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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

Nr. ______ Prot.       Tiranë, më ___.___.2022 

 

VENDIM 

 

Nr. 22, Datë 17.01.2022 

 

PËR  

FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME 

QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË  

GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT  

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 147/a, pika 1, shkronja “a” dhe “ë” të Kushtetutës 

së Republikës së Shqipërisë, në nenin 89, pika 1 dhe 171, pika 5 të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenin 61, 63 dhe 

86, shkronja “dh” të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263 datë 21.11.2019 “Për miratimin e 

rregullave plotësuese  të vlerësimit të gjyqtarëve”, mbi dosjet e dërguara nga organet e 

rivlerësimit në dt. 24.06.2021, dt. 27.09.2021, dt. 18.11.2021, dt. 26.11.2021, dt.16.12.2021 dhe 

dt. 13.01.2022, me propozim të Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

dhe mbas shortit të realizuar, 

 

VENDOSI: 

 

I. Fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit 

kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga organet e rivlerësimit, dosjet me aktet e 

vlerësimit profesional.  

II. Caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, si më 

poshtë: 

1. Për gjyqtaren  znj. {…}- Relatore znj. {…} - Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. {…} 

2. Për gjyqtaren znj. {…}- Relatore znj. {…}- Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. {…} 

3. Për gjyqtaren znj. {…}- Relatore znj. {…}- Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. {…} 

4. Për gjyqtarin z. {…}- Relator z{…}- Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. {…}. 

5. Për gjyqtaren znj. {…}- Relator z. {…}- Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. {…}  

6. Për gjyqtaren z. {…}- Relator z. {…}- Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. {…}. 

7. Për gjyqtaren znj. {…}- Relatore znj. {…}- Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. {…}. 

8. Për gjyqtaren znj. {…}- Relatore znj. {…}- Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. {…}. 

9. Për gjyqtarin z. {…}- Relatore znj. {…}- Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. {…} 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 
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PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË ETIKËS DHE VEPRIMTARISË PROFESIONALE 

Nr. ______ Prot.       Tiranë, më ___.___.2022 

 

RELACION 

MBI 

PROJEKTVENDIMIN “PËR  FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK 

DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT 

(GRADIMIN) TË  GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E 

RIVLERËSIMIT ” 

 

Të nderuar anëtarë! 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në zbatim të nenit 171 pika 5 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (Ligji për Statusin) dhe 

Vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263, datë 21.11.2019 “Për miratimin e rregullave 

plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve” dhe 194 datë 12.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

vlerësimit të gjyqtarëve të komanduar në Gjykatën e Lartë”,  në vitin 2020 e duke vazhduar edhe 

në vitin 2021, ka filluar me prioritet procesin e vlerësimit etik-profesional me qëllim gradimi për 

51 gjyqtarë, për 36 nga të cilët raportet e vlerësimit janë miratuar nga Këshilli, për tre gjyqtarë të 

tjerë është verifikuar nga KVEVP plotësimi i procedurës dhe dosjes së vlerësimit dhe procedura 

vijon pranë relatorit me përgatitjen e projektraportit të vlerësimit 1, për 1 gjyqtar është vendosur 

nga KVEVP pezullimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për shkak të zgjedhjes së 

tij si anëtar i KLGJ2, ndërkohë që vazhdojnë procedurat për vlerësimin e 11/gjyqtarëve të tjerë. 

 

Në vijim janë përcjellë pranë Këshillit nga organet e rivlerësimit me shkresat Nr. 4798 Prot 

dt.24.06.2021, Nr. 6675 Prot dt. 27.09.2021, Nr. 7780 Prot dt. 18.11.2021, Nr. 9440 Prot dt. 

26.11.2021, Nr. 9740 Prot dt.16.12.2021 dhe Nr. 79 Prot dt. 13.01.2022, dosjet me aktet e 

vlerësimit profesional për 9/gjyqtarë të tjerë, znj. {…}, znj. {…}, znj. {…}, z. {…}, znj. {…} z. {…} znj. 

{…}, znj. {…} dhe z. {…}, vendimet respektive për të cilët kanë marrë formë të prerë.  

 

Vijimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve që kanë kaluar procesin e 

rivlerësimit me qëllim përcaktimin e gradës së vlerësimit,  për periudhën e rivlerësimit që 

përfshin vitet  2013-2016, është përgjegjësi e Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas parashikimeve të 

 
1 Për gjyqtarët Fuat Vjerdha, Lutfje Celami dhe Valbona Vata nga KVEVP është vlerësuar i dokumentacioni i dosjes 

së vlerësimit dhe procedurave të ndjekura nga relatori me qëllim përgatitjen e projektraportit të vlerësimit. 
2 Për gjyqtarin Ridvan Hado KVEVP ka vendosur pezullimin e procedures së vlerësimit etik dhe professional për 

shkak të zgjedhjes së gjyqtarit anëtar i KLGJ. 
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nenit 147/a, pika1, shkronja “a” të Kushtetutës në të cilin parashikohet se: “Këshilli i Lartë 

Gjyqësor ushtron funksionet e mëposhtme: a) emëron, vlerëson, ngre në detyrë dhe transferon 

gjyqtarët e të gjitha niveleve....”. Kjo përgjegjësi është rregulluar më tej në Ligjin nr.115/2016 

“Për organet e qeverisjes së drejtësisë” i ndryshuar, neni 86, shkronja “dh”  dhe nenet 68 e vijues 

e të “Ligjit për Statusin”. Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve, për periudhën që 

përfshin procesi i rivlerësimit kalimtar, në nenin 171 pika 5 të “Ligjit për Statusin” parashikohet 

se : “5. Pas vlerësimit të aftësive profesionale, të kryer nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit,  

në kuadër të procesit të rivlerësimit, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ose Kolegji i  Apelimit, 

në rast se është ushtruar e drejta e ankimit, i dërgon Këshillit dosjen me vlerësimin   e kryer të 

magjistratit, çdo dokument të përdorur në vlerësimin e aftësive profesionale, si dhe  vendimin e 

formës së prerë të procesit të rivlerësimit. Nëse magjistrati kalon me sukses  procesin e 

rivlerësimit, Këshillat vazhdojnë të bëjnë vlerësimin etik dhe profesional të  magjistratëve, në 

zbatim të ligjit, për aq sa është e mundur, me qëllim që të përcaktojnë gradën e vlerësimit 

përkatës.”.  

 

Në zbatim të kuadrit ligjor si më sipër, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar disa akte nënligjore 

që plotësojnë skemën e vlerësimit të gjyqtarëve dhe gjithashtu përcaktojnë rregulla për 

procedurën e përcaktimit të nivelit të vlerësimit (gradimin) për periudhën e cila është pjesë e 

vlerësimit në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar. Lidhur me këtë proces, në vendimin nr. 

263, datë 21.11.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në nenin 21, pika 1 dhe 2, është parashikuar 

se periudha e vlerësimit kalimtar nga data 8.10.2013 deri në 8.10.2016 përbën periudhë të plotë 

vlerësimi periodik 3/vjeçar e cila përfundon me përcaktimin e nivelit të vlerësimit për gjyqtarin 

që ka kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë. Njëkohësisht, 

gradimi i gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, është përcaktuar 

si prioritet në programet e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve të miratuara nga Këshilli. 

 

Si burime vlerësimi në këtë rast shërbejnë aktet e vlerësimit profesional pjesë e dosjes së 

rivlerësimit dhe 6 dosje të tjera që përzgjidhen me short nga kjo periudhë vlerësimi sipas 

parashikimeve të nenit 21, pika 4 të Vendimit nr. 263, datë 21.11.2019 të KLGJ.  

 

Referuar kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi, procesi i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar fillon vetëm pas dërgimit në Këshill të dosjeve përkatëse nga organet e 

rivlerësimit në referim të nenit 171 pika 5 të Ligjit për Statusin dhe nenit 21 pika 3 të Vendimit 

nr.263 datë 21.11.2019 të KLGJ. 

 

Aktualisht pranë Këshillit, me shkresat e sipërcituara janë përcjellë dosjet me aktet e  nevojshme 

për vlerësimin profesional për gjyqtarët : znj. {…}, znj. {…}, znj. {…}, z. {…}, znj. {…}, z. {…}, znj. 

{…}, znj. {…} dhe z. {…}. Nga verifikimi i vendimeve për secilin gjyqtar rezulton si më poshtë: 

 

1. Znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, është 

konfirmuar në detyrë me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.468, datë 

1.11.2021, vendim i cili ka marrë formë të prerë për shkak mosankimi në datë 

13.01.2022. 
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2. Znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, është konfirmuar në detyrë 

me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 434, datë 7.09.2021, vendim i 

cili ka marrë formë të prerë për shkak mosankimi më datë 12.10.2021. 

 

3. Znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, është konfirmuar në detyrë 

me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 371, datë 22.04.2021, vendim i 

cili ka marrë formë të prerë për shkak mosankimi më datë 8.06.2021. 

 

4. Z. {…}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, është konfirmuar në detyrë 

me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 397, datë 9.06.2021, vendim i 

cili ka marrë formë të prerë për shkak mosankimi më datë 29.7.2021. 

 

5. Znj. {…} gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, aktualisht e transferuar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, është konfirmuar në detyrë me vendimin e 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 453, datë 27.09.2021, vendim i cili ka marrë 

formë të prerë për shkak mosankimi më datë 4.11.2021. 

 

6. Z. {…}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, aktualisht gjyqtar i Skemës së 

Delegimit i caktuar për të gjykuar në Gjykatën e Apelit Vlorë, është konfirmuar në detyrë 

me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 455, datë 7.10.2021, vendim i 

cili ka marrë formë të prerë për shkak mosankimi më datë 30.11.2021. 

 

7. Znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Apelit, është konfirmuar në detyrë 

me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 347, datë 26.04.2021, vendim i 

cili ka marrë formë të prerë për shkak mosankimi më datë 25.06.2021. 

 

8. Znj. {…}, gjyqtare pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit e 

Krimit të Organizuar, është konfirmuar në detyrë me vendimin e Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit nr. 309, datë 16.10.2020, vendim i cili ka marrë formë të prerë për shkak 

mosankimi më datë 29.04.2021. 

 

9. Z. {…}, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Durrës, është konfirmuar në detyrë me vendimin 

e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 394, datë 7.06.2021, vendim i cili ka marrë 

formë të prerë për shkak mosankimi më datë 21.07.2021. 

 

Për sa më lart, mbështetur  në nenin 89, pika 1 dhe 171, pika 5 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 61, pika 1, 

nenin 63 dhe 86, shkronja “dh”  të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263 datë 21.11.2019 “Për 

miratimin e rregullave plotësuese  të vlerësimit të gjyqtarëve”, Komisioni i Vlerësimit të Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale ka përgatitur projektvendimin “Për fillimin e procedurës së 

vlerësimit për përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) për të 9-të këta gjyqtarë që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”.  
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Në pikën I të projektvendimit përcaktohet fillimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional 

me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) për gjyqtarët të cilët kanë kaluar me 

sukses procesin e rivlerësimit kalimtar dhe për të cilët janë dorëzuar në vijim nga organet e 

rivlerësimit dosjet me aktet e vlerësimit profesional që janë marrë gjatë procesit të rivlerësimit.  

 

Në pikën  II të projektvendimit përcaktohet caktimi i relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për 

vlerësimin për secilin gjyqtar, proces i cili realizohet nëpërmjet shortit midis anëtarëve të 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për relatorin, dhe ndërmjet dy 

nëpunësve të Njësisë së Vlerësimit Etik dhe Profesional, sipas nenit 12 pika 2 të Vendimit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263 datë 21.11.2019 “Për miratimin e rregullave plotësuese  të 

vlerësimit të gjyqtarëve”. 

 

Në procedurën e shortit që do të zhvillohet për përzgjedhjen e relatorit për secilin gjyqtar, 

Komisioni ka vlerësuar që të përfshihen të tre anëtarët e KVEVP, duke siguruar një shpërndarje 

të barabartë mes tyre. Ndërsa lidhur me numrin e nëpunësve përgjegjës që do të angazhohen në 

vlerësimin etik dhe profesional sipas këtij projekt-akti, propozohet të përfshihen në short të 

njëjtët nëpunës përgjegjës, znj{…}dhe znj. {…}.  

 

Lidhur me procedurën, Komisioni propozon të fillohet me përzgjedhjen e relatorit për secilin 

gjyqtar, duke respektuar barazinë në shpërndarje, 1 (një) për secilin. Bazuar në të njëjtin parim, 

më pas do të vijohet me përzgjedhjen e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, duke u caktuar znj. 

Habili nëpunëse për vlerësimin për 5 vlerësime, ndërsa znj, Hoxha për 4 vlerësime. 

 

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

në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

                                       

PËR KOMISIONIN E VLERËSIMIT TË ETIKËS DHE 

VEPRIMTARISË PROFESIONALE 

 


