, që qartësia dhe konciziteti, nga 12 pikë të bëhet në 15 

pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Nuk dëgjohet vota. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Pro. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Nuk dëgjohet vota. 
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Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 (Miratohet propozimi i zotit Hallunaj.) 

  

Naureda Llagami: Në tërësi është 393 dhe nuk ka ndryshuar niveli i vlerësimit. E 

kemi "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord me pikëzimin 393 pikë dhe niveli përfundimtar është 

"Shkëlqyeshëm"? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord, përveç asaj që votova kundër. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 
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nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

*Çështjet e tjera janë me dyer të mbyllura. 

 

* * * 

(Pika 11 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 22.09.2021) 

 

Pika 15 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator Z. Ilir Toska 

15.1 “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z./zn. _____, për gjykimin e një 

çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar”. 

15.2 “Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit z. {...} dhe z. {...}, për gjykimin e 

një çështjeje gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”. 

15.3 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata 

të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”, 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 
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4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje të rendit të ditës, Kryetarja e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami, për shkak të një impenjimi të saj në 

punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

15. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relator Z. Ilir Toska 

15.1 “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z./znj. _____, për gjykimin e një 

çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar”. 

15.2 “Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit z. {...} dhe z. {...}, për gjykimin e 

një çështjeje gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit”. 

15.3 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata 
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të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”, 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

  

  

Çështja e fundit e rendit të ditës drejtohet nga Zëvendëskryetari i Këshillit, për 

shkak të impenjimit të Kryetares në punët e Këshillit. 

I jepet fjala relatorit të çështjes, zotit Ilir Toska, i cili do të parashtrojë relacionet 

për tre projektvendime të ardhura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

Relator i këtyre projektvendimeve është zoti Ilir Toska. 

Zoti Toska parashtron relacionin shpjegues lidhur me projektvendimin e parë të 

ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, që ka të bëjë me caktimin e gjyqtarit të 

skemës së delegimit z./znj. _____, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktin nr. {...} prot., datë 16.09.2021, është 

regjistruar kërkesa e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, dërguar më datë 15.09.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i një 

gjyqtari për gjykimin e çështjes penale nr. {...} akti, datë 01.07.2021, kundër të 

pandehurve: (emrat e të pandehurve), bazuar nenin 170/1 të ligjit për Statusin dhe në 

Vendimin e Këshillit nr.30, datë 14.02.2019. 

Referuar ligjit dhe vendimit të Këshillit nr. 30/2019, rregullat sipas këtij vendimi 

janë të zbatueshme vetëm kur është e pamundur skema e delegimit dhe transferimi i 

përkohshëm. 

Në skemën e delegimit shërbejnë 12 gjyqtarë, të cilët, për shkak të nevojave 

emergjente, janë caktuar në pesë gjykata të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, në një 

gjykatë të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ, si dhe në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Nga gjyqtarët e skemës së delegimit, katër prej tyre, konkretisht gjyqtarët {...}, 

{...}, {...} dhe {...}, kanë kandiduar për ngritjen në detyrë në gjykatat e posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar, ku në kuadër të kandidimeve ata dhe familjarët e 

afërt të tyre kanë plotësuar dhe dorëzuar rregullisht formularët e vetëdeklarimit për 
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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”. Gjyqtarët e tjerë të 

skemës së delegimit nuk kanë dhënë pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive të tyre 

bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, duke mos plotësuar kështu kushtet shtesë të 

sigurisë për t’u caktuar pranë gjykatave të posaçme. 

Ndërkohë, nga gjyqtarët e skemës së delegimit që plotësojnë kushtet shtesë të 

sigurisë, dy prej tyre, konkretisht gjyqtarët {...} dhe {...}, ndërsa plotësojnë kriteret për 

t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, nuk i plotësojnë ato sa i përket caktimit në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pikërisht të kriterit të përvojës minimale 

profesionale sipas shkronjës “b”, pika 2, të nenit 47, të Ligjit për Statusin, i ndryshuar. 

Nga ana tjetër, dy gjyqtarët e tjerë të skemës së delegimit që plotësojnë kushtet 

shtesë të sigurisë, pra gjyqtarët {...} dhe {...}, plotësojnë kriteret për t’u caktuar në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, verifikuar kjo 

në kuadër të procedurës së verifikimit sa i përket kandidimeve të tyre për ngritjen në 

detyrë në këtë gjykatë, referuar për këtë Vendimeve të Këshillit nr. 355 dhe nr. 354, datë 

09.09.2021. 

Në kushtet kur në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit janë dy gjyqtarë që 

plotësojnë kushtet dhe kriteret për t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, atëherë për plotësimin e nevojave në rastin 

konkret në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pra 

për caktimin e një gjyqtari në atë çështje, është i nevojshëm organizimi i shortit midis 

këtyre dy gjyqtarëve, sikurse parashikohet në nenin 13, të Rregullores për kriteret dhe 

procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit, miratuar me Vendimin e 

Këshillit nr.22, datë 07.02.2019.  

Ndaj sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

që është propozuar për miratim. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 2 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z./znj. 

___ (gjyqtari që do të përzgjidhet nga shorti) caktohet në përbërje të trupit gjykues për të 
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gjykuar për llogarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar çështjen penale me të pandehur: {...}, etj.; Akuza përkatëse. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarit që do të përzgjidhet nga shorti, 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 Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi, konkretisht menjëherë 

dhe publikimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit, ndaj 

vijohet me shortin elektronik.) 

 

Gjyqtari i përzgjedhur nga shorti elektronik, rezulton z. {...}. 

 

Kalohet në votim projekt-akti: 

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. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Këshilli miratoi vendimin “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, 

për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar”, sipas propozimit të relatorit të çështjes. Ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Zoti Toska më tej parashtron relacionin shpjegues lidhur me projektvendimin e 

dytë të ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, që ka të bëjë me caktimin e 

gjyqtarëve të skemës së delegimit z. {...} dhe z. {...}, për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktin nr. {...} prot., datë 12.08.2021, është 

regjistruar kërkesa e Gjykatës Administrative të Apelit, dërguar me Shkresën nr. {...} 

prot., datë 12.08.2021, nëpërmjet të cilës kërkohet caktimi i dy gjyqtarëve për gjykimin e 

çështjes gjyqësore nr. {...} akti, datë 05.08.2021, që u përket palëve: Paditës: {...}, etj.; 

Të paditur: Këshilli i Ministrave, Bashkia Tiranë; Objekti përkatës.  

Kjo kërkesë është bazuar në nenin 170/1, të Ligjit për Statusin, i ndryshuar, 

sikundër edhe në vendimin e Këshillit nr.30/2019. 

Referuar përcaktimeve në  nenin 170/1, të Ligjit për Statusin, i ndryshuar dhe 

Vendimit të Këshillit nr.30/2019, rregullat sipas këtij vendimi janë të zbatueshme vetëm 

kur është e pamundur skema e delegimit dhe transferimi i përkohshëm. 

Ndërkohë, në skemën e delegimit të ngritur shërbejnë 12 gjyqtarë dhe njëri prej 

tyre, konkretisht gjyqtari {...}, ka kandiduar për ngritjen në detyrë edhe në Gjykatën 

Administrative të Apelit, ku në kuadër të procedurës së verifikimit së plotësimit të 

kritereve ligjore për këtë kandidim, nga Këshilli, me vendimin nr. 571, datë 20.11.2020, 

është verifikuar se ky gjyqtar plotëson kriterin e përvojës minimale profesionale sipas 

pikës 4, të nenit 47, të Ligjit për Statusin, i ndryshuar, për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

Në vijim, nga gjyqtarët e skemës së delegimit, rezulton se edhe një gjyqtar tjetër, 

konkretisht gjyqtari {...}, plotëson kriterin e përvojës minimale profesionale sipas pikës 

4, të nenit 47, të Ligjit për Statusin, i ndryshuar, për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit. Plotësimi i këtij kriteri nga gjyqtari {...} verifikohet nga të 

dhënat e përvojës së tij profesionale të administruara gjatë procedurave të verifikimit të 

plotësimit të kritereve ligjore të kandidimeve të tij për ngritjen në detyrë në gjykatat e 

apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe atij të posaçëm për korrupsionin dhe krimin e 

organizuar, referuar vendimeve të Këshillit nr. 308, datë 10.09.2020 dhe nr. 355, datë 

09.09.2021.  

Ndërkohë, nga një verifikim i përgjithshëm i të dhënave mbi përvojën 
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profesionale të gjyqtarëve të tjerë të skemës së delegimit, pra asaj të përgjithshme dhe 

specifike, nuk rezulton që ata të plotësojnë kriterin e përvojës minimale profesionale 

sipas pikës 4, të nenit 47, të Ligjit për Statusin, i ndryshuar, për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit. 

Në kushtet kur në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit janë dy gjyqtarë që 

plotësojnë kushtet dhe kriteret për t’u caktuar në Gjykatën Administrative të Apelit, 

ndërsa nevoja në rastin konkret e kësaj gjykate është për dy gjyqtarë, në respektim të 

nenit 170/1, të Ligjit për Statusin, i ndryshuar, si dhe në zbatim të Rregullores për kriteret 

dhe procedurën e funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit, miratuar me vendimin 

e Këshillit nr.22, datë 07.02.2019, mbetet që nevojat në rastin konkret të Gjykatës 

Administrative të Apelit të plotësohen nëpërmjet caktimit të gjyqtarëve të skemës së 

delegimit z. {...} dhe z. {...} për plotësimin e trupit gjykues për gjykimin e asaj çështjeje 

gjyqësore. 

Ndaj sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

e propozuar për miratim.  

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 2 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarët e skemës së delegimit z. 

{...} dhe z. {...} caktohen për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Apelit 

çështjen gjyqësore që u përket palëve: Paditës: {...}, etj.; Të paditur: Këshilli i 

Ministrave, Bashkia Tiranë; Objekti: “Sigurimin e padisë duke vendosur pezullimin e 

punimeve lidhur me zbatimin e vendimeve: (referohen vendimet e Këshillit të Ministrave 

dhe Këshillit të Bashkisë Tiranë). 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarëve {...} dhe {...}, 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 Administrative të Apelit.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi, konkretisht menjëherë 

dhe publikimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit, ndaj 

vijohet me hedhjen në votim të projekt-aktit të propozuar për miratim.) 
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Kalohet në votim projekt-akti: 

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. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Këshilli miratoi vendimin “Për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit z. 

{...} dhe z. {...}, për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën Administrative të 

Apelit”, sipas propozimit të realtorit të çështjes. Vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe 

publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Vijohet me trajtimin e projekt-aktit të fundit, i cili ka të bëjë me caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksione në mënyrë të përhershme. Edhe për këtë projekt-akt, fjalën ia jap 

zotit Toska. 

 

Zoti Toska parashtron se janë 9 gjykata që kanë paraqitur nevojë. 

Fillimisht propozohet radha e procedurës së shortit, konkretisht si vijon: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër: 

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

3. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Durrës: a. 
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Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

II. Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ: a. Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Tiranë. b. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Durrës. 

III. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 1. Gjykata e Apelit Korçë. 2. 

Gjykata e Apelit Shkodër. 3. Gjykata e Apelit Vlorë. 4. Gjykata e Apelit Tiranë. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime për radhën e shortit.) 

 

Vijohet me relacionin e parë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 3 çështje, në 1 

lëndë civile dhe 2 në lëndë penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr. 1 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Përmet, që është caktuar më parë për gjykimin e saj, konkretisht: Z. 

Gjergji Baçi. 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Përmet, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: 
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Znj. Yrfet Shkreli. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Gjergji Baçi. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Yrfet Shkreli. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Marloja Beluli. 

 

Vijohet me relacionin e dytë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Krujë”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë ka paraqitur nevojë për 6 çështje, 4 në lëndë 

penale dhe 2 në lëndë civile.  

Kërkesat me numrat rendor 1-6 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë janë bërë në 

kushtet kur Këshilli i Lartë Gjyqësor ende nuk kishte miratuar vendimin nr. 363, datë 

14.09.2021 “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë, të znj. Konstandina Kuro”.  

Për rrjedhojë, nevoja për kërkesat me numrat rendor 1-4 si më lart të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Krujë, aktualisht nuk ekzistojnë më, pasi nevoja për caktimin e nga 1 

(një) gjyqtari në çështjet respektive plotësohen përmes pjesëmarrjes në këto gjykime të 

gjyqtares Konstandina Kuro. Ndërsa, nevojat te kërkesa me numër rendor 5-6 ekzistojnë 

për një gjyqtar më pak. 

Në këto kushte kërkesat me numër rendor 1-4 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Krujë tashmë kanë mbetur pa objekt, prandaj është vendi që Këshilli të vendosë për 

deklarimin e përfunduar të çështjes pa një vendim përfundimtar, bazuar në nenin 90/3 dhe 

95 të Kodit të Procedurave Administrative, si dhe në nenin 97/3 të ligjit “Për organet e 

qeverisjes si sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

Sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë 

Gjyqësor të vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit 

të kërkesave së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë si vijon: 

1. Kërkesës nr. 208 prot., datë 30.07.2021; 

2. Kërkesës nr. 239, prot., datë 09.08.2021; 
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3. Kërkesës nr. 240, prot., datë 09.08.2021; 

4. Kërkesës nr. 519, prot., datë 10.09.2021. 

Vijimin e shqyrtimit të kërkesave me numër rendor 5-6, për një gjyqtar më pak. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime, ndaj propozimi i Komisionit 

konsiderohet i miratuar.) 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë për kërkesat me 

numër rendor 5-6, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe 

të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, 

të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr. 5 të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Mat, që kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: z. Murat 

Lleshi dhe znj. Suela Lika. 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, të mos 

përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 5, gjyqtarët Artan Çupi dhe Rexhep Karaj. 

Për çështjen nr. 6, gjyqtarja Suela Lika. 

 

Vijohet me relacionin e tretë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 
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Kavajë”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë ka paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, 

në lëndë civile. 

Kërkesat me numrat rendor 1-2 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë janë bërë 

në kushtet kur Këshilli i Lartë Gjyqësor ende nuk kishte miratuar vendimin nr.365, datë 

14.09.2021”Për transferimin e përkohshëm me pëlqim pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kavajë, të z. Artur Prenga”.  

Për rrjedhojë, nevojat për kërkesat me numrat rendor 1-2 kanë mbetur pa objekt, 

prandaj është vendi që Këshilli të vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim 

përfundimtar, bazuar në nenin 90/3 dhe 95 të Kodit të Procedurave Administrative dhe 

nenit 97/3 të ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

Ndaj Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të 

kërkesave së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë si vijon: 

1. Kërkesës nr. 1482 prot., datë 08.07.2021; 

2.Kërkesës nr. 1632, prot., datë 29.07.2021. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime, ndaj propozimi i Komisionit 

konsiderohet i miratuar.) 

 

Vijohet me relacionin e katërt, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë”. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, ka paraqitur nevojë në 1 

çështje gjyqësore. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në 

pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, 

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

Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e 

një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, te jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Korçë, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, 

konkretisht: Z. Sokol Ibi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtari Sokol Ibi. 

 

Vijohet me relacionin e pestë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës”. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, ka paraqitur nevojë në 3 

çështje gjyqësore. 

Kërkesat me numrat rendor 1-3 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Durrës janë bërë në kushtet kur Këshilli i Lartë Gjyqësor ende nuk kishte miratuar 

vendimin nr.364, datë 14.09.2021 “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, të z. Adrian Shega”.  

Për rrjedhojë, nevojat sipas këtyre kërkesave nuk ekzistojnë më, duke mbetur këto 

kërkesa pa objekt, shkak për të cilin, bazuar në nenet 90/3 dhe 95 të Kodit të Procedurave 

Administrative si dhe në nenin 97/3 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes si 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, do duhet të vendosim deklarimin e përfunduar, pa një 

vendim përfundimtar. 

Për rrjedhojë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i propozon Këshillit të Lartë 

Gjyqësor të vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit 

të kërkesave së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës si vijon: 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.09.2021 (Pika 15) 
 

 

137 

1. Kërkesës nr. 229 prot., datë 02.07.2021; 

2. Kërkesës nr. 228, prot., datë 02.07.2021; 

3. Kërkesës nr. 275, prot., datë 19.07.2021. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime, ndaj propozimi i Komisionit 

konsiderohet i miratuar.) 

 

Vijohet me relacionin e gjashtë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Apelit Korçë”. 

Gjykata e Apelit Korçë ka paraqitur nevojë për 16 çështje gjyqësore, 15 në lëndë 

penale dhe 1 në lëndë civile.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 16 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 16 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 5. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilin është planifikuar shqyrtimi i çështjes së rivlerësimit përpara Kolegjit 

të Posaçëm të Apelimit, konkretisht: Z. Genti Shala. 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Tiranë, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetari në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  
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Për çështjen nr. 13, penale, gjyqtarët Valdete Hoxha dhe Ridvan Hado. 

Për çështjen nr. 8, penale, gjyqtarja Edlira Petri. 

Për çështjen nr. 10, penale, gjyqtarja Elona Toro. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Valdete Hoxha. 

Për çështjen nr. 12, penale, gjyqtarët Ridvan Hado dhe Edlira Petri. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarja Elona Toro. 

Për çështjen nr. 14, penale, gjyqtarët Elbana Lluri dhe Valdete Hoxha 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtari Ridvan Hado. 

Për çështjen nr. 11, penale, gjyqtarja Edlira Petri. 

Për çështjen nr. 7, penale, gjyqtarja Elona Toro. 

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Valdete Hoxha. 

Për çështjen nr. 9, penale, gjyqtari Ridvan Hado. 

Për çështjen nr. 15, penale, gjyqtarët Edlira Petri (relatore), Elona Toro dhe 

Elbana Lluri (anëtarë). 

Për çështjen nr. 16, civile, gjyqtarja Valdete Hoxha. 

 

Vijohet me relacionin e shtatë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Apelit Shkodër”. 

Gjykata e Apelit Shkodër ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë 

penale, me karakter “urgjent”. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet me short gjyqtari që do të caktohet për gjykimin 

e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë edhe 
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gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Durrës, për të cilin është planifikuar seanca dëgjimore përpara Komisionit të 

Pavarur të Kualifikimit, konkretisht: Z. Izet Dushaj. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i skemës së delegimit i 

caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës, i cili do të caktohet për një çështje të veçantë në 

GJPAKKO, që rezultoi z. {...}. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Anita Mici. 

 

Vijohet me relacionin e tetë, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Apelit Vlorë”. 

Gjykata e Apelit Vlorë ka paraqitur nevojë për 1 çështje, që është në lëndë 

penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, përfshirë 

dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1. 
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Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetari në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti edhe dy gjyqtarët që janë 

caktuar më herët për gjykimin e kësaj çështjeje, që janë zoti Enton Dhimitri dhe Miranda 

Andoni. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

 

(Kërkohet kohë nga ana e administratës për të bërë një përditësim në sistemin e 

hedhjes së shortit, përditësim i cili ishte bërë më parë por nuk ishte bërë nga sistemi. 

Ndërkohë pas disa tentativave, sqarohet se përditësimi nuk mund të kryhet. Gjithashtu, 

referohet nga ana tjetër se edhe shorti i mëparshëm për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër duhet të ripërsëritet pasi, sistemi nuk kishte marrë komandën për  

përjashtimin e gjyqtarit Gjergji Baçi në çështjen e parë referuar tabelës në relacion.) 

 

Vijohet me relacionin e fundit, “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Apelit Tiranë”. 

Gjykata e Apelit Tiranë ka paraqitur nevojë për 1 çështje, që është në lëndë 

penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Tiranë në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Korçë, përfshirë dhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Korçë, të 

mos përjashtohet nga shorti Zëvendëskryetarja e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Arta 

Duka. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Arta Duka (relatore), Dritan Hasani dhe 

Sonjela Voskopi (anëtarë). 

 

Zoti Toska, propozon që dy çështjet për të cilat sistemi paraqiti probleme (nevojat 

e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe nevojat e Gjykatës së Apelit Vlorë) të 

shqyrtohen ditën e nesërme në një orë të përshtatshme. 

 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord me propozimin e zotit Toska.) 

 

 Me kaq mbyllet procedura e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 15 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


