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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 10.11.2021) 

 

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

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

magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat. 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

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

dhe mbaroi në orën 13:16.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

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. 

6. {...}, magjistrat. 

7. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat. 

  

 

Maksim Qoku: Përshëndetje të nderuar anëtarë! 

Sot zhvillojmë mbledhjen e datës 10 nëntor 2021. 

Mbledhja do të drejtohet nga unë Zëvendëskryetari për shkak të angazhimit që ka 

Kryetarja në punët e Këshillit. 

Sot kemi një rend dite me 11 çështje, nga të cilat çështja nr. 3 - Shqyrtimi i 

projektvendimit “Për kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

penale, të shpallur me vendimin nr. 129, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, 

çështja nr. 7 - Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe shpalljen e 

kërkesës për kandidatura”, dhe çështja nr. 8 - Shqyrtimi i projektvendimit “Për zbatimin e 

rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit në raportin përfundimtar për auditimin 

tematik në Këshillin e Lartë Gjyqësor” do të shtyhen për një mbledhje tjetër, nisur nga 
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fakti që këto tre çështje kanë nevojë që të kompletohen me dokumentacionin e nevojshëm 

dhe të bëhen të mundshme që të kalojnë në shqyrtim në seancën plenare. 

Ndërkohë, nisur nga urgjenca, është futur në rendin e ditës çështja e 11-të, ajo që 

ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës: së pari “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 524, datë 03.11.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për caktim gjyqtari, në një çështje gjyqësore të veçantë, në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec”” dhe së dyti “Për caktimin e gjyqtarëve për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”.   

Atëherë, përfundimisht në ditën e sotme, në rend dite do të shqyrtohen 8 çështje si 

më poshtë: 

Çështja e parë: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. 

{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat.  

Çështja e dytë: Shqyrtimi i projektvendimit “Për kualifikimin e kandidates znj. 

{...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës dhe në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura 

me Vendimet nr.392 dhe nr.395, datë 07.10.2020 dhe për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr.396, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

Çështja e tretë: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, 

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

– 2016, i gjyqtares {...}. 

Çështja e katërt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, 

të gjyqtares {...}, për vitin 2019. 

Çështja e pestë: Shqyrtimi i projektvendimit “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

vendimin nr. 75, datë 23.05.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për procedurën e 

verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, 

për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së 

Lartë””. 

Çështja e gjashtë: Shqyrtimi i projektvendimit “Për rishpërndarjes së fondeve, në 

artikullin shpenzime personeli (paga dhe sigurime shoqërore), në programin “Buxheti 

gjyqësor”. 
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Çështja e shtatë: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e listës së gjyqtarëve 

për përfshirjen në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në 

Drejtësi”. 

Çështje e tetë: Shqyrtimi i projektvendimeve në lidhje me caktimin e gjyqtarëve 

në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet. 

Nëse nga anëtarët nuk ka gjë për rendin e ditës. 

 

Brunilda Kadi: Zoti Zëvendëskryetar, mundem? 

Maksim Qoku: Po, Bruna! 

 

Brunilda Kadi: Për arsye shëndetësore familjare unë nuk do jem fizikisht në 

ambientet e Këshillit, kështu që për një pikë të rendit të ditës ku duhet të ketë prezencë 

fizike për shkak të zhvillimit me dyer të mbyllura unë nuk do jem, por do jem në të gjithë 

pjesën tjetër të mbledhjes “online”. Faleminderit! 

 

Maksim Qoku: Vazhdojmë me çështjen e parë. 

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

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

magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat. 

 Le të thirren palët. 

 

 (Futet në sallën e mbledhjes zoti {...}.) 

 

 Maksim Qoku: Përshëndetje zoti {...}! 

 Atëherë në zbatim të nenit 142 të ligjit dhe të 36 të rregullores për procedimin 

disiplinor çelim seancën dëgjimore në ngarkim të magjistratit {...} dhe verifikojmë 

prezencën e palëve.  

 Konstatoj që mungon Inspektori i Lartë i Drejtësisë. 

 Ne kemi një njoftim zyrtar të tij i cili për shkaqe pune deklaron pamundësinë e 

qenies prezent në këtë seancë. 

 Keni gjë për të thënë në lidhje me prezencën? 

 

 {...}: Më falni? 
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 Maksim Qoku: Ju vë në dijeni... 

 

 {...}: E kuptova! 

 

 Maksim Qoku: Keni gjë për të thënë? 

 {...}: Jo! 

 

 Maksim Qoku: Atëherë, nisur nga fakti i kësaj kërkese dhe pamundësisë për të 

qenë, natyrisht që na duhet që të vendosim një seancë tjetër. 

 Atëherë, më datë 16, në orën 12:00. 

 Atëherë seanca shtyhet në datën 16 nëntor, në orën 12:00. 

 Zoti {...}, ju keni marrë dijeni. 

 Faleminderit për prezencën tuaj. 

 

 Medi Bici: Zoti {...}, nëse keni për të paraqitur ndonjë kundërshtim, duhet t’i 

paraqisni dy ditë përpara kësaj date dhe t’i depozitoni pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 {...}: Kuptova! 

  

 Maksim Qoku: Faleminderit!  

{...}: Ju faleminderit! 

Data 16? 

Maksim Qoku: Ora 12:00. 

{...}: Ditën e mirë! 

 

(Del nga salla e mbledhjes z. {...}.) 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 10.11.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën 2013-

2016, të gjyqtares {...}, relator z. Muharremaj. 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

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

dhe mbaroi në orën 13:16.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami, për shkak të angazhimit që ka Kryetarja në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën 2013-2016, të gjyqtares {...}, 

relator z. Muharremaj. 

 

  

Maksim Qoku: Përshëndetje të nderuar anëtarë! 

Fillojmë në vazhdimësi mbledhjen me çështjen e tretë të rendit të ditës, ajo që ka 

të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën 2013-2016, të gjyqtares {...}, 

relator z. Muharremaj.  

Zoti Muharremaj, fjala për ju! 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit! 

Në materialet për vlerësimin e gjyqtares {...} jeni njohur që të gjithë si dhe me 

kundërshtimet që ajo ka paraqitur ndaj projektraportit të vlerësimit që i është dërguar.  

Gjyqtarja ka ushtruar detyrën e saj në periudhën 8.10.2013, deri në 25.05.2016 në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet, pastaj nga data 30.05.2016 deri në datën 08.10.2016 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë, ndërsa nga data 22.10.2016 ka ushtruar detyrën si 

gjyqtare e deleguar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.   

Nuk do të ndalem me hollësi tek vlerësimet në të cilat gjyqtarja i ka pranuar dhe 
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me të cilat ju jeni njohur gjithashtu. Do të ndalem më në hollësi në ato pika për të cilat 

gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj.  

Sa i përket kriterit të “Aftësive profesionale të gjyqtares” në lidhje me treguesin 

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

normave”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi me 25 pikë. 

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

pikëzimi me 25 pikë. 

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

pikëzimi 15 pikë. 

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

lartë”, pikëzimi me 10 pikë. 

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

me 25 pikë. 

Për këtë kriter, propozimi për pikëzimin është 100 pikë dhe niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”. 

Në lidhje me kriterin e “Aftësive organizative të gjyqtares” – “Respektimi i 

afateve ligjore” është 0-10%, 15 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, është 0-10%, 5 pikë. 

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

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

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” në projektraportin e vlerësimit 

është propozuar që gjyqtarja të vlerësohet me 4 pikë, pasi referuar burimeve të vlerësimit 

rezulton se norma e likuidimit të çështjeve është 83,5 %. Për periudhën e vlerësimit 

gjyqtarja nuk rezulton që të ketë gjykuar më shumë sesa 50% të standardit minimal të 

ngarkesës në fuqi. Konkretisht ka përfunduar në total për të gjithë periudhën 3-vjeçare të 

vlerësimit 538 çështje, nga të cilat 437 kanë qenë çështje me palë kundërshtare, 

mesatarisht 146 çështje themeli në vit, nga 200 çështje të përcaktuara si standardi sasior i 

punës, që nënkupton realizimin nga gjyqtarja brenda një viti kalendarik të një ngarkese 

pune që është minimale për gjyqtarin e shkallës së parë që nuk është organizuar në 

seksione.  

Lidhur me këtë tregues, gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime, duke parashtruar se: 

“ashtu sikurse evidentohet në projektraportin e vlerësimit jam deleguar për të gjykuar në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë prej datës 22.02.2016. Rendimenti nënkupton 
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raportin e çështjeve të zgjidhura me çështjet e reja të regjistruara gjatë një viti të plotë 

kalendarik. Në rastin konkret është e pamundur të merret parasysh viti i plotë kalendarik 

dhe të rezultojë vlera reale e rendimentit sepse në asnjë nga tre gjykatat nuk përmbushet 

kriteri i vitit të plotë. Kjo, për arsye se në Gjykatën e Përmetit në vitin 2016 kam gjykuar 

vetëm 5 muaj, në Gjykatën e Lezhës vetëm 7 muaj, ndërsa në Gjykatën e Kavajës i kam 

marrë çështjet për gjykim në fund të muajit shkurt dhe me transferimin tim në muajin maj 

2016 në Gjykatën e Lezhës, vetëm një pjesë e vogël e tyre më kanë mbetur për gjykim 

sipas vendimmarrjes së KLD. Për rrjedhim mospërfundimi i shqyrtimit të tyre ka qenë 

për shkak të vendimmarrjes së KLD për rishortim në gjyqtarë të tjerë, si rezultat i 

transferimit tim në Gjykatën e Lezhës. 

Po ashtu theksoj faktin se gjatë vitit 2016 unë kam gjykuar në të njëjtën kohë në 

disa gjykata, në Gjykatën e Përmetit, Kavajës dhe e deleguar për një çështje në Gjykatën 

e Sarandës deri në fund të muajit maj, dhe prej muajit qershor të vitit 2016 në Gjykatën e 

Lezhës dhe të Kavajës në të njëjtën kohë. Për shkak të largësisë së këtyre gjykatave nga 

vendbanimi im dhe nga njëra-tjetra, dhe arsyeve të mësipërme, ka qenë objektivisht e 

pamundur zgjidhje e një numri më të madh të çështjeve.” 

Sipas Metodologjisë së Pikëzimit për këtë tregues vlerësuesi nuk bën vetëm një 

veprim matematikor për të caktuar rendimentin e përfundimit të çështjeve por bazohet 

edhe në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të 

çështjeve apo aspektet e tjera që lidhen me kushtet e punës të cilat mund të çojnë në një 

pikëzim më të lartë nga ai i nivelit të përqindjes. Ky pikëzim mund të shkojë deri në 

pikëzimin maksimal, nëse gjyqtari ka gjykuar brenda vitit kalendarik më shumë se 50% 

të standardit minimal të ngarkesës në fuqi. Në rastin konkret, në lidhje me gjyqtaren {...}, 

rezulton që me vendimin nr. 22, datë 22.02.2016 të KLD-së është deleguar për të gjykuar 

për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë për 34 çështje, duke pasur kështu një 

rritje të numrit të çështjeve, por nga ana tjetër rezulton që për periudhën e vlerësimit 

gjyqtarja ka gjykuar brenda vitit kalendarik 27% të çështjeve më pak se standardi 

minimal të ngarkesës në fuqi. Përveç kësaj, rendimenti prej 83,5% nuk është afër kufirit 

maksimal të kategorisë mbi 81-87%, pra nuk i afrohet 87% që do të mundësonte 

pikëzimin në një shkallë më të lartë. Në këto kushte, në cilësinë e relatorit, i qëndroj 

propozimit të bërë në projektraportin e vlerësimit të gjyqtares dhe nuk mendoj që ka vend 

për ndryshimin nga propozimi prej 4 pikësh që është propozuar në projektraport. 
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“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” është më e 

shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve, 

propozimi për 15 pikë. 

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

nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, 1-3 seanca dhe/ose shkallë 

shumë e lartë e aftësisë, 15 pikë. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, “mbi mesatare”, 16 pikë. 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes, “shumë e lartë”, 5 pikë. 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, “shumë e lartë”, 10 pikë. 

Për kriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtares”, propozohet pikëzimi me 

90 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

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

referuar Metodologjisë së Pikëzimit, prezumimi është që të gjithë gjyqtarët kanë cilësi të 

lartë etike dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale dhe në kushtet kur nuk ka asnjë të 

dhënë për cenimin e ndonjë prej treguesve të këtij kriteri, propozohet që ky kriter të 

pikëzohet me 100 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Sa i përket kriterit të katërt “Aftësisë personale dhe angazhimi profesional”, në 

lidhje me “Komunikimin e qartë dhe transparent...”, aftësia është “shumë e lartë”, 

pikëzimi 25 pikë. 

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

lartë”, 15 pikë. 

“Komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët si dhe shkëmbimi i njohurive dhe i 

përvojës profesionale me ta”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi 15 pikë. 

“Komunikimi dhe bashkëpunimi me administratën gjyqësore”, “shumë e lartë”, 

10 pikë. 

“Pjesëmarrja në formimin vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime 

të tjera profesionale” është brenda kufirit midis 15 dhe 120 ditëve, pasi rezulton që 

gjyqtarja të ketë marrë pjesë në 27 trajnime, gjithsej 51 ditë trajnime dhe propozohet 

pikëzimi me 20 pikë. 

“Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr magjistratët gjatë stazhit 

profesional dhe/ose për trajnimin e magjistratëve”, rezulton që gjyqtarja ka marrë pjesë 

në dy aktivitete në cilësinë e lehtësueses, prandaj propozohet pikëzimi me 5 pikë. 
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“Angazhimi i gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në gjykata”, referuar 

projektraportit të vlerësimit lidhur me këtë tregues, në kushtet kur mungonin të dhënat 

është propozuar pikëzimi me 3 pikë, por gjyqtarja në kundërshtimet e saj ka parashtruar 

faktin që kërkon ndjesë që nuk ka bërë të ditur Këshillit angazhimin e saj në aktivitete të 

tilla dhe ka sjellë prova në lidhje me angazhimin e saj, sa i përket cilësisë si konsulente në 

Rrjetin e Profesionistëve të Konsultimit Publik në grupin e ekspertëve të Reformës në 

Drejtësi, për Drejtësinë Penale. Ka marrë pjesë në Konferencën e 13-të Bienale të 

Shoqatës Ndërkombëtare të grave gjyqtare me temë “Gratë gjyqtare dhe rendi ligjor”. Ka 

marrë pjesë gjithashtu në Konferencën nacionale për shënimin e javës për të drejtat e 

viktimave të krimit, në Prishtinë, në Kosovë dhe në takimet me koordinatorët për 

mbrojtjen e viktimave pranë Prokurorive në Shqipëri. 

Në kushtet kur gjyqtarja ka paraqitur prova sa i përket angazhimit të saj në 

veprimtari ndërinstitucionale, në cilësinë e relatorit propozoj shtimin me 2 pikë të tjera 

për vlerësimin e gjyqtares, pra nga 3 në 5 pikë. 

Në lidhje me “Publikimet ligjore akademike”, duke qenë që gjyqtarja ka realizuar 

publikime gjatë periudhës së vlerësimit, në projektraport është propozuar pikëzimi i saj 

me 5 pikë. 

Në përfundim, sa i përket kriterit të “Aftësive personale dhe angazhimit 

profesional”, duke marrë parasysh provat e sjella nga gjyqtarja, nga propozimi fillestar që 

ishte për 98 pikë, propozoj që të pikëzohet me 100 pikë, niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm".   

Në total, për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit, propozoj pikëzimin e gjyqtares 

me 390 pikë (pra 388 + 2 që u shtuan në nivelin e katërt) dhe niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

E kalojmë në bllok duke pranuar edhe propozimin e zotit Muharremaj për 

grupkriterin e fundit apo kalojmë njëherë propozimin? 

Kalojmë njëherë propozimin në lidhje me kriterin e fundit të vlerësimit, atë të 

“Aftësive personale dhe angazhimit profesional”. 

 

Brunilda Kadi: Më fal zoti Zëvendëskryetar! 
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Përderisa s’ka propozime të tjera dhe ky i bie që është në total propozimi i 

relatorit, unë mendoj që ta hedhim... 

Maksim Qoku: E kalojmë në total. 

Brunilda Kadi: Kështu e mendoj unë. 

 

Maksim Qoku: E kalojmë propozimin sepse ka të bëjë me ndryshim pikësh. 

Propozimi i relatorit e bën ndryshimin nga 98 në 100 pikë. Kalojmë në votim propozimin 

e relatorit për grupkriterin e katërt. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, kalojmë në votim vlerësimin e përgjithshëm për të katër kriteret me 

ndryshimin që sapo votuam, në 390 pikë, me nivel vlerësimi "Shkëlqyeshëm". 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...}, me 

qëllim nivelin e gradimit, për periudhën 2013-2016, sipas relatimit që bëri relatori, me një 

pikëzim prej 390 pikë dhe nivel vlerësimi "Shkëlqyeshëm". Raporti i vlerësimit i 
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miratuar sipas pikës së parë i bashkëngjitet këtij vendimi. Kundër këtij vendimi bëhet 

ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 15 ditëve dhe hyn në fuqi menjëherë 

dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 10.11.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019, relatore znj. Brunilda Kadi.1 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

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

dhe mbaroi në orën 13:16.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

                                                 
1 Kjo çështje ka qenë parashikuar të trajtohej e pesta në rendin e ditës. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami, për shkak të angazhimit që ka Kryetarja në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019, relatore znj. Brunilda Kadi. 

  

Maksim Qoku: Vazhdojmë me çështjen tjetër e cila ka të bëjë përsëri me 

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

vitin 2019 me relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit!  

Atëherë, siç edhe jeni njohur herët me projektraportin e vlerësimit për të njëjtën 

gjyqtare e cila gjatë periudhës 2019, për të cilën bën fjalë vlerësimi, ka ushtruar detyrën e 

gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë, njëkohësisht edhe me detyrën e kryetarit 

të kësaj gjykate. 

Projektraporti i vlerësimit i është njoftuar gjyqtares dhe ajo brenda afatit ka bërë 

disa kundërshtime të cilat ju janë vënë në dispozicion dhe të gjithë anëtarët janë njohur. 

Unë shkurtimisht po lexoj projektraportin e vlerësimit/konkluzionet, nuk po 

ndalem tek treguesit, tashmë të ditur.     

Sipas propozimit që bëhet nga relatori, në lidhje me “Aftësitë profesionale” është 

propozuar të vlerësohet në nivelin "Shkëlqyeshëm" me 100 pikë, duke u vlerësuar 

maksimalisht për të gjithë nëntreguesit.  

Në lidhje me grupkriterin e dytë “Aftësive organizative” gjyqtarja propozohet të 

vlerësohet në nivelin "Shkëlqyeshëm" duke u vlerësuar maksimalisht tek të gjithë 
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nëntreguesit, me përjashtim të dy prej tyre e konkretisht tek  nëntreguesi “Respektimi i 

afateve ligjore” ku ajo është propozuar të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar” duke u 

pikëzuar me 12 pikë, nga 15 të mundshme, dhe tek nëntreguesi “Koha mesatare e 

arsyetimit të vendimit”, përsëri është propozuar të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, 

duke u pikëzuar me 12 pikë, nga 15 të mundshme; kjo bazuar në burimet e vlerësimit dhe 

interpretimit që i është bërë të gjitha statistikave dhe të dhënave që janë pasur në 

dispozicion.  

Në lidhje me grupkriterin e tretë, gjyqtarja propozohet të vlerësohet maksimalisht 

"Shkëlqyeshëm" me 100 pikë, duke marrë këtë vlerësim për të gjithë nëntreguesit. 

Tek grupkriteri i fundit “Angazhimi profesional” është propozuar të vlerësohet me 

95 pikë, duke u vlerësuar maksimalisht dhe "Shkëlqyeshëm" tek të gjithë nëntreguesit, 

përveç nëntreguesit të fundit që ka të bëjë me publikimet. Duke qenë që nuk ka pasur të 

dhëna nga burimet e vlerësimit që kanë qenë në dispozicion është propozuar të vlerësohet 

me 0 pikë. 

Ndërkohë, sipas kundërshtimeve të gjyqtares, ajo ka kërkuar që të vlerësohet 

maksimalisht edhe në këto tre nëntregues, duke kërkuar vlerësimin maksimal dhe ka bërë 

kundërshtimet e saj dhe ka sjellë prova. 

Në lidhje me nëntreguesin “Respektimi i afateve ligjore” gjyqtarja ka kërkuar të 

vlerësohet maksimalisht duke sjellë pretendimet e saj të cilat ju i njihni. Nga ana ime si 

relatore dua të theksoj që këto pretendime që ka ngritur gjyqtarja janë marrë parasysh 

paraprakisht, siç mund ta gjeni edhe në arsyetimin tek projektraporti i vlerësimit, pra 

ngarkesa; janë interpretuar disa nga çështjet që janë gjykuar jashtë afatit dhe vlerësoj që 

niveli që është propozuar të vlerësohet, të jetë përsëri i njëjti, pra nuk kam propozim të ri. 

Po kështu edhe për “Kohën mesatare të arsyetimit të vendimit”, gjyqtarja 

pretendon dhe ka sjellë argument ngarkesën e saj, duke qenë edhe në pozicionin e 

kryetarit, por nga ana ime si relator edhe kjo situatë është pasur parasysh kur është 

propozuar ai vlerësim që është sjellë. Kështu që, përsëri edhe për këtë nëntregues nuk 

kam propozim. 

Për sa i përket nëntreguesit të fundit “Publikimet ligjore”, siç e keni tek 

kundërshtimet, gjyqtarja ka sjellë një vërtetim nga shkolla dhe një provë tjetër që ka të 

bëjë me dy publikime dhe ajo pretendon dhe provon, sipas vlerësimit tim, që është 

bashkautore e një moduli të publikuar nën autorësinë e Shkollës së Magjistraturës, që ka 

të bëjë me administrimin e gjykatave dhe një prej tyre është moduli i lëvizjes së 
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çështjeve ku ajo ka qenë bashkautore bashkë me zonjën {...}, pjesë e Projektit USAID 

“Drejtësi për të gjithë” dhe është botuar/përfunduar në vitin 2019 (që është pjesë e 

periudhës së vlerësimit). Po kështu, siç ka pasqyruar në jetëshkrim, në kuadër të Projektit 

“Drejtësi pa vonesa”, ka qenë bashkautorë e udhëzuesit “Për menaxhimin aktiv të 

çështjeve gjyqësore”, dhe për këtë sjell komunikimin elektronik me përfaqësues të 

OSCE-së që kanë ndjekur implementimin e projektit dhe vërteton informacionin e 

mësipërm, konkretisht pjesëmarrjen dhe angazhimin e saj si bashkautore e këtij udhëzuesi 

për kohën e publikimit viti 2019. Pra sjell dy prova në lidhje me këtë publikim, që ka të 

bëjë (dhe thotë): “... Sqaroj se kontributi im ka qenë ekskluziv në pjesën e masave 

administrative të institucionit dhe të ndërmarra nga gjykatësi si dhe masat procedurale në 

proceset civile”.  

Unë si relator vlerësoj se me këto prova, me këtë angazhim të gjyqtares, ajo duhet 

të vlerësohet në këtë nëntregues dhe propozoj që të vlerësohet me 5 pikë. 

Pra ky tregues, nga 0 shkon 5, dhe ky grupkriter, nga 95 shkon 100. Që do të thotë 

në total gjyqtarja vlerësohet "Shkëlqyeshëm" për të katër treguesit, numri i pikëve në 

total shkon 396. Ky ishte relatimi, nëse ka pyetje, diskutime. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Kadi! 

Atëherë, nëse nuk ka gjë nga anëtarët, ta kalojmë në votim propozimin e relatores 

në lidhje me këtë grupkriterin e fundit, i cili bën edhe ndryshimin e pikëve nga 95 në 100 

pikë, dhe vlerësimin po "Shkëlqyeshëm". Kalojmë në votim. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, kalojmë në tërësi votimin për katër grupkriteret, me një tërësi pikësh 396 

pikë. Niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 
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Ilir Toska: Kam përshtypjen që rezulton 394. Nëse grupkriteri i dytë është 94 

pikë, totali rezulton 394. 

Brunilda Kadi: Po është e vërtetë. Faleminderit Ilir! 

Është 394 totali. 

Maksim Qoku: Niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Kalojmë në votim 

Brunilda Kadi: Dakord, duke saktësuar 394 numri total i pikëve. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi vendimin për vlerësimin profesional të gjyqtares {...}, 

për vitin 2019. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen 

zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 10.11.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në vendimin nr. 75, datë 23.05.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për 

procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve 

për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të 

Gjykatës së Lartë””, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska).2 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

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

dhe mbaroi në orën 13:16.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
2 Kjo çështje ka qenë parashikuar të trajtohej e gjashta në rendin e ditës. 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami, për shkak të angazhimit që ka Kryetarja në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 75, datë 

23.05.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së 

gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë””, përgatitur nga 

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

  

Maksim Qoku: Vazhdojmë me çështjen e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 75, datë 23.05.2019, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve 

ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve 

dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë””, përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

Zoti Toska, fjala për ju!  

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur një projektvendim “Për disa 

shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 75, datë 23.05.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

“Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.11.2021 (Pika 5) 
 

 

21 

kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e 

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë””. 

Për këtë projektvendim, ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues për shkaqet 

dhe arsyet e parashtrimit të këtij propozimi, shkurtimisht po ju parashtroj:  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në funksion të përgjegjësive të tij kushtetuese dhe 

ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, zhvillimin e karrierës gjyqësore, si dhe 

për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, ka miratuar Vendimin nr. 75, datë 

23.05.2019. Ky akt nënligjor përcakton rregulla të hollësishme lidhur me procedurat për 

verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore, përfshirë edhe pasurinë dhe figurën, në 

procedurat ligjore si vijon: 1) të rekrutimit të kandidatëve për gjyqtarë; 2) të riemërimit të 

kandidatëve ish-gjyqtarë; 3) të ngritjes në detyrë të kandidatëve gjyqtarë dhe 4) të 

emërimit të kandidatëve gjyqtarë dhe jogjyqtarë në Gjykatën e Lartë. 

Miratimi i këtij akti, si një nga aktet nënligjore themelore, hapi rrugën e realizimit 

të procedurave të verifikimit të kandidatëve të kategorive të ndryshme në kuadër të 

proceseve ligjore që kanë të bëjnë me përmbushjen nga Këshilli të përgjegjësive dhe 

funksioneve të tij kushtetuese në lidhje me zhvillimin e karrierës gjyqësore. Procedurat e 

verifikimit lidhen me: - verifikimin e përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore nga 

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

Magjistraturës; - verifikimin e përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore nga 

kandidatët për magjistratë, profili gjyqtar, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës; - 

verifikimin e përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore nga kandidatët për ngritje në 

detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara; - si dhe verifikimin e përmbushjes së 

kushteve dhe kritereve ligjore nga kandidatët jogjyqtarë për ngritjen në detyrë/emërimin 

në Gjykatën e Lartë. 

Plotësimi i legjislacionit nga njëra anë dhe zbatimi i këtij akti nënligjor për më 

shumë se 2 vjet, ka identifikuar nevojën për bërjen e disa shtesave dhe ndryshimeve. Një 

pjesë e tyre lidhen me faktin e ndryshimeve që ka pësuar Ligji nr. 115/2016 “Për organet 

e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe Ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ndërsa një pjesë e tjetër e tyre lidhen me 

përmirësimin e aktit nënligjor në fjalë nisur nga problematikat e konstatuara gjatë 

zbatimit në praktikë të tij.  

Sa më sipër, nga ana e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës është propozuar 

Projektvendimi “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit nr. 75, datë 
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23.05.2019. Ky projektvendim është konsultuar edhe me misionet partnere të Këshillit, të 

cilat gjejmë rastin për t’i falënderuar. 

Projektvendimi i propozuar përmban 5 pika. 

Sipas pikës 1 të projektvendimit propozohet që në bazën ligjore të Vendimit nr. 

75, datë 23.05.2019, pas fjalëve “të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”, të shtohen 

fjalët “nenit 61, pika 2, germat “f” dhe “j”, nenit 70, pika 2”, dispozita këto të Ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Ky propozim, sa i përket 

shtimit të fjalëve “nenit 61, pika 2, germat “f” dhe “j”, merr shkas nga fakti se në kohën e 

miratimit të Vendimit nr. 75, datë 23.05.2019, neni 61 i Ligjit nr. 115/2016 “Për organet 

e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, që përcaktonte kompetencat e mbledhjes plenare të 

Këshillit, ishte shfuqizuar nga Gjykata Kushtetuese, ndërkohë që ligjvënësi ende nuk 

kishte plotësuar këtë vakum ligjor. Aktualisht kompetencat e mbledhjes plenare të 

Këshillit janë përcaktuar në nenin 61 të ndryshuar përmes Ligjit nr. 47/2019, dispozitë në 

të cilën, ndër të tjera, përcaktohet se: “1. Këshilli i Lartë Gjyqësor organizohet dhe e 

ushtron veprimtarinë e tij në mbledhje plenare ose në komisione. 2. Këshilli i Lartë 

Gjyqësor në mbledhjen plenare ushtron kompetencat e mëposhtme: …; f) miraton aktet 

për rregullimin e procedurave të brendshme të Këshillit;…j) miraton përbërjen e 

komisioneve të përhershme, të komisioneve të përkohshme, si dhe rregulla të detajuara 

për funksionimin e tyre”. Në kushtet kur përmes rregullimeve të bëra në Vendimin nr. 75, 

datë 23.05.2019, Këshilli ka rregulluar një procedurë të brendshme të tij, pikërisht 

procedurën e verifikimit të kandidatëve në kuadër të zhvillimit të karrierës gjyqësore, 

sikundër ka përcaktuar dhe rregulla të detajuara për funksionimin e një prej komisioneve 

të tij të përhershme (Komisionit të Zhvillimit të Karrierës) në kuadër të kësaj procedure 

specifike të Këshillit, në funksion të përcaktimit të plotë të bazës ligjore të vendimit të 

sipërpërmendur të Këshillit, si dhe për të shmangur çdo keqkuptim ose keqinterpretim për 

natyrën dhe atë çka rregullon ky vendim, vlerësohet e nevojshme plotësimi i bazës së tij 

ligjore sikundër është propozuar. Ndërsa shtimi i fjalëve “nenit 70, pika 2”, merr shkas 

nga fakti i ometimit të bërjes së kësaj reference në momentin e miratimit të Vendimit nr. 

75, datë 23.05.2019, ndërsa kjo dispozitë përcakton kompetencën e Këshillit për 

miratimin e rregullave të detajuara për organizimin dhe funksionimin e komisioneve, që 

në rastin konkret lidhet me Komisionin e Zhvillimit të Karrierës. Edhe në këtë rast, 

përmes propozimit synohet përcaktimi i plotë i bazës ligjore të vendimit të 
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sipërpërmendur të Këshillit, si dhe shmangia i çdo keqkuptimi ose keqinterpretimi për 

natyrën dhe atë çka rregullon ky vendim. 

Në pikën 2 të projektvendimit propozohet që në fjalinë e pare, të pikës 7, Kreu IV, 

të Vendimit nr. 75, datë 23.05.2019, të hiqet togfjalëshi “janë diplomuar në Shkollën e 

Magjistraturës”. Ky propozim reflekton ndryshimin e bërë në nenin 36 të Ligjit nr. 

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

Ligjit 50/2021. 

Në pikën 3 të projektvendimit propozohet shfuqizimi i Seksionit A, Kreu X, të 

Vendimit nr. 75, datë 23.05.2019. Ky seksion është pjesë e “Dispozitave kalimtare” dhe 

përmban rregullime lidhur me “Verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve për në 

gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, ndërsa synon 

rregullimin e situatës së përkohshme të qenies së kandidatëve nën procesin e rivlerësimit 

kalimtar. Sipas rregullave të këtij seksioni, kandidatët për ngritjen në detyrë në gjykatat e 

posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, nuk i nënshtrohen verifikimit të 

pasurisë dhe figurës nëse ata kalojnë me sukses, me vendim përfundimtar, procesin e 

rivlerësimit kalimtar dhe kjo ngjarje të ketë ndodhur brenda 180 ditëve. Rregullimet sipas 

këtij seksioni kanë mbajtur në konsideratë parashikimin e bërë në pikën 7, të nenit 162, të 

Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, ku përcaktohet se: “7. Këshilli i Lartë Gjyqësor ngre në detyrë pa vonesë 

gjyqtarët që kalojnë me sukses procesin e rivlerësimit në një pozicion të lirë në gjykatat e 

posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, me 

qëllim për të siguruar numrin minimal të gjyqtarëve të përcaktuar për këto gjykata në 

ligjin "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë". Përmes 

propozimit për shfuqizimin e këtij seksioni synohet unifikimi i rregullave të njëjta për të 

njëjtën kategori kandidatësh, pra ata për ngritjen në detyrë, jo vetëm në gjykatat e 

specializuara, por edhe në gjykatat më të larta. Nga ana tjetër, ajo çka është synuar 

përmes rregullave të këtij seksioni, pra ngritja në detyrë pa vonesë në gjykatat e 

specializuara të gjyqtarëve që kalojnë me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, 

praktikisht, për shkak të procedurave burokratike të parapara nga ligji, përsëri ka marrë 

kohë. Dhe po ashtu, në momentin e miratimit të Vendimit nr. 75, datë 23.05.2019, 

referuar praktikës deri në atë kohë të organeve të rivlerësimit, është konsideruar se ato 

kontrollin e tyre e shtrijnë deri në momentin e marrjes së vendimit nga Komisioni i 

Pavarur i Kualifikimit, ndërkohë që në kohën e miratimit të vendimit në fjalë periudha 
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pas fillimit të zbatimit të Ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë” ka qenë relativisht e shkurtër. Aktualisht, referuar 

jurisprudencës së organeve të rivlerësimit, periudha e kontrollit nga ato shtrihet deri në 

momentin e dorëzimit të deklaratave, sipas ligjit të lartpërmendur, nga subjektet e 

rivlerësimit, ku pavarësisht marrjes së të dhënave edhe për periudhën e mëpasshme, duket 

që ato merren në funksion të kontrollit të saktësisë dhe vërtetësisë së të dhënave të 

periudhës respektive objekt rivlerësimi kalimtar. Ndaj, edhe për kandidatët për ngritjen 

në detyrë në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar mbetet e 

nevojshme verifikimi i pasurisë dhe figurës për periudhën pas asaj të rivlerësimit 

kalimtar, për të pasur kështu edhe për ata një verifikim tërësor të të gjithë periudhës deri 

në momentin e kandidimit, sikurse edhe për kandidatët e tjerë për ngritjen në detyrë në 

gjykatat më të larta, rregulla për të cilët gjenden në seksionin pasues të këtij kreu 

(Seksionin B, Kreu X). 

Në pikën 4 të projektvendimit propozohet ndryshimi i Seksionit B, Kreu X, të 

Vendimit nr. 75, datë 23.05.2019. Edhe ky seksion është pjesë e “Dispozitave kalimtare” 

dhe përmban rregullime lidhur me “Verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve 

subjekt i procedurës së rivlerësimit kalimtar sipas ligjit nr.84/2016”. Konkretisht, 

propozohet që ky seksion të titullohet “B. Verifikimi i pasurisë dhe figurës së 

kandidatëve subjekt rivlerësimi kalimtar” dhe të ketë përmbajtje: “1. Kandidatët subjekt 

rivlerësimi kalimtar, të cilët janë konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë të 

organeve të rivlerësimit, i nënshtrohen verifikimit të pasurisë dhe figurës sipas 

përcaktimeve të Ligjit për Statusin dhe të këtij vendimi, për periudhën mbas asaj të 

rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016. Për periudhën e rivlerësimit kalimtar, 

vendimi i Këshillit mbështetet në vendimin e formës së prerë të organeve të rivlerësimit. 

2. Për kandidatët subjekt rivlerësimi kalimtar, për të cilët nuk ka filluar ose nuk ka 

përfunduar procesi i rivlerësimit kalimtar, Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkon shqyrtimin 

me përparësi të këtij procesi ndaj tyre. Për këta kandidatë fillon verifikimi i pasurisë dhe 

figurës sipas përcaktimeve të Ligjit për Statusin dhe të këtij vendimi, për periudhën mbas 

asaj të rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016. Procedura e verifikimit përmbyllet 

mbas dhe në varësi të mënyrës së përfundimit të procesit të rivlerësimit kalimtar. 3. 

Marrja e masës disiplinore sipas neneve 60 dhe 61, të Ligjit nr. 84/2016, përbën shkak 

për skualifikimin dhe përjashtimin nga procedurat e ngritjes në detyrë të kandidatëve 

subjekt rivlerësimi kalimtar”. Sikurse mund të konstatohet nga përmbajtja e rregullave 
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sipas seksionit të propozuar për ndryshim, ato i drejtohen të gjithë kandidatëve subjekt 

rivlerësimi kalimtar, pra të gjithë gjyqtarëve që kanë qenë në detyrë në momentin e hyrjes 

në fuqi të Ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, pavarësisht përfundimit ose jo për ata të procesit të rivlerësimit 

kalimtar. Më tej, mund të konstatohet se përmes këtyre rregullimeve evidentohen dy 

periudha kontrolli/verifikimi për këtë kategori kandidatësh, pra periudha e rivlerësimit 

kalimtar dhe asaj mbas rivlerësimit kalimtar. Një evidentim i tillë, sikurse edhe më parë, 

merr shkas nga vetë kuadri ligjor në fuqi, i cili, sa i përket kontrollit të ligjshmërisë së 

pasurisë dhe pastërtisë së figurës edhe të gjyqtarëve, për një periudhë të përcaktuar (deri 

në Janar 2017), nëpërmjet dispozitave kushtetuese dhe ligjore ka ngritur sistemin e 

rivlerësimit duke ia ngarkuar këtë kontroll organeve kushtetuese të pavarura të 

rivlerësimit, përfundimet e të cilëve janë të detyrueshme për t’u njohur edhe nga Këshilli, 

si organi i përhershëm qeverisës i sistemit gjyqësor, përgjegjës për statusin dhe zhvillimin 

e karrierës së tyre gjyqësore. Ndërkohë, për periudhën e mëpasshme, pra mbas asaj të 

rivlerësimit kalimtar, sipas kuadrit ligjor në fuqi, kontrolli i ligjshmërisë së pasurisë dhe 

pastërtisë së figurës së gjyqtarëve mbetet përgjegjësi e Këshillit, në kuadër të 

procedurave që lidhen me zhvillimin e karrierës gjyqësore. Rregullimet e propozuara 

përmbajnë në fakt qasjen që Këshilli ka ndjekur praktikisht deri më sot. Duhet theksuar 

se përmes rregullimeve të propozuara në mënyrë të qartë përcaktohet se gjyqtarët subjekt 

rivlerësimi kalimtar mund të bëjnë karrierë gjyqësore vetëm nëse kanë kaluar me sukses, 

me vendim të formës së prerë, procesin e rivlerësimit kalimtar, duke pasur në konsideratë 

për këtë se, sipas nenit 179/b të Kushtetutës, sistemi i rivlerësimit i gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, proces ky i jashtëzakonshëm dhe tranzitor, është ngritur me qëllim që të 

garantohet funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësia e sistemit të drejtësisë, si dhe 

rikthimi i besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi. Po ashtu, për këtë është 

mbajtur në konsideratë edhe Opinioni i datës 19.06.2020, i Komisionit të Venecias, ku 

ndër të tjera është shprehur se: “83. Ky opinion përqendrohet në emërimet në Gjykatën 

Kushtetuese dhe Komisioni i Venecias nuk është i pajisur dhe nuk ka mandat të shqyrtojë 

këto pretendime. Sidoqoftë, për Komisionin e Venecias është e qartë se procesi i vetting 

duhet të zhvillohet sa më shpejt që të jetë e mundur, por duke siguruar një shqyrtim të 

drejtë të secilit rast. Duhet të gjenden modalitetet e përshtatshme, dhe të ndryshohen nëse 

është e nevojshme, që ky proces të mos frenojë funksionimin e institucioneve gjyqësore 

të Shqipërisë. Komisioni s’mund të bëjë gjë tjetër veçse të rekomandojë përshpejtimin 
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dhe racionalizimin e procesit të vetting, që duhet kuptuar se vetting-u në nivelin e 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit si dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit do të duhet 

të vazhdojë të zbatohet në mënyrë koherente. Koherenca duhet gjithashtu të sigurohet 

edhe në procedurën e vetimit të kandidatëve nga jashtë gjyqësorit të kryera nga KED. 

Procesi nuk duhet të rezultojë në vazhdimin e paralizimit të institucioneve gjyqësore. 84. 

Në çdo rast, nuk mund të ketë asnjë dyshim se anëtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të 

kalojnë vetting dhe se KED duhet të propozojë vetëm kandidatë që kanë kaluar 

procedurën e vetting, me vendim përfundimtar”. Një opinion të tillë Këshilli ka 

konsideruar ta ndjek në procedurat e tij në lidhje me ngritjen në detyrë në gjykatat më të 

larta ose të specializuara, duke vijuar këto procedura vetëm për ata gjyqtarë subjekt 

rivlerësimi që kanë kaluar me sukses, me vendim përfundimtar, procesin e rivlerësimit 

kalimtar (vetting-un). Gjithashtu, duhet theksuar edhe se përmes rregullimeve të 

propozuara në mënyrë të qartë përcaktohet marrja e masave disiplinore nga organet e 

rivlerësimit kalimtar sipas neneve 60 dhe 61, të Ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, përbën shkak për skualifikimin 

dhe përjashtimin nga procedurat e ngritjes në detyrë të kandidatëve subjekt rivlerësimi 

kalimtar. Një qëndrim të tillë Këshilli e ka mbajtur në të paktën tre raste, qëndrim ky që 

ka kaluar edhe testin e kontrollit gjyqësor ndërsa është gjetur i ligjshëm nga gjykata, të 

paktën në dy raste kur vendimi i Këshillit është ankimuar. 

Sipas pikës 5 të projektvendimit propozohet shfuqizimi i pikës 1, Seksioni Ç, 

Kreu X, të Vendimit nr. 75, datë 23.05.2019. Edhe ky seksion është pjesë e “Dispozitave 

kalimtare” dhe përmban “Rregulla kalimtare për përmbylljen e procedurave të 

verifikimit”. Konkretisht, në pikën 1, të këtij seksioni, që propozohet të shfuqizohet, 

parashikohet se: “Për kandidatët që janë subjekt i procedurës së rivlerësimit kalimtar 

sipas Ligjit nr. 84/2016, procedurat e verifikimit nuk mund të përfundojnë përpara 

periudhës 3-mujore që është lënë për përfundimin, me përparësi, të procedurës së 

rivlerësimit kalimtar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, përveç kur ky i fundit 

njofton Këshillin se nuk do ta kryejë këtë procedurë brenda këtij afati”. Ky rregullim, në 

kohën e miratimit, është konceptuar si një mënyrë zgjidhjeje të situatës së bllokimit të 

procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, në veçanti të Gjykatës së Lartë, e cila 

atëherë ka qenë jashtë funksionit, ndërkohë që procesi i rivlerësimit kalimtar të 

gjyqtarëve nuk ecte në të njëjtën ritëm me urgjencën e plotësimit të vakancave në 

sistemin gjyqësor. Por pavarësisht kësaj, ky rregullim nuk është zbatuar asnjëherë nga 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.11.2021 (Pika 5) 
 

 

27 

Këshilli, mbajtur në konsideratë atë çka kuadri ligjor në fuqi impononte dhe qasjen e 

Këshillit për zbatimin e tij, sikurse dhe më lart u parashtrua, pra për domosdoshmërinë 

dhe rëndësinë e promovimit në karrierë vetëm të gjyqtarëve të vetuar. Ndërkohë, ky 

rregullim tashmë bie ndesh me ndryshimet e propozuara në Seksionin B, Kreu X, të 

Vendimit nr. 75, datë 23.05.2019. Ndaj, nisur nga sa më sipër, propozohet shfuqizimi i 

pikës 1, Seksioni Ç, Kreu X, të vendimit të sipër përmendur. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja e tij në fuqi, pikërisht ditën e 

botimit në Fletoren Zyrtare, sikurse përcaktohet në pikën 4, të nenit 98, të Ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

Nëse ka diçka nga anëtarët për sa parashtroi relatori. 

 Kanë anëtarët për të diskutuar apo kalojmë në votim? 

 Nëse nuk ka diskutime, kalojmë në votim. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Medi Bici: Dakord. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi vendimin e sa më sipër në detaje relatuar nga relatori. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 10.11.2021) 

 

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

fondeve, në artikullin shpenzime personeli (paga dhe sigurime shoqërore), në programin 

“Buxheti gjyqësor”, hartuar nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit.3 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

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

dhe mbaroi në orën 13:16.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

                                                 
3 Kjo çështje ka qenë parashikuar të trajtohej e nënta në rendin e ditës. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami, për shkak të angazhimit që ka Kryetarja në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. 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 projektvendimit “Për rishpërndarjes së fondeve, në artikullin shpenzime 

personeli (paga dhe sigurime shoqërore), në programin “Buxheti gjyqësor”, hartuar nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

Maksim Qoku: Vazhdojmë me çështjen tjetër të radhës, që ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për rishpërndarjes së fondeve, në artikullin shpenzime 

personeli (paga dhe sigurime shoqërore), në programin “Buxheti gjyqësor”, hartuar nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

Kush e relaton?  

Zonja Luli, jeni në linjë? 

Luljeta Laze: Po! 

Maksim Qoku: Fjala për ju! 

 

Luljeta Laze: Faleminderit!  

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ka trajtuar 

çështjen mbi nevojën për një rishpërndarje të fondeve të buxhetit, në programin “Buxheti 

gjyqësor”. Kjo nevojë ka ardhur për shkak të efekteve të një vendimi të formës së prerë 

që duhet të ekzekutohet në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. Për më tepër, në 

mënyrë të detajuar ju relatoj si më poshtë: 
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Ndihmësit ligjorë të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, kanë ngritur padi 

për pagën e tyre, në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila  me 

vendimin nr. {...}, datë 17.02.2020, ka vendosur: “Detyrimin e palëve të paditura që t’i 

paguajnë paditësve (ndihmësve ligjorë në Gjykatën e Administrative të Apelit), pagën në 

vlerën 75% të pagës së gjyqtarit të Gjykatës Administrative të Apelit, të llogaritur bazuar 

në nenin 12 të ligjit nr. 96/2016, duke filluar nga data 01.01.2019, deri në çastin e 

caktimit të ndihmësit ligjor në një pozicion si nëpunës civil në sistemin e prokurorisë ose 

nëpunës civil gjyqësor në sistemin gjyqësor, që i përshtatet më së miri profilit të tyre 

aktual dhe për të cilin përmbushin kriteret e pikës 6, të nenit 64, të ligjit nr. 98/2016; 

Detyrimin e palëve të paditura që t’i paguajnë paditësve, diferencat ndërmjet pagës që iu 

është paguar dhe pagës që duhet të merrnin, sipas llogaritjes të bazuar në nenin 12 të ligjit 

nr. 96/2016, duke filluar nga data 01.01.2019, deri në momentin e ekzekutimit të 

vendimit të kësaj gjykate”.  

Ky vendim është ankimuar në Gjykatën e Administrative të Apelit, e cila me 

vendimin nr. {...}, datë 14.7.2021, ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 497, datë 

17.02.2020, të Gjykatës Administrative e Shkallës ë Parë Tiranë, me ndryshimin që për 

paditësen {...}, diferencat të jepen nga data 01.01.2019 deri më 03.09.2020”.  

Në Gjykatën e Lartë është depozituar kërkesa për pezullim administrativ, më datë 

30.9.2021, nga KLGJ-ja, por edhe nga Gjykata Administrative e Apelit.  

Gjykata e Lartë në datën 28.10.2021, ka vendosur mos pezullimin e ekzekutimit 

të Vendimit të sipër cituar. 

Për sa më sipër, nisur edhe nga shkresa nr. 418, datë 23.9.2021, për ekzekutim 

vullnetar të vendimit paraqitur nga paditësit, në cilësinë e strukturës përgjegjëse për 

administrimin e buxhetit në KLGJ, vlerësojmë nevojën për akordimin e fondeve shtesë 

për Gjykatën Administrative të Apelit, për mbulimin e efektit financiar që ka sjellë ky 

vendim, për arsyet e mëposhtme: -mos ekzekutimi vullnetar i vendimit, do të sjellë efekte 

financiare shtesë pasi duhet të paguajmë edhe tarifat përmbarimore; -përdorimin 

maksimal të  fondeve buxhetore të vitit 2021; -nuk rëndojmë buxhetin e vitit buxhetor 

2022, me një vlerë të konsiderueshme, sikurse është efekti financiar që rrjedh nga ky 

vendim gjyqësor i formës së prerë. 

Efekti financiar që rrjedh si rezultat i ekzekutimit të këtij vendimi është në 

shumën prej 19,500 mijë lekë, në shpenzime personeli dhe do të realizohet nga Gjykata 

Administrative e Apelit Tiranë.   
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Kështu, duke mbajtur parasysh rishpërndarjet e kryera gjatë vitit, si dhe pas 

analizës së plotë buxhetore deri në realizimin e pritshëm në fund vitin 2021, rezulton se 

fondi në shpenzime personeli në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë është i 

pamjaftueshëm për të mbuluar ekzekutimin e këtij vendimi. Për këtë arsye lind nevoja e 

një fondi shtesë në shpenzime personeli për këtë gjykatë.  

Aktualisht, në zërin shpenzime personeli, në programin 03310 – Buxheti 

Gjyqësor, nga 128,300 mijë lekë të programuara në fillim të vitit, janë gjendje të 

pashpërndara dhe 34,600 mije lekë, nga të cilat 13,050 mijë lekë në artikullin 600 (paga) 

dhe 21,600 mijë lekë në artikullin 601 (sigurime shoqërore). 

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

ndryshuar, neni 61, neni 95 dhe neni 96, ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për 

Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në Ligjin nr. 

10296, datë 08.07.2010, "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", i ndryshuar, në 

Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, të 

Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, propozojmë rishpërndarjen e fondeve për 

Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë, në të cilën do të akordohen këto fonde duke 

pakësuar fondin në shpenzime personeli, (600 dhe 601) në programin 03310 Buxheti 

Gjyqësor dhe pakësimin e fondit në shpenzime paga, (600) në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë.  

Propozimi për rishpërndarje të fondeve është paraqitur në pasqyrën që shoqëron 

këtë relacion. Gjykatës Administrative të Apelit i shtohen në paga 18,500 mijë lekë, në 

sigurime shoqërore 1,000 mijë lekë. Këto merren nga programi “Buxheti gjyqësor” 13,000 

mijë lekë në paga, 1,000 mijë lekë në sigurime (të cilat i disponojmë) dhe pjesën që nuk e 

disponojmë në paga merren pasi janë fonde të lira nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 5,500 

mijë lekë. Kjo ishte.  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Laze për relatimin! 

Nëse anëtarët kanë diçka për të shtuar për sa relatoi zonja Laze. 

 Nëse nuk ka gjë nga anëtarët, kalojmë në votim. 

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. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi vendimin “Për rishpërndarjes së fondeve, në artikullin 

shpenzime personeli...”, sa më sipër relatoi znj. Laze. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 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 10.11.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e listës së 

gjyqtarëve për përfshirjen në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve 

në Drejtësi”.4 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

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

dhe mbaroi në orën 13:16.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

                                                 
4 Kjo çështje ka qenë parashikuar të trajtohej e dhjeta në rendin e ditës. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami, për shkak të angazhimit që ka Kryetarja në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e listës së gjyqtarëve për përfshirjen në 

shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”. 

  

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen tjetër e cila ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për miratimin e listës së gjyqtarëve për përfshirjen në shortin për 

zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”. Material që do të relatohet 

nga Drejtoria Juridike, znj. Alicanaj. 

 

Maela Alicanaj: Përshëndetje! 

Siç u relatua pak më sipër nga kryesuesi i mbledhjes, lidhur me relacionin për 

projektvendimin “Për miratimin e listës së gjyqtarëve për përfshirjen në shortin për 

zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi” për vitin 2022, kjo është një 

detyrë e Këshillit të Lartë Gjyqësor në zbatim të Ligj nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, duke u bazuar në nenin 221 pika “3”, ku 

parashikohet, jo më vonë se data 15 nëntor e çdo viti kalendarik, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor verifikon dhe i dërgon listën e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi në Kuvendin e Shqipërisë dhe tek Presidenti i Republikës, ku për 

këtë arsye janë ndërmarrë hapat e mëposhtëm, konkretisht: 

a) në kohën e hedhjes së shortit magjistrati që ushtron detyrën pranë gjykatave 

administrative, gjykatave të apelit, ka ushtruar funksionin e magjistratit për të paktën 10 

vjet;  
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b) nuk ka një masë disiplinore në fuqi;  

c) nuk ka filluar një procedim disiplinor para kandidimit;  

 ç) magjistrati është vlerësuar të paktën “shumë mirë” në 2 vlerësimet e fundit 

etike dhe profesionale, nëse janë të disponueshme;  

d) magjistrati nuk është nën hetim ose nuk është dënuar më parë me vendim 

gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale; 

 dh) magjistrati nuk është dënuar më parë me sanksion administrativ për shkelje të 

rregullave ligjore në lidhje me deklarimin e pasurisë dhe konfliktin e interesave. 

Nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative, është 

përgatitur draft lista me magjistratët e gjykatave që ushtrojnë funksionin në gjykatat që 

duhet të përfshihen në këto lista, gjykatat e apeleve, gjykatat administrative dhe që uk 

kanë masa disiplinore në fuqi dhe që janë vlerësuar të paktën shumë mirë në 2 vlerësimet 

e fundit etike dhe profesionale, nëse janë të disponueshme, si dhe nuk kanë të filluar një 

procedim disiplinor para kandidimit. 

Gjithashtu u plotësuar dhe një draft tjetër shoqërues për gjyqtarët të cilët nuk 

ushtrojnë aktualisht funksionin, nuk kanë 2 vlerësime shumë mirë, gjyqtarët që janë të 

shkarkuar nga KPK-ja dhe janë të pezulluar për shkak të ligjit nr.84/2016, dhe magjistratë 

që janë të pezulluar për shkak të një hetimi ose procedimi. 

Në bashkëpunim me Drejtorinë Shërbimeve Juridike u hartuan shkresat për të 

kërkuar informacion lidhur me kriteret sa më sipër, Inspektoratit të Lartë të Deklarimit 

dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Prokurorisë së Posaçme kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) si dhe Prokurorisë së Përgjithshme, dhe 

pas ardhjes së përgjigjeve, konkretisht me shkresën nr. 5044, datë 02.11.2021 iu kërkua 

informacion Prokurorisë së Posaçme, kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 

(SPAK), e cila ka kthyer përgjigje me shkresën nr. 5044/1, datë 10.11.2021. Sipas 

përgjigjes së kësaj prokurorie, në datën 09.01.2020 është regjistruar procedimi penal me 

nr.4. Në kuadër të hetimeve të këtij procedimi është regjistruar emri i shtetasit Ardian 

Dvorani për veprën penale të parashikuar nga Neni 248 i K.Penal. Pas kryerjes së 

hetimeve lidhur me këtë çështje, është vendosur të dërgohet në gjykatë kërkesa për 

pushimin e çështjes më datë 01.11.2021. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor i kërkoi informacion për më tepër lidhur me këtë çështje 

Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionin dhe Krimit të Organizuar dhe në kthim 

përgjigjen e kësaj gjykate, ndër të tjera theksohet se lidhur me këtë procedim është 
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regjistruar kërkesa për pushimin e procedimit dhe është caktuar seanca për gjykimin e 

kësaj kërkese në datë 23.11.2021, ora 09:00. 

Me shkresën nr. 5045, datë 02.11.2021 është kërkuar informacion Inspektoratit të 

Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, i cili, me 

shkresën nr.3958/1, datë 03.11.2021, informon, se: “Për periudhën nga data 01.01.2021 

deri datën 03.11.2021 ILDKPKI ka vendosur masë administrative për shkelje të ligjit 

nr.9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve 

financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar dhe ligjit nr.9367, 

datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve 

publike” për subjekte të cilat nuk përfshihen në listën potenciale të shortin e Këshillit të 

Emërimeve në Drejtësi. Për periudhën e mëparshme përgjigjja e ILDKPKI është 

reflektuar në shkresën nr.2996/1, datë 09.11.2020, informon, se nuk ka asnjë gjyqtar për 

të cilin të jenë vendosur sanksione administrative ose të jetë kallëzuar penalisht. 

Me shkresën nr.5043, datë 02.11.2021 i është kërkuar informacion Prokurorisë së 

Përgjithshme, e cila në kthim përgjigjen nr. 1554/24 prot, datë 09.11.2021, dërgoi 

përgjigjet e marra nga prokuroritë pranë gjykatave të rretheve gjyqësore. Nga 

informacioni i përcjellë rezultoi se nuk ka magjistratë nën hetim ose të dënuar më parë 

me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale. Kishte kallëzime 

të regjistruara për disa magjistratë të cilat ishte vendosur mosfillimi ose pushimin e 

çështjes.  

Në bazë dhe të përgjigjeve të marra nga institucionet përkatëse, bashkëlidhur 

projektvendimit gjeni draft-listën e magjistratëve që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë 

në shortin për anëtar të KED-së dhe draft-listën e magjistratëve që nuk plotësojnë kriteret. 

Nisur nga sa më sipër është përgatitur projektvendimi me titull “Për miratimin e 

listës së gjyqtarëve kandidatë për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 

2022”. 

 

Në pikën 1 të këtij vendimin përcaktohet miratimi i listës së gjyqtarëve kandidatë 

për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”. Ndërkohë në pikën 2 të 

projektvendimit, duke marrë shkak nga detyrimi që përcaktohet në ligj, konkretisht në 

pikën 4, neni 221 i ligjit nr.115/2016, i ndryshuar, është përcaktuar që listat e kandidatëve 

që i plotësojnë kushtet dhe lista e kandidatëve që nuk plotësojnë kushtet për t’u përfshirë 

në shortin për anëtarë të KED-së, bëhet publike në faqen zyrtare të institucionit.  
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Gjithashtu edhe në pikën 3 të projektvendimit është përcaktuar, që kandidatët të 

cilët nuk janë përfshirë në listën e miratuar të njoftohen me shkrim, individualisht dhe në 

mënyrë të arsyetuar lidhur me shkaqet e përjashtimit. Në aktin e njoftimit secilit prej tyre 

t’i bëhet me dije e drejta për ankim, brenda 5 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

Në pikën 4 të projektvendimit është parashikuar që lista e kandidatëve që 

plotësojnë kushtet për t’u zgjedhur si anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, të 

përcillet nga ana e Kryetares së Këshillit pranë Presidentit të Republikës dhe Kuvendit të 

Shqipërisë. 

Në fund është parashikuar hyrja në fuqi e këtij vendimi me publikimin në faqen 

zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Alicanaj! 

Nëse kanë gjë anëtarët për të shtuar. 

Nëse nuk kanë, e kalojmë në votim projekt-aktin. 

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: Kundër, vetëm për pjesën e Gjykatës së Lartë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi listën e gjyqtarëve për kandidatë për anëtarë të Këshillit 

të Emërimeve në Drejtësi, sipas përmbajtjes së më sipër relatuar nga relatorja. Ky vendim 

hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.  

 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 
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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 10.11.2021) 

 

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 ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 524, datë 03.11.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, “Për caktim gjyqtari, në një çështje gjyqësore të veçantë, në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec””. 

8.2 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata 

të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”.5 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

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

dhe mbaroi në orën 13:16.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
5 Kjo çështje ka qenë parashikuar të trajtohej e njëmbëdhjeta në rendin e ditës. 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami, për shkak të angazhimit që ka Kryetarja në punët e Këshillit. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. 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 ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 524, datë 03.11.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, “Për caktim gjyqtari, në një çështje gjyqësore të veçantë, në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec””. 

8.2 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata 

të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”.6 

  

Çështja e fundit e rendit të ditës ka të bëjë me 2 projektvendime të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.  

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Fillimisht zoti Toska relaton relacionin shpjegues lidhur me projekt-aktin e parë, i 

cili ka lidhje me projektvendimin “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 524, datë 

03.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për caktim gjyqtari, në një çështje gjyqësore 

të veçantë, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec””. 

                                                 
6 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Shkurtimisht parashtrohet se: 

Mbi Kërkesën nr.{...} prot., datë 27.10.2021, të kryetares në detyrë të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Pogradec, për caktimin e një gjyqtari për gjykimin një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 

03.11.2021, ka shqyrtuar këtë kërkesë, e cila identifikonte si nevojë të kësaj gjykate 

(paraqitur në formë tabelare çështja penale, akuza, numri i gjyqtarëve që kërkohej (1) dhe 

numri i kërkesës 158 dhe numri i çështjes 315).  

Për këtë kërkesë të kryetares në detyrë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, 

në pamundësi të zbatimit të mekanizmit të skemës së delegimit dhe padobishmërisë së 

zbatimit të mekanizimit të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës i ka propozuar Këshillit të Lartë Gjyqësor zbatimin e nenit 170/1 të Ligjit nr. 

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

ndryshuar dhe të Vendimit të tij nr. 30, datë 14.02.2019, “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Më konkretisht, në konsideratë të kritereve të përcaktuara në paragrafin IV, pika 

5, të Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për 

gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku 

ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”, si dhe në zbatim të paragrafit VI, pika 4, të 

këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, ndër të tjera, ka propozuar: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1.  

Po ashtu, në konsideratë të përcaktimeve të paragrafit VIII të Vendimit të KLGJ-

së nr. 30/2019, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar edhe propozimet nga 

shorti, si vijon:  

1. Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht: Znj. Luljeta Kole. 

2. Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë që janë caktuar më herët, gjatë vitit 2021, për gjykimin e 2 ose 

më shumë çështjeve gjyqësore, në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.11.2021 (Pika 8) 
 

 

42 

funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. Besnik Shehu, Z. Seladin Pysqyli, Z. 

Ervin Sulaj, Znj. Eglantina Mikani. 

Propozimet e Komisionit janë pranuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, ku mbi këtë 

bazë është zhvilluar procedura e shortit, për përzgjedhjen e 1 gjyqtari të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë, për gjykimin e çështjes gjyqësore të identifikuar në tabelë me 

numër rendor 1.  

Mbi këtë bazë, me vendimin Nr.524, datë 03.11.2021, paragrafi I, nënndarja 

“Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec”, pika 1, Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka vendosur: 

Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Thomaidha Roça, caktohet në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec, çështjen penale me të pandehur: emri i të pandehurit; Akuza në ngarkim të tij. 

Mbas njoftimit të këtij vendimi, zëvendëskryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë, me email-in e datës 03.11.2021, ka bërë me dije Këshillin e Lartë Gjyqësor se:  

“…gjyqtarja Thomaidha Roça prej datës 27.09.2021 nuk është në punë pasi ka 

marrë lejen e lindjes”. 

Sa më sipër, rezulton që një rrethanë të tillë Këshilli nuk e ka pasur parasysh në 

marrjen e vendimit nr.524, datë 03.11.2021, paragrafi I, nënndarja “Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec”, pika 1, përmes të cilit është caktuar gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë, Thomaidha Roça, e cila përkohësisht ka ndërprerë ushtrimin e 

funksionit, shkak për të cilin nuk duhet të ishte përfshirë në procedurat e shortit. 

Në këto kushte, bazuar në nenet 113 dhe 117 të Kodit të Procedurave 

Administrative, si dhe në nenin 99 të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, është vendi për ndryshimin e pikës 1, nënndarja “Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec”, paragrafi I, të vendimit nr.524, datë 03.11.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, sa i përket gjyqtarit të caktuar për gjykimin e çështjes penale si më lart. 

Për gjyqtarin që duhet të caktohet për gjykimin e asaj çështjeje gjyqësore të 

veçantë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec, duhet të konsiderohen propozimet e 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës të pranuara në mbledhjen e datës 03.11.2021, 

sikundër edhe përjashtimin e gjyqtares Thomaidha Roça për shkakun e referuar më lart. 

Sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon: 

Ndryshimin e pikës 1, nënndarja “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec”, 

paragrafi I, të vendimit nr.524, datë 03.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku në bazë 

të rezultateve të shortit, ndërmjet gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, të 
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caktohet 1 gjyqtar për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, 

çështjen penale me të pandehur: {...} dhe akuza në ngarkim të tij. 

 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj vijohet me shortin.) 

 

 Për çështjen nr. 315 penale, përzgjidhet gjyqtari Arben Lera. 

 

 Vijohet me nënçështjen e dytë që ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. Janë 7 gjykata të cilat kanë paraqitur 

kërkesat për caktim gjyqtarësh në çështjet në nevojë. 

Fillimisht zoti Toska relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit 

duke i propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Durrës: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

II. Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ: Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 

1. Gjykata e Apelit Gjirokastër  

2. Gjykata e Apelit Korçë 

3. Gjykata e Apelit Shkodër 

4. Gjykata e Apelit Vlorë. 

 

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit (14 gjyqtarët e skemës janë caktuar për 

periudha afatgjata në gjykata të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, në një gjykatë të 

shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ, dhe në Gjykatën e 

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

transferimit të përkohshëm të gjyqtarit (ky mekanizëm është i padobishëm për sa kohë 

dobia që sjell transferimi i jo më pak se një gjyqtari është më i vogël se efekti negativ që 

shkakton transferimi i një gjyqtari në gjykatën ku ai ka caktimin e përhershëm, referuar 

për këtë ngarkesës që ai përballon në këtë të fundit), bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 

170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, 

të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 1 dhe ai të përzgjidhet me short nga gjyqtarët e Seksionit Penal të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës (sipas relacionit). Por nga informacioni i marrë së 

fundi nga kjo gjykatë rezulton që kjo gjykatë të mos jetë e organizuar në seksione për 

shkak të numrit të kufizuar të gjyqtarëve. Pra të gjithë gjyqtarët gjykojnë në të dy lëndët, 

civile dhe penale. Në këto kushte do duhet të përfshihen të gjithë gjyqtarët.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës, konkretisht: z. Markelian Koca, referuar rregullimeve të 

përcaktuara nga vendimi i Këshillit nr. 30/2019. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti edhe gjyqtarja Eda Kaja, për të 

cilën KPK ka planifikuar seancën dëgjimore. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Vladimir Skënderi. 
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Vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Krujë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale dhe civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

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

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Mat, të mos përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i kësaj gjykate, konkretisht: Z. 

Artan Çupi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Murat Lleshi. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Suela Lika. 

 

Vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, 

në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 
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përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, 

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

Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e 

një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Vlorë, përfshirë dhe gjyqtarët e transferuar përkohësisht pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, te jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e kësaj çështjeje të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, konkretisht: Z. Bevis Shehaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtarja Ema Shaholli. 

 

Vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Apelit Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Gjirokastër ka paraqitur 

nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile dhe penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, në pamundësi të zbatimit 

të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, 

bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së 

“Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 
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gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Vlorë, përfshirë dhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e tyre të jetë 4. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr. 2 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së 

Apelit Vlorë, e caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Znj.Iliba Bezati. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Vlorë, për të cilin vijon procesi i rivlerësimit kalimtar përpara Kolegjit të Posaçëm të 

Apelimit, konkretisht: Z. Sokol Ngresi. 

Sa i përket çështjes nr. 1, propozojmë të mos përjashtohet nga shorti si përjashtim 

nga rregulli, kryetarja në detyrë e Gjykatës së Apelit Vlorë, znj. Iliba Bezati, në kushtet e 

numrit të kufizuar të gjyqtarëve të kësaj gjykate. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr.2, civile, gjyqtarët Margarita Buhali dhe Laurent Fuçia. 

Për çështjen nr.1, civile, gjyqtarët Iliba Bezati dhe Skënder Damini. 

 

Vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Apelit Korçë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Korçë ka paraqitur nevojë 

për 3 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 2. 

Mbahet në konsideratë se një prej çështjeve është kërkesë procedurale për 

përjashtim gjyqtari. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Në shortimin e çështjes nr. 2 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së 

Apelit Tiranë, që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Elona Toro. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr.2, penale, gjyqtari Genti Shala. 

Për çështjen nr.1, penale, gjyqtarja Valdete Hoxha. 

Për çështjen nr.3, penale, gjyqtarët Genti Shala dhe Valdete Hoxha. 

 

Vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Apelit Shkodër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Shkodër ka paraqitur 

nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile. Këto kërkesa janë paraqitur prej kohësh 

nga Gjykata e Apelit Shkodër. Ato janë të regjistruara në fillim të vitit 2019. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë dhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Durrës, konkretisht: Z. Valbon Çekrezi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr.2, civile, gjyqtarja Anita Mici. 

Për çështjen nr.1, civile, gjyqtari Florjan Kalaja. 

 

Vijohet me relatimin e relacionit të fundit “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Apelit Vlorë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Vlorë ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë civile. Edhe në këtë rast është mbajtur në konsideratë 

koha kur kjo gjykatë ka paraqitur kërkesën si dhe vjetërsia e çështjes së regjistruar 

përpara saj që daton në prill të vitit 2019. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, përfshirë 

dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 
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Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr.1, civile, gjyqtarët Enton Dhimitri dhe Sokol Pina. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


