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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 29.09.2021) 

 

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 zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”; 

6.2 “Për ricaktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Durrës”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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: 

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

relator z. Ilir Toska: 

6.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”; 

6.2 “Për ricaktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Durrës”. 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po fillojmë mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 29.09.2021.  

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot janë gjithsej 16 çështje. Një pjesë të tyre 

Këshilli i ka përfunduar në seancë me dyer të mbyllura. 

 Kalojmë në çështjen e rendit të ditës e cila ka të bëjë me skemën e delegimit, 

lidhur me zgjatjen e afateve të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarëve {...}, {...}, 

{...}. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toska.   

  

Ilir Toska: Faleminderit!  
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Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ju ka propozuar projektvendimin e parë që ka 

të bëjë me zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}. 

Krahas kësaj, në varësi të vendimmarrjes së Këshillit për këtë projektvendim, është 

propozuar edhe projektvendimi i dytë që ka të bëjë me ricaktimin e gjyqtares së skemës 

së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit Durrës. 

Po filloj relatimin e projektvendimit të parë sa i përket zgjatjes së afatit të caktimit 

në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}, për të cilën është përcjellë edhe relacioni 

përkatës. 

Shkurtimisht ju parashtroj se, me kërkesën e protokolluar në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor me aktin nr. 4356, datë 15.09.2020, gjyqtarja znj. {...} ka dhënë pëlqimin për të 

shërbyer në skemën e delegimit në çdo gjykatë të Republikës së Shqipërisë. 

Mbi këtë kërkesë, pasi konstatoi se gjyqtarja znj. {...} plotësonte kriteret për 

komandimin/caktimin në skemën e delegimit të ngritur pranë tij, sipas nenit 45 i Ligjit nr. 

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

ndryshuar, si dhe vendimit të tij nr. 22 datë 07.02.2019, “Për kriteret dhe procedurën e 

funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin 

nr. 401, datë 07.10.2020, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...}. 

2. Komandimin e gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në 

varësi të rrethanave. ...”. 

Si gjyqtare e skemës së delegimit, për shkak të situatës në Gjykatën e Apelit 

Durrës dhe nevojave emergjente të saj në lidhje me funksionalitetin, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me Vendimin nr. 402, datë 07.10.2020, znj. {...} e ka caktuar për të gjykuar 

pranë Gjykatës së Apelit Durrës për të gjithë periudhën e caktimit në skemën e delegimit, 

pra deri më datë 07.10.2021. 

Afati i komandimit/caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares {...} është duke 

përfunduar, ndaj është rasti për të vlerësuar nëse ka vend për zgjatjen e këtij afati. 

Aktualisht sistemi gjyqësor është në një situatë kritike për burime njerëzore, 

specifikisht për gjyqtarë. Më datë 27.09.2021, në raport me organikat e të gjitha 
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gjykatave (408 gjyqtarë gjithsej), në sistem mungojnë 171 gjyqtarë ose 41,91 % e tyre. 

Në këto mungesa përfshihen 73 vakanca të përhershme dhe 98 vakanca të përkohshme. 

Situata më e rëndë paraqitet në gjykatat e apeleve, në të cilat, më datë 27.09.2021, 

mungojnë 61 gjyqtarë (nga 102 gjithsej sipas organikave) ose 59,80% e tyre. Në këto 

mungesa përfshihen 33 vakanca të përhershme dhe 28 vakanca të përkohshme. 

Sikurse është bërë e njohur edhe më parë, ndër gjykatat e apeleve, situata më 

dramatike paraqitet në ato të juridiksionit të përgjithshëm, në të cilat, më datë 27.09.2021, 

mungojnë 48 gjyqtarë (nga 78 gjithsej sipas organikave) ose 61,53% e tyre. Në këto 

mungesa përfshihen 25 vakanca të përhershme dhe 23 vakanca të përkohshme. Kjo 

situatë në fakt do të kishte qenë akoma më e rëndë, nëse disa nga këto mungesa nuk do të 

ishin plotësuar nëpërmjet caktimit të 9 gjyqtarëve të skemës së delegimit. Pra, në realitet, 

në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm aktualisht ushtrojnë detyrën 21 

gjyqtarë që kanë caktimin e përhershëm në këto gjykata ose 26,92% e tyre, si dhe 9 

gjyqtarë të skemës së delegimit, të cilët që të gjithë vijnë nga gjykatat e shkallës së parë 

të juridiksionit të përgjithshëm.  

Të dhënat konkrete si më lart janë paraqitur në formë tabelare mbi situatën e 

sistemit gjyqësor në datën 27.09.2021.  

Ndodhur në një situatë të tillë, ndërsa më herët është verifikuar plotësimi nga znj. 

{...} të kritereve të skemës së delegimit, duke mbajtur në konsideratë se ajo ka dhënë 

pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit, sikundër dhe faktin se ligji lejon 

shërbimin në këtë skemë deri në 5 vjet (pika 2, neni 45, i Ligjit nr. 96/216 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar ), ndërkohë që znj. 

{...} ka konsumuar vetëm një vit nga kjo periudhë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

vlerëson se është vendi për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares 

znj. {...} edhe për një vit tjetër, ndërsa në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e 

sistemit gjyqësor, Këshilli ka obligimin për të plotësuar, për sa është e mundur, vakancat 

në sistem, aktualisht, në veçanti, ato në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, 

të cilat paraqesin problematika të rënda në lidhje me funksionalitetin e tyre. Mbi këtë 

bazë, Komisioni ka përgatitur projektvendimin “Për zgjatjen e afatit të caktimit në 

skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”. 
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Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtares znj. {...} deri më datë 07.10.2022, afat që mund të ndërpritet ose 

zgjatet në varësi të rrethanave.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të vendimit fillojnë 

nga data 07.10.2021, duke pasur parasysh se më këtë datë përfundojnë efektet e vendimit 

të caktimit/komandimit të znj. {...} në skemën e delegimit, pra të Vendimit të Këshillit 

nr. 401, datë 07.10.2020. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare 

elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ku ajo ka caktimin e 

përhershëm. 

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

publikimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim, të kalojmë në votimin 

e projekt-aktit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro.   

Medi Bici: Pro.  

Naureda Llagami: Dakord. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtares znj. {...} deri më datë 07.10.2022, afat që mund të ndërpritet ose zgjatet në 

varësi të rrethanave. 

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 07.10.2021. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës. 

 

Ilir Toska: Po vijoj me projektvendimin e dytë për ricaktimin e gjyqtares së 

skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit Durrës, ky projektvendim, siç u 

parashtrua, është bërë në supozimin që Këshilli do të miratonte vendimin e mëparshëm 

për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}. Në kushtet 

kur Këshilli e miratoi këtë projektvendim, tashmë do duhet të vijojmë shqyrtimin edhe të 

projektvendimit të dytë që ka të bëjë me zonjën {...}. 

Lidhur me këtë të fundit, si shkak për propozimin e këtij projektvendimi është 

situata në të cilën gjendet Gjykata e Apelit Durrës, e cila aktualisht është në kufijtë 

minimal të funksionalitetit, ndërsa pranë saj ushtrojnë detyrën vetëm 4 gjyqtarë (nga 13 

sipas organikës), përfshirë këtu edhe znj. {...}, ku 2 nga gjyqtarët që janë në detyrë kanë 

emërimin e përhershëm në këtë gjykatë, ndërsa 2 të tjerët janë gjyqtarë të skemës së 

delegimit. Nga gjyqtarët me emërim e përhershëm që ushtrojnë detyrën, për një prej tyre  

çështja e rivlerësimit është për shqyrtim përpara KPA-së. Ndërkohë, 6 gjyqtarë të kësaj 

gjykate , që kanë caktimin e përhershëm pranë saj, janë të pezulluar për shkak të ligjit të 

rivlerësimit kalimtar, kurse një tjetër është shkarkuar nga detyra prej Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Pozicionet e tjera, 4 të tilla, janë të lira në mënyrë të përhershme, pozicione të 

cilët janë shpallur dhe vijojnë procedurat e ngritjes në detyrë.  
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Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit Durrës vijon të jetë në nevojë për pasjen në 

vijimësi në detyrë pranë saj edhe të gjyqtarëve të tjerë, çka do të mundësonte gjykimin e 

çështjeve të regjistruara përpara saj, numër ky i konsiderueshëm. 

Meqenëse gjyqtarja znj. {...}, vijon të jetë gjyqtare e skemës së delegimit pas 

datës 07.10.2021, Komisioni ka propozuar caktimin e saj në Gjykatën e Apelit Durrës, 

për të gjithë periudhën njëvjeçare të caktimit në këtë skemë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se sikurse edhe më parë është verifikuar nga 

Këshilli, gjyqtarja znj. {...} ka përvojë profesionale mbi 7 vjet, pra ka përvojën minimale 

profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për ngritjen në 

detyrë në gjykatën e apelit, rrethanë kjo që i jep të drejtë Këshillit ta caktojë atë në 

gjykatën e apelit për periudhën e caktimit në skemën e delegimit, sikurse përcaktohet në 

shkronjën “a”, pika 4, të nenit 45, të këtij ligji. 

Po ashtu, mund të përmendet se gjyqtarja znj. {...} ka kandiduar për ngritjen në 

detyrë edhe në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 174, datë 28.05.2020, për të cilin është kandidate e vetme, procedurë 

ngritjeje në detyrë në të cilën ajo është kualifikuar, ndërsa vijon procesi i vlerësimit etik 

dhe profesional. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarja e skemës së delegimit znj. 

{...} ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës për periudhën deri më datë 

07.10.2022, pikërisht deri më datën kur përfundon caktimi i saj në skemën e delegimit, 

pra në varësi të vendimmarrjes së Këshillit që morëm pak më herët. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të vendimit, 

pikërisht nga data 07.10.2021, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e 

vendimit të caktimit të znj. {...}, si gjyqtare e skemës së delegimit, në Gjykatën e Apelit 

Durrës, pra të Vendimit të Këshillit nr. 402, datë 07.10.2020. 

Ndërkohë në pikën 3 të projektvendimit, sikurse edhe në vendimin e mëparshëm 

të caktimit, përcaktohet se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata 

e Apelit Durrës. Edhe në këtë rast, përcaktimi i këtij rregullimi merr në konsideratë faktin 
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se kjo gjykatë ka buxhetin për të përballuar efektet financiare të vendimit, ndërsa vijon të 

ketë 4 pozicione të lira të përhershme.  

Ndërsa në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i 

njoftohet gjyqtares së skemës së delegimit, znj. {...}, sipas kërkesave të shkronjës “c”, 

pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Apelit Durrës.  

Së fundi në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe publikimi 

në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Ftoj kolegët nëse nuk kanë diskutime mbi projekt-aktin. 

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: Dakord.  

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} ricaktohet 

për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës për periudhën deri më datë 07.10.2022.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 07.10.2021.  

3. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Apelit Durrës.  

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...} 

sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si 

dhe Gjykatës së Apelit Durrës.  
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 29.09.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Ilir Toska: 

7.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

7.2 "Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Vlorë". 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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: 

7. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relator z. Ilir Toska: 

7.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

7.2 "Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Vlorë". 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër që ka dy projekt-akte. 

  

Ilir Toska: Komisionit i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar projektvendimin 

“Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”. Edhe në këtë 

rast ju është përcjellë relacioni shpjegues. Shkurtimisht mund t’ju parashtroj se me 

kërkesën e protokolluar në Këshillin e Lartë Gjyqësor me aktin nr. 4618, datë 24.09.2020, 

gjyqtari {...} ka dhënë pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit në çdo gjykatë të 

Republikës së Shqipërisë. 

Mbi këtë kërkesë, pasi konstatoi se gjyqtari z. {...} plotësonte kriteret për 

komandimin/caktimin në skemën e delegimit të ngritur pranë tij, sipas nenit 45 i Ligjit nr. 
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96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, si dhe vendimit të tij nr. 22 datë 07.02.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me 

vendimin nr. 403, datë 07.10.2020, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së gjyqtarit z. {...}. 

2. Komandimin e gjyqtarit z. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave. ...”. 

Si gjyqtar i skemës së delegimit, për shkak të situatës në Gjykatën e Apelit Vlorë 

dhe nevojave emergjente të saj në lidhje me funksionalitetin, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

me Vendimin nr. 404, datë 07.10.2020, z. {...} e ka caktuar për të gjykuar pranë Gjykatës 

së Apelit Vlorë për të gjithë periudhën e caktimit në skemën e delegimit, pra deri më datë 

07.10.2021. 

Afati i komandimit/caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit {...} është duke 

përfunduar, ndaj është rasti për të vlerësuar nëse ka vend për zgjatjen e këtij afati. 

Më tej në relacion është parashtruar situata aktuale të sistemit gjyqësor në datën 

27.09.2021, sikurse ju parashtrova më herët në rastin e zonjës {...} dhe nuk po e përsëris. 

Ndodhur në një situatë të tillë, ndërsa më herët është verifikuar plotësimi nga z. 

{...} të kritereve të skemës së delegimit, duke mbajtur në konsideratë se ai ka dhënë 

pëlqimin për të shërbyer në skemën e delegimit, përsëritur dhe me kërkesën e 

protokolluar në Këshill me aktin nr. 4196, datë 17.09.2021, sikundër dhe faktin se ligji 

lejon shërbimin në këtë skemë deri në 5 vjet,  ndërkohë që z. {...} ka konsumuar vetëm 

një vit nga kjo periudhë, përveç se ai ka paraqitur një kërkesë për Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës vlerëson se është vendi për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit 

të gjyqtarit z. {...} edhe për një vit tjetër, ndërsa në ushtrim të përgjegjësisë për 

mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor Këshilli ka obligimin për të plotësuar, për sa është e 

mundur, vakancat në sistem, aktualisht, në veçanti, ato në gjykatat e apelit të juridiksionit 

të përgjithshëm, të cilat paraqesin problematika të rënda në lidhje me funksionalitetin e 

tyre. Mbi këtë bazë, Komisioni ka përgatitur projektvendimin “Për zgjatjen e afatit të 

caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 
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Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtarit z. {...} deri më datë 07.10.2022, afat që mund të ndërpritet ose 

zgjatet në varësi të rrethanave.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të vendimit fillojnë 

nga data 07.10.2021, duke pasur parasysh se më këtë datë përfundojnë efektet e vendimit 

të caktimit/komandimit të z. {...} në skemën e delegimit, pra të Vendimit të Këshillit nr. 

403, datë 07.10.2020. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare 

elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ku ai ka caktimin e 

përhershëm. 

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

publikimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Nëse nuk ka diskutime, atëherë kalojmë në miratimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro.   

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtarit z. {...} deri më datë 07.10.2022, afat që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi 

të rrethanave.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 07.10.2021. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me ricaktimin e 

gjyqtarit në skemën e delegimit. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Edhe sa i përket projektvendimit të dytë për z. {...} që ka të bëjë me ricaktimin e 

tij si gjyqtar i skemës së delegimit në Gjykatën e Apelit Vlorë, ju është përcjellë relacioni 

shpjegues i përgatitur mbi supozimin që Këshilli do ta miratonte vendimin që sapo 

miratoi tashmë.   

Lidhur me këtë të fundit, si shkak për propozimin e këtij projektvendimi është 

situata në të cilën gjendet Gjykata e Apelit Vlorë, e cila aktualisht është me 

funksionalietit të moderuar, ndërsa pranë saj ushtrojnë detyrën 7 gjyqtarë (nga 12 sipas 

organikës), përfshirë këtu edhe z. {...}, ku 5 nga të cilët kanë emërimin/caktimin e 

përhershëm në këtë gjykatë, ndërsa 2 të tjerët janë gjyqtarë të skemës së delegimit. Nga 

gjyqtarët me emërim e përhershëm që ushtrojnë detyrën, për 2 prej tyre nuk ka 

përfunduar procesi i rivlerësimit kalimtar përpara KPK-së, ndërsa për 2 të tjerë  çështja e 

rivlerësimit është për shqyrtim përpara KPA-së, ku për njërin nga ata  ky shqyrtim ka 

filluar. Ndërkohë, 4 gjyqtarë të kësaj gjykate, që kanë caktimin e përhershëm pranë saj, 

janë të pezulluar për shkak të ligjit të rivlerësimit kalimtar, ndërsa një tjetër  ushtron 

funksionin e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor me mandat deri në dhjetor 2023. 
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Pozicionet e tjera, 2 të tillë, janë të lira në mënyrë të përhershme, pozicione të cilët janë 

shpallur dhe vijojnë procedurat e ngritjes në detyrë.  

Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit Vlorë vijon të jetë në nevojë për pasjen në 

vijimësi në detyrë pranë saj edhe të gjyqtarëve të tjerë, çka do të mundësonte gjykimin e 

çështjeve të regjistruara përpara saj, numër ky i konsiderueshëm. 

Meqenëse gjyqtari z. {...}, tashmë është gjyqtar i skemës së delegimit, Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës propozon ricaktimin e tij në Gjykatën e Apelit Vlorë, për të 

gjithë periudhën njëvjeçare të caktimit në këtë skemë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se sikurse edhe më parë është verifikuar nga 

Këshilli, gjyqtari z. {...} ka përvojë profesionale mbi 7 vjet, pra ka përvojën minimale 

profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për ngritjen në 

detyrë në gjykatën e apelit, rrethanë kjo që i jep të drejtë Këshillit ta caktojë atë në 

gjykatën e apelit për periudhën e ricaktimit në skemën e delegimit, sikurse përcaktohet në 

shkronjën “a”, pika 4, të nenit 45, të këtij ligji. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

{...} ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë për periudhën deri më datë 

07.10.2022, pikërisht deri më datën kur përfundon caktimi i tij në skemën e delegimit. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të vendimit, 

pikërisht nga data 07.10.2021, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e 

vendimit të caktimit të z. {...}, si gjyqtar i skemës së delegimit, në Gjykatën e Apelit 

Vlorë, pra të Vendimit të Këshillit nr. 404, datë 07.10.2020. 

Ndërkohë në pikën 3 të projektvendimit, sikurse edhe në vendimin e mëparshëm 

të caktimit të tij, përcaktohet se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë. Edhe në këtë rast, përcaktimi i këtij rregullimi merr në 

konsideratë faktin se kjo gjykatë ka buxhetin për të përballuar efektet financiare të 

vendimit.  

Ndërsa në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i 

njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, 
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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 Apelit Vlorë.  

Së fundi në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe publikimi 

në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ftoj kolegët në votim, nëse s’kanë diskutime. 

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 miratoi vendimin “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së 

delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit Vlorë”, sipas propozimit të ardhur nga Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës. 

  

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 29.09.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Ilir Toska: 

8.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

8.2 “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Korçë”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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 të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relator z. Ilir Toska: 

8.1 “Për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”; 

8.2 “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Korçë”. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës, zgjatjen e afatit të caktimit në 

skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}. 

  

Ilir Toska: Faleminderit!  

Lidhur me këtë projektvendim ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues. 

Shkurtimisht mund t’ju parashtroj se me kërkesën e protokolluar në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor me aktin nr. 5030, datë 09.10.2020, gjyqtari z. {...} ka dhënë pëlqimin për 

të shërbyer në skemën e delegimit në çdo gjykatë të Republikës së Shqipërisë. 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 29.09.2021 (Pika 8) 
 

 

19 

Mbi këtë kërkesë, pasi konstatoi se gjyqtari z. {...} plotësonte kriteret për 

komandimin/caktimin  në skemën e delegimit të ngritur pranë tij, sipas nenit 45 i Ligjit 

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

ndryshuar, si dhe vendimit të tij nr. 22 datë 07.02.2019, “Për kriteret dhe procedurën e 

funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin 

nr. 430, datë 14.10.2020, ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesës së gjyqtarit z. {...}. 

2. Komandimin e gjyqtarit z. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në varësi të 

rrethanave. ...”. 

Si gjyqtar i skemës së delegimit, për shkak të situatës në Gjykatën e Apelit Korçë 

dhe nevojave emergjente të saj në lidhje me funksionalitetin, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

me vendimin nr. 431, datë 14.10.2020, z. {...} e ka caktuar për të gjykuar pranë Gjykatës 

së Apelit Korçë për të gjithë periudhën e caktimit/komandimit në skemën e delegimit, pra 

deri më datë 14.10.2021. Ky afat tashmë është duke përfunduar, ndaj ka vend për të 

vlerësuar nëse duhet zgjatur ky afat. 

Më tej në relacion keni informacionin mbi situatën e sistemit gjyqësor dhe në 

veçanti për gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, të cilën ua parashtrova pak 

më herët në rastin e relacionit që kishte të bënte me zonjën {...} dhe nuk po e ripërsëris. 

Ndodhur në një situatë të tillë, ndërsa më herët është verifikuar plotësimi nga znj. 

{...} të kritereve të skemës së delegimit, duke mbajtur në konsideratë se ai ka dhënë 

pëlqimin për të shërbyer në këtë skemë, sikundër dhe faktin se ligji lejon shërbimin në 

skemën e delegimit deri në 5 vjet, ndërkohë që z. {...} ka konsumuar vetëm një vit nga 

kjo periudhë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se është vendi për zgjatjen e 

afatit të caktimit në skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...} edhe për një vit tjetër, në 

përmbushje të përgjegjësisë së tij për mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor. 

Mbi këtë bazë, është përgatitur projektvendimi “Për zgjatjen e afatit të caktimit në 

skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...}”. 

 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 
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Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e 

delegimit të gjyqtarit z. {...} deri më datë 14.10.2022, afat që mund të ndërpritet ose 

zgjatet në varësi të rrethanave.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të vendimit fillojnë 

nga data 14.10.2021, duke pasur parasysh se më këtë datë përfundojnë efektet e vendimit 

të caktimit/komandimit të z. {...} në skemën e delegimit, pra të vendimit të Këshillit nr. 

430, datë 14.10.2020. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare 

elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, ku ai ka caktimin e 

përhershëm. 

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

publikimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas 

propozimit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro.   

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: Zgjatjen e afatit të caktimit në skemën e delegimit të 

gjyqtarit z. {...}, sipas propozimit të ardhur nga Komisioni. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me ricaktimin e 

gjyqtarit në skemën e delegimit në Gjykatën e Apelit Korçë. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Edhe për këtë projektvendim ju është përcjellë relacioni shpjegues. 

Projektvendimi është bërë në supozimin që Këshilli do të miratonte vendimin që sapo 

miratoi, ndaj po vijoj. 

Si shkak për propozimin e këtij projektvendimi është situata në të cilën gjendet 

Gjykata e Apelit Korçë, e cila aktualisht është në kufijtë minimal të funksionalitetit, 

ndërsa pranë saj ushtrojnë detyrën vetëm tre gjyqtarë (nga gjashtë sipas organikës), 

përfshirë këtu edhe z. {...}, të cilët që të tre janë gjyqtarë të skemës së delegimit, ndërsa 

katër gjyqtarë të kësaj gjykate , që kanë caktimin e përhershëm pranë saj, janë të 

pezulluar për shkak të ligjit të rivlerësimit kalimtar, kurse dy pozicione të tjera janë të lira 

në mënyrë të përhershme dhe ato janë shpallur dhe po ndiqen procedurat e ngritjes në 

detyrë.  

Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit Korçë vijon të jetë në nevojë për pasjen në 

vijimësi në detyrë pranë saj minimalisht të tre gjyqtarëve, çka do të mundësonte gjykimin 

e çështjeve të regjistruara përpara saj. 

Meqenëse gjyqtari z. {...}, është gjyqtar i skemës së delegimit dhe Këshilli 

miratoi vendimin për zgjatjen e afatit të caktimit të tij në skemën e delegimit, Komisioni 

vlerëson se ai duhet të ricaktohet në Gjykatën e Apelit Korçë, për të gjithë periudhën 

njëvjeçare të ricaktimit në këtë skemë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se sikurse edhe më parë është verifikuar nga 

Këshilli, gjyqtari z. {...} ka përvojë profesionale mbi 7 vjet, pra ka përvojën minimale 

profesionale që kërkon ligji për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit, rrethanë kjo që i 

jep të drejtë Këshillit ta caktojë atë në gjykatën e apelit për periudhën e ricaktimit në 

skemën e delegimit. 
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Po ashtu, mund të përmendet se gjyqtari z. {...} ka kandiduar për ngritjen në 

detyrë edhe në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e 

Këshillit nr. 132, datë 01.04.2021, për të cilin është kandidat i vetëm, procedurë ngritjeje 

në detyrë në të cilën ai është kualifikuar, ndërsa vijon procesi i vlerësimit etik dhe 

profesional. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 4 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

{...} ricaktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë për periudhën deri më datë 

14.10.2022, pra deri në përfundim të zgjatjes së afatit të caktimit në skemë delegimi.  

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të vendimit, 

pikërisht nga data 14.10.2021, duke pasur parasysh se në këtë datë përfundojnë efektet e 

vendimit të caktimit të z. {...}, si gjyqtar i skemës së delegimit, në Gjykatën e Apelit 

Korçë, pra të vendimit të Këshillit nr. 431, datë 14.10.2020. 

Ndërkohë në pikën 3 të projektvendimit, sikurse edhe në vendimin e mëparshëm 

të caktimit të tij, përcaktohet se efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga 

Gjykata e Apelit Korçë. Edhe në këtë rast, përcaktimi i këtij rregullimi merr në 

konsideratë faktin se kjo gjykatë ka buxhetin për të përballuar efektet financiare të 

vendimit, ndërsa vijon të ketë dy pozicione të lira të përhershme.  

Ndërsa në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i 

njoftohet gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} 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 Apelit Korçë.  

Së fundi në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe publikimi 

në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska!  

Ftoj kolegët në votimin e projekt-aktit, nëse s’kanë diskutime. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 
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Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro.   

Medi Bici: Pro.  

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli miratoi vendimin “Për ricaktimin e gjyqtarit të skemës së 

delegimit z. {...}, në Gjykatën e Apelit Korçë”, sipas propozimit të ardhur nga Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës. 

  

* * * 

(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 29.09.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Ilir Toska: 

9.1 “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”; 

9.2 “Për caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Durrës”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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: 

9. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, 

relator z. Ilir Toska: 

9.1 “Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”; 

9.2 “Për caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit 

Durrës”. 

 

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

në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}. Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit 

Toska. 

  

Ilir Toska: Faleminderit!  

 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ju ka përcjellë projektvendimin “Për caktimin 

në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}”.  

Edhe për këtë projektvendim ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues. 

Shkurtimisht mund t’ju parashtroj se më datë 26.05.2021, gjyqtarja {...} ka paraqitur një 

kërkesë për shprehje interesi para Këshillit të Lartë Gjyqësor, protokolluar me aktin nr. 
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{...}, datë 26.05.2021, me të cilën ka dhënë pëlqimin për të shërbyer në skemën e 

delegimit të ngritur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Gjyqtarja ka përsëritur shprehjen e 

interesit edhe përmes kërkesave të protokolluara në Këshill me aktet nr. {...}, datë 

03.06.2021 dhe nr. {...}, datë 10.09.2021.  

Nga analiza e të dhënave në dosjen personale sipas informacionit të marrë nga 

Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, konstatohet se znj. 

{...}: ka filluar detyrën si gjyqtare me Dekretin nr. 4581, datë 05.10.2007, të Presidentit 

të Republikës, ku është emëruar provizorisht (për të kryer stazhin profesional) në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Me Dekretin nr. {...}, datë 25.03.2009, të 

Presidentit të Republikës, ajo është emëruar përfundimisht gjyqtare në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër. Me Vendimin nr. {...}, datë 15.11.2012, të ish-Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë, ajo është lejuar për të shërbyer për një periudhë trevjeçare në detyrën e 

ndihmësit ligjor të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, në përfundim të së cilës është rikthyer 

në detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, ku vijon të ushtrojë 

funksionin dhe aktualisht; nuk ka masa disiplinore në fuqi. 

Neni 45 i Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullon institutin e skemës së delegimit, kushtet 

dhe kriteret që duhet të plotësohen nga magjistrati për t’u pranuar në këtë skemë, si dhe 

detyrimin e Këshillit për të miratuar rregulla të detajuara për kriteret dhe procedurën për 

përzgjedhjen e magjistratëve si dhe kohën e shërbimit për skemën e delegimit, duke 

parashikuar ndër të tjera se: “1. Magjistratët në të gjitha shkallët, me të paktën një vit 

përvojë në funksion, mund të kandidojnë për t’u caktuar në një pozicion, në skemën e 

delegimit, e cila krijohet në Këshill. 2. Magjistrati shërben në skemën e delegimit jo më 

shumë se 5 vjet. 3. Magjistrati që kandidon për pozicione në skemën e delegimit, 

nënshkruan një deklaratë për dhënien e pëlqimit për t’u caktuar në çdo gjykatë ose 

prokurori. ...” 

Në zbatim të nenit 45 të Ligjit 96/2016 të sipërcituar, Këshilli i Lartë Gjyqësor me 

vendimin nr. 22 datë 07.02.2019, ka miratuar Rregulloren “Për kriteret dhe procedurën e 

funksionimit të skemës së delegimit të gjyqtarit”. Konkretisht, neni 4 i kësaj Rregulloreje 

parashikon kriteret e kandidimit në skemën e delegimit, si vijon: 
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“Në skemën e delegimit kandidon çdo gjyqtar që plotëson këto kritere: 

a. Të ketë dhënë pëlqimin për t’u komanduar në skemën e delegimit; 

b. Të ketë jo më pak se 1 vit përvojë në funksion; 

c. Të mos jetë nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të 

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit; 

d. Të mos ushtrojë funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit; 

e. Të mos jetë i caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku 

komandimi cenon funksionalitetin e saj; 

f. Të mos jetë duke ushtruar funksionin e tij si gjyqtar në një gjykatë tjetër 

për shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim”. 

Bazuar në rrethanat e faktit të parashtruara më sipër, në lidhje me parashikimet 

ligjore të nenit 45 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, si dhe në lidhje me parashikimet e vendimit nr. 22, datë 

07.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni vlerëson se në rastin konkret, jemi 

në kushtet e pranimit të përfshirjes së gjyqtares {...} në skemën e delegimit, pra të 

caktimit të saj në këtë skemë pasi ajo: 

- ka dhënë pëlqimin për t’u caktuar në skemën e delegimit;  

-  ka më shumë se 1 vit përvojë në funksion;  

- nuk ndodhet nën efektet e një mase disiplinore, zbatimi i së cilës mund të 

shmanget për shkak të përfshirjes në skemën e delegimit;  

- nuk ushtron funksionin e Kryetarit apo Zëvendëskryetarit;  

- është e caktuar në mënyrë të përhershme në një gjykatë ku komandimi nuk 

cenon funksionalitetin e saj pasi aktualisht rezulton se në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër ushtrojnë funksionin 10 gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 14 gjyqtarë;  

- nuk rezulton të jetë duke ushtruar funksionin si gjyqtar në një gjykatë 

tjetër për shkak të transferimit të përkohshëm me ose pa pëlqim. 

Mbi këtë bazë, Komisioni ju propozon të vendosni: 

1.  Pranimin e kërkesës së gjyqtares znj. {...}. 
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2. Caktimin e gjyqtares znj. {...} në skemën e delegimit të ngritur pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, me afat deri në një vit, që mund të ndërpritet ose zgjatet në 

varësi të rrethanave.  

3. Përjashtimin e gjyqtares znj. {...} nga procedurat e shortit pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Shkodër.  

4. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha 

çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, për të cilat ka 

përfunduar apo është në përfundim të hetimit gjyqësor. 

5. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data e njoftimit. 

6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër. Faleminderit!  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ftoj kolegët lidhur me miratimin e projekt-aktit, nëse nuk kanë diskutime. 

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 miratoi propozimin e ardhur nga Komisioni për caktimin në 

skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}. 

 

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

e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit Durrës. Për më shumë 

detaje fjalën e ka sërish zoti Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Në supozimin që Këshilli do të miratonte vendimin që sapo miratoi, Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, ka përgatitur edhe projektvendimin tjetër që ka të bëjë me 

caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit Durrës. 

Edhe për këtë projektvendim ju është përcjellë relacioni shpjegues. Shkurtimisht 

mund t’ju parashtroj se, si shkak për propozimin e këtij projektvendimi është situata në të 

cilën gjendet Gjykata e Apelit Durrës, e cila prej datës 23.09.2021, me shkarkimin nga 

detyra nga organet e rivlerësimit të gjyqtarit z. {...}, është me një numër shumë të 

kufizuar gjyqtarësh, pasi në detyrë janë vetëm katër gjyqtarë, ndërkohë që organika e saj 

është 13 të tillë. Numri i gjyqtarëve në detyrë është i pamjaftueshëm duke mbajtur në 

konsideratë ngarkesën e çështjeve të regjistruara dhe në pritje për t’u gjykuar në këtë 

gjykatë, ndërkohë që, sikurse është e ditur, për ruajtjen e një funksionaliteti minimal të 

kësaj gjykate, më herët, tashmë për afër një vit, Këshilli ka caktuar dy gjyqtarë të skemës 

së delegimit, z. {...} dhe znj. {...}, të cilët edhe këta janë në procedura e sipër për ngritjen 

në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe atij të specializuar. Nga 

ana tjetër, kjo gjykatë në vijimësi ka paraqitur nevojë, për një numër të lartë çështjesh, 

për caktim gjyqtarësh nga gjykatat e tjera të apelit sipas nenit 170/1 të Ligjit nr. 96/2016 

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

dhe vendimit të Këshillit nr.30/2019, “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”. 

Në një situatë të tillë, Gjykata e Apelit Durrës është në nevojë për pasjen në 

vijimësi në detyrë të një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh, çka do të mundësonte 
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gjykimin e çështjeve të regjistruara përpara saj, por në veçanti, të çështjeve tepër urgjente 

dhe urgjente. 

Meqenëse gjyqtarja {...}, tashmë është gjyqtare e skemës së delegimit, Komisioni 

propozon caktimin e saj në Gjykatën e Apelit Durrës, për të gjithë periudhën njëvjeçare të 

caktimit të saj në këtë skemë. 

Lidhur me këtë vlen të theksohet se gjyqtarja {...} ka përvojë profesionale prej 14 

vjetësh, pra ka përvojën minimale profesionale që kërkon ligji, neni 47, pika 4, i Ligjit nr. 

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

ndryshuar, për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit, rrethanë kjo që i jep të drejtë 

Këshillit ta caktojë atë në gjykatën e apelit për periudhën e caktimit në skemën e 

delegimit, sikurse përcaktohet në shkronjën “a”, pika 4, të nenit 45, të këtij ligji. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 7 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarja e skemës së delegimit znj. 

{...} caktohet për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Shkodër (është lapsus, pasi gjykata 

ku propozohet të caktohet është apeli Durrës), për periudhën __.__.2021 (e cila është lënë 

pa përcaktuar në varësi të momentit kur do të shqyrtohej projektvendimi për caktimin e 

saj në skemën e delegimit). Sa kohë dita e sotme është datë 29.09.2021, periudha 1-

vjeçare, sipas pikës 1, propozohet data 29.09.2022. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtarja e skemës së delegimit znj. 

{...} përjashtohet nga procedurat e shortit në Gjykatën e Apelit Durrës për periudhën deri 

më datë __.__.2021 (edhe kjo është lënë pa përcaktuar, në varësi të vendimmarrjes së 

Këshillit), me përjashtim të çështjeve në të cilat gjyqtarët e kësaj gjykate do të kenë 

pengesë ligjore për gjykimin e tyre. Në këtë rast mbetet që Këshilli të përcaktojë 

periudhën e përjashtimit të znj. {...} nga procedurat e shortit në Gjykatën e Apelit Durrës, 

periudhë kjo që duhet të jetë në kufijtë e 3-4 javëve, ndërsa ky përjashtim propozohet për 

të evituar ngarkesën e saj dhe për të mundësuar përfundimin së gjykuari të çështjeve në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, sikurse është parashikuar në pikën 4, të 

projektvendimit që sapo miratuam, sipas të cilit “Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. 

{...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet që ka në shqyrtim në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër, për të cilat ka përfunduar apo është në përfundim të hetimit gjyqësor”. 
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Po ashtu, sipas propozimit, është parashikuar një përjashtim nga ky rregull, pikërisht për 

çështjet në të cilat gjyqtarët e kësaj gjykate (Gjykatës së Apelit Durrës) kanë pengesë 

ligjore për gjykimin e tyre, për të evituar në këtë mënyrë, gjatë kësaj periudhe të shkurtër 

të përkohshme, caktimin e gjyqtarëve sipas nenit 170/1 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

Këshillit nr.30/2019. Nga ana tjetër, si anëtar i trupit gjykues, znj. {...} përfshihet 

menjëherë me fillimin e efekteve të këtij vendimi.  

Sa i përket afati që ajo do duhet të përjashtohet nga procedurat e shortit, propozoj 

që ky afat të jetë në kufijtë e katër javëve dhe të jetë deri në datë 29.10.2021. 

Sipas pikës 3 të projektvendimit, ngarkohet Kryetari i Gjykatës së Apelit Durrës 

për përcaktimin e numrit dhe të rrethit të çështjeve që do të rindahen me short, me qëllim 

që ngarkesa e punës së gjyqtares {...}, për aq sa është e mundur, të jetë jo më të lartë se 

numri mesatar i çështjeve për gjyqtar të asaj gjykate, si dhe të përfshijë çështje të të gjitha 

kategorive dhe të së njëjtës vjetërsi sipas kohës së regjistrimit të tyre, për të cilat nuk janë 

kryer veprime apo shpallur për gjykim nga gjyqtarët relatorë. Si dhe në raste të tjera të 

mëparshme, qëllimi i propozimit të kësaj pike të projektvendimit është pikërisht 

shpërndarja e drejtë e ngarkesës së punës mes gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Durrës, 

pasur në konsideratë për këtë se qëllimi i projektvendimit është rritja e funksionalitetit 

dhe efikasitetit të kësaj gjykate. Vlen të përmendet se, sipas shkronjës “d”, pika 3, të 

nenit 25, të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, është Këshilli i Lartë Gjyqësor organi që ka kompetencën e 

miratimit të rregullave më të hollësishme për programin dhe procedurat e ndarjes së 

çështjeve me short, ndër të tjera edhe sa i përket rasteve dhe kritereve të rindarjes së 

çështjeve me short, kur është e nevojshme për shkaqe të justifikuara. Pikërisht caktimi 

rishtazi në një gjykatë apeli të një gjyqtari, në vlerësim të Komisionit, përbën një rast të 

justifikuar për rindarjen me short të çështjeve, ndërsa barazia e ngarkesës mes gjyqtarëve 

të një gjykate është kriteri bazë i shpërndarjes së çështjeve me short dhe që mbetet i tillë 

edhe në rastet e rindarjes me short të të gjitha çështjeve. Po ashtu, në funksion të marrjes 

së të njëjtës ngarkesë edhe gjyqtari i caktuar rishtazi, sipas propozimit, përveç kriterit 

bazë mbi të cilin duhet të udhëhiqet procesi i rindarjes me short të çështjeve, në funksion 
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të tij përcaktohet edhe ajo çka nënkupton barazia e ngarkesës, konkretisht barazi jo 

thjesht numerike, por edhe përmbajtësore, pra sipas kategorive dhe vjetërsisë së 

regjistrimit të çështjeve në gjykatë. Duhet përmendur se i njëjti rregull është konsideruar 

nga vetë gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm në rastet e caktimit më herët të 

gjyqtarëve të skemës së delegimit pranë tyre. Gjithsesi përcaktimi i këtij rregulli në këtë 

projektvendim vlerësohet i nevojshëm, në këtë rast, por edhe në çdo rast të ngjashëm në 

vijim, sa kohë nuk janë miratuar rregulla të veçanta përmes një akti nënligjor, në mënyrë 

që Këshilli të shfaqë shprehimisht vullnetin e tij për shpërndarjen e ngarkesës së punës në 

këtë gjykatë përmes rindarjes me short të çështjeve, përveç se për të shërbyer ky rregull si 

bazë për realizimin e këtij procesi. 

Më tej, pika 4 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e efekteve juridike të 

vendimit, pikërisht nga data e njoftimit.  

Ndërsa në pikën 5 të projektvendimit përcaktohet se efektet financiare sipas këtij 

vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, pra gjykata ku znj. {...} ka 

caktimin e përhershëm.  

Pika 6 e projektvendimit përcakton se një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së 

skemës së delegimit znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit 

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

postare elektronike zyrtare dhe Gjykatës së Apelit Durrës.  

Së fundi në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe publikimi 

në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska!  

Kemi ndonjë diskutim nga kolegët?  

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro.   

Medi Bici: Pro.  

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli miratoi: 1. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} caktohet 

për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës për periudhën deri më datë 29.09.2022.  

2. Gjyqtarja e skemës së delegimit znj. {...} përjashtohet nga procedurat e shortit 

në Gjykatën e Apelit Durrës për periudhën deri më datë 29.10.2021, me përjashtim të 

çështjeve në të cilat gjyqtarët e kësaj gjykate do të kenë pengesë ligjore për gjykimin e 

tyre.  

3. Ngarkohet Kryetari i Gjykatës së Apelit Durrës për përcaktimin e numrit dhe të 

rrethit të çështjeve që do të rindahen me short, me qëllim që ngarkesa e punës së 

gjyqtares {...}, për aq sa është e mundur, të jetë jo më të lartë se numri mesatar i 

çështjeve për gjyqtar të asaj gjykate, si dhe të përfshijë çështje të të gjitha kategorive dhe 

të së njëjtës vjetërsi sipas kohës së regjistrimit të tyre, për të cilat nuk janë kryer veprime 

apo shpallur për gjykim nga gjyqtarët relatorë. 

4.Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data e njoftimit. 

  5. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër.  

 6. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...} 

sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si 

dhe Gjykatës së Apelit Durrës.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(Pika 9 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 29.09.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 258, datë 17.06.2021 “Për caktimin e tre 

anëtarëve në bordin drejtues të qendrës së teknologjisë së informacionit për sistemin e 

drejtësisë”, i përgatitur nga Komisioni Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr. 258, datë 17.06.2021 “Për caktimin e tre anëtarëve në bordin drejtues të 

qendrës së teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë”, i përgatitur nga 

Komisioni Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 258, datë 17.06.2021 “Për 

caktimin e tre anëtarëve në bordin drejtues të qendrës së teknologjisë së informacionit për 

sistemin e drejtësisë”. Shkurtimisht ju kujtoj që ne në 17 qershor 2021, me vendim nr. 

258, Këshilli i Lartë Gjyqësor përcaktoi tre anëtarë në Bordin Drejtues të Qendrës së 

Teknologjisë së Informacionit, konkretisht z. {...}, z. Kastriot Selita dhe znj. {...}.  

 Siç jeni vënë në dijeni, nga Komisioni i Posaçëm i Apelimit, jemi vënë në dijeni 

që një nga anëtarët është shkarkuar dhe për këtë arsye, me mbarimin e statusit të z. Selita, 

ai nuk mund të ushtrojë dot më funksionet e anëtarit të Bordit Drejtues dhe për këtë arsye 

Këshilli duhet të përzgjedhë një anëtar të ri nga lista që ne kemi diskutuar bashkë dhe që 

jua kemi përcjellë. Duke qenë se kjo është çështje e mbledhjes plenare, unë do të ftoja 
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kolegët nëse kanë ndonjë propozim konkret mbi anëtarët që mund të jenë përfaqësues në 

Bord, duke marrë parasysh informacionin që ju është përcjellë nga administrata. Anëtarët 

i kemi renditur sipas propozimeve të ardhura nga të gjitha gjykatat, sipas vjetërsisë së 

tyre në ushtrimin e funksionit si gjyqtar. Jam e hapur për propozime. 

 

 Dritan Hallunaj: Nëse mundem Kryetare? 

 Naureda Llagami: Po, zoti Hallunaj! 

 

 Dritan Hallunaj: Duke parë listën, unë propozoj zotin {...} si anëtar për vendin 

vakant. Faleminderit!  

   

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Nëse nuk kemi propozime të tjera...? 

 

 Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, nisur nga propozimet që kemi bërë në seancën 

e kaluar ku thamë që të jenë gjithëpërfshirës nga juridiksionet e shkallëve të ndryshme, 

unë do të propozoja, pavarësisht se jam shumë dakord me kandidaturën e zotit {...}, një 

gjyqtar të juridiksionit të apelit (qoftë të përgjithshëm, qoftë administrativ), në fakt do 

ishte më mirë nga ky i fundit, sikundër ishte edhe anëtari i cili nuk mund të vijojë më 

detyrën. Do të propozoja një nga gjyqtarët e Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

 Naureda Llagami: Është lista, tek marrja e emrave në fakt Bruna. 

 

 Brunilda Kadi: Po, por kam përshtypjen që nuk ka qenë i plotë informacioni nga 

gjyqtarët në lidhje me paraqitjen e këtyre kërkesave dhe paraqitjen e gatishmërive të tyre 

për të marrë pjesë në këtë bord. E kam si diskutim këtë dhe do doja që anëtari i bordit të 

ishte nga ky juridiksion, cilido nga gjyqtarët që sot janë në detyrë dhe që mund ta marrë 

përsipër këtë. 
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 Naureda Llagami: E kemi diskutim këtë? Do që ne të marrim propozim nga 

gjykata, sepse i bie që ne e zvarrisim pak. Apo do të japësh një propozim konkret për një 

gjyqtar?  

   

 Brunilda Kadi: Unë propozoj një nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Administrativ, ndoshta zonjën Softa, zotin {...}, zonjën {...}, cilindo nga gjyqtarët e kësaj 

gjykate; sepse mbulon juridiksionin e gjykatave administrative dhe njëkohësisht apelin. 

Pra duhet të sjellë në atë bord problematikën edhe të një juridiksioni tjetër edhe të një 

shkalle tjetër. Kjo nisur edhe nga diskutimet që janë bërë herën e fundit dhe pak a shumë 

në princip ramë dakord të gjithë.   

 

 Alban Toro: Mund të flas? 

 Naureda Llagami: Po! 

 

 Alban Toro: Në kushtet kur ne skemën e kemi përcaktuar që në vendimmarrjen e 

mëparshme, që do të ishte një përfaqësues nga apelet dhe konkretisht nga apeli 

administrativ (ish-kryetari i saj), do të sugjeroja që për momentin ta shtyjmë dhe të 

marrim informacion për përfaqësues/gjyqtarë që dëshirojnë të aderojnë në këtë 

institucion, për nga apelet (pra apeli administrativ, ndoshta edhe apelet e përgjithshme). 

Në kushtet kur e kemi përcaktuar një juridiksion të një gjykate apeli, t’i mbetemi besnik 

këtij juridiksioni, pasi jemi konsekuent edhe me vendimmarrjen e kaluar. Faleminderit!  

   

 Naureda Llagami: Për sa i përket konsekuencës, unë doja në fakt që t’ju rikujtoja 

çfarë kemi bërë po me propozimin tuaj, për t’i marrë për përdorues fundorë (thjesht për 

histori të kësaj vendimmarrjeje). Fillimisht kemi marrë për përdorues fundorë dhe ligji na 

detyronte që të shkonim në gjykata dhe t’i kërkonim propozim gjykatës, ku në interpretim 

mund të ishte edhe staf administrativ dhe jo vetëm gjyqtarë. Po me propozimin tuaj, pasi 

morët mendim juve EURALIUS-it, ramë dakord që i thamë gjykatave që të përfshiheshin 

edhe gjyqtarë dhe i është përcjellë shkresa që të gjithë gjykatave të Republikës së 

Shqipërisë, ku i është kërkuar që të sillnin propozimet e tyre dhe në propozimet që ata 
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kanë sjellë (pra është një shkresë e dytë që kemi sjellë), kemi bërë një listë në bazë të 

propozimeve, dhe lista ishte me gjyqtarë, me staf administrativ. 

 Ligji nuk të thotë detyrimisht nga duhet të jenë, por duhet të jenë dy që Këshilli i 

propozon mbledhjes plenare për t’i çuar atje. Tani, në qoftë se ju mendoni që neve do 

themi që duhet të jenë nga gjykatat e apelit, atëherë unë shkresat gjykatave të apelit ia 

kam nisur, dhe ia kam nisur dy herë, jo vetëm një herë. 

 Kjo është një pjesë që mua më duket në fakt si vonesë sepse këtë gjë ne duhet ta 

kishim kaluar. Megjithatë, në qoftë se ju e gjykoni, e hedhim në votim dhe t’i çojmë edhe 

një herë Gjykatës Administrative, meqë ju keni dëshirën që të jenë nga kjo gjykatë 

administrative, ia çojmë shkresën edhe një herë. E hedhim në votim nëse jeni dakord. 

  

 Alban Toro: Mund të flas? 

 Naureda Llagami: Po! 

 

 Alban Toro: Të falënderoj për kujtesën e fortë që dispononi dhe nuk ishte e 

nevojshme të bënim një kujtesë të atyre stadeve që kemi kaluar sepse janë të ruajtura. Ajo 

që unë dua të theksoj është që, në bazë të informacionit që ne kemi pasur, përcaktuam 

skemën se nga cila gjykatë do të identifikohej gjyqtari i cili do të përbënte pjesë të 

qendrës dhe ai gjyqtar, për fat të keq, nga komisioni i apelimit u shkarkua. Deri në këtë 

moment, nuk kemi informacion shtesë se çfarë vullneti do të kenë gjyqtarët e këtij 

institucioni (pra të apelit), për të marrë apo për të mos marrë pjesë. Në këtë rast, nuk e 

kuptoj cila është vonesa? Mund të na duhet një ditë ose një orë për të rifreskuar 

informacionin dhe për të identifikuar vullnetin e gjyqtarëve të kësaj gjykate, dhe nesër 

bëjmë mbledhjen e radhës dhe bëjmë emërimin përkatës. Ku është zvarritja këtu? 

  

 Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

 Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 

 

 Ilir Toska: Unë nuk kam qenë i pranishëm në mbledhjen kur është diskutuar dhe 

caktuar më herët tre anëtarët e bordit. Ndaj mendim të ndryshëm nga Këshilli sa i përket 
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formatimit të bordit, por gjithsesi, sa kohë Këshilli e ka marrë atë vendim dhe ka qenë 

pjesë e diskutimit, do duhet të respektojmë vendimin e Këshillit për sa i përket formatimit 

të bordit. 

 Nga ana tjetër, më duket se është ezauruar ajo çka Këshilli dëshiron, pra marrja e 

të gjitha kërkesave që nga gjyqtarët të paraqitej interes (e kemi tashmë këtë informacion), 

ndaj do duhet të procedojmë dhe nuk mendoj se do duhet të ripërsërisim kërkesën për të 

marrë përsëri shprehje interesi nga gjyqtarët e tjerë që s’kanë shprehur më herët këtë 

interes. 

 Nga ana tjetër edhe unë mbështes propozimin e zotit Hallunaj, sa i përket gjyqtarit 

{...}, për të qenë anëtar i bordit. Ka një përvojë të gjatë në sistem dhe është nga gjykata 

më e madhe në vend që është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe më duket edhe e 

drejtë që ai të jetë anëtar i bordit. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Koleg tjetër e kërkon fjalën? 

 

 Brunilda Kadi: Kryetare mundem? 

 Naureda Llagami: Po! 

     

 Brunilda Kadi: Unë propozoj që të hidhet në votim propozimi, që u duk si 

propozim, i zotit Toro për t’i dhënë mundësi të shprehen, nëse do të biem dakord, ose t’ia 

dërgojmë të gjithë gjyqtarëve ose vetëm gjyqtarëve të juridiksioneve të apeleve, dhe 

pastaj votojmë. Nëse përsëri nuk do ketë shprehje vullneti nga ana e tyre, pastaj kalojmë 

tek gjyqtarët e shkallës së parë, qoftë edhe tek kandidatura e propozuar për zotin {...}. 

Jam shumë dakord me argumentet që u dhanë, por nisur nga ajo çfarë vendosëm herën e 

fundit, thamë që duhet t’i kemi nga juridiksioni i shkallëve të ndryshme sepse duhet të 

sjellin në atë bord problematikat e këtyre që përfaqësojnë. 

 Kështu që unë propozoj që të hidhet në fillim në votim për ta shtyrë shqyrtimin e 

kësaj pike, për t’iu dhënë mundësia edhe një herë gjyqtarëve për të shprehur vullnetin. 

Nuk mendoj se është problem kohe sepse nga koha kur gjyqtari i cili s’mund ta ushtrojë 
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këtë funksion deri sot ka kaluar relativisht një kohë e gjatë dhe nuk prish punë se do 

shtyhet edhe dy ditë ose qoftë edhe një javë për t’u kryer kjo procedurë. Gjithsesi është 

çështje e Këshillit nëse do votojë kandidaturat, por unë mendoj se duhet të ezaurohet si 

procedurë. Faleminderit! 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, po hedh në votim propozimin e Albanit, për t’ia 

përcjellë për të disatën herë Gjykatës Administrative të Apelit kërkesën për përfaqësues 

në këtë bord. Pavarësisht, më lejoni t’jua them edhe një herë që ligji nuk thotë që 

përfaqësuesit duhet të jenë detyrueshmërisht nga gjykata e apelit. Megjithatë, për të 

respektuar kërkesën, hedh në votim për t’ia përcjellë edhe një herë Gjykatës 

Administrative të Apelit kërkesën tonë. 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër.   

Medi Bici: Dakord.  

Naureda Llagami: Kundër. 

(7 vota kundër dhe 4 vota pro.) 

 Rrëzohet kërkesa. 

  

Naureda Llagami: Hedhim në votim propozimin e zotit Hallunaj, mbështetur 

edhe nga zoti Toska, për anëtar zotin {...}. 

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. Ishte një propozim që kisha bërë edhe unë mbledhjen e 

kaluar, por që nuk kaloi në votim. Faleminderit!    

Medi Bici: Pro.  

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Ndryshimin e pikës 2 të Vendimit nr. 258, datë 

17.06.2021 “Për caktimin e tre anëtarëve në Bordin Drejtues të Qendrës së Teknologjisë 

së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë” të Këshillit të Lartë Gjyqësor, me përmbajtjen 

si më poshtë:  

“2. Caktimin e z. {...}, si anëtar i Bordit Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së 

Informacionit për Sistemin e Drejtësisë.” 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 

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

përkatëse. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(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 29.09.2021) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}, 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 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zoti Ilir Toska. 

 

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: 

11. Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

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

gjyqtarit {...}, relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës të rendit të ditës. 

 

Ilir Toska: Kryetare, siç ju kam njoftuar, unë do të jem i pamundur të vijoj të jem 

i pranishëm në mbledhje, për shkak se do duhet të marrë pjesë në një ceremoni mortore. 

Kështu që, po njoftoj që do të dalë tashmë nga mbledhja. 

 

(Largohet nga platforma “online” zoti Toska dhe nuk merr më pjesë në vijimin e 

mbledhjes.)   

 

Naureda Llagami: Vijojmë me shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik 

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}. Relator i këtij projekt-akti është zonja Brunilda 
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Kadi. Zoti {...} ka paraqitur kundërshtime, por jo kërkesë për t’u dëgjuar. Për më shumë 

detaje, fjalën ia jap zonjës Kadi. 

 

Brunilda Kadi: Ndjesë sepse deri tani isha duke folur me mikrofon të fikur. 

Faleminderit!  

Atëherë, siç jeni njohur të gjithë anëtarët në lidhje me këtë projektraport vlerësimi 

me propozimin e bërë nga relatori, procedurën e ndjekur nga relatori dhe Komisioni i 

është njoftuar gjyqtarit i cili brenda afatit ka bërë një kundërshtim, me të cilin edhe ju jeni 

njohur. Po ndalem shkurtimisht tek konkluzionet e projektvlerësimit.  

Në lidhje me grupkriterin e “Aftësive profesionale” është propozuar që gjyqtari të 

vlerësohet në nivelin e vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 97 pikë, duke u vlerësuar 

maksimalisht tek të gjithë nëntreguesit, përveç nënreguesit “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, për të cilën është propozuar niveli i vlerësimit “mbi 

mesatare”, duke u pikëzuar me 12 pikë. 

Për këtë tregues, gjyqtari ka bërë kundërshtime, me të cilat jeni njohur dhe 

pretendon që ai të vlerësohet maksimalisht, duke dhënë edhe argumentet. 

Në lidhje me “Aftësitë organizative” është propozuar që gjyqtari të vlerësohet në 

total për këtë grupkriter "Shkëlqyeshëm" me 96 pikë, duke u vlerësuar maksimalisht në të 

gjithë treguesit, përveç treguesit “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, i cili 

sipas statistikave, llogaritjes matematikore dhe analizës që i është bërë, është propozuar të 

vlerësohet në nivelin “mesatar” me 6 pikë. 

Për grupkriterin e tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” 

propozohet të vlerësohet "Shkëlqyeshëm" me 100 pikë, duke u vlerësuar maksimalisht 

tek të gjithë vlerësuesit. 

Tek “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” është propozuar të vlerësohet 

në nivelin "Shkëlqyeshëm", në total me 96 pikë, duke u vlerësuar maksimalisht tek të 

gjithë treguesit, përveç treguesit Cb “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr 

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

të cilin nuk ka të dhëna dhe sipas Metodologjisë pikëzohet nga 5 në 3 pikë. Po kështu 
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edhe për “Pjesëmarrjen e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale”, nuk ka të dhëna dhe 

ju është propozuar të vlerësohet me 3 pikë, sipas Metodologjisë. 

Në total, niveli i vlerësimit të gjyqtarit propozohet të jetë "Shkëlqyeshëm" dhe 

pikëzimi 389 pikë. 

Në lidhje me kundërshtimet që ka bërë gjyqtari, unë si relator nuk kam një 

qëndrim të ndryshëm. Edhe mbasi u njoha me kundërshtimet e tij, i qëndroj të njëjtit 

arsyetim që kam në projektraport vlerësimi. 

Nëse keni pyetje, diskutime, relatimi nga ana ime ishte ky. Faleminderit!   

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi! 

Atëherë, unë do ftoja kolegët nëse kanë diskutime, komente apo sugjerime mbi 

përmbajtjen e projektraportit.  

Nëse jo, atëherë jemi dakord që ta kalojmë në tërësi raportin? 

Zoti {...}, nga relatorja është vlerësuar me 383 pikë për katër kriteret e vlerësimit 

dhe niveli përfundimtar i vlerësimit të gjyqtarit - "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kryetare, më duket se u lexua gabim numri i pikëve. Është 389. 

Mu dëgjua sikur ju thatë 383. 

Naureda Llagami: Lapsus nga ana ime. 

Ke të drejtë, 389. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

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. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe 

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

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(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 29.09.2021) 

 

Pika 12 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtarit {...}, 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 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zoti Ilir Toska. 

 

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: 

12. Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtarit {...}, për 

vitin 2019, relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-raportin tjetër, i cili ka të bëjë me 

vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019. Relatore sërish është 

zonja Kadi.  

 

Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare!  

Edhe në lidhje me këtë vlerësim anëtarët janë njohur me projektpropozimin, po 

kështu edhe gjyqtari i cili brenda afatit ka deklaruar se nuk ka kundërshtime në lidhje me 

këtë raport vlerësimi. Me qëndrimin e tij gjithashtu janë njohur anëtarët.  

Po lexoj konkluzionet e projektraportit të vlerësimit. 

Për “Aftësitë profesionale” është propozuar që gjyqtari të vlerësohet në nivelin 

"Shkëlqyeshëm" me 97 pikë, duke u vlerësuar maksimalisht tek të gjithë treguesit, përveç 

treguesit “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, ku propozohet të 

vlerësohet në nivelin “mbi mesatar” me 12 pikë. 

Tek “Aftësitë organizative” është propozuar të vlerësohet "Shkëlqyeshëm" me 95 

pikë, duke u vlerësuar maksimalisht tek të gjithë treguesit, përveç treguesit të 
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“Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore” që është propozuar të vlerësohet në 

nivelin “mbi mesatar”, me 8 pikë. Edhe për “Kohën mesatare të arsyetimit të vendimit 

përfundimtar gjyqësor”, nga niveli “shumë i lartë”, është propozuar që të vlerësohet në 

nivelin “mbi mesatar”, me 12 pikë. 

Për treguesin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” propozohet të 

vlerësohet "Shkëlqyeshëm" me 100 pikë. 

Për “Aftësitë personale dhe angazhimit profesional”, në nivelin "Shkëlqyeshëm" 

me 91 pikë, ku është vlerësuar maksimalisht për të gjithë treguesit, përveç treguesit Cb 

“Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët...”, ku është vlerësuar me 3 

pikë, pasi nuk ka të dhëna. Po kështu për “Pjesëmarrjen e gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale, me 3 pikë. Dhe për “Publikimet ligjore”, 0 pikë, pasi nuk ka të dhëna. 

Në total vlerësimi është në nivelin e përgjithshëm "Shkëlqyeshëm" dhe pikëzimi 

është 383. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi! 

Atëherë, kemi ndonjë sugjerim nga kolegët? 

 

Brikena Ukperaj:  Zonja Kryetare, Brikena! 

Lidhur me “Aftësitë organizative”, “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit 

përfundimtar”, ndryshe nga indikatorët e tjerë më rezulton që për këtë tregues, relatorja 

nuk ka bërë analizë logjike të të dhënave, por është përqendruar vetëm në analizën 

matematikore. Një shpjegim lidhur me këtë fakt Bruna? Ndryshe nga respektimi i afatit 

ligjor, nga standardi minimal dhe nga rendimenti, ku gjyqtari është rritur me një nivel, tek 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar” është vetëm analiza 

matematikore. Nuk ka pasur vend për analizë logjike?  

 

Brunilda Kadi: Për cilin tregues edhe një herë të lutem? 

 

Brikena Ukperaj: “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar”. 
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Brunilda Kadi: Është ai shpjegim që kam dhënë në raport. Nuk kam shpjegim 

tjetër. 

 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Atëherë, marrë parasysh edhe nga ajo çfarë pasqyrohet në raport, në raport në 

fakt, konkluzioni i relatorit bazohet vetëm në një analizë matematikore, që ka rezultuar që 

koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor është më e shkurtër për 

shumicën e kategorive të çështjeve, por në vlerësimin tim, pavarësisht se koha ka 

rezultuar më e shkurtër për shumicën, pra jo për të gjitha kategoritë e çështjeve, në fakt 

gjyqtari duhet të vlerësohet me një nivel më të lartë vlerësimi se ai që i përket analizës 

matematikore, referuar analizës logjike, dhe këtë e bazoj në raportin analitik të përgatitur 

nga Nëpunësi Përgjegjës i Vlerësimit. Referuar këtij raporti, për 4 kategoritë që janë, për 

të cilat vendimet rezultojnë të arsyetuara tej afatit, afati është i tejkaluar me dy ditë. Në 

një rast është me 0.5 ditë. Domethënë është një afat shumë i shkurtër për t’u marrë në 

konsideratë dhe që “ta penalizojë” gjyqtarin në vlerësim, duke marrë parasysh edhe 

volumin e punës dhe ngarkesën që ka pasur gjyqtari. 

Nga ana tjetër, në formularin e vetëvlerësimit të gjyqtarit por edhe në formularin e 

vlerësimit të kryetarit, gjyqtari është treguar modest duke u bazuar në këtë analizë 

matematikore, dhe ka thënë që referuar kësaj analize matematikore unë vërtetë jam në 

nivelin “mbi mesatar”, por ka dhënë një sërë shpjegimesh: të volumit të punës; të arsyeve 

organizative; të detyrave që ka kryer; që kanë çuar në këtë tejkalim dyditor që në 

vlerësimin tim është i papërfillshëm. Për këtë arsye, në zbatim të Metodologjisë, do të 

propozoj që për këtë tregues, gjyqtari të vlerësohet, bazuar në analizën logjike, në nivelin 

maksimal të vlerësimit, me 15 pikë dhe jo me 2 pikë, duke zbatuar pikërisht atë 

koeficientin 20%, pra rritet vetëm me një shkallë vlerësimi. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Brikena, edhe një herë, se unë pata shkëputje. 

Propozimi konkret? 
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Brikena Ukperaj: Propozimi konkret është, që për kriterin “Koha mesatare e 

arsyetimit të vendimit përfundimtar”, aftësia e gjyqtarit të vlerësohet “shumë e lartë” dhe 

të pikëzohet me 15 pikë dhe jo me “mbi mesatare” me 12 pikë. Pra të rriten 3 pikë në 

vlerësimin e këtij treguesi. 

 

Naureda Llagami: Po! 

Ndonjë diskutim nga të tjerët? 

 

Brunilda Kadi: Po, Kryetare! 

Atëherë, mbasi dëgjova edhe zonjën Ukperaj dhe jemi pjesë e të njëjtit Komision, 

edhe unë bie dakord me arsyetimin e saj dhe jam dakord me këtë propozim. Ajo që 

fillimisht u nisa unë ishte, për shkak të vlerësimit që ka bërë gjyqtari, por edhe unë (siç e 

theksoi tani znj. Ukperaj), e vlerësoj modestinë e tij, që në fakt është edhe një gjë jo 

shumë e shpeshtë që e hasim sot fatkeqësisht; dhe se nisur nga ato që tha zonja Ukperaj 

dhe nga analiza, ngaqë ai nuk bëri kundërshtime (ndoshta kjo ishte një arsye që mua më 

shtyu që të mos e propozoj), por jam dakord me argumentimin e zonjës Ukperaj. Kështu 

që i bashkohem këtij propozimi. Jam dakord që të shtohen 3 pikë tek treguesi “Koha 

mesatare e arsyetimit të vendimit”.      

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në votim me gjithë 3 pikët e shtuara? Si 

mendoni? Meqë edhe relatorja e pranon. Apo kalojmë vetëm propozimin? 

 

Brunilda Kadi: Që të mos vonohemi tek votimet, të bëhet njëherësh votimi, në 

qoftë se nuk ka propozime të tjera. Pra në total vlerësimi është siç ishte, "Shkëlqyeshëm" 

dhe pikët nga 383, shkojnë në 386; dhe tek “Aftësitë organizative”, nga propozimi 95, 

shkoi në 98. Mendoj që të hidhet në votim ky propozim përfundimtar, pra i gjithë 

vlerësimi.  
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Naureda Llagami: Atëherë, hedhim në votim propozimin e pranuar edhe nga 

relatorja, që në tërësi kemi 386 pikë dhe niveli përfundimtar i vlerësimit nuk ka 

ndryshuar, është sërish "Shkëlqyeshëm". 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

* * * 
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(Pika 12 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 29.09.2021) 

 

Pika 13 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 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zoti Ilir Toska. 

 

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: 

13. 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 në çështje 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 (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i 

gjyqtares {...}. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Ukperaj.  

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare!  

Zonja {...}, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, por që aktualisht është 

caktuar në skemën e delegimit dhe shërben si gjyqtare në Gjykatën e Apelit Korçë, është 

konfirmuar me vendim të formës së prerë nga organet e rivlerësimit dhe për pasojë është 

trajtuar me prioritet nga ana e Komisionit në përgatitjen e raportit të vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim gradimin e saj, për periudhën e vlerësimit 2013-2016. 
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Në projektraport shpjegohet në mënyrë të detajuar e gjithë procedura dhe të gjitha 

burimet e vlerësimit në bazën e të cilave është hartuar ky raport. 

Raporti i është njoftuar rregullisht gjyqtares, duke iu shpjeguar edhe e drejta për ta 

kundërshtuar, për të paraqitur prova apo për t’u dëgjuar në seancë dëgjimore, të drejta 

nga të cilat gjyqtarja nuk ka dashur të përfitojë, duke shprehur dakordësinë lidhur me 

konkluzionet e projektraportit të vlerësimit.  

Lidhur me vlerësimin për sa i përket kriterit të parë të “Aftësive profesionale”, 

gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht për sa i përket treguesit të parë që lidhet me 

aftësinë e gjyqtares në identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve të çështjes si dhe të 

provave të administruara në gjykim, identifikimin e normës dhe normave konkrete 

procedurale dhe/ose materiale që gjejnë zbatim, duke u propozuar pikëzimi me 25 pikë. 

Lidhur me treguesin e dytë aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e 

çështjes, është propozuar vlerësimi i gjyqtares në shkallën e aftësisë “mbi mesatare, duke 

u pikëzuar me 20 pikë. Referuar metodologjisë së përgjithshme të punës, nga unë si 

relatore, duke pasur parasysh edhe qëndrimet e mbajtura në vlerësimet e tjera, është 

vlerësuar që nuk evidentohet e njëjta shkallë kujdesi në interpretimin e normës në të 

gjitha vendimet gjyqësore të analizuara.   

Për sa i përket “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit” dhe 

“Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar” gjyqtarja është vlerësuar me shkallë 

aftësie “shumë të lartë”, duke u pikëzuar me pikët maksimale për këto tregues. 

Për sa i përket “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, kam propozuar 

vlerësimin e aftësisë “mbi mesatare”, duke u bazuar në metodologjinë e përgjithshme të 

punës së gjyqtares, ku nga përmbajtja e vendimit dominon analiza dhe vlerësimi i faktit, 

por pa u përfshirë në të njëjtën masë analiza se si konceptet dhe dispozitat ligjore lidhen 

midis tyre apo se si ato zbatohen në situata të caktuara.  

Për këtë arsye, vlerësimi për kriterin e parë propozohet në nivelin 

"Shkëlqyeshëm" dhe pikët 90. 

Për sa i përket “Aftësisë organizative të gjyqtares” është vlerësuar maksimalisht 

për “Respektimin e afateve ligjore” 
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Është vlerësuar gjithashtu maksimalisht respektimin e standardit minimal kohor; 

është vlerësuar maksimalisht për “Kohën mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”. 

Për rendimentin është vlerësuar me 8 pikë, duke qenë se, për periudhën e 

vlerësimit rendimenti rezulton në masën 93% (në fakt është 92.7% por nga unë si relatore 

është vlerësuar që kjo duhet të vlerësohet sipas të dhënave për rendimentin 93%). Duke 

marrë parasysh që nuk ka pasur të tejkaluar me mbi 50% të normës së caktuar, sipas 

kriterit sasior në fuqi, nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme për t’u rritur në një nivel më 

të lartë vlerësimi sesa ai i 8 pikëve. 

Për sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit”, maksimalisht me 15 

pikë. Ka qenë e respektuar dhe më e shkurtër se afati procedural për të gjitha kategoritë e 

çështjeve.  

Vlerësim maksimal edhe për sa i përket aftësisë së gjyqtares në menaxhimin e 

seancave gjyqësore dhe shmangien e atyre joproduktive dhe kryerjen e veprimeve 

procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, rregullshmërinë dhe saktësinë e 

dokumentacionit të dosjes gjyqësore.  

Për kriterin e “Aftësive organizative”, niveli i vlerësimit propozohet 98 pikë dhe 

niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, nuk dua të bie 

në përsëritje. Për shkak të parimit të prezumimit dhe të mungesës së të dhënave të tjera që 

mund të çojnë në një pikëzim më të ulët, propozohet niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm", 

me pikët 100. 

Për sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, pikëzimi i 

propozuar është 91 pikë, niveli është "Shkëlqyeshëm", sepse nuk ka pasur të dhëna për 

publikime ligjore dhe për sa i përket angazhimit në veprimtari ndërinstitucionale dhe 

disponibilitetit të gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit 

profesional apo në trajnime, nuk ka rezultuar të dhëna për angazhim të gjyqtares, kështu 

që nuk është bërë rritja tej 3 pikëve të parashikuara në Metodologji.   

Përfundimisht, niveli i përgjithshëm i vlerësimit propozohet të jetë 

"Shkëlqyeshëm" dhe pikët 379. Faleminderit!   
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Naureda Llagami: Faleminderit! 

Atëherë, kemi ndonjë sugjerim nga kolegët për raportin e vlerësimit? 

Nëse jo, kalojmë propozimin e ardhur nga relatorja, ku në tërësi niveli i vlerësimit 

të gjyqtares është "Shkëlqyeshëm" dhe pikëzimi për katër kriteret është 379. Jemi 

dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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. 

 

* * * 

(Pika 13 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 29.09.2021 (Pika 14) 
 

 

61 

 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 29.09.2021) 

 

Pika 14 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

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

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zoti Ilir Toska. 

 

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: 

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

vitin 2019, relator Erjon Muharremaj. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-raportin e dytë për këtë gjyqtare, që ka të 

bëjë vlerësimin etik dhe profesional për vitin 2019. Relator është zoti Muharremaj. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare!  

Edhe me projektraportin e vlerësimit për vitin 2019 jeni njohur prej kohësh. 

Gjithashtu edhe gjyqtarja është njohur me projektraportin e vlerësimit dhe nuk ka 

shprehur asnjë kundërshtim në lidhje me të, prandaj po kaloj direkt në pikëzimin e 

treguesve të ndryshëm për vlerësimin 2019. 

Sa i përket aftësive profesionale të gjyqtares, “Aftësia për të identifikuar natyrën e 

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

lartë”, 25 pikë. 

“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, “mbi mesatare, 20 pikë. 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, “mbi mesatare”, 12 pikë. 

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

lartë”, 10 pikë. 
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“Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, aftësia “shumë e lartë”, 25 pikë. 

Në total për kriterin e “Aftësive profesionale të gjyqtares”, propozohet pikëzimi 

me 92 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtares”, “Respektimi i afateve ligjore”, 

niveli i treguesit nga 0-10%, 15 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohor”, niveli nga 0-10%, 5 pikë. 

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

standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve, 5 pikë. 

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, ka përfunduar 629 çështje nga 

659 që i janë caktuar gjatë vitit 2019. Rendimenti është 95.44%, kështu që është në 

nivelin mbi 93-99%, pikëzohet me 8 pikë. 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, më e shkurtër se 

afati procedural për shumicën e kategorive të çështjeve dhe pikëzohet me 12 pikë. 

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

procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, rezulton të jetë nga 1-3 seanca ose 

shkallë shumë e lartë e aftësisë, prandaj propozohet të pikëzohet me 15 pikë. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, aftësia “shumë e lartë”, pikëzimi me 20 pikë. 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, aftësia “shumë e lartë”, pikëzimi 

me 5 pikë. 

 “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, aftësia “shumë e lartë”, 

pikëzimi me 10 pikë. 

Për “Aftësitë organizative të gjyqtares”, propozohet pikëzimi me 95 pikë dhe 

niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

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

kemi vepruar deri tani dhe siç përcaktohet në Metodologjinë e Pikëzimit, në kushtet kur 

nuk ka asnjë tregues që do të cenonte ndonjë prej treguesve të këtij kriteri, propozohet 

pikëzimi maksimal prej 100 pikësh dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me kriterin e “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, sa i 

përket “Komunikimit të qartë dhe transparent”, aftësia “shumë e lartë”, pikët 25. 
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“Respektimi i konfidencialitetit dhe parimeve të mbrojtjes së të dhënave 

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

“Komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët si dhe shkëmbimi i njohurive dhe i 

përvojës profesionale me ta”, aftësia “shumë e lartë”, 15 pikë. 

“Komunikimi dhe bashkëpunimi me administratën gjyqësore”, shkalla e aftësisë 

“shumë e lartë”, 10 pikë. 

“Pjesëmarrja në formimin vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime 

të tjera profesionale”, rezulton që të jetë angazhuar në aktivitete të tilla në total 5 

aktivitete dhe 8 ditë, pra brenda kufijve midis 5 dhe 40 ditësh dhe prandaj propozohet 

pikëzimi maksimal prej 20 pikësh. 

“Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr magjistratët e ardhshëm gjatë 

stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e magjistratëve”, për sa kohë që nuk ka të dhëna, 

referuar Metodologjisë së Pikëzimi, propozohet pikëzimi me 3 pikë. 

Gjithashtu nuk ka të dhëna për pjesëmarrjen e gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë për 

marrëdhëniet me median dhe publikun të gjykatave, kështu që referuar Metodologjisë, 

propozohet pikëzimi me 3 pikë. 

Nuk ka asnjë publikim ligjor të realizuar gjatë vitit 2019, prandaj referuar 

Metodologjisë së Pikëzimit propozohet pikëzimi me 0 pikë. 

Për kriterin e “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, propozohet 

pikëzimi me 91 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Sa i përket vlerësimit të përgjithshëm, në total propozohet pikëzimi me 378 pikë 

dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim lidhur me raportin. 

 

Brikena Ukperaj: Për të mbajtur të njëjtin standard sikundër edhe në 

projektraportin e vlerësimit të zonjës Kadi, lidhur me dy tregues, “Rendimentin e 

përfundimit të çështjeve” dhe “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar”, 
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vlerësoj se gjyqtarja duhet të vlerësohet me një shkallë më të lartë vlerësimi se ajo që 

është bërë nga ana e relatorit.  

Konkretisht, për rendimentin kemi vetëm analizë matematikore është 95.44% që 

përkon me pikëzimin 8 pikë. Por në fakt, gjyqtarja ka përfunduar 629 çështje për 1 vit 

dhe rezulton që e ka tejkaluar disa herë standardin sasior të vendosur dhe për këtë arsye 

vlerësoj që, duke mbajtur parasysh edhe vlerësimet e tjera, të rritet me një nivel të 

vlerësimit dhe nga 8 pikë, të vlerësohet me 10 pikë. 

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

analiza matematikore rezulton vërtetë më e shkurtër se afati procedural për shumicën e 

kategorive të çështjeve. Por në fakt, në qoftë se shohim kategoritë e çështjeve, rezulton e 

tejkaluar koha mesatare e arsyetimit me 0.16 ditë për sa i përket kërkesave penale të 

hetimit paraprak apo me 1.4 ditë në rastet kur vendimi duhet të arsyetohet për 24 orë. Pra 

janë tejkalime të papërfillshme referuar ngarkesës së gjyqtarit, për t’u penalizuar ose për 

të mos u marrë në konsideratë në një analizë logjike të këtyre të dhënave statistikore. Për 

këtë arsye, duke u zbatuar edhe koeficienti 20% në rritjen e nivelit të pikëzimit, vlerësoj 

që edhe për “Kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar” edhe për 

rendimentin, gjyqtarja duhet të vlerësohet maksimalisht. 

Pra për treguesin “Rendimenti i përfundimit të çështjeve”, nga 8 pikë duhet të 

pikëzohet me 10 pikë dhe për “Kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar”, 

nga 12 pikë në 15 pikë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Brikena! 

Gjithsej ju propozoni që të shtohen në tërësi 5 pikë për të gjithë raportin. 

Atëherë, Erjon! 

 

Erjon Muharremaj: Në respektim edhe të parimit të trajtimit të barabartë të 

gjyqtarëve, duke qenë që votova pro edhe në rastin e gjyqtarit {...}, jam dakord edhe me 

propozimet e zonjës Ukperaj. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  
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Hedhim në votim në tërësi të gjithë raportin, me të gjithë propozimet e bëra nga 

kolegët, ku në tërësi nga 378 pikë, shkon në 383 pikë dhe niveli i vlerësimit mbetet po i 

njëjtë, "Shkëlqyeshëm". Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

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 

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

ndryshuar. 

 

* * * 
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(Pika 14 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 29.09.2021) 

 

Pika 15 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin pa 

vendim përfundimtar të procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe 

profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, 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 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

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

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zoti Ilir Toska. 

 

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: 

15. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës 

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

gjyqtaren {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

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

projektvendimit “Për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës së përshpejtuar 

të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtaren {...}”, 

projekt-akt i cili do të relatohet nga zoti Muharremaj. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 329, datë 17.09.2020, ka vendosur 

verifikimin e plotësimit të tre kritereve të kandidimit për ngritje në detyrë në Gjykatën e 

Lartë për gjyqtaren {...}, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me 
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vendimin nr.87, datë 26.02.2020, si dhe për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, 

të shpallur me vendimin nr. 243, datë 09.07.2020. 

Pas marrjes së vendimit, bazuar në parashikimet e neneve 85 dhe 97 të Ligjit nr. 

96/2016 për Statusin dhe Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263, datë 21.11.2019 

“Për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve”, me vendimin nr. 337, 

datë 24.09.2020, Këshilli ka vendosur:  

“I. Fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe 

profesional, viti kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të 

kandidimit për ngritje në detyrë në Gjykatën e Lartë.. 

II. Caktimin e relatorit...”, ku jam caktuar unë si relator. 

Në vijimi, ka filluar procedura e vlerësimit sipas parashikimeve të nenit 86 e 

vijues të Ligjit për Statusin, duke u kryer veprimet verifikuese të mëposhtme: 

Janë dërguar nëpërmjet postës elektronike njoftimet për plotësimin e formularit të 

integruar për vlerësimin e gjyqtarit; dhe nuk po ndalem në të gjitha veprimet e veçanta që 

janë bërë sepse relacioni i hollësishëm dhe i argumentuar ju është dërguar juve, prandaj 

për të mos marrë kohë, në lidhje me të gjitha hapat procedurale që janë ndjekur në 

përputhje me bazën ligjore që citova që në fillim, Këshilli me vendimin nr.78, datë 

04.03.2021, ka vendosur “1. Shfuqizimin e vendimit nr. 329, datë 17.09.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj.{...}, të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.87 datë 26.02.2020 dhe për pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 243, datë 09.07.2020, të Këshillit të 

Lartë gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit. 2.Skualifikimin e kandidates znj. {...} dhe përjashtimin e saj nga procedurat e 

emërimit në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, shpallur 

me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 87, datë 26.02.2020 dhe për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

nr.243, datë 09.07.2020. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates znj.{...} 

sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr.155/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor. Kjo pasi, kemi edhe vendimin e KPK-së në lidhje me shkarkimin e 

zonjës {...}. 

Kundër vendimit nr. 78, datë 04.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, gjyqtarja 

{...} i është drejtuar Gjykatës Administrative të Apelit me padinë me objekt “Shfuqizimin 

e vendimit nr.78, datë 04.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. Gjykata Administrative 

e Apelit me vendimin nr. {...}, datë 29.07.2021 ka vendosur: “Rrëzimin e padisë. 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës paditëse. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në 

Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 ditëve, duke filluar ky afat nga e 

nesërmja e njoftimit të arsyetuar”. 

Pas përfundimit të procedurës së ngritjes në detyrë me vendimin nr.78, datë 

04.03.2021, i cili ka marrë formë të prerë me vendimin nr. {...}, datë 29.07.2021, të 

Gjykatës Administrative të Apelit, procedura e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për 

vitin kalendarik 2019 nuk mund të vazhdojë. Kjo procedurë vlerësimi, e filluar në rastin 

konkret për shkak të kandidimit për ngritje në detyrë, zhvillohet bazuar në nenin 97, pika 

1 të Ligjit për Statusin, në të cilin parashikohet se: 1. Magjistrati vlerësohet me procedurë 

të përshpejtuar, sipas kërkesës së tij, në rastet kur kërkohet të transferohet ose ngrihet në 

detyrë...”.  

Në vendimin e KLGJ-së nr. 263, datë 21.11.2019, “Për miratimin e rregullave 

plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve”, në nenin 22 pika 1 të tij, janë përcaktuar rregulla 

të posaçme për vlerësimin etik dhe profesional gjatë periudhës kalimtare. Këto rregulla 

parashikojnë detyrimin e Këshillit që, në çdo rast ngritjeje në detyrë apo lëvizjeje 

paralele, të bëjë vlerësim të përshpejtuar, pa kërkesë të gjyqtarit.  

Në kushtet kur procedura e ngritjes në detyrë, për shkak të së cilës ka filluar 

procedura e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për vitin kalendarik 2019 ka 

përfunduar, rezulton se, shkaku për të cilin kjo procedurë ka filluar nuk ekziston më dhe 

për pasojë, zhvillimi i kësaj procedure të posaçme vlerësimi, ka humbur qëllimin për të 

cilin ka filluar.  

Në ligjin nr. 96/2016 nuk ka një parashikim të shprehur për përfundimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional pa vendim përfundimtar, ndërkohë që në 

nenin 7 të vendimit të KLGJ nr.263, datë 21.11.2019, parashikohet vetëm përfundimi pa 
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vendim përfundimtar i procedurës së vlerësimit në rastet e mbarimit të statusit të 

gjyqtarit. Pavarësisht se në aktet e sipërcituara nuk ka një përcaktim të shprehur që 

rregullon situatën faktike në fjalë, në zbatim të nenit 97 pika 3 të Ligjit nr. 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Këshilli zbaton K.Pr.Administrative, neni 

95 i të cilit parashikon se: “Organi publik deklaron të përfunduar procedurën 

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

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

Në rastin konkret, me deklarimin e përfundimit të procedurës për ngritjen në 

detyrë të gjyqtares, shkak për të cilin ka filluar me prioritet procedura e vlerësimit të 

përshpejtuar të detyruar, ka rënë shkaku për të cilin kjo e fundit ka filluar, e për këtë 

arsye, vlerësohet se qëllimi i këtij procesi nuk ekziston më. Për rrjedhojë, vijimi i 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar nuk mund të 

vazhdojë. Ndërkohë viti kalendarik 2019 për të cilin kishte filluar kjo procedurë vlerësimi 

për gjyqtaren znj. {...}, do të përfshihet në periudhën 5-vjeçare të vlerësimit në të cilën 

bën pjesë, sipas parashikimeve të nenit 84, pika 2 të Ligjit për Statusin. 

Prandaj, sipas projektvendimit që ju është dërguar, përcaktohet në pikën 1 të tij 

përfundimi i procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për 

vitin kalendarik 2019 për gjyqtaren {...}, për shkak të përfundimit të procedurës për 

ngritje në detyrë në Gjykatën e Lartë. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se viti kalendarik 2019 do të përfshihet 

në periudhën 5-vjeçare të vlerësimit etik dhe profesional. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet që një kopje e vendimit për 

përfundimin e procedurës së vlerësimit të përshpejtuar të detyruar t’i njoftohet gjyqtares 

{...}. 

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

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

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Unë do të ftoja Këshillin nëse ka ndonjë diskutim. Nëse jo, kalojmë në votimin e 

projekt-aktit. 
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Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurës 

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

gjyqtaren {...}, për shkak të përfundimit të procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Lartë me vendimin nr. 78, datë 04.03.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Viti kalendarik 2019 do të përfshihet në periudhën 5-vjeçare të vlerësimit etik 

dhe profesional në të cilën bën pjesë, sipas parashikimeve të nenit 84, pika 2 të Ligjit për 

Statusin. 

3. Një kopje e vendimit t’i njoftohet znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit 

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

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(Pika 15 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 29.09.2021) 

 

Pika 16 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 280, datë 10.12.2019, “Për caktimin e 

gjyqtarëve për mediat”, i ndryshuar, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale, 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 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

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

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zoti Ilir Toska. 

 

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: 

16. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr. 280, datë 10.12.2019, “Për caktimin e gjyqtarëve për mediat”, i ndryshuar, i 

përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relator z. 

Erjon Muharremaj. 

 

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

e projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 280, 

datë 10.12.2019, “Për caktimin e gjyqtarëve për mediat”. Edhe për këtë projekt-akt fjalën 

e ka zoti Muharremaj. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 91, pika 3 e Ligjit 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, me vendimin nr. 280, datë 10.12.2019, të 

ndryshuar me vendimin nr.292, datë 06.07.2021, ka vendosur caktimin e gjyqtarëve, në 

pozicionin e gjyqtarit për mediat për çdo juridiksion apeli, pra për 6 juridiksionet e 
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përgjithshme dhe për 2 juridiksionet e posaçme, ku në juridiksionin e posaçëm të apelit 

administrativ ishte caktuar znj. {...}. 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit me vendimin e datës 08.07.2021, ka vendosur 

“Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj.{...}, gjyqtare pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë”.  

Në nenin F, pika 6 e Aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 

parashikohet se “Kur ushtron ankim kundër masës disiplinore të shkarkimit, subjekti i 

rivlerësimit pezullohet nga detyra deri në marrjen e vendimit të Kolegjit”.  

Në kushtet kur gjyqtarja {...}, e caktuar si gjyqtare për median në juridiksionin e 

Apelit Administrativ nuk mund të ushtrojnë më detyrën e gjyqtares, për rrjedhojë edhe të 

gjyqtares për mediat, deri në marrjen e vendimit nga Kolegji i Apelimit, me qëllim 

garantimin e përmbushjes së detyrimit kushtetues për informimin e publikut në lidhje me 

veprimtaritë e gjykatës dhe në përputhje me parimin e transparencës dhe ligjin “Për të 

drejtën e informimit”, si dhe rregullat e miratuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale ka përgatitur 

projektvendimin “Për ndryshimin e Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 280, datë 

10.12.2019, “Për caktimin e Gjyqtarëve për Mediat”.  

Në këtë projektvendim që ju është paraqitur përcaktohet ndryshimi i pikës 1 të 

Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 280, datë 10.12.2019, “Për caktimin e 

gjyqtarëve për mediat”, i ndryshuar me vendimin nr. 292, datë 06.07.2021, duke 

zëvendësuar gjyqtarin për mediat në juridiksionin e Apelit Administrativ,  znj. {...}, me 

gjyqtaren znj. {...}.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se ngarkohen gjyqtarja për mediat e 

juridiksionit të Apelit Administrativ dhe gjykatat administrative të shkallës së parë të 

marrin masat për zbatimin e këtij vendimi.  

 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi e menjëherë e vendimit 

dhe botimi i tij  faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 
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Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë gjë për të diskutuar. 

Nëse jo kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit të relatorit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

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. Në pikën 1 të Vendimit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr. 280, datë 10.12.2019, “Për caktimin e gjyqtarëve për mediat”, i ndryshuar 

vendimin nr. 292, datë 06.07.2021, gjyqtarja për mediat e juridiksionit të Apelit 

Administrativ znj. {...}, zëvendësohet në këtë detyrë nga gjyqtarja znj. {...}. 

2. Ngarkohen gjyqtarja për mediat e juridiksionit të Apelit Administrativ dhe 

gjykatat administrative të shkallës së parë të marrin masat për zbatimin e këtij vendimi.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

* * * 

(Pika 16 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 29.09.2021) 

 

Pika 17 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimi i 

procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor” - të datave 28.06.2021, 

01.07.2021 dhe 06.07.2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:10 

dhe mbaroi në orën 14:30. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zoti Ilir Toska. 

 

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: 

17. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor” - të datave 28.06.2021, 01.07.2021 dhe 06.07.2021. 

 

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

me miratimin e procesverbaleve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave respektive 

28.06.2021, 01.07.2021 dhe 06.07.2021.  

Procesverbalet ju janë përcjellë nga stafi administrativ. Nga ana juaj nuk është 

përcjellë ndonjë korrigjim apo pasaktësi, kështu që unë do ftoja kolegët që të vijonim me 

miratimin e procesverbaleve për mbledhjet e Këshillit.  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 28.06.2021, 01.07.2021, 06.07.2021. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e tyre Kryetarja e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me kaq mbyllet mbledhja për sot. 

Punë të mbarë!  

  

* * * 

(Pika 17 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


