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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 17.11.2021) 

 

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

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}, relator z. Erjon Muharremaj.1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:17 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
1 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e pesta në rendin e ditës. 
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9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EUR{...}S dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

relator z. Erjon Muharremaj. 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 17 nëntor.  

Siç jeni në dijeni, nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor do të merren në shqyrtim 

8 çështje. Nëse nuk keni diskutim lidhur me përmbajtjen e çështjeve që kemi përfshirë në 

rendin e ditës, atëherë le të fillojmë. 

Fillimisht, do fillojmë 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. Erjon Muharremaj. 

Më tej, me shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional të 

gjyqtares {...}, për vitin 2019. Relatore e të cilës është zonja Brunilda Kadi. 

Atëherë, fillojmë me ju Erjon. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  
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Me projektraportin e vlerësimit të gjyqtares {...}, e cila për periudhën e vlerësimit 

ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet, jeni njohur 

paraprakisht. 

 

Naureda Llagami: Një sekondë Erjon! 

Përpara më lejoni t’ju them që zoti Qoku është në pamundësi sërish për të qenë 

prezent në këtë mbledhje (lidhur me kuorumin), por gjithsesi Këshilli vazhdon 

mbledhjen, pasi ka kuorumin e nevojshëm. 

 

Erjon Muharremaj: Atëherë, me materialet jeni njohur paraprakisht. 

Gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj në lidhje me projektraportin, pikat e të 

cilave unë do të ndalem në veçanti, duke argumentuar edhe qëndrimin tim në cilësinë e 

relatorit, referuar kundërshtimeve që ka bërë gjyqtarja. 

Në lidhje me “Aftësitë profesionale të gjyqtares”, “Aftësia për të identifikuar 

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

“shumë e lartë”, propozoj pikëzimin me 25 pikë. 

Në lidhje me “Aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” është 

propozuar që gjyqtarja {...} të vlerësohet në nivelin “mbi mesataren”, duke e pikëzuar me 

20 pikë. Në vendimet burim vlerësimi, identifikimi i normës juridike (kryesisht asaj 

materiale civile apo penale) si ligj i zbatueshëm në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, bëhet në 

shërbim të analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimi dhe duke sjellë si rrjedhojë 

logjike konkluzionin e arritur nga gjyqtarja lidhur me zbatimin e saj. Normat ligjore 

citohen ose referohen duke u shoqëruar në disa raste me interpretimin e tyre dhe 

aplikimin mbi faktet e çështjes, në funksion të analizës juridike dhe zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes civile ose të çështjes penale objekt shqyrtimi.  

(Futet dhe merr pjesë në shqyrtimin e çështjeve nëpërmjet platformës “online” z. 

Maksim Qoku.) 

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

(citoj): 
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“... kam aftësi të larta për të interpretuar ligjin në çështje komplekse dhe ku ka 

pasur debat ndërmjet palëve në proces mbi ligjin e zbatueshëm. Interpretimi i normës, 

qëllimit të saj si dhe zbërthimi i elementëve përbërës, në çështje ku fakti i provuar 

paraqitet i qartë dhe ku palët ndërgjygjëse nuk ngrenë pretendime mbi aplikimin apo 

interpretimin e normës, do të sillte si pasojë që, koha fizike e gjyqtarit për arsyetimin e 

vendimeve gjyqësore të mos shpërndahej sipas rëndësisë dhe kompleksitetit të çështjes, 

element i cili do të sillte si pasojë cedimin në arsyetimin e atyre vendimeve të cilat për 

nga natyra kërkojnë një kohë më të gjatë arsyetimi. 

Unë si gjyqtare çmoj se mbingarkesa e këtyre kategorive të vendimeve (siç janë 

ato pa palë kundërshtare) me analizë teorike të normës, do të sillte si rrjedhim 

mbingarkesë të panevojshme të vendimit, element që do të ndikonte në cenimin e 

qartësisë dhe koncizitetit të tij.” – këtu përfundoj citimin. 

Në vendimet burim vlerësimi të analizuara, rezulton se gjyqtarja i kushton rëndësi 

interpretimit të ligjit të zbatueshëm, i cili në disa raste bëhet në mënyrë të pavarur, para 

aplikimit mbi faktet e çështjes, dhe në raste të tjera si pjesë e integruar e analizës ligjore, 

së bashku me faktin përkatës. Në disa prej vendimeve të analizuara, konkluzioni arrihet 

nga analiza dhe vlerësimi i faktit, duke aplikuar drejtpërdrejt ligjin e zbatueshëm, pa një 

interpretim paraprak dhe të pavarur të tij, pa bërë zbërthimin e të gjithë elementëve të 

normës (ligjit të identifikuar si të zbatueshëm), kjo nisur edhe nga natyra e çështjeve të 

trajtuara. Pavarësisht natyrës së çështjes, interpretimi i normës juridike në aspektin teorik 

të saj, duke identifikuar në mënyrë specifike qëllimin, funksionin apo duke përcaktuar 

kushtet dhe kriteret që duhet të plotësohen në mënyrë kumulative ose alternative që të 

gjejë zbatim norma konkrete... të rrisi vlerën e një vendimi gjyqësor në drejtim të të 

kuptuarit të tij. Në Metodologjinë e Pikëzimit për këtë tregues përcaktohet se vlerësohet 

aftësia e gjyqtarit për të interpretuar ligjin e identifikuar dhe arsyetimin e tij për mënyrën 

e zbatimit të ligjit mbi faktet objekt gjykimi. Në kushtet kur në disa prej vendimeve të 

analizuara, analizës se si dispozitat ligjore relevante zbatohen mbi rrethanat faktike të 

provuara, nënkuptohet nga konkluzioni që ka arritur gjyqtarja pas citimit të ligjit, pasi 

mungon interpretimi i dispozitave përkatëse me qëllim dhënien e kuptimit të tyre, para 

aplikimit mbi faktet konkrete. Prandaj, në cilësinë e relatorit, vlerësoj që nuk ka vend për 
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ndryshimin e propozimit lidhur me nivelin e vlerësimit, duke i qëndruar propozimit të 

bërë në projektraportin e vlerësimit për pikëzimin prej 20 pikësh.  

Në lidhje me “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimi”, aftësia 

“shumë e lartë”, 15 pikë. 

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

lartë”, 10 pikë. 

Në lidhje me “Cilësinë e analizës dhe e argumentimit logjik”, në projektraportin e 

vlerësimit është propozuar që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin “mbi mesataren”, duke e 

pikëzuar me 20 pikë. 

Referuar vendimeve gjyqësore objekt vlerësimi, evidentohet se përgjithësisht, 

gjyqtarja paraqet një analizë të strukturuar të fakteve të çështjes, identifikon, citon dhe në 

disa raste analizon ligjin e zbatueshëm, e aplikon atë mbi faktet e çështjes dhe parashtron 

argumentet mbi mënyrën e zbatimit të ligjit, duke lidhur këto argumente me konkluzionet 

e arritura mbi kërkimet objekt padie, pretendimet e palëve, apo konkluzionin e saj mbi 

çështjet penale të shqyrtuara.   

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

(citoj): 

“...Në të gjitha rastet vendimet gjyqësore të dhëna nga ana ime kanë qenë të 

mirëarsyetuara, në drejtim të zhvillimit logjik të koncepteve ligjore. Vendimi është 

strukturuar në një formë të tillë që i jep përgjigje çdo pretendimi të palëve ndërgjyqëse, 

nëpërmjet analizimit të hollësishëm të koncepteve, instituteve dhe dispozitave ligjore 

referuar situatës apo rastit konkret. Konkluzioni i gjykatës, si dhe disponimi i saj në 

dispozitivin e vendimit ka qenë rezultat i analizës ligjore të mbështetur në faktet konkrete 

të çështjes. Në rastin e çështjeve penale në çdo rast është analizuar lidhja shkak pasojë 

ndërmjet veprimeve apo mosveprimeve të të pandehurit dhe pasojës së ardhur. Niveli i 

arsyetimit të vendimit plotëson standardin e procesit të rregullt ligjor për sa kohë ai është 

bazuar në interpretimin korrekt të dispozitave ligjore në raport me faktet e çështjes 

konkrete. Nuk ka pasur asnjë rast që nga gjykatat më të larta të jetë evidentuar mangësi 

apo mungesë arsyetimi për vendimet gjyqësore të dhëna nga ana ime. 
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Në të gjitha vendimet  e arsyetuara nga ana ime jam përpjekur të bëj një analizë 

ligjore të fakteve, interpretim korrekt të ligjit dhe kam argumentuar në mënyrë logjike 

konkluzionin e arritur në zgjidhjen e çështjes. Dispozitivi i vendimit në të gjitha rastet ka 

qenë rrjedhojë logjike e arsyetimit të tij.” – këtu përfundon citimi. 

Nga analiza e vendimeve burim vlerësimi, evidentohet se në vendimet penale të 

themelit, gjyqtarja i kushton një vëmendje më të posaçme arsyetimit të vendimeve, 

dhënies së argumenteve ligjore të plota lidhur me faktin penal objekt akuze, 

provueshmërinë e tij, cilësimin ligjor të faktit, si dhe autorësinë e të pandehurit. Në 

vendimet civile, cilësia e arsyetimit dhe niveli i argumentimit logjik janë më të dukshme 

në dy prej vendimeve, ndërsa në vendimet e tjera arsyetimi përqendrohet kryesisht në 

paraqitjen dhe analizën e rrethanave të provuara në gjykim, në raport me kërkimin objekt 

padie, pa u ndalur në mënyrë të posaçme në dhënien e argumenteve të zgjeruara ligjore 

mbi mënyrën e aplikimit të ligjit mbi faktet konkrete. Megjithatë duhet theksuar se cilësia 

e analizës dhe e argumentimit logjik në një pjesë të vendimeve të analizuara, kryesisht 

disa prej vendimeve civile, është i kushtëzuar dhe nga natyra e mosmarrëveshjes në 

shqyrtim, që në këto raste ka natyrë të thjeshtë, duke kufizuar nevojën e kryerjes së një 

analize të zgjeruar ligjore. Në kushtet kur në disa prej vendimeve ligji material dhe 

dispozitat procedurale referohen dhe zbatohen drejtpërdrejt mbi faktet e çështjes duke u 

lidhur menjëherë me konkluzionin e arritur pa u ndalur në interpretimin e ligjit dhe në 

integrimin e tij me argumentet e gjyqtares mbi faktet e çështjes, në cilësinë e relatorit 

vlerësoj se nuk ka vend për ndryshimin e propozimit lidhur me nivelin e vlerësimit, duke 

i qëndruar propozimit të bërë në projektraportin e vlerësimit. Prandaj për këtë kriter 

mendoj që nuk ka vend për ndryshimin e vlerësimit dhe i qëndroj propozimit që gjyqtarja 

të pikëzohet me 90 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me kriterin e dytë të “Aftësive organizative të gjyqtares”, sa i përket 

“Respektimit të afateve ligjore”, shkalla e aftësisë nga 0-10%, pikëzimi me 15 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, shkalla e aftësisë nga 11-20%, 

pikëzimi 4 pikë. 

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

me standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve, pikëzimi 5 pikë. 
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“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, duke iu referuar burimeve të 

vlerësimit rendimenti i gjyqtares për periudhën e vlerësimit rezulton në masën 79.5% që 

përkon me një pikëzim prej 2 pikësh. Në kushtet kur gjyqtarja për periudhën nga data 

10.06.2014 deri në 01.03.2016 ka qenë e larguar me leje lindjeje, pra për një periudhë 8-

mujore gjatë periudhës së vlerësimit, gjyqtarja nuk ka mundur të shqyrtojë çështje, fakt 

ky që ndikon në llogaritjen matematikore të rendimentit të çështjes. Në projektraportin e 

vlerësimit është propozuar që gjyqtarja për këtë tregues të vlerësohet në një nivel më të 

lartë se ai që i përket përqindjes së pikëzimit, pra të vlerësohet në nivelin “mbi 81-87%”, 

duke e pikëzuar me 4 pikë. Pra ky vlerësim për një nivel më të lartë është bërë që në 

projektraportin e vlerësimit nga ana ime si relator.  

Gjithsesi, edhe në lidhje me këtë tregues, gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime, 

duke parashtruar se (citoj): 

“Në sasinë e çështjeve të përfunduara nga ana ime për periudhën e vlerësimit tetor 

2013 deri tetor 2016, përveç periudhës së qenies me leje lindjeje, siç ju me të drejtë e 

keni vlerësuar, ka ndikuar edhe fakti i problemeve shëndetësore që unë kam pasur gjatë 

periudhës së shtatzënisë nga muaji dhjetor 2013 deri në momentin e marrjes së lejes së 

lindjes në 16 qershor 2014. Ky fakt ka ndikuar në afatin e përfundimit të gjykimit të 

çështjeve që më janë caktuar me short në këtë periudhë, gjë që ka ndikuar në mënyrë të 

drejtpërdrejtë në rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore.  Ashtu, siç rezulton 

nga të dhënat që edhe ju i dispononi, gjatë vitit 2014 më janë caktuar për gjykim 

nëpërmjet shortit 70 çështje nga të cilat 35 janë zgjidhur nga ana ime, ndërsa 35 jo. Nëse 

mbarëvajtja ime në punë nuk do të pengohej për shkak të gjendjen time shëndetësore si 

rrjedhim i shtatzënisë, atëherë me shumë mundësi do të ishte gjykuar pjesa më e madhe e 

çështjeve të papërfunduara, dhe si rezultat do të ndryshonte edhe rendimenti i përfundimit 

të çështjeve gjyqësore.” – këtu përfundoj citimin. 

Referuar akteve të depozituara nga gjyqtarja në mbështetje të kundërshtimeve që 

ka paraqitur, rezulton që gjatë vitit 2014 gjyqtarja ka ushtruar detyrën për vetëm 3 muaj. 

Gjatë muajit janar ka qenë me raport për arsye shëndetësore, në datat 23 dhe 24, si dhe 27 

deri në 31. Në muajin maj ka qenë me raport në datat 5-13, 19-23 dhe 28-29. Në muajin 

qershor ka qenë me leje nga data 2 - 3 dhe me raport në datat 4-6 qershor, për të marrë 
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më pas lejen e lindjes në 11 qershor. Për pasojë, çështjet e caktuara gjatë vitit 2014 (70 

çështje) nuk mund të përfundonin për një periudhë kohore të barabartë me 3 muaj, kohë 

kjo më e shkurtër se standardi minimal kohor për kategoritë e çështjeve civile me palë 

kundërshtare apo kategorinë e çështjeve penale, krime apo kundërvajtje. Duke mbajtur 

parasysh që ky fakt ndikon në llogaritjen matematikore të rendimentit të çështjes, në 

cilësinë e relatorit vlerësoj që gjyqtarja për këtë tregues duhet të vlerësohet edhe në një 

nivel më të lartë nga ai që është propozuar në projektraportin e vlerësimit, pra të 

vlerësohet në nivelin “mbi 87-93%”, duke e pikëzuar me 6 pikë. Nuk mund të shkohet në 

pikëzimin maksimal për shkak se standardi sasior i punës së gjyqtares është dukshëm më 

i ulët se ngarkesa minimale e përcaktuar me vendimin 261/2 të KLD-së. Prandaj, nga 

vlerësimi paraprak prej 4 pikësh, propozoj të shtohen edhe 2 pikë të tjera dhe të 

vlerësohet me 6 pikë. 

Sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” 

është më e shkurtër se afati procedural për shumicën e kategorive të çështjeve, pikëzimi 

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, 15 pikë. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor” - në projektraportin e vlerësimit për këtë tregues është propozuar që gjyqtarja 

të vlerësohet në nivelin “mbi mesataren”, duke e pikëzuar me 16 pikë, për shkak se në 

dosjet e vëzhguara është konstatuar se një numër i konsiderueshëm seancash kanë filluar 

me më shumë se 18 minuta vonesë, deri 1 orë e 35 minuta me vonesë nga ora e 

planifikuar. Madje në një rast, fillimi me 35 minuta me vonesë ka sjellë joproduktivitetin 

e zhvillimit të seancës gjyqësore për shkak se pala, në rastin konkret i pandehuri, nuk ka 

qenë prezent. Shkaku i vonesës në zhvillimin e seancës gjyqësore, në rastet kur ai është 

relatuar nga gjyqtarja, lidhet me pjesëmarrjen e saj në gjykime të tjera të përfunduara tej 

afatit të parashikuar, apo mospasja e sallave të lira për gjykim.  

Lidhur me këtë tregues, gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj, të cilat po i 

citoj: 
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“Në lidhje me vlerësimin e këtij kriteri ju parashtroj se nga ana ime si gjyqtare 

janë kryer me korrektësi të gjitha veprimet e nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor.” – dhe rendit të gjitha çështjet civile ku jep arsyet përkatëse me të cilat 

ju jeni njohur tashmë dhe nuk po ndalem në secilën prej seancave të cilat gjyqtarja i ka 

renditur në kundërshtimet e saj.  

Në mbështetje të kundërshtimeve ka paraqitur kopje të procesverbaleve të 

seancave gjyqësore të dosjeve të përzgjedhura me short, si dhe CD-të audio të seancave, 

akte këto të cituara hollësisht në raportin e vlerësimit, konkretisht në grupin 2, në pjesën 

“burimet e vlerësimit” si dhe evidentimi i të dhënave që rezultojnë prej tyre. 

Nga të dhënat që kanë realizuar nga dosjet e vëzhguara e të përzgjedhura me short 

është evidentuar se seancat e planifikuara, janë çelur relativisht në kohë, me vonesa nga 3 

deri në 15 minuta, që janë të papërfillshme, e që lidhen me kushtet e punës dhe 

përgatitjen e sallës së gjykimit, në kushtet kur gjykimet zhvillohen njëri pas tjetrit, pa 

diferenca kohore. Megjithatë, siç është theksuar në projektraport, është konstatuar një 

numër i konsiderueshëm seancash të filluara me më shumë se 18 minuta me vonesë dhe 

siç thashë pak më parë, shkojnë deri në 1 orë e 35 minuta me vonesë nga ora e 

planifikuar.  

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, kryerja e veprimeve të nevojshme 

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

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

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

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

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

lartë aftësie të gjyqtares, në drejtim të planifikimit dhe mbikëqyrjes së fillimit në kohë të 

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

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

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

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

të zhvilluara.  
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Bazuar në këto argumente që sapo parashtrova, vlerësoj se nuk ka vend për 

ndryshimin e propozimit lidhur me nivelin e vlerësimit, duke i qëndruar propozimit të 

bërë në projektraportin e vlerësimit, duke mbajtur parasysh këtu gjithashtu edhe 

qëndrimin që Këshilli ka mbajtur në vlerësimet e mëparshme. Prandaj i qëndroj 

propozimit që treguesi “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor” të pikëzohet me 16 pikë. 

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

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

Në përfundim, për vlerësimin e kriterit të dytë “Aftësitë organizative të 

gjyqtares”, në përputhje me propozimin që bëra shtimin e 2 pikëve, nga vlerësimi prej 89 

pikësh, të kalojë në 91 pikë dhe niveli i vlerësimit nga "Shumë mirë" në "Shkëlqyeshëm". 

Sa i përket kriterit të tretë të “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, 

nisur edhe nga Metodologjia e Pikëzimit ku parashikohet që të gjithë gjyqtarët 

konsiderohen që kanë një nivel të lartë të etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, 

në mungesë të ndonjë të dhëne për cenim të ndonjë prej treguesve të këtij kriteri, është 

propozuar që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin maksimal prej 100 pikësh, niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

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

“Komunikimi i qartë dhe transparent...”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi 25 

pikë. 

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

e aftësisë “e lartë”, pikëzimi 15 pikë. 

Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin 

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

Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, shkalla e 

aftësisë “shumë e lartë”, 10 pikë. 

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

të tjera profesionale”, rezulton që gjyqtarja gjatë periudhës së vlerësimit ka marrë pjesë 

në 24 trajnime, gjithsej 39 ditë, brenda afateve të numrit të trajnimit të përcaktuar në 
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Metodologjinë e Pikëzimit pra nga 15-120 ditë, prandaj propozohet niveli maksimal i 

vlerësimit 20 pikë. 

 “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr magjistratët e ardhshëm gjatë 

stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e magjistratëve”, në kushtet kur nuk ka të dhëna 

për këtë disponueshmëri të gjyqtares, propozohet të pikëzohet me 3 pikë. 

“Angazhimi i gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë, dhe në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun të gjykatave”, 

sërish nuk ka të dhëna, propozohet pikëzimi me 3 pikë referuar Metodologjisë së 

Pikëzimit. 

Dhe sa i përket “Publikimeve ligjore akademike”, në kushtet kur nuk ka të dhëna, 

propozohet pikëzimi me 0 pikë. 

Në total për kriterin e katërt “Aftësitë personale dhe angazhimit profesional”, 91 

pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit, duke iu referuar propozimit që bëra që 

niveli i “Aftësive organizative të gjyqtares” nga 89 të vlerësohet me 91 pikë (duke kaluar 

në nivelin e vlerësimit "Shkëlqyeshëm"), si vlerësim të përgjithshëm, propozoj që 

gjyqtarja të pikëzohet me 372 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim apo propozim konkret. 

 

Alban Toro: Kam unë për “Cilësinë e analizës dhe e argumentimit logjik”, duke 

qenë se është një kriter pak a shumë subjektiv, unë do të propozoja të vlerësohej me 25 

pikë për këtë kriter. Pra “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” – 25 pikë. 

 

Naureda Llagami: Nga 20 në 25. 

Tjetër? 

Atëherë, nëse nuk kemi tjetër, kalojmë në votim? 

I pari është propozimi i bërë nga vetë relatori, i cili tek “Plotësimi i standardeve 

minimale kohore”, nga 4 pikë... 
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Erjon Muharremaj: “Rendimenti i përfundimit të çështjeve”, nga 4 në 6. 

 

Naureda Llagami: Pra nga 4 në 6. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet propozimi i relatorit.) 

 

Naureda Llagami: Kemi edhe propozimin e Albanit, i cili thotë “Cilësia e 

analizës dhe e argumentimit logjik” nga 20 pikë, të shtohen 5 pikë, në 25 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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(Miratohet propozimi i zotit Toro.)  

  

Naureda Llagami: Shtohen edhe 5 pikë. 95 pikë. 

Në total është 377. "Shkëlqyeshëm" niveli i gradimit. 

Jeni dakord? 

Pra 377 pikë, niveli i gradimit nga "Shumë mirë", kaloi në "Shkëlqyeshëm". 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”. 

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

Apelit, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të 

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

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.11.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019, relatore znj. Brunilda Kadi.2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:17 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
2 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e gjashta në rendin e ditës. 
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10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje dhe të çështjeve në vazhdim anëtari 

i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, i cili u largua për arsye familjare, pas 

trajtimit të çështjes së parë. 

 

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 EUR{...}S dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019, relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

Naureda Llagami: Përpara se të kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, zoti 

Muharremaj, për shkak të arsyeve personale është në pamundësi për të vazhduar 

mbledhjen, kështu që do të vazhdojë.  

 

(Largohet zoti Muharremaj nga salla e mbledhjes dhe nuk merr më pjesë në 

vazhdimin e mbledhjes plenare.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, për më shumë, fjalën ia japim zonjës Kadi. 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

Atëherë, në lidhje me vlerësimin e gjyqtares {...} për periudhën e vlerësimit 2019, 

kohë në të cilën ajo ka ushtruar detyrën e gjyqtares pranë Gjykatës Administrative të 
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Shkallës së Parë Durrës, vlerësimi nga ana ime si relator është bërë, jeni njoftuar dhe 

njihen të gjithë anëtarët, po kështu edhe gjyqtarja, e cila brenda afatit deklaroi se ishte 

njohur dhe nuk ka kundërshtime. Kështu që shkurtimisht po lexoj konkluzionet e këtij 

raporti.  

Konkretisht, në lidhje me grupkriterin e parë “Aftësitë profesionale të gjyqtares” 

është propozuar që ajo të vlerësohet në nivelin "Shkëlqyeshëm" me 97 pikë, ku për të 

gjithë treguesit është vlerësuar maksimalisht, përveç treguesit “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, ku nga niveli “shumë i lartë” është propozuar të vlerësohet 

“mbi mesataren” me nga 15 pikë të mundshme, në 12. 

Për sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtares” është propozuar që ajo të 

vlerësohet në nivelin e vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 92 pikë. Juve dhe gjyqtarja njiheni 

për të cilët nga treguesit janë ulur vlerësimet, nga niveli “shumë i lartë” në nivel “mbi 

mesatar” ose “mesatar” dhe nuk po ndalem në to, përderisa edhe gjyqtarja nuk ka 

kundërshtime. 

Po kështu edhe për grupkriterin tjetër “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale” është propozuar të vlerësohet në nivelin "Shkëlqyeshëm" duke u pikëzuar 

maksimalisht me 100 pikë. 

Tek “Aftësia personale dhe angazhimi profesional” është propozuar që të 

vlerësohet "Shkëlqyeshëm" me 91 pikë. Nuk ka të dhëna për angazhimin e gjyqtares si 

udhëheqëse në trajnimet vazhduese të Shkollës së Magjistraturës apo në angazhime të 

tjera, po kështu edhe në marrëdhëniet ndërinstitucionale; dhe nuk ka të dhëna për 

publikimet. Këto janë tre treguesit në të cilat ajo nuk ka marrë pikët maksimale.  

Në total vlerësimi është "Shkëlqyeshëm" dhe numri total i pikëve është 380. Ky 

është propozimi. Në qoftë se ka pyetje, diskutime nga anëtarët. Kaq ishte relatimi. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi! 

Përpara se të kalojmë në proces votimi, keni ndonjë propozim? 

Atëherë, nuk kemi propozime. 

Kalojmë në miratim raportin sipas propozimit të bërë nga relatorja. 
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Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

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

 

Brunilda Kadi: Kryetare, mundem? 

Naureda Llagami: Po! 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.11.2021 (Pika 2) 
 

 

19 

 

Brunilda Kadi: Për një arsye shëndetësore familjare, unë nuk mund të vijoj të 

qëndroj në mbledhje, kështu që po largohem. 

Naureda Llagami: Faleminderit, Bruna! 

 

(Largohet nga platforma “online” zonja Kadi dhe nuk merr më pjesë në 

vazhdimin e mbledhjes plenare.) 

 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.11.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve “Për hapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një 

pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative/civile/penale”, përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska).3 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:17 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
3 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e katërta në rendin e ditës. 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje dhe të çështjeve në vazhdim anëtari 

i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, i cili u largua për arsye familjare, pas 

trajtimit të çështjes së parë. Gjithashtu nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje dhe të 

çështjeve në vazhdim anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brunilda Kadi, e cila u 

largua për arsye shëndetësore familjare, pas trajtimit të çështjes së dytë.  

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimeve “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

administrative/civile/penale”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator 

z. Ilir Toska). 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në çështjen e radhës të rendit të ditës, e cila 

ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë 

në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

administrative/civile/penale”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierë. Për më 

shumë detaje, fjalën e ka zoti Toska. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  
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Projektvendimet që janë propozuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në 

lidhje me hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative, për një pozicion 

të lirë në fushën e të drejtës civile dhe për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

penale, janë shtyrë prej gati 1 viti. Këto projektvendime ju janë relatuar në atë rast. 

Komisioni ju ka propozuar dy variante sa i përket fushave të së drejtës në të cilat duhen 

hapur tre pozicionet e lira të fundit në Gjykatën e Lartë. Njëri variant ka konsideruar që 

pozicionet të jenë në të tria fushat e së drejtës, pra nga një pozicion të lirë në të tria fushat 

e të drejtës. 

Varianti i dytë që është propozuar nga Komisioni ka qenë që dy pozicione të jenë 

në fushën e së drejtës civile dhe një pozicion i lirë të jetë në fushën e së drejtës 

administrative, kjo referuar ngarkesës së Gjykatës së Lartë në lëndët përkatëse.  

Nga ana tjetër, e vetmja e dhënë e re që mund të përditësohet është për sa i përket 

mendimit të përditësuar të Gjykatës së Lartë. Me futjen në rendin e ditës të 

projektvendimeve të propozuara, i është kërkuar përsëri Gjykatës së Lartë, si edhe në 

rastin më herët, të parashtrojë një mendim të sajin sa i përket fushave të së drejtës për tre 

pozicionet e lira, për të cilat Këshilli do duhet të disponojë për hapjen e tyre për ngritjen 

në detyrë nga radhët e gjyqtarëve. 

Edhe në këtë rast, si edhe më parë, Gjykata e Lartë, mbledhja e përgjithshme e 

gjyqtarëve, me shkresën nr. 4027 prot., datë 16.11.2021 ka parashtruar këtë mendim të 

saj (po e lexoj të gjithë shkresën): 

“Në përgjigje suajës nr. 5160, datë 09.11.2021, për dhënien e mendimit lidhur me 

përcaktimin e fushave të së drejtës për tre pozicionet e lira të mbetura në Gjykatën e 

Lartë, ju bëjmë me dije se numri i përgjithshëm i çështjeve në pritje për t’u gjykuar nga 

kjo gjykatë është 12,096 (33.5% e totalit) çështje administrative, 18,590 (51.5% e totalit) 

çështje civile dhe 5,397 (15% e totalit) çështje penale. Nisur nga këto të dhëna si dhe 

tendenca e çështjeve që depozitohen në këtë gjykatë, mbledhja e gjyqtarëve sugjeron që 3 

pozicionet e lira të mbetura të plotësohen nga 2 gjyqtarë të fushës së të drejtës civile dhe 

1 gjyqtar nga fusha e së drejtës administrative.” 
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Nuk kam gjë tjetër për të shtuar sa i përket relatimit të projekt-akteve. I vetmi 

propozim i Komisionit është që të fillojë procedura e votimit (nëse nuk ka një variant 

tjetër nga ndonjë anëtar) me variantin e dytë, pra që të hapen tre procedura: 2 në lëndë 

civile dhe 1 në lëndë administrative, sikurse ka edhe opinion mbledhja e gjyqtarëve të 

Gjykatës së Lartë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit zoti Toska! 

Atëherë, hedhim në votim propozimin... 

Po, zoti Bici! 

 

Medi Bici: Si është ndarja e kolegjeve, e 18 gjyqtarëve? Sa janë në kolegjin civil? 

Sa janë në kolegjin administrativ? Sa janë në kolegjin penal? Se këto janë tre të fundit. 15 

i kemi pas shpallur përpara dhe 3, 18. Si është ndarja përfundimtare. 

 

Ilir Toska: Nga 5. 

Medi Bici: Nga 5, del 15. 

Sa ka kolegji civil? Sa ka kolegji administrativ? Sa ka... 

Ilir Toska: Pozicionet që kemi hapur janë nga 5 në çdo fushë. 

Medi Bici: Po tre shtesë ku janë? –përveç meje. 

Ilir Toska: Këto janë. 

Medi Bici: Jam dakord. Janë nga 5 ato të parat.  

Tani bëhen 7 civile? 6 administrative dhe 5 ngelin penale. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në votim propozimin e ardhur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli vendosi që hapja e pozicioneve do të jetë për 

dy pozicione në fushën e së drejtën civile dhe një pozicion në fushën e së drejtës 

administrative. 

 

Ilir Toska: Projektvendimet janë të të njëjtit tip siç kemi miratuar edhe vendimet 

e tjera. I kam relatuar përmbajtjen e tyre. S’ka asnjë ndryshim. Thjesht do duhet të 

përcaktojmë afatet për secilën nga procedurat që hapim. Propozojmë të jetë tre javë afati, 

nëse mendoni se është i mjaftueshëm. Nëse ka ndonjë sugjerim tjetër, por ne kemi 

propozuar tre javë. 

 

Marçela Shehu: Ndjekim edhe praktikën që kemi ndjekur në procedurat e tjera. 

 

Ilir Toska: Ta fiksojmë me datë më mirë? 

17 është data e fundit. 

Brikena po thotë që më datë 12 disa nga anëtarët largohen dhe do duhet të ribëhen 

Komisionet.   

 

Marçela Shehu: Jam shumë dakord, por kjo nuk e pengon aplikantin të bëjë 

kërkesën. 

  

Ilir Toska: Mendoni datën 17 dhjetor që është fundi i javës? 

 

Naureda Llagami: Jemi dakord me propozimin e afatit të dorëzimit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 
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Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, t’i kalojmë aktet një nga një që të miratohen? 

Akti i parë ka të bëjë me “Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

administrative”. Afati i kandidimit është deri më datë 17.12.2021. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Miratohet i projektvendimi i parë. 

Projektvendimi i dytë është “Hapja e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën 

e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile”. 

Afati i kandidimit është deri më datë 17.12.2021. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 
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Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Miratohet. 

Projektvendimi i tretë ka të bëjë edhe kjo me “Hapjen e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të 

drejtës civile”. Afati i kandidimit është deri më datë 17.12.2021. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 (Miratohet.) 

 

* * * 

(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 17.11.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave: 22.09.2021, 23.09.2021, 29.09.2021, 04.10.2021, 

05.10.2021, 07.10.2021, 11.10.2021.4 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:17 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
4 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e shtata në rendin e ditës. 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje dhe të çështjeve në vazhdim anëtari 

i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, i cili u largua për arsye familjare, pas 

trajtimit të çështjes së parë. Gjithashtu nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje dhe të 

çështjeve në vazhdim anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brunilda Kadi, e cila u 

largua për arsye shëndetësore familjare, pas trajtimit të çështjes së dytë.  

 

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. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të 

datave: 22.09.2021, 23.09.2021, 29.09.2021, 04.10.2021, 05.10.2021, 07.10.2021, 

11.10.2021. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës që ka të bëjë me “Miratimin 

e procesverbaleve të mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave: 

22.09.2021, 23.09.2021, 29.09.2021, 04.10.2021, 05.10.2021, 07.10.2021, 11.10.2021.  

Nëse nuk keni ndonjë kundërshtim, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 22.09.2021, 23.09.2021, 29.09.2021, 04.10.2021, 

05.10.2021, 07.10.2021 dhe 11.10.2021. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre 

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

Naureda Llagami: Çështjen e delegimeve do ta zhvillojmë më pas. Ndërkohë që 

marrim në shqyrtim, me dyer të mbyllura, tre kandidatë. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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obje 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 17.11.2021) 

 

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

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

nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”, përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska).5 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:17 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

                                                 
1. Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje e diskutimeve. 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje dhe të çështjeve në vazhdim anëtari 

i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Erjon Muharremaj, i cili u largua për arsye familjare, pas 

trajtimit të çështjes së parë. Gjithashtu nuk mori pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje dhe të 

çështjeve në vazhdim anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Brunilda Kadi, e cila u 

largua për arsye shëndetësore familjare, pas trajtimit të çështjes së dytë.  

 

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 projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në 

mënyrë të përhershme”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska). 

 

Çështja e fundit të ditës së datës ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin 

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

funksionet në mënyrë të përhershme. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 
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Fillimisht zoti Toska parashtron relacionin mbi radhën e shortit, i cili është si më 

poshtë: 

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 Shkodër: 

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë. 

b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 

1. Gjykata e Apelit Durrës; 

2. Gjykata e Apelit Gjirokastër; 

3. Gjykata e Apelit Shkodër; 

4. Gjykata e Apelit Tiranë; 

5. Gjykata e Apelit Vlorë. 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord me radhën e procedurave të shortit.) 

 

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

Rrethit Gjyqësor Lezhë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, 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 si më poshtë: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohen për 

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

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: z. Ded Miri. 

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, Olti Skrame. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tropojë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, 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 si më poshtë: 

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

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, 

përfshirë dhe gjyqtari i transferuar përkohësisht pranë kësaj gjykate. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kukës, konkretisht: Znj. Alma Ahmeti. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Merita Karaj. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Durrës”. 

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

për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Durrës, 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 si më poshtë: 

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

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë Gjykata e Apelit Shkodër, përfshirë 

dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Apelit Shkodër, konkretisht: Z. Fuat Vjerdha. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Shkodër që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Vojsava Osmanaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 
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kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Tonin Stërkaj.  

 

Më pas 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 3 çështje gjyqësore, 2 në lëndë civile dhe 1 në lëndë penale. 

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

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

bëhet i nevojshëm zbatimi i 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 si më poshtë: 

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

gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë 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 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Vlorë që është caktuar më parë për gjykimin e tyre, konkretisht: Z. Skënder Damini. 

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. 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Vlorë, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Iliba Bezati. 
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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 përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtari Laurent Fuçia. 

Për çështjen nr. 3, gjyqtarja Iliba Bezati. 

Për çështjen nr. 2, gjyqtari Engert Pëllumbi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “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. 

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 si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen me short gjyqtarët që do të caktohet për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. 

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

veçanta, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së 

Apelit Durrës që kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Valbon Çekrezi, 

Znj. Anita Mici, Z. Florjan Kalaja. 

Në shortimin e çështjes nr. 2, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Durrës, të mos përjashtohet nga shorti 
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Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, 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 përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, gjyqtarët Irida Kacerja dhe Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 1, gjyqtarja Anita Mici. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Tiranë”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 si më poshtë: 

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 Korçë, përfshirë 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Korçë, të 

mos përjashtohet nga shorti Zëvendëskryetarja e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Arta 

Duka. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 
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kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtarja Sonjela Voskopi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

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

për 3 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 si më poshtë: 

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 Gjirokastër, 

përfshirë dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Apelit Gjirokastër që janë caktuar më herët ose kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, 

konkretisht: Z. Dritan Banushi, Z. Enton Dhimitri, Znj. Miranda Andoni, Z. Sokol Pina. 

Në shortimin e çështjes nr.3 të përjashtohen nga shorti nga shorti gjyqtarët e 

Gjykatës së Apelit Gjirokastër që janë caktuar më herët ose kanë pengesë ligjore për 

gjykimin e saj, konkretisht: Z. Dritan Banushi, Znj. Irena Brahimi, Znj. Miranda Andoni. 

Në shortimin e çështjes nr.1, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, të mos përjashtohet nga shorti 
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Kryetari në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

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. 2, gjyqtarja Irena Brahimi. 

Për çështjen nr. 3, gjyqtarja Enton Dhimitri. 

Për çështjen nr. 1, gjyqtari Sokol Pina. 

 

Mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


