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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 

 

 

VENDIM 

Nr. 17, datë 17.01.2022 

 

PËR 

ANULIMIN E VENDIMIT NR.464, DATË 01.12.2021, TË ZËVENDËSKRYETARIT TË 

GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 17.01.2022, si u njoh me materialet e 

çështjes, relacionin “Për anulimin e vendimit nr.464, datë 01.12.2021, të Zëvendëskryetarit të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”, përgatitur nga relatorja znj. Irena Plaku, si dhe pasi 

shqyrtoi propozimin e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe të Veprimtarisë Profesionale, 

 

     V Ë R E N; 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

1. Më datë 01.12.2021 Zv/Kryetari i Gjykatës Rrethit Gjyqësor Gjirokastër ka marrë vendimin 

me nr.464 “Për zbritjen e ditëve të mungesës në punë me lejen vjetore të pakryer, të gjyqtares 

{…}”, duke vendosur;  

1. Zbritjen nga ditët e pushimeve vjetore të pakryera nga gjyqtarja {…}, të ditëve 1, 8, 22 dhe 29 

të muajit tetor 2021, si dhe datat 5, 12, 19, 26 të muajit nëntor 2021. 

2. Ky vendim i njoftohet gjyqtares {…}, e cila ka të drejtën e ankimit në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor, brenda 7 ditëve nga dita e njoftimit të këtij vendimi. 

 

2. Në arsyetimin e vendimit Zv/Kryetari shprehet midis të tjerash se: “... Kancelarja e Gjykatës 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër në zbatim të urdhrit nr.30, datë 30.03.2015 të Kryetarit të Gjykatës, 

ka sjellë informacion se gjyqtarja {…}, ka munguar në punë në datat 1, 8, 22 dhe 29 të muajit 

Tetor 2021, si dhe datat 5, 12, 19, 26 të muajit Nëntor 2021. Nuk rezulton se gjyqtarja {…} të ketë 

paraqitur ndonjë shkak të justifikuar në lidhje me mosparaqitjen në punë në datat e mësipërme... 

Sipas informacionit të Kancelares së Gjykatës, rezulton se gjyqtarja {…} ka 11 (njëmbëdhjetë) 

ditë leje vjetore të pakryera nga leja vjetore e vitit 2021. Me kërkesë të gjyqtares është miratuar 

dhënia e 3 ditë leje për ditët 15, 18 dhe 19 Tetor 2021, duke u kompensuar nga 11 ditë leje të 

pakryera. Konstatohet se ditët e munguara nga gjyqtarja për muajt Tetor 2021 dhe Nëntor 2021, 

janë 8 ditë. Ndërkohë, po 8 ditë janë dhe ditët e pushimeve vjetore të pakryera për vitin 2021.” 

3. Ky vendimi i është njoftuar gjyqtares {…} po në datë 01.12.2021.  
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4. Më datë 01.12.2021, gjyqtaria {…} nëpërmjet postës elektronike kontakt@klgj.al, ka paraqitur 

ankimin ndaj vendimit të mësipërm, ankim i cili është regjistruar me nr.5270/2 prot., datë 

02.12.2021. Gjithashtu, një ankim i tillë është depozituar në Këshill në datë 06.12.2021, i 

regjistruar me aktin nr.5270/3 Prot., datë 06.12.2021. 

 

5. Në ankimin e saj, gjyqtarja parashtron se nuk ka kryer mungesë të pajustifikuar në punë, duke 

pretenduar se: “...kam organizuar detyrën time si gjyqtare, në mënyrë që të jem produktive, duke 

realizuar seancat gjyqësore/përgatitore në katër ditë të javës, nga e hëna deri në të enjte, 

ndërkohë, ditën e premte e shfrytëzoj për studimin e dosjeve gjyqësore, arsyetimin e 

vendimeve...punë kërkimore/hulumtuese mbi vendimmarrjet e Gjykatës së Lartë, Gjykatës 

Kushtetuese dhe gjykatave të huaja, por edhe veprime administrative......për t’u paraqitur pranë 

Këshillit të Lartë Gjyqësor ose Shkollës së Magjistraturës, me qëllim depozitimin e 

dokumentacioneve të kërkuara apo realizimin e takimeve, si dhe pjesëmarrja në seminare”.  

 

6.  Në vijim të ankimit, gjyqtarja thekson se: “në rastin konkret nuk ndodhemi në kushtet e nenit 

23 pika 10 dhe neni 102/1, germa “f” të ligjit, në lidhje me mungesën në detyrë të gjyqtarit, për 

sa kohë nuk ka të planifikuar seanca gjyqësore/përgatitore dhe si e tillë nuk ka pasoja në ushtrimin 

e funksionit.” 

 

7. Sipas informacionit të marrë nga kancelaria e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, tё 

dhёnё nёpёrmjet e-mail-it tё datës 15.12.2021, ka rezultuar se në datat 1, 8, 22 dhe 29 të muajit 

Tetor 2021, si dhe datat 5, 12, 19, 26 të muajit Nëntor 2021 gjyqtaria {…} nuk ka pasur të 

planifikuara seanca dhe se ajo rregullisht nuk planifikon seanca ditëve të premte dhe për rjedhojë 

nuk zhvillon gjykimi. 

 

8. Nga tërësia e fakteve rezulton se mungesa e gjyqtares në zyrë të premteve të muajve Tetor dhe 

Nëntor ka qenë pothuajse e plotë1 dhe sipas pretendimeve të gjyqtares këto ditë kanë qenë të 

planifikuara për kryerjen e veprimeve në funksion të detyrës së saj si gjyqtare apo që ndikojnë në 

rritjen e saj profesionale, e cila mund të kryhet edhe jashtë zyrës së saj.  

 

9. Sipas informacionit dhe dokumentacionit që disponohet pranë Departamentit të Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, z.Arben Dosti, ushtron detyrën e 

gjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, bazuar në Dekretin e Presidentit të 

Republikës nr. 9244, datë 25.09.2015, ku vijon dhe sot ushtrimin e funksionit të gjyqtarit. Duke 

filluar nga data 10.01.2019, z.Arben Dosti ushtron detyrën e zëvendëskryetarit të kësaj gjykate. 

 

10.  Gjithashtu, sipas informacionit që disponohet në Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Administrative të Këshillit, ankuesja, znj. {…}, me vendimin nr. 127, datë 

19.07.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor është emëruar gjyqtare dhe me vendimin nr. 151, datë 

 
1 Me përjashtim të datës 15 Tetor 2021, ditë e premte, ditë e cila nuk rezulton të jetë zbritur nga leja vjetore. 
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30.07.2019, është caktuar në pozicion në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, ku dhe 

aktualisht vazhdon të ushtrojë detyrën e gjyqtares. 

 

II. Kuadri ligjor. 

 

Ligji nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”, i ndryshuar2 

 

11. Neni 37, shkronja “d”, përcakton “Kompetencat e kryetarit të gjykatës” ku ndër të tjera 

parashikohet se: “….d) mbikëqyr disiplinën në punë të gjyqtarëve dhe kërkon fillimin e hetimit kur 

dyshohet shkelje disiplinore e gjyqtarëve në gjykatat e tyre;”; 

 

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

i ndryshuar3 

12.  Neni 3 sanksionon vlerat themelore. Sipas këtij neni, në pikën 5 të tij parashikohet se: “5. 

Sjellja e magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit dhe jashtë tij garanton ruajtjen dhe forcimin e 

besimit të publikut te sistemi i drejtësisë, profesioni ligjor dhe palëve në proces. 4. Magjistrati 

ushtron funksionet me drejtësi, në mënyrë korrekte, në kohë të arsyeshme, të ndërgjegjshme, të 

kujdesshme, të zellshme dhe sistematike, me objektivitet, vetëpërmbajtje dhe maturi.” 

 

13. Neni 4 i titulluar “Standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes”, parashikon se: “1. 

Magjistrati merr të gjitha masat e arsyeshme për të ruajtur dinjitetin e funksionit, duke përfshirë 

veprimtaritë e kryera edhe kur magjistrati nuk është duke ushtruar funksionet zyrtare. 2. 

Magjistrati merr të gjitha masat për të mbrojtur dhe forcuar: a) dinjitetin dhe standardet e 

funksionit të tij; b)reputacionin e organeve të drejtësisë dhe besimin e publikut në sistemin 

gjyqësor dhe atë të prokurorisë; c) statusin e funksionit të magjistratit. 

 

14. Neni 23, pika 10 “Pushimet vjetore” që përcakton se: “10. Magjistrati nuk mund të kryejë 

mungesa në detyrë, me përjashtim të rasteve të justifikuara, të parashikuara në legjislacionin në 

fuqi. Kryetari, me vendim të arsyetuar me shkrim, zbret nga periudha e pushimit vjetor të të njëjtit 

vit ditët e mungesës së pajustifikuar. Magjistrati ka të drejtë të ankimojë vendimin e Kryetarit, në 

Këshill brenda 7 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Nëse zbritja nuk mund të realizohet, 

kryetari njofton Këshillin, i cili merr masa që magjistrati të mos paguhet për ditët që ka munguar.” 

 

Kodi i Etikës Gjyqësore4 

 

15. Kreu II, Seksioni D i Kodit vendos “Parimin e kujdesit të duhur dhe profesionalizmit”, 

duke parashikuar shprehimisht se: “10. Gjyqtari i kryen me kujdes dhe efikasitet detyrat e tij në 

 
2 Ndryshuar me ligjin nr.46/2021. 
3 Ndryshuar me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 34, datë 10.04.2017, me ligjin nr.48/2019, ligjin nr.15/2020, 

ligjin nr.149/2020 dhe ligjin nr.50/2021. 
4 Miratuar me vendimin 171, datë 22.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor 
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kohë dhe pa vonesë. Funksionet gjyqësore ushtrohen me nivelin më të lartë të aftësive profesionale. 

Profesionalizmi, sikundër edhe kujdesi i duhur, janë parakushte për kryerjen e detyrave gjyqësore. 

Ushtrimi i funksioneve nga ana e gjyqtarit ka përparësi mbi të gjitha aktivitetet e tjera. Sipas këtij 

parimi, gjyqtari: a) trajton dhe gjykon çështjet brenda një afati të arsyeshëm të përshtatshëm për 

çështjen në fjalë, pa cenuar cilësinë e vendimit. Për secilën procedurë, atje ku ligji nuk parashikon 

shprehimisht, ai kujdeset që të përcaktojë afate të arsyeshme për palët dhe për veten e tij; 

b)siguron administrim të drejtë të procesit gjyqësor dhe ndërvepron me profesionalizëm me 

administratën gjyqësore; c) i kushton kujdes çdo pretendimi të bërë për shkeljen e të drejtave të 

një pale ose të një dëshmitari, duke përfshirë edhe pretendimet për keqtrajtim; ç) ia kushton 

veprimtarinë profesionale ushtrimit të funksionit dhe administrimit të drejtësisë; d) kujdeset që 

angazhimi i tij në veprimtari jashtëgjyqësore të mos cenojë kryerjen me përkushtim të detyrave 

gjyqësore; dh) synon në mënyrë të vazhdueshme të arrijë nivele të larta të aftësive profesionale; 

e) ndërmerr hapa të arsyeshëm për të ruajtur dhe rritur njohuritë, aftësitë dhe cilësitë personale, 

të nevojshme për kryerjen e detyrave gjyqësore; ë) kujdeset për zhvillimin e aftësive të tjera, në 

përshtatje të risive teknologjike që ndikojnë në punën e tij; f) informohet rregullisht në lidhje me 

zhvillimet e së drejtës ndërkombëtare, të detyrueshme për zbatim në Republikën e Shqipërisë; 

g)bashkëpunon dhe ndërvepron me kolegët për shkëmbimin e përvojës dhe njohurive 

profesionale;..... .” 

 

Kodi i Procedurave Administrative 

 

16. Neni 109 sipas të cilit: “Një akt administrativ është i paligjshëm nëse..... d) është në 

kundërshtim me ligjin material; ...”. 

 

17. Neni 113 sipas të cilit: “1. Një akt administrativ mund të anulohet apo shfuqizohet, 

kryesisht nga organi publik që ka kompetencë të nxjerrë aktin, nga organi i tij epror apo nga një 

organ tjetër i parashikuar shprehimisht me ligj. 2. Anulimi i një akti administrativ ka pasoja për 

të shkuarën, ndërsa shfuqizimi i aktit administrativ ka pasoja vetëm për të ardhmen. Anulimi dhe 

shfuqizimi mund të jenë të pjesshëm apo të tërësishëm. 3. Anulimi ose shfuqizimi bëhen me një akt 

të ri me shkrim, i cili anulon, shfuqizon, ndryshon apo plotëson aktin e parë.” 

 

18.  Neni 136 sipas të cilit: “1. Ankimi ndaj një akti administrativ shqyrtohet, në radhë të parë, 

nga vetë organi publik kompetent, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj. 2. 

Organi publik kompetent fillimisht shqyrton nëse ankimi është i pranueshëm dhe vetëm nëse ankimi 

është i pranueshëm, shqyrton ligjshmërinë dhe përshtatshmërinë e aktit administrativ të ankimuar. 

Nëse është e nevojshme, organi publik kompetent mund të kryejë hetime administrative shtesë. 3. 

Nëse anulimi, shfuqizimi ose ndryshimi i aktit administrativ të ankimuar apo nxjerrja e aktit të 

refuzuar do t’i shkaktonte dëm një pale tjetër, organi kompetent duhet t’i japë asaj mundësinë për 

t’u dëgjuar, sipas neneve 87 dhe 88, të këtij Kodi, përpara marrjes së vendimit për ankimin e 

paraqitur. 4. Kur organi publik kompetent vlerëson se ankimi është i pranueshëm dhe plotësisht i 

bazuar, ai me një akt të ri administrativ anulon, shfuqizon ose ndryshon aktin e ankimuar, ose 
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përkatësisht nxjerr aktin e refuzuar, siç është kërkuar nga pala. 5. Kur organi publik kompetent 

vlerëson se ankimi nuk është i pranueshëm dhe plotësisht i bazuar, pa vonesë dhe pa u shprehur 

mbi të, e përcjell atë për shqyrtim dhe vendimmarrje tek organi epror, së bashku me të gjitha 

dokumentet përkatëse të dosjes dhe një raport me shkrim të qëndrimit të tij. 

19. Neni 137 sipas të cilit: “1. Në rastin e parashikuar nga pika 5, e nenit 136, të këtij Kodi, 

organi epror shqyrton ankimin e përcjellë nga organi kompetent dhe, nëse është e nevojshme, 

zhvillon hetime shtesë, apo urdhëron organin kompetent që të zhvillojë hetime shtesë dhe të 

njoftojë për to. Pikat 2 dhe 3, të këtij neni, zbatohen edhe në këtë rast. 2. Organi epror, me akt 

administrativ, refuzon ankimin nëse ai rezulton të jetë i papranueshëm apo i pabazuar. 3. Nëse 

organi epror vlerëson se pjesa urdhëruese e aktit administrativ të ankimuar është e ligjshme, por 

arsyet e dhëna janë të tjera nga ato që ka dhënë organi kompetent publik në aktin e ankimuar, apo 

vlerëson se arsyetimi i tij nuk është i plotë, ai refuzon ankimin dhe paraqet arsyetimin e ri. 4. Nëse 

organi epror vlerëson se ankimi është i pranueshëm dhe i bazuar, ai vendos përfundimisht me një 

akt të ri duke anuluar, shfuqizuar apo ndryshuar, plotësisht apo pjesërisht, aktin e ankimuar, ose 

përkatësisht duke nxjerrë aktin e kërkuar nga pala. 5. Nëse nuk është parashikuar shprehimisht 

ndryshe nga ligji, akti i organit epror mund të jetë vetëm në dobi të palës ankuese.” 

 

III. Vlerësimi lidhur me çështjen. 

 

20. Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 147, pika 1 të Kushtetutës së Republikës, si dhe 

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

sistemit gjyqësor, i cili siguron pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor 

në Republikën e Shqipërisë. Në vijim, ndërsa neni 145, pika 1 e Kushtetutës sanksionon se 

gjyqtarët janë të pavarur dhe u nënshtrohen vetëm Kushtetutës dhe ligjeve, neni 147/a, pika 1, 

shkronjat “b” dhe “ç” i saj përcakton si funksione të Këshillit të Lartë Gjyqësor vendosjen e masave 

disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe miratimin e rregullave të etikës gjyqësore, si dhe mbikëqyrjen e 

respektimit të tyre.  

 

21. Në referim të dispozitave kushtetuese të sipërcituara, Ligji 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 3 të tij sanksionin 

vlerat themelore të cilat udhëheqin sjelljen e çdo magjistrati, duke ritheksuar ushtrimin e funksionit 

nga ana e tij, në përputhje me ligjin dhe Kushtetutën, në mënyrë të pavarur, të paanshme, pa ndikim 

dhe paragjykime, me drejtësi, në mënyrë korrekte, në kohë të arsyeshme, të ndërgjegjshme, të 

kujdesshme, të zellshme dhe sistematike, me objektivitet, vetëpërmbajtje dhe maturi, me qëllim 

kryesor që gjatë ushtrimit të funksionit dhe jashtë tij, magjistrati të garantojë ruajtjen dhe forcimin 

e besimit të publikut te sistemi i drejtësisë. 

 

22. Ndërsa, neni 140, pika 1 e Kushtetutës parashikon përgjegjësinë e gjyqtarit sipas ligjit, 

Ligji nr.96/2016, në nenet 101, 102 dhe 103, përcakton rastet e shkeljeve disiplinore në lidhje me 

ushtrimin e funksionit dhe jashtë tij, të cilat passjellin përgjegjësinë disiplinore të magjistratit, si 

dhe detyrimin ligjor që duhet të ketë Kryetari i Gjykatës për të paraqitur çdo ankesë pranë 
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Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për rastet kur ka të dhëna të besueshme që një magjistrat ka kryer 

një shkelje disiplinore.5 

 

23. Në zbatim të nenit 83/1 të ligjit 115/2016, të nenit 4 pika 3 të Ligjit 96/2016 dhe objektivave 

e standardeve të shprehura në disa akte ndërkombëtare, në veçanti duke marrë në konsideratë 

Parimet e Bangalores për Sjelljen e Gjyqtarëve, nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, me vendimin 

e tij nr.171, datë 22.04.2021, është miratuar Kodi i Etikës Gjyqësore, i cili përcakton jo vetëm 

standardet e etikës gjyqësore dhe rregullat e sjelljes së gjyqtarëve, por edhe mënyrën e mbikëqyrjes 

së zbatimit të tyre nga Kryetari i Gjykatës si dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

 

24. Në këndvështrimin e gjithë këtij kuadri normativ, është e qartë se gjyqtarët gjatë ushtrimit 

të funksionit të tyre kushtetues, duhet të respektojnë pavarësinë dhe paanësinë e gjyqësorit, 

solemnitetin dhe të drejtat e palëve në proces, të shmangin çdo qëndrim apo sjellje paragjykuese 

në raport me pjesëmarrësit në proces gjyqësor, të garantojnë në zgjidhjen e drejtë të çështjeve që i 

janë besuar, të jenë efiçentë dhe të arsyetojnë vendimet gjyqësore. Në këtë aspekt, Kodi i Etikës 

gjyqësore është si një etalon matës i standardit të sjelljes që duhet të kenë magjistratët, në vlerësim 

të performancës së tyre si dhe të përgjegjshmërisë, edhe në aspektin e disiplinës në punë.   

 

25. Gjithashtu, magjistratët gjatë funksionit të tyre ushtrojnë pushtetin gjyqësor dhe janë garant 

të ekzistencës së shtetit të së drejtës, për rrjedhojë, ata duhet të karakterizohen nga standarde shumë 

të larta të integritetit të tyre, të cilat u imponojnë kufij në stilin e jetesës, në përputhje me parimet 

dhe normat e moralit, brenda dhe jashtë zyrës së tyre.  

 

26. Një ndër parimet e sanksionuara në Kodin e Etikës Gjyqësore është ai i “kujdesit të duhur 

dhe profesionalizmit”. Sipas tij, gjyqtari i kryen me kujdes dhe efikasitet detyrat e tij, në kohë, pa 

vonesë, ndërsa funksionet gjyqësore ushtrohen me nivelin më të lartë të aftësive profesionale. 

Profesionalizmi, sikundër edhe kujdesi i duhur, janë parakushte për kryerjen e detyrave gjyqësore6.  

 

27. Gjyqtari, gjatë ushtrimit të funksionit duhet të trajtojë dhe gjykojë çështjet që i caktohen 

brenda një afati të arsyeshëm të përshtatshëm, pa cenuar cilësinë e vendimit, duke u kujdesur që 

të përcaktojë afate të arsyeshme për palët dhe për veten e tij. Ai duhet të sigurojë administrim të 

drejtë të procesit gjyqësor dhe t’i kushtojë kujdes çdo pretendimi të bërë për shkelje të të drejtave. 

Veprimtaria profesionale e tij duhet t’i kushtohet ushtrimit të funksionit dhe administrimit të 

drejtësisë, duhet të mos cenojë kryerjen me përkushtim të detyrave gjyqësore dhe në mënyrë të 

vazhdueshme duhet të synojë arritjen e nivele të larta të aftësive profesionale, duke ndërmarrë hapa 

të arsyeshëm për të ruajtur dhe rritur njohuritë, aftësitë dhe cilësitë personale, të nevojshme për 

kryerjen e detyrave gjyqësore. 

 

 
5 Shih edhe nenin 119, pika 2, shkronja “c” dhe nenin 102, pika 1, shkronja “nj” të ligjit 96/2016 
6 Shih Seksionin D, pika 10 të Kodit të Etikës Gjyqësore 
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28. Ligji nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”, i ndryshuar, konkretisht neni 37 

shkronja “d” e tij, sanksionon kompetencat e kryetarit, një ndër detyrat e të cilit është edhe 

mbikëqyrja e disiplinës në punë e gjyqtarëve. Në zbatim të këtij parashikimi është kompetencë e 

kryetarit të gjykatës ndjekja e disiplinës në punë e gjyqtarëve. 

 

29. Vendimi nr.464, datë 01.12.2021, i Zëvendëskryetarit së Gjykatës Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër, ka dalë në bazë të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”, i 

ndryshuar, për sa kohë që në nenin 26, pika 2 të këtij ligji, zëvendëskryetari i gjykatës ushtron 

detyrat e kryetarit në kushtet e mungesës së tij në detyrë. Si i tillë, ky vendim është dhënë nga 

organi kompetent, brenda fushës së kompetencës së ngarkuar nga ligji. 

 

30. Vendimi i mësipërm është ankimuar nga gjyqtarja {…} në Këshill brenda 7/ditëve nga dita 

e njoftimit. Ankimi shoqërohet nga aktet provuese të përshkruara më sipër, e si i tillë, plotëson 

kushtet e pranueshmërisë për shqyrtim, në përputhje me kërkesat e neneve 136 dhe 137 të Kodit 

të Procedurave Administrative, duke detyruar organin epror, në këtë rast Këshillin, të shqyrtojë 

ligjshmërinë dhe përshtatshmërinë e aktit administrativ të ankimuar.  

 

31. Duke marrë në analizë rrethanat e çështjes dhe provat e paraqitura shtrohen, veç të tjerash, 

për diskutim çështjet:  

i) A do të konsiderohet si bazë e mjaftueshme faktike vetëm konstatimi i mosprezencës së 

gjyqtarit në Gjykatë, ku ai ushtron funksionin, për t’u vlerësuar dhe kualifikuar rasti i 

ndodhur si mungesë në detyrë e tij? 

ii) Në rastin konkret ndodhemi para vlerësimit formal të mungesës në detyrë të ankueses, apo 

të mënyrës së organizimit të zbatimit të detyrave gjyqësore, në kuadër të pavarësisë 

organizative që ajo ka (qё ka çdo gjyqtar), sipas përcaktimeve normative që disiplinojnë 

sjelljen e gjyqtarit? 

 

32. Në lidhje me çështjen e parë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në qëndrimin e tij, të mbajtur në 

një çështje analoge,7 ka thekuar se në marrjen e një vendimi për zbritjen e ditëve të mungesës nga 

leja vjetore e pa kryer, kryetari i gjykatës duhet të shqyrtojë dhe të analizojë në mënyrë të plotë e 

të gjithanshme situatën. Marrja e vendimit vetëm duke u mbështetur në mosgjetjen e gjyqtarit në 

ambientet e gjykatës dhe mosnjoftimin për shkaqet e mosprezencës, është në zbatim të gabuar të 

ligjit material. Në vendimin objekt ankimi, zv.Kryetari është mjaftuar vetëm me konstatimin e 

Kancelares së Gjykatës pёr mosprezencёn e ankueses nё ambientet e gjykatёs dhe në faktin se nga 

ana e gjyqtares nuk rezulton të jetë paraqitur ndonjë shkak i justifikuar në lidhje me mosparaqitjen 

në punë. Në këtë vendim mungon tërësisht arsyetimi i pretendimeve të gjyqtares në lidhje me 

mosprezencën e saj në gjykatë ditët e premte, fakt i cili duhet të ketë qenë i ditur për zv.Kryetarin 

 
7 Në vendimin e tij nr.438 , datë 04.10.2021, “Për anulimin e vendimit nr.6, datë 30.07.2021 të Zëvendëskryetares së 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës”. 
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për shkak të detyrave të tij funksionale. Mosreagimi në kohë i zv.Kryetarit në lidhje me 

mosparaqitjen e ankueses, të cilën ai e konsideron të pajustifikuar, e vendos sot gjyqtaren në pozita 

të vështira për të realizuar mbrojtjen e saj dhe për ta korrigjuar atё “sjellje”. Konstatohet gjithashtu 

se, detyrёn pёr tё kontrolluar prezencёn e gjyqtares nё detyrё (kёtu referohet mosprezenca fizike 

nё ambjentet e gjykatёs) dhe ushtrimin e funksionit nga ana e saj kryetari ia ka deleguar kancelares 

sё gjykatёs, detyrё qё sipas ligjit e ka nё vlerёsim kryetari, ndёrsa funksioni i kancelarit ёshtё 

vetёm nё raport me nёpunёsit civil gjyqёsor, nёpёrmjet udhёzimit dhe mbikëqyrjen e punёs sё tyre, 

si dhe detyra tё tjera, sipas nenit 39 tё Ligjit Nr.98/2016, nё funksion tё gjykatёs dhe mbështetjes 

së veprimtarisë gjyqësore. Nё kёto kushte, nё organizimin e punёs sё menaxhimit tё gjykatёs dhe 

nё ushtrimin e kompetencave tё tij lidhur me mbikëqyrjen e disiplinës në punë, kryetari i gjykatёs 

duhet tё jetё tepёr i kujdesshёm dhe transparent, duke siguruar pavarësinë e gjyqtarit jo vetëm në 

vendimmarrje por edhe në atë të organizimit të punës.  

 

33. Marrëdhënia midis kryetarit e gjyqtarit nuk është një marrëdhënie hierarkie e varësie. Ajo 

duhet të karakterizohet nga ndërtimi i një ambienti pune në gjykatë mbi bazën e mirëkuptimit e 

bashkëpunimit, duke ruajtur pavarësinë në ushtrimin e funksioneve gjyqësore, e cila i shërben 

dhënies së drejtësisë dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarit. Ushtrimi i funksionit drejtues në 

gjykatë duhet të bëhet në shërbim të mirëadministrimit të drejtësisë. Edhe mbikëqyrja e disiplinës 

në punë nga ana e Kryetarit të Gjykatës duhet t’i përgjigjet këtij misioni. Nga ana tjetër, gjyqtari 

duhet të respektojë autoritetin e kompetencave që ligji i atribuon Kryetarit, jo vetëm si mbikëqyrës 

i etikës, solemnitetit dhe disiplinës në punë, por dhe si autoriteti përgjegjës që kujdeset për 

organizimin dhe funksionimin e administrimit gjyqësor, me qëllim garantimin e ushtrimit të 

funksioneve gjyqësore nga gjyqtarët e gjykatës të cilën ai drejton, duke mos cenuar nё asnjё 

moment funksionin e dhёnies sё njё drejtësie sa mё cilësore dhe brenda njё afati tё arsyeshёm, nё 

shërbim tё publikut. Në këtë aspekt, kompetencat që i caktohen gjyqtarit, për t’i mundësuar atij 

administrimin e drejtësisë gjatë ushtrimit të detyrave të tij, duhet të vendosen në diskutim dhe të 

konvergojnë me kompetencat që u rrjedhin nga ligji aktorëve të tjerë, gjithashtu përgjegjës për 

mirëadministrimin e kësaj drejtësie, siç janë kryetarët e gjykatave. 

 

34. Në çdo rast, vlerësimi i mosparaqitjes në detyrë të gjyqtarit, pa shkaqe të justifikuara, i cili 

çon në zbritjen nga periudha e pushimit vjetor të të njëjtit vit e ditëve të mungesës së pajustifikuar 

apo në mospagimin për ditët që gjyqtari ka munguar pa arsye, është në kompetencë të Kryetarit të 

Gjykatës apo Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilët duhet të marrin në analizë të gjitha rrethanat 

faktike që kanë lidhje me shkeljen e dispozitave urdhëruese të ligjit dhe të standardeve të etikës, 

parë këto në frymën e pasojave të ardhura, moscenimit të veprimtarisë gjyqësore, si dhe qëllimit 

për dhënien e një drejtësie cilësore, brenda afateve të arsyeshme. Ligji ёshtё i qartё se detyra e 

kryetarit lidhet  me verifikimin e zbatimit tё standarteve tё etikёs nga gjyqtari dhe mbikëqyrjen e 

disiplinës në punë, pjesë e së cilës është edhe rasti i  mosprezencës së gjyqtarit nё ushtrimin e 

detyrёs dhe nё vendin e punёs, kur ligji e parashikon tё domosdoshёm prezencёn e tij, tё cilat kanё 

sjellё pasoja nё mirёadministrimin e punёs sё gjyqtarit, por dhe tё trupёs gjyqёsore nё atё gjykatё. 

Kryetari zbret nga pushimet vjetore të pamarra ditët e mungesës së pajustifikuar në detyrë të 
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gjyqtarit, vetëm nëpërmjet një vendimi tё arsyetuar, por kurrsesi ai nuk mund të heqë ditët e punës 

së gjyqtarit. Nё kёtё rast, kompetenca e kryetarit, duke qenё se cenon njё tё drejtё kushtetuese tё 

gjyqtarit me pasoja mё tё rёnda, kufizohet vetёm me referimin e rastit nё Kёshill, i cili me njё 

vendim tё arsyetuar ka tё drejtё tё heqё ditёt e punёs sё gjyqtarit. Pra, paga e gjyqtarit dhe ditёt e 

punёs sё tij nuk mund tё hiqen nga kryetari i gjykatёs apo ndonjë strukturë tjetër administrative 

brenda gjykatës,  por vetёm nga Kёshilli.  

 

35. Në lidhje me çështjen e dytë të shtruar për diskutim, nga të dhënat rezulton se në datat 1, 

8, 22 dhe 29 të muajit Tetor 2021, si dhe datat 5, 12, 19, 26 të muajit Nëntor 2021, gjyqtarja nuk 

ka qenë prezent në zyrën e saj, nuk ka pasur të planifikuara seanca përgatitore/gjyqësore dhe nuk 

rezulton të jetë bërë pengesë për zhvillimin e veprimtarisë gjyqësore të gjykatës, referuar si pjesës 

arsyetuese të vendimit të zv/Kryetarit me nr.464, datë 01.12.2021, ashtu edhe informacionit tё 

marrё nga kancelaria e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, tё dhёnё nёpёrmjet email-it tё 

datës 15.12.2021. Nga tërësia e fakteve rezulton se mungesa e gjyqtares në zyrë të premteve të 

muajve Tetor dhe Nëntor ka qenë pothuajse e plotë8 dhe sipas pretendimeve të gjyqtares këto ditë 

kanë qenë të planifikuara prej saj për kryerjen e veprimeve në funksion të detyrës si gjyqtare apo 

që ndikojnë në rritjen e saj profesionale, e cila mund të kryhet edhe jashtë zyrës së saj.  

 

36. Duke u nisur nga mënyra e vetëorganizimit dhe ushtrimit të detyrave gjyqësore nga ana e 

ankueses, në rastin konkret, analiza që Zv.Kryetari duhej t’i bënte rastit konkret, qëndron në 

vlerësimin nëse ankuesja me sjelljen e saj (mungesën e prezencës e saj në gjykatë) ka balancuar 

në mënyrë të drejtë nga njëra anë, pavarësinë organizative në funksion të rritjes së efiçencës në 

punë të saj dhe nga ana tjetër, kujdesin e duhur në ruajtjen dhe moscenimin e veprimtarisë 

gjyqësore të të gjithë trupës gjyqësore të gjykatës ku ajo ushtron funksionin. Në rastin kur kjo 

balancë nuk do të ruhej, pra në rast se ankuesja me mungesën e saj do të cenonte apo rrezikonte të 

cenonte në ndonjë mënyrë veprimtarinë e saj gjyqësore apo të gjyqtarëve të tjerë, mungesa që do 

të sillte këtë pasojë, do të konsiderohej si mungesë në detyrë e saj, me përjashtim të rasteve kur 

ajo do të ishte e justifikuar me shkaqe objektive dhe të arsyeshme.  

 

37.  Efiçenca gjyqësore përkufizohet si dhënia e vendimeve cilësore brenda një afati të 

arsyeshëm (neni 6 i KEDNJ). Gjyqtarët duhet t'u përgjigjen vendimeve dhe politikave të miratuara 

nga autoritetet përgjegjëse për administrimin dhe menaxhimin e gjykatave, për të përmirësuar 

efiëencën, me kusht që këto vendime apo politika të mos ndërhyjnë në asnjë mënyrë në pavarësinë 

gjyqësore. Efiçenca duhet të lidhet sa me aspektet cilësore, aq edhe me ato sasiore. Ajo përfshin si 

gjyqtarin individual, ashtu edhe autoritetet përgjegjëse për organizimin dhe funksionimin e 

sistemit gjyqësor.9  

 

 
8 Me përjashtim të datës 15 Tetor 2021, ditë e premte, ditë e cila nuk rezulton të jetë zbritur nga leja vjetore. 
9 Rekomandimi CM/Rec (2010)12 i Komitetit të Ministrave drejtuar shteteve anëtare, i miratuar në datën 

17.11.2010. 



Faqe 10 nga 12 

 

38. Parimi i pavarësisë nënkupton pavarësinë e secilit gjyqtar individual në ushtrimin e 

funksioneve gjyqësore. Gjatë marrjes së vendimit gjyqtarët duhet të jenë të pavarur dhe të 

paanshëm dhe në gjendje të veprojnë pa asnjë kufizim, ndikim të pavend, presion, kërcënim apo 

ndërhyrje, direkte apo indirekte, nga çdo autoritet, duke përfshirë edhe autoritetet e brendshme të 

gjyqësorit. Organizimi hierarkik gjyqësor nuk duhet të dëmtojë pavarësinë individuale10. 

 

39. Gjatë ushtrimit të detyrave të tyre gjyqtarët duhet të jenë të vetëdijshëm për kontributin e 

tyre ndaj efiçencës dhe duhet të përdorin çdo mjet procedural të administrimit të çështjeve të 

parashikuar nga ligji, si dhe të demonstrojnë aftësi të organizimit personal (përpikmëri dhe 

disponueshmëri gjatë orareve të planifikuara të punës në zyrë, përgatitje të përshtatshme, njoftim 

të mungesave të planifikuara, raportim të menjëhershëm të mungesave të paevitueshme, etj.).  Ata 

duhet të kenë një shkallë të lartë profesionalizmi dhe t’i nënshtrohen obligimit për kujdes, për të 

qenë në përputhje me kërkesat për të gjykuar në kohëzgjatje të arsyeshme, duke ia dedikuar kohën 

më të madhe funksioneve gjyqësore, duke përfshirë aktivitetet e ndërlidhur, nё funksion tё rritjes 

sё efiçencës dhe cilёsisё. 

 

40. Në referim të kuadrit ligjor në fuqi, si dhe të rrethanave faktike të rastit konkret, të referuara 

nga palët në këtë procedurë, ushtrimi i funksionit të gjyqtarit, përpos faktit që nuk kufizohet me 

limite kohore/apo kohëzgjatje të kohës së punës, nuk lidhet domosdoshmërisht me qëndrimin në 

zyrë, për përmbushjen me korrektësi dhe efiçencë të detyrave të tij. Në këtë aspekt, gjyqtari gëzon 

pavarësi të plotë organizative gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, por gjithnjë, brenda kufizimeve 

që vendos ligji 96/2016 dhe Kodi i Etikës Gjyqësore. Vetëm këto të fundit vendosin kufizime të 

kësaj pavarësie të gjyqtarit dhe vetëm në aspektin e moscenimit të veprimtarisë gjyqësore si dhe 

respektimit të të drejtave të njeriut, në zbatim të nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut.11  

 

41. Në kryerjen e funksioneve gjyqësore gjyqtarët, ndryshe nga pjesa më e madhe e kategorive 

të tjera të funksionarëve publik, nuk i nënshtrohen, pikërisht për shkak të natyrës së veçantë të 

veprimtarisë së kryer, një paracaktimi të rreptë të orarit të punës, pasi ndёr tё tjera puna e gjyqtarit 

ёshtё dhe punё krijuese dhe hulumtuese. Funksioni gjyqësor ushtrohet në kushte pavarësie të 

gjyqtarit dhe për rrjedhojë, performanca e punës së tij, për më tepër, nuk mund të konsiderohet e 

përmbushur në kryerjen vetëm të veprimtarive të cilat janë të planifikuara në orë të paracaktuara, 

por përfshin edhe kryerjen e aktiviteteve profesionale, studimet, hulumtimet, arsyetimet e 

vendimeve gjyqësore dhe shumë veprimtari që lidhen dhe i shërbejnë detyrës, të cilat zhvillohen 

 
10 Ibid. 
11 “1. Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm, nga 

një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të 

drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim të tij. Vendimi 

duhet të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës mund t’i ndalohet shtypit dhe publikut gjatë tërë procesit ose 

gjatë një pjese të tij, në interes të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, kur kjo 

kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në proces ose në shkallën që çmohet tepër e 

nevojshme nga gjykata, kur në rrethana të veçanta publiciteti do të dëmtonte interesat e drejtësisë… .” 
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jashtë çdo orari të paracaktuar dhe normalisht mund të kryhen edhe jashtë zyrave gjyqësore. Njё 

ndёr detyrat e gjyqtarit ёshtё dhe hulumtimi dhe zbatimi i praktikave mё tё mira vendase dhe tё 

huaja, nё funksion tё dhёnies sё drejtёsisё dhe tё njё vendimi tё mirёarsyetuar, e cila ёshtё baza qё 

tregon dhёnien e njё vendimi tё drejtё e tё bazuar nё prova e ligj. Vetё ligji, për të mbrojtur dhe 

garantuar pavarësinë e gjyqtarit në organizimin e punёs, nuk ka pёrdorur termin “mungesa nё 

punё”, siç e ka pёrdorur rregullisht kur i ёshtё referuar ditёs sё punёs, por ka pёrdorur termin 

“mungesё nё detyrё”, pra njё mungesё nё ushtrimin e funksionit dhe detyrave tё gjyqtarit. 

 

42. Vendosja e një kohe pune rreptësisht të paracaktuar dhe detyrimi për të qenë i pranishëm 

në zyrë duhet të konsiderohet i përjashtuar për punën e gjyqtarit, nëse ai nuk ka aktivitet dëgjimor 

ose përmbushje të detyrave të tij funksionale që lidhen drejtpërdrejt me gjykatën, pa paragjykuar 

detyrimin për të qenë në dispozicion dhe për të qenë në gjendje për t'u paraqitur menjëherë në 

funksion, për ushtrimin e një detyre që duhet përmbushur në zyrë dhe për të qenë në gjendje për 

të arritur atje në një kohë të arsyeshme. 

 

IV. Konkluzioni 

 

43. Për sa arsyetohet më lart, Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson se vendimi nr.464, datë 

01.12.2021 i Zv/Kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër “Për zbritjen e ditëve të 

mungesës në punë me lejen vjetore të pakryer të gjyqtares {…}”, është një akt administrativ që bie 

në kundërshtim me ligjin material, konkretisht, me nenin 23, pika 10, të Ligjit 96/2016, i 

ndryshuar, e si i tillë, duhet të anullohet, duke vendosur pranimin e ankimit të paraqitur nga 

gjyqtarja {…}. 

 

PËR KËTO ARSYE :   

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 147, pika 1, 147/a, pika 1, shkronja “ç” të Kushtetutës 

së Republikës së Shqipërisë, nenet 62 pika 2 shkronja “ç”, 86 shkronja “ë” dhe nenin 97, pika 1 

shkronja “a” dhe pika 3 të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, 

të ndryshuar, në nenin 23 pika 10 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në ligjin nr.98/2016, “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor” i ndryshuar, në nenet 109, 113, 136 dhe 137 të Kodit të Procedurave Administrative, 

 

 

V E N D O S I : 

 

1. Pranimin e ankimit të gjyqtares {…}. 

2. Anulimin e vendimit të Zëvendëskryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër 

nr.464, datë 01.12.2021, “Për zbritjen e ditëve të mungesës në punë me lejen vjetore të 

pakryer të gjyqtares {…}”. 



Faqe 12 nga 12 

 

3. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet gjyqtares {…} dhe Zëvendëskryetarit të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.   

4. Ngarkohet Zëvendëskryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për marrjen e 

masave për zbatimin e këtij vendimi. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi 

të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 

 


