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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

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, të gjyqtares {...}, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  
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1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Lorena Gerveni, Drejtore pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me 

Jashtë dhe Botimet. 

3. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

8. Suela Methoxha, Përmbaruese gjyqësore. 

9. Staf 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, të gjyqtares 

{...}, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 8 shkurt 

2022. 

Siç jeni vënë në dijeni, në ditën e sotshme, nga ana e Këshillit do merren në 

shqyrtim 10 çështje.  

Pa humbur kohë fillojmë me çështjen e parë që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të 

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

të cilit është zonja Ukperaj. 

Brikena, për ty fjala. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 

Maksim Qoku: Zonja Kryetare, dua fjalën! 

Naureda Llagami: Po, Maksi! 
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Maksim Qoku: E kam për procedurë për rendin e ditës, prandaj do desha përpara 

se të fillojë Brikena. 

Naureda Llagami: Patjetër! 

 

Maksim Qoku: Faleminderit!  

Në zbatim të nenit 66 por edhe 67, pika 3, desha të propozoj futjen e një çështjeje 

në rendin e ditës. Propozimi im të hidhet për votim tek anëtarët. E kam fjalën në lidhje 

me projektvendimin që i përket zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit, në lidhje me raportin përfundimtar për auditin tematik që ka bërë për Këshillin e 

Lartë Gjyqësor. Natyrisht materiali është shpërndarë shumë herët të gjithë anëtarëve, u 

është vënë në dijeni edhe anëtarëve të rinj, e kanë në e-mailet e tyre, ndaj do desha që 

propozimi im të hidhej në votë, në lidhje me pranimin ose jo të kësaj çështjeje në rendin e 

ditës së sotshme. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Qoku! 

Atëherë, kemi një procedurë në lidhje me pjesën e hedhjes në votë. Ne kemi thënë 

që, që një çështje të jetë objekt i shqyrtimit, e para, duhet të propozohet nga tre ose nga 

gjashtë anëtarë të kalojë votimi. Në qoftë se nga ju vlerësohet që ta hedhim në votim? 

 

Maksim Qoku: Po, do ta vlerësoja që ta hedhim në votim. 

 

Naureda Llagami: E hedhim në votim çështjen për t’ u futur në rendin e ditës. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Në lidhje me rendin e ditës, unë mendoj që ta shtyjmë në një 

moment të dytë, duke qenë se do presim edhe një vendim mendoj. Gjithsesi, jam kundër 

për sot. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

 Ridvan Hado: Në parim dakord, por mendoj meqenëse nuk jemi të azhurnuar 

tamam lidhur me çështjen për t’u futur në rendin e ditës, ta spostojmë në një moment të 

dytë.  

 Naureda Llagami: Ridvan, kur votohet... 

 Ridvan Hado: Dakord. Jam dakord për t’u futur në rendin e ditës.  

 Alban Toro: Dakord.  
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 Fatmira Luli: Kundër. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Kundër, me arsyetimin që, në vijim të qëndrimeve të 

përhershme të Këshillit që kur një nga anëtarët ka pasur nevojë për t’u njohur me 

materialet, kemi votuar kundër përfshirjes në rendin e ditës. Faleminderit!    

 Brikena Ukperaj: Kundër, me arsyetimin që, në fakt e kam kërkuar edhe herë të 

tjera nga Komisioni i Planifikimit Strategjik që duhet të kemi një raport të hollësishëm 

lidhur me impaktin financiar dhe korrespondencën që kanë pasur me Ministrinë e 

Financave dhe në fakt duhet të vinte si propozim nga Komisioni miratimi apo jo i 

rekomandimit. Në dijeninë time, ka shumë padi, që sot janë në gjykata, lidhur me 

çështjen e pagave. Gjithashtu do të kërkoja edhe informacion mbi qëndrimet që ka pasur 

Këshilli lidhur me këto padi dhe gjithashtu me gjendjen, sa padi kemi sot të gjykuara, 

çfarë pretendohet dhe cili është qëndrimi i Këshillit lidhur me këto padi. Pra sot mendoj 

që materiali nuk është ezaurues për t’u futur në mbledhje plenare. Faleminderit!  

 Klodian Kurushi: Nuk jam dakord me propozimin për të futur në rendin e ditës 

diskutimin që lidhet me raportin e KLSH-së. Arsyeja është sepse jam i papërgatitur për të 

diskutuar në lidhje me përmbajtjen e tij. E kemi marrë materialin, por me thënë të 

vërtetën sot unë nuk jam i përgatitur që të lexoja paraprakisht dhe të isha i sigurt për të 

vijuar diskutimet lidhur me këtë material që propozohet për t’u futur në rendin e ditës së 

sotshme. 

 Naureda Llagami: Kundër, për të gjithë arsyet që thanë edhe kolegët. 

 Lidhur me kërkesën që ka zonja Ukperaj, pa diskutim, ne mund t’ju përcjellim të 

gjithë informacionin, sikurse edhe të gjithë të dhënat e tjera që na kanë ardhur edhe nga 

Ministria e Financës e cila vazhdon dhe i kërkon Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi 

qëndrimet jo konsistente në vlerësimet që ka bërë lidhur me pagesat në institucionet e 

drejtësisë, pavarësisht se jemi me të njëjtat paga referuese. Kështu që, jemi gjithmonë në 

komunikim. Pa diskutim që nga ana ime si Kryetare, por besoj edhe nga Komisioni, ne 

duam një zgjidhje dhe do donim që kjo e drejtë t’i garantohet të gjithë magjistratëve, por 

kjo kuptohet, brenda kuadrit ligjor dhe duke parë impaktin ekonomik që ka. 

 Propozimi rrëzohet. 

 Kalojmë me rendin e ditës. 

 Fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 
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 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Gjyqtarja {...} është vlerësuar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 pas dërgimit 

të dosjes me aktet e rivlerësimit nga organet e rivlerësimit kalimtar. Është njoftuar për 

projektraportin e vlerësimit. Nuk ka paraqitur kundërshtime. Nuk ka kërkuar të dëgjohet 

dhe gjithashtu nuk ka kërkuar të paraqesë prova të reja. Duke qenë që të gjithë anëtarët 

janë njohur me projekt-raportin që është një analizë e detajuar analitike e të gjitha 

burimeve të vlerësimit, po vazhdoj vetëm me pjesën e propozimeve që unë si relatore 

kam për mbledhje plenare lidhur me pikëzimin e aftësive të gjyqtares referuar katër 

kritereve të vlerësimit. 

Duke filluar së pari me “Aftësitë profesionale të gjyqtares” sipas treguesve 

përkatës: Lidhur me “Aftësitë për të parashtruar faktet e çështjes, identifikuar ligjin e 

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, propozohet shkallë shumë e lartë aftësie 

sepse në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se 

gjyqtarja ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve të 

çështjes dhe përshkrimin e tyre në mënyrë koncize, duke i referuar ato si ekstrakt të 

fakteve që kanë rezultuar nga administrimi dhe vlerësimi në mënyrë të integruar i 

provave të administruara në gjykim, duke evidentuar nëpërmjet referimit, provat mbi të 

cilat bazohet fakti konkret. Gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në përcaktimin e natyrës 

juridike të marrëdhënies objekt shqyrtimi, përcaktim të cilin e bën në mënyrë të shprehur, 

duke e referuar si konkluzion të analizës së saj mbi objektin dhe shkakun ligjor të padisë. 

Rezultojnë aftësi shumë të mira në identifikimin e normës/normave konkrete procedurale 

dhe/ose materiale të akteve ligjore dhe nënligjore, që gjejnë zbatim mbi faktin objekt 

shqyrtimi. Kur është rasti, ka identifikuar konfliktin e normave dhe ka arsyetuar lidhur 

me këtë aspekt, duke konkluduar mbi normën që prevalon apo gjen zbatim në zgjidhjen e 

çështjes. Shkalla e aftësisë është “shumë e lartë”, pikëzimi i propozuar është 25 pikë. 

Lidhur me treguesin e “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, 

propozohet pikëzim maksimal, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pasi referuar të dhënave 

që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi 

shumë të mira të interpretimit të ligjit procedural dhe material në shërbim të 

konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjet procedurale të analizuara, ashtu edhe në 

lidhje me zgjidhjen në themel të mosmarrëveshjeve objekt gjykimi. Në procesin e 

interpretimit të ligjit konstatohet përveç interpretimit të integruar të normave, kur ato janë 

në konflikt ose rregullojnë të njëjtën situatë, edhe interpretimi i pavarur dhe individual i 
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gjyqtares mbi qëllimin dhe kuptimin e tyre. Spikat aftësia e gjyqtares për të zbatuar, 

referuar dhe kur është rasti për të analizuar aspekte të procesit të rregullt ligjor, 

posaçërisht lidhur me elementin e barrës së provës, si dhe për të referuar parime të tjera 

procedurale dhe materiale, në mbështetje të interpretimi të dispozitave ligjore të 

zbatueshme. Në disa nga çështjet burim vlerësimi, gjyqtarja ka referuar edhe qëndrime të 

praktikes gjyqësore, kryesisht atë unifikuese dhe qëndrime të Kolegjit Administrativ të 

Gjykatës së Lartë. 

Lidhur me treguesin e “Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit”, 

propozohet shkallë “shumë e lartë” aftësie, pikëzimi 15 pikë, pasi referuar burimeve të 

vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në drejtim të 

qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit. Gjuha e përdorur dhe mënyra e 

organizimit të mendimit të shprehur, mundësojnë lexim të organizuar që ofron kalime 

logjike nga njëra pjesë e vendimit tek tjetra, në shërbim të argumentimit të çështjeve të 

ngritura prej saj për zgjidhje, apo zgjidhjes tërësore të çështjes. Zgjedhja për të shtruar 

çështje për vlerësim, organizimi i arsyetimit në drejtim të zgjidhjes së tyre në disa raste 

komplekse, si dhe mënyra e organizimit të arsyetimit në vendimet e tjera, në të cilat nuk 

është zgjedhur kjo mënyrë, i shërben qartësisë dhe kuptueshmërisë së vendimit, pa 

përsëritje dhe rikthim në çështje të analizuara më parë.  

Lidhur me “Strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, 

referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se 

gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të 

mirëorganizuar të vendimit sipas pjesëve përbërëse të tij. Në të gjitha vendimet e 

analizuara, ndjekja e një strukturë të njëjtë, të mirëpërcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar 

mbi bazën e ecurisë logjike, nga njëri paragraf në tjetrin dhe nga njëra pjesë e vendimit 

në tjetrën, i bën vendimet lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme dhe orienton drejt 

dhe saktë lexuesin lidhur me përmbajtjen e tyre. Kjo mënyrë e standardizuar e të 

shkruarit të mendimit dhe vlerësimit që gjyqtarja ka për çështjen konkrete, demonstron 

dukshëm shkallën e lartë të aftësisë së saj në drejtim të transmetimit sa më të kuptueshëm 

për lexuesin jo vetëm për atë që është vendosur, por edhe për arsyet ligjore pse është 

pranuar apo jo pretendimi i ngritur. Shkalla e aftësisë propozohet “shumë e lartë”, 

pikëzimi me 10 pikë. 

Lidhur me treguesin e fundit të këtij kriteri që është “Cilësia e analizës dhe e 

argumentimit logjik”, shkalla e aftësisë propozohet “shumë e lartë”, dhe pikëzimi me 25 
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pikë, pasi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, 

rezulton aftësi shumë e lartë në lidhje me argumentimin për çdo konkluzion të arritur mbi 

çështjet e analizuara, si në aspektin procedural ashtu edhe në lidhje me themelin, i cili 

bazohet në një analizë të detajuar dhe të integruar të provave, interpretim të qartë të ligjit 

të zbatueshëm dhe aplikimin e tij mbi faktin konkret, duke evidentuar qartë marrëdhënien 

shkak-pasojë dhe mënyrën e zbatimit të dispozitave ligjore mbi një situatë të caktuar. 

Arsyetimi i vendimeve është i qartë, i plotë dhe merr në analizë dhe i jep përgjigje 

pretendimeve dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse, duke përmbushur standardet e 

procesit të rregullt ligjor. 

Për kriterin e parë të aftësive profesionale të gjyqtares, propozohet niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm", me 100 pikë. 

Lidhur me kriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, për sa i përket 

“Respektimit të afateve ligjore”, propozohet pikëzimi me 15 pikë, pasi mbështetur në 

burimet e vlerësimit nuk rezultojnë të dhëna për çështje të shqyrtuara jashtë afatit ligjor. 

Gjithsesi është respektuar afati procedural i parashikuar në ligj për kryerjen e veprimeve 

të caktuara dhe kjo për shkak të natyrës së veçantë që ka gjykimi  administrativ. 

Lidhur me “Plotësimin e standardeve minimale kohore”, në fakt bëhet një analizë 

e detajuar në raport lidhur me të gjitha dosjet e analizuara në drejtim të këtij treguesi. Në 

përfundim të kësaj analize, duke bërë analizën logjike dhe atë matematikore të të dhënave 

statistikore, duke iu referuar analizës së burimeve të vlerësimit lidhur me: 

a) afatin e gjykimit të çështjeve administrative për të cilat zbatohet standardi 

minimal kohor, duke pranuar si të tillë atë 87-ditor dhe jo 1-mujor ;   

b) raportit të çështjeve të gjykuara tej afatit standard, me numrin total të çështjeve 

për të cilat zbatohet ky afat, i cili rezulton të jetë në masën 37 %; 

c) mesatares së kohëzgjatjes së gjykimit për të gjitha çështjet, e cila rezulton të 

jetë rreth 91 ditë ose 3 muaj; 

d) shkaqeve që kanë ndikuar në kohëzgjatjen e gjykimit sikurse është ngarkesa e 

gjyqtares gjatë periudhës së vlerësimit, e cila ka ndikuar në kohëzgjatjen e gjykimeve dhe 

për pasojë në pamundësinë e respektimit të standardeve orientuese për përfundimin e 

gjykimit të çështjeve; 

e) treguesin sasior të punës gjatë periudhës së vlerësimit gjatë së cilët gjyqtarja ka 

përfunduar 1181 nga të cilat 1224 çështje themeli, duke e tejkaluar standardin minimal 
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sasior “jo më pak se 450 çështje për 3 vjet”, me më shumë se 200%, në raport me 

standardin minimal sasior të punës. 

f) natyrën orientuese dhe jo detyruese të këtyre standardeve kohore, ku hapësira e 

vlerësimit është me e gjerë se treguesi i “respektimit të afateve ligjore”; kam vlerësuar që 

pavarësisht përqindjes së mësipërme, gjyqtarja duhet të pikëzohet me 5 pikë. 

Për sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, mbështetur në 

analizën e të dhënave statistikore, duke konsideruar afatin 87-ditor si standard minimal 

kohor për efekte të krahasimit të kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, rezulton se 

aftësia e gjyqtares për këtë tregues është e lartë, pasi edhe pse për gjysmën e kategorive të 

çështjeve, koha mesatare është më e gjatë se standardi, ajo tejkalohet me vetëm 8 ditë. Në 

këto kushte kam propozuar që vlerësimi për këtë tregues të jetë maksimal me 5 pikë.   

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve”, ai rezulton plus 99%, i 

cili është konstatuar edhe në raportin analitik ndihmës për procesin e rivlerësimit. 

Pikëzimi i gjyqtares sipas Metodologjisë është 10 pikë. 

Për sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimeve gjyqësore”, janë 

analizuar të gjitha vendimet gjyqësore dhe në përfundim të kësaj analize kam arritur në 

konkluzionin se vlerësuesi vlerëson rezultatet e analizës matematikore të të dhënave 

statistikore sipas një analize logjike të tyre, duke evituar shkaqe që nuk janë përgjegjësi e 

gjyqtarit. Gjithsesi ato nuk mund të çojnë në një pikëzim më të lartë, se rritja me një 

shkallë që i përgjigjet sipas Metodologjisë, koeficientit 20%. Prandaj edhe pse janë vetëm 

4 vendime të dorëzuara me vonesë, koha e kësaj vonese ndikon në mesataren e kohës së 

arsyetimit për një nga 2 kategoritë e çështjeve. Nga ana tjetër, koha mesatare e arsyetimit 

rezulton e tejkaluar, për të dy kategoritë, me një mesatare prej 26 ditësh, çka merret 

parasysh nga vlerësuesi në rritjen e nivelit të pikëzimit. Por ky nivel nuk mund të shkojë 

më shumë se rritja me një shkallë, prandaj është propozuar vlerësimi me 6 pikë (nga 15 

pikë). 

Për sa i përket kriterit tjetër të “Numrit mesatar të seancave gjyqësore dhe kryerja 

e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e seancave joproduktive”, numri i 

seancave ka rezultuar 1.3 seanca dhe ndërkohë që gjyqtarja ka kryer veprimet e 

nevojshme procedurale për shmangien e seancave joproduktive, propozohet pikëzimi me 

15 pikë. 

Për sa i përket kriterit të “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor”, ka rezultuar nga analiza e të gjitha dosjeve gjyqësore se 
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gjyqtarja ka shkallë aftësi shumë të lartë në këtë tregues, evidentuar në korrektësinë e 

planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale duke 

respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat 

proceduralë të gjykimit në veprimet përgatitore, seancat përgatitore, dhe seancat 

gjyqësore të zhvilluara. Pikëzimi me 20 pikë. 

Për sa i përket dy kritereve të tjera “Rregullshmërisë së dokumentacionit të 

dosjes” dhe “Saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes”, është propozuar 

pikëzimi maksimal si në drejtim të rregullshmërisë ashtu edhe të saktësisë dhe plotësisë 

së dokumentacionit.  

Përfundimisht, për kriterin e “Aftësive organizative”, propozohet niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm", me 91 pikë. 

 Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, në të gjithë 

treguesit, duke u bazuar në parimin e prezumimit nuk kanë rezultuar të dhëna që mund të 

afektonin në angazhimin në punë dhe në integritetin e shfaqur nga gjyqtarja. Po kështu 

edhe për sa i përket numrit të kërkesave për përjashtimin e gjyqtarit, nga dosjet nuk ka 

rezultuar që të ketë pasur kërkesa për përjashtimin e gjyqtares. Nuk rezulton përdorimi i 

gjuhës diskriminuese. Për të gjithë treguesit pikëzimi është propozuar të jetë 100 dhe 

niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Për sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, propozohet 

pikëzim maksimal për “Komunikimin e qartë dhe transparent me trupën gjyqësore dhe 

stafin administrativ”, “Respektimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave 

personale” po kështu në shkallë shumë të lartë. Gjithashtu në shkallë shumë të lartë 

aftësie është propozuar edhe për “Aftësinë e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të njohurive 

dhe përvojës profesionale me gjyqtarët dhe me administratën gjyqësore”, shkalla e 

komunikimit dhe e bashkëpunimit propozohet “shumë e lartë”, duke u propozuar me 10 

pikë.   

Për sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtares në programin e formimit vazhdues të 

Shkollës së Magjistraturës apo në trajnime të tjera profesionale jashtë këtij programi”, 

është analizuar dhe vlerësohet se pjesëmarrja e gjyqtares në aktivitete trajnuese dhe në 

trajnime të tjera është brenda kufijve 15-120 ditë, duke u pikëzuar me 20 pikë.  

Për sa i përket kriterit tjetër “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr 

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

rezulton që ka të dhëna. Gjyqtarja ka qenë lehtësuese në disa nga trajnimet e përmendura 
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specifikisht në raport në kuadër të programit të trajnimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës. Duke marrë parasysh angazhimin në pozitën e lehtësuesit si dhe sasinë e 

angazhimit është propozuar që nga 3 pikë, të rriten edhe 2 pikë të tjera dhe të shkojë 

pikëzimi me 5 pikë.   

Për sa i përket angazhimit të gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me median dhe 

kriterin e publikimeve ligjore akademike, në fakt nuk kanë rezultuar në dhëna për 

kontributin e gjyqtares, prandaj lidhur me kriterin e parë është propozuar pikëzimi me 3 

pikë, ndërsa me kriterin e fundit propozimi me 0 pikë. 

Përfundimisht për kriterin e “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, 

niveli i  vlerësimit propozohet të jetë "Shkëlqyeshëm", me 93 pikë. 

Përfundimisht është propozuar për të katër kriteret: për kriterin e “Aftësive 

profesionale”, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 100 pikë; për kriterin e “Aftësive 

organizative”, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 91 pikë; për kriterin e “Etikës dhe 

angazhimit ndaj vlerave profesionale”, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm”, me 100 pikë; 

për kriterin e “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm”, me 93 pikë. Vlerësimi i përgjithshëm "Shkëlqyeshëm" me 384 pikë. 

Faleminderit!  

Nëse ndonjë nga anëtarët ka pyetje në lidhje me projektraportin? 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Brikena! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim apo koment lidhur me raportin? 

Nëse jo, atëherë kalojmë në votim sipas propozimit të ardhur nga relatori, ku 

vlerësimi lidhur me nivelin e përgjithshëm është "Shkëlqyeshëm" me 384 pikë. Jemi 

dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  
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 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtares {...}, me 

qëllim gradimi për periudhën 2013-2016”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

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

profesional të gjyqtarit {...}, për vitin 2019, gjatë ushtrimit të detyrës së 

ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  
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1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Lorena Gerveni, Drejtore pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me 

Jashtë dhe Botimet. 

3. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

8. Suela Methoxha, Përmbaruese gjyqësore. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019, gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë, relatore 

znj. Brikena Ukperaj. 

 

  

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

e vlerësimit për vitin 2019 për magjistratin {...}. Edhe për këtë relatore është zonja 

Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Gjyqtari {...} është vlerësuar në mënyrë të përshpejtuar për vitin kalendarik 2019 

për shkak të aplikimit të tij në pozicionet e shpallura për ngritjen në detyrë. Gjatë kësaj 

periudhe gjyqtari ka ushtruar detyrën e ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë. 

Për sa i përket raportit të vlerësimit, pjesë përbërëse e tij është edhe raporti 

analitik i përgatitur nga nëpunësi përgjegjës për vlerësimin në të cilin ka një përshkrim të 

detajuar të të dhënave për të gjitha burimeve të vlerësimit, në mënyrë të veçantë për dy 

nga burimet kryesore të vlerësimit siç është vlerësimi i kolegjit përkatës (kolegji 

administrativ) dhe vlerësimi i kryetarit të Gjykatës së Lartë, z. {...} i cili ka ushtruar 

funksionin e zëvendëskryetarit në këtë gjykatë, lidhur me treguesit për të cilët, sipas 

Metodologjisë, është ngarkuar pikërisht kryetari për të dhënë mendim. 
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Lidhur me projektraportin e vlerësimit, bashkë me raportin analitik, janë njoftuar 

të gjithë anëtarët, është njoftuar në rrugë elektronike edhe gjyqtari i cili nuk ka paraqitur 

kundërshtime, nuk ka pasur kërkesë për prova të reja dhe nuk ka dëgjuar të dëgjohet në 

seancë dëgjimore. 

Duke qenë se ka përshkrim të detajuar të burimeve të vlerësimit në raportin 

analitik, në vijim të relatimit do t’i referohem vetëm propozimeve për mbledhjen plenare 

lidhur me katër kriteret e vlerësimit të ndihmësmagjistratit. 

Për sa i përket “Aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave”, në tërësi, në dokumentet ligjore të analizuara, në një pjesë 

të tyre, rezulton të ketë interpretim të dispozitave ligjore procedurale ose materiale që 

zbatohen në zgjidhjen e çështjes, në mbështetje të argumenteve të dhëna prej 

ndihmësmagjistratit për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore apo sugjerimit për 

vlerësimin në rrugë incidentale të kushtetutshmërisë dhe/ose ligjshmërisë së dispozitave 

të akteve nënligjore të zbatueshme në zgjidhjen e çështjeve. Mungesa e interpretimit 

abstrakt apo edhe të drejtpërdrejtë mbi faktin në disa prej dokumenteve ligjore të 

përzgjedhura me short, vjen si rezultat edhe i faktit që në mendimin e ndihmësit ligjor 

çështja e ardhur për rekurs nuk shtron diskutime ligjore dhe nuk përmban shkaqe ligjore 

rekursi, e në këtë kontekst, mendimi i ndihmësmagjistratit jepet në mënyrë koncize për 

mospranimin e rekursit, që korrespondon edhe konkluzionit të relacioneve respektive. Po 

ashtu, në disa prej dokumenteve ligjore ka referim në praktikën gjyqësore relevante, në 

mbështetje të opinionit ligjor mbi mënyrën e zbatimit të ligjit mbi faktet e çështjes 

konkrete, si dhe në dokumentet ligjore të analizuara, rezulton se pavarësisht se jo 

gjithmonë janë identifikuar më mënyrë të shprehur, referohen parimet procedurale dhe 

materiale apo qëndrimi i konsoliduar i praktikës gjyqësore të Kolegjit Administrativ të 

Gjykatës së Lartë. Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë 

tregues, rezulton se ndihmësmagjistrati ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit 

procedural dhe material, në mbështetje të opinionit ligjor në lidhje me zgjidhjen e 

çështjeve konkrete të ngritura në rekurs. Ky interpretim evidentohet qartë në disa prej 

dokumenteve ligjore të analizuara, ndërsa në pjesën tjetër të tyre, interpretimi i ligjit 

mungon, për shkak se çështja e ardhur për rekurs nuk shtronte diskutim ligjor. 

Propozohet shkallë e lartë aftësie për këtë tregues, me 25 pikë. 

Për sa i përket treguesit “Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së dokumentit 

ligjor”, nga tërësia e burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se 
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ndihmësmagjistrati tregon kujdes të shtuar për pasqyrimin e qartë, konciz dhe të saktë të 

fakteve të çështjes, të ecurisë procedurale të gjykimit, të shkaqeve të rekursit ose të mjetit 

tjetër ligjor me të cilin është investuar Gjykata e Lartë. Sa i përket paraqitjes së mendimit 

të ndihmësit ligjor, evidentohet një shkallë e lartë kujdesi në paraqitjen e plotë dhe të 

qartë të mendimit të tij dhe arsyetimit përkatës në mbështetje të tij, pavarësisht se në disa 

raste pjesa arsyetuese e mendimit është më e kufizuar krahasuar me pjesën tjetër të 

dokumenteve ligjore, duke u kushtëzohet nga natyra e çështjesh, pasi në disa raste 

mendimi i ndihmësit ligjor referon në mungesën e shkaqeve të rekursit sipas 

parashikimeve të ligjit procedural, shoqëruar gjithashtu me paraqitjen në mënyrë të 

shkurtuar të arsyes mbi të cilën mbështetet ky vlerësim. Është propozuar vlerësimi në 

shkallë shumë të lartë aftësie me 15 pikë. 

Për sa i përket “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të dokumentit 

ligjor” propozohet shkallë shumë e lartë e aftësisë, pikëzimi me 10 pikë, pasi në tërësi, 

referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, evidentojnë 

aftësi shumë të lartë në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të 

dokumentit ligjor, pavarësisht përmbajtjes që ka secila ndarje. Në të gjitha dokumentet 

ligjore të analizuara, ndjekja e një strukture të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë dhe të 

ndërtuar mbi bazën e ecurisë logjike, nga njëra pjesë e dokumentit ligjor në tjetrën, 

orienton drejt dhe saktë lexuesin. 

Për sa i përket “Cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik” propozohet shkallë 

shumë e lartë e aftësisë, pasi në tërësi, edhe pse në dokumentet ligjore të analizuara, nuk 

evidentohet e njëjta shkallë analize dhe argumentimi logjik, pasi në disa prej tyre 

komponenti analitik bazohet kryesisht në konkluzionin mbi zgjidhjen e çështjes, por duke 

u shoqëruar me një analizë të shkurtër se pse fakte të caktuara çojnë në këtë përfundim 

ligjor, kjo rezulton të jetë kushtëzuar nga natyra jo komplekse e çështjeve konkrete për të 

cilat konkludohet për mungesën e shkaqeve ligjore të rekursit/ankimit. Në dokumentet e 

tjera të analizuara, rezulton e qartë aftësia e ndihmësmagjistratit për të analizuar qartë dhe 

mbështetur në argumente ligjore dhe logjike, çështjet e shtruara për diskutim, duke 

veçuar në dy raste edhe argumentet e tij lidhur me nevojën e vlerësimit në rrugë 

incidentale të ligjshmërisë së akteve nënligjore përkatëse, dhe në një rast çështjen e 

ngritur për unifikimin e qëndrimit të kolegjit lidhur me pjesëmarrjen e personit të tretë në 

gjykim. Duke analizuar të gjithë metodologjinë e punës së ndihmësmagjistratit, e 

vlerësuar kjo bashkë me mendimin e kolegjit për vlerësimin e punës së 
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ndihmësmagjistratit, vlerësoj se aftësia e tij për këtë tregues duhet të vlerësohet “shumë e 

lartë” dhe të pikëzohet me 25 pikë.  

Përfundimisht, propozimi për kriterin e “Aftësive profesionale” është për nivelin e 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 100 pikë.  

Për sa i përket “Aftësive organizative të ndihmësmagjistratit”, “Treguesi sasior në 

përfundimin e dokumenteve ligjore për çështjet gjyqësore”, referuar burimeve të 

vlerësimit të pasqyruara në Raportin Analitik dhe tabelave me të dhëna statistikore për 

periudhën e vlerësimit vitit 2019, rezulton se ndihmësmagjistratit {...} ka përgatitur për 

relatim 76 çështje të kategorisë “rekurs”, në pritje të gjykimit nga Kolegji Administrativ, 

2 çështje të kategorisë “rekurs”, të përfunduara me vendim në dhomë këshillimi nga 

Kolegji Penal, 138 çështje të kategorisë “rekurs” të përfunduara me vendim në dhomë 

këshillimi nga Kolegji Penal, 1 çështje të kategorisë “kërkesa të tjera”, në pritje të 

gjykimit nga Kolegji Administrativ. Sa më sipër, rezulton se ndihmësmagjistrati {...} ka 

përgatitur për relatim 216 çështje themeli në vitin 2019 (duke hequr çështjen e kategorisë 

“kërkesë”) ose rreth 20 çështje themeli në muaj, duke përjashtuar këtu muajin gusht në të 

cilin zhvillohet leja vjetore e gjykatës. Ndërkohë, referuar statistikave dhe të dhënave të 

dërguara nëpërmjet komunikimit me e-mail me Gjykatën e Lartë, rezulton se ka 

përgatitur për relatim edhe 50 çështje të kategorisë “kërkesa të tjera”, pra jo çështje 

themeli, si dhe ka relatuar 39 çështje lidhur me praktika për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të formës së prerë dhe revokim të vendimit të pezullimit, të cilat nuk janë 

materializuar në relacione dhe për këtë shkak nuk janë përfshirë në tabelat me të dhëna 

statistikore. 

Sipas të dhënave të pasqyruara në Raportin Analitik, rezulton se 

ndihmësmagjistrati {...} ka përgatitur për relatim gjithsej 216 çështje themeli, ose rreth 

20 çështje në muaj, në standardin sasior në fuqi prej 20 çështjesh në muaj, treguesi i cili 

rezulton “Në standard”. 

Në Metodologjinë e Pikëzimit, lidhur me këtë tregues, parashikohet se analiza e të 

dhënave statistikore bazohet në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e 

papritur të volumit të çështjeve dhe aspekte të tjera që lidhen me kushtet e punës, të cilat 

mund të çojnë në një pikëzim më të lartë, deri në pikëzim maksimal. Referuar këtij 

parashikimi, duke marrë në konsideratë: (i) Vlerësimin e Kryetarit dhe Kolegjit të 

Gjykatës së Lartë, i cili lidhur me treguesin sasior të punës ka konkluduar se aftësitë e 

ndihmësmagjistratit janë tepër të larta; (ii) Volumin e çështjeve të tjera të përgatitura nga 
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ndihmësmagjistrati, të cilat nuk janë pjesë e të dhënave statistikore, por janë referuar nga 

Gjykata e Lartë, referuar vlerësimit të Kolegjit, (janë rreth 51 “kërkesa të tjera” si dhe 39 

relatime për praktikat e pezullimesh), vlerësoj se pikëzimi për këtë tregues duhet të bëhet 

në një nivel më të lartë, nga ai “në standard”,  në nivelin “mbi standard” dhe për këtë 

arsye është propozuar pikëzimi me 15 pikë. 

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të dokumenteve ligjore për çështjet 

gjyqësore”, propozohet aftësia e ndihmësmagjistratit për këtë tregues duke e vlerësuar 

rendimentin +99% dhe pikëzimin me 15 pikë. Edhe për këtë tregues është analizuar në 

projektraport vlerësimi e gjithë ecuria e të dhënave statistikore si dhe vlerësimi që ka bërë 

kolegji dhe kryetari efiçencës dhe shpejtësisë në trajtimin e çështjeve nga ana e 

ndihmësmagjistratit. 

Për sa i përket “Aftësisë për të përfunduar në kohë çështjet e ngarkuara”, 

nëntreguesi “Respektimi i standardeve minimale kohore”, sipas Metodologjisë së 

pikëzimit, nëpërmjet këtij treguesi, vlerësohet aftësia ndihmësmagjistratit për të 

përgatitur dokumentin ligjor brenda standardit minimal kohor të caktuar nga mbledhja e 

gjyqtarëve ose urdhri i kryetarit për Njësinë e Shërbimit Ligjor, për çdo kategori 

çështjesh, si raport mes numrit të çështjeve për të cilat dokumentet ligjore janë përgatitur 

tej standardit, me numrin total të çështjeve të përgatitura. 

Referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara në Raportin Analitik dhe tabelave 

me të dhëna statistikore të administruara në dosje, nuk rezultojnë të dhëna për të 

mundësuar përllogaritjen e kohës së përgatitjes së dokumenteve ligjore, pavarësisht faktit 

që në tabelat statistikore data e relacionit është e përcaktuar, por që prezumohet të mos 

jetë data e saktë e relacionit, për sa kohë që gjithmonë kjo datë përkon me datën e 

vendimit të Kolegjit të Gjykatës së Lartë, çka do të thotë që relacioni është përgatitur më 

përpara se data e dhënies së vendimit. Gjithashtu, në periudhën e vlerësimit nuk rezulton 

që kuadri ligjor dhe nënligjor, të kishte të përcaktuar kohën e përgatitjes së relacionit nga 

ndihmësi ligjor. Për këtë arsye është propozuar, bazuar në parimin e prezumimit dhe 

vlerësimit që ka bërë kolegji dhe kryetari i gjykatës vlerësimi i ndihmësmagjistratit me 15 

pikë, duke konsideruar treguesin brenda përqindjes nga “0-10%”. 

Për sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje të përgatitur për 

relatim”, propozohet pikëzimi me 20 pikë për të njëjtat arsyetime të relatuara më lart, në 

pamundësi që nga të dhënat statistikore të nxjerrim kohën e saktë mesatare të përgatitjes 

së çështjeve për relatim.  
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Për sa i përket “Metodologjisë së punës”, “Aftësisë për të evidentuar e kryer 

veprimet e nevojshme dhe shmangien e veprimeve joproduktive në funksion të 

organizimit të procesit gjyqësor”, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit në lidhje me aspektet për vlerësimin e këtij treguesi dhe mungesës së të 

dhënave konkrete dhe të plota lidhur me veprimet procedurale të kryera nga 

ndihmësmagjistrati në drejtim të efektivitetit dhe produktivitetit, në funksion të 

organizimit të procesit gjyqësor për çështjet e përzgjedhura me short për vlerësim, kam 

vlerësuar se aftësitë e ndihmësmagjistratit për këtë tregues janë shumë të larta dhe duhet 

të pikëzohen maksimalisht me 15 pikë. 

Për sa i përket “Aftësisë për të evindentuar brenda çështjeve të caktuara për 

relatim, ato që kërkojnë vëmendje të posaçme dhe që duhet të trajtohen me përparësi, për 

shkak të kërkesave procedurale”, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit në lidhje me këtë aspekt për vlerësimin e këtij treguesi, vlerësimit të kolegjit 

dhe kryetarit, mungesës së të dhënave për çështje konkrete të cilat përbëjnë çështje me 

përparësi në trajtim, si dhe të dhënat për numrin e kërkesave për pezullim të trajtuara nga 

ndihmësmagjistrati gjatë periudhës së vlerësimit, prezumohet se ai ka treguar aftësi 

shumë të larta në evidentimin dhe përgatitjen për relatim të të gjitha çështjeve të kësaj 

natyre. Për këtë arsye, kam propozuar vlerësim maksimal dhe shkallë shumë të larta 

aftësie. 

Për sa i përket “Rregullshmërisë, saktësisë dhe plotësisë së dosjes gjyqësore” edhe 

këtu evidentohet i njëjti fakt, relacionet nuk janë pjesë të dosjeve. Nga 6 dosje, vetëm në 

një dosje është i përfshirë relacioni, ndërsa në pesë të tjera nuk ka qenë relacioni pjesë e 

dosjes. Relacionet janë administruar nga sistemi i menaxhimit të çështjeve. Ndërkohë, 

duke marrë parasysh që çështjet janë përfunduar pasi ndihmësmagjistrati kishte 

përfunduar komandimin në Gjykatën e Lartë (pra çështje që janë relatuar pas vitit 2019), 

duke mbajtur parasysh edhe standardin që kemi mbajtur në vlerësimin e 

ndihmësmagjistratëve të tjerë, duke qenë se vlerësohet në këtë rast shkalla e kujdesit që 

duhet të tregojë ndihmësmagjistrati jo vetëm për ruajtjen e rregullshmërisë së akteve por 

edhe për përfshirjen në tërësi të tyre, sigurisht që një prej tyre është dokumenti ligjor i 

përgatitur prej tij, kam propozuar vlerësimin “mbi mesatar” në shkallë aftësie, duke e 

pikëzuar me 8 pikë. 

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, referuar 

mendimit të kryetarit, mendimit të kolegjit dhe në mungesë të të dhënave të tjera që 
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afektojnë indikatorët e këtij treguesi, propozohet shkallë “shumë e lartë” aftësie dhe 

niveli me 100 pikë. 

Po kështu, për sa i përket kriterit të fundit që ka të bëjë me “Aftësitë personale 

dhe angazhimi profesional”, në fakt qoftë për shkallën e komunikimit, qoftë për shkallën 

e bashkëpunimit, qoftë për pjesëmarrjen e ndihmësmagjistratit në veprimtari 

ndërinstitucionale dhe për publikimet ligjore, ka pasur të dhëna të cilat përmenden 

shprehimisht dhe në mënyrë analitike në raport. Për këtë arsye, në këtë tregues, është 

propozuar niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 100 pikë. 

Përfundimisht, për të katër kriteret e vlerësimit të ndihmësmagjistratit propozohet: 

“Aftësitë profesionale” – 100 pikë, "Shkëlqyeshëm"; “Aftësitë organizative” – 98 pikë, 

"Shkëlqyeshëm"; “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”- 100 pikë, 

"Shkëlqyeshëm"; “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” – 100 pikë, 

"Shkëlqyeshëm". Në tërësi, vlerësimi i përgjithshëm "Shkëlqyeshëm" me 398 pikë. 

Janë përpiluar në fund të projektraportit edhe propozimet dhe rekomandimet që 

kanë të bëjnë kryesisht me mbajtjen në konsideratë të vazhdueshme për angazhimin e 

gjyqtarit në trajnimin e gjyqtarëve, në veprimtari ndërinstitucionale, si dhe në fushën e 

publikimeve ligjore, me qëllim ndarjen e përvojës profesionale në dhënien e një 

kontributi sa më efektiv për përmirësimin e sistemit gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi projektraportin. 

Nëse jo, kalojmë në votim sipas propozimit të relatores. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, për vitin 

2019, gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”, 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”. (398 pikë) 

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar.  

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raportit 

vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit për vitin 2021”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  
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1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Lorena Gerveni, Drejtore pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me 

Jashtë dhe Botimet. 

3. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

8. Suela Methoxha, Përmbaruese gjyqësore. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raportit vjetor mbi veprimtarinë e 

Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2021”. 

 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti i radhës që ka të bëjë me raportin 

vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit për vitin 2021. 

Siç jeni vënë në dijeni, komisioni përkatës ju ka përcjellë të gjithëve një raport për 

vitin 2021, detyrim i cili na buron nga pika 16 e nenit 62, të ligjit “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ku është përcaktuar shprehimisht se: “Brenda muajit 

janar të çdo viti kalendarik, secili komision i përhershëm paraqet ne mbledhjen plenare të 

Këshillit raportin vjetor të veprimtarisë me gjetjet dhe rekomandimet përkatëse. Raporti 

bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit”. Në cilësinë e Kryetares, po ju them 

shkurtimisht se çfarë ka konsistuar në vitin 2021 për komisionin. 

Praktikisht janë realizuar 34 mbledhje, në të cilat janë marrë 106 vendime, 92  

prej të cilave janë në fushat përkatëse të veprimtarisë, si më poshtë vijon:  

• 16 janë në fushën e planifikimit strategjik; 

• 64 janë në fushën e administrimit dhe efiçencës; 

• 12 janë në fushën e planifikimit dhe menaxhimit financiar dhe buxhetor;  
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Në veprimtarinë gjatë vitit që lamë pas, Komisioni ka vijuar punën e tij i 

udhëhequr nga parimet e profesionalizmit, integritetit, dhe paanshmërisë, duke shënuar 

disa arritje. Me gjithë vështirësitë e sipër përmendura, vendimmarrjet e Komisionit si në 

numër ashtu edhe në cilësi dëshmojnë angazhimin për të reaguar në kohën e duhur dhe 

me mjetet e nevojshme ndaj problematikave të evidentuara në sistemin gjyqësor në vend. 

Duke qenë se pjesa më e madhe e vendimmarrjeve, gati 70% e tyre, kanë pasur në fokus 

ndërtimin e një administrate civile gjyqësore profesionale, Komisioni ka bashkëpunuar 

ngushtë dhe me Komisionet e tjera të Përhershme të Këshillit, aktiviteti i të cilave është i 

ndërvarur. Ky bashkëpunim vjen në funksion të bashkërendimit të angazhimeve për 

garantimin e ekselencës së sistemit gjyqësor. 

Disa prej arritjeve më të spikatura të Komisionit gjatë vitit 2021 janë: 92 akte të 

hartuara dhe miratuara; miratimi i rregulloreve për shqyrtimin e praktikave korruptive në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, hetimin administrativ të sinjalizimit, mbrojtjen e sinjalizuesve 

dhe ruajtjen e konfidencialitetit; rritja e efiçensës së Gjykatës së Lartë nëpërmjet shtimit 

të stafit administrativ dhe mbështetjes teknike në sistemin e menaxhimit të çështjeve; 

zbatimi i reformës për nëpunësin civil gjyqësor përmes përfundimit të verifikimit të 

kritereve dhe kualifikimit për emërim në shërbimin civil gjyqësor të 10 punonjësve në 

funksion të garantimit të një administrate sa më profesionale dhe me integritet të lartë, 

konkretisht të 7 këshilltarëve ligjorë pranë njësisë ligjore të Gjykatës së Lartë dhe 10 

ndihmësve ligjorë në gjykatat e apeleve; përfundimi i verifikimit të kritereve ligjore, 

pasurisë dhe integritetit për 2/3 e kancelarëve në detyrë me qëllim garantimin e 

profesionalizimit, integritetit dhe pastërtisë së figurës për këta funksionarë publik; 

realizimi i buxhetit për sistemin gjyqësor (KLGJ dhe gjykatat) në masën 91%, duke 

reaguar në mënyrë të shpejtë dhe të drejtë ndaj nevojave të sistemit gjyqësor, në funksion 

të menaxhimit të fondeve buxhetore me efiçencë dhe efektivitet; vazhdimi i 

përmirësimeve në sistemin aktual të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMIS 

(nëpërmjet 37 zhvillimeve të reja si dhe trajtimi i 667 kërkesave për mbështetje teknike 

nga të gjithë gjykatat) çka solli rritjen e transparencës, efiçencës dhe aksesit të qytetarëve 

në vendimmarrjet e gjykatave; përgatitja e vendimmarrjeve me qëllim krijimin e Qendrës 

së Teknologjisë së Informacionit dhe miratimi  i "Projektudhërrëfyesit për sistemin e ri të 

menaxhimit të çështjeve". 

Ndërkaq, në kuadrin e një procesi realist e vetëvlerësues të veprimtarisë së tij, 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i vetëdijshëm për sfidat 
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e institucionit të KLGJ–së ka, angazhohet të vazhdojë punën e tij me përgjegjësi e 

përkushtim gjatë vitit 2022, duke rekomanduar si më poshtë:  

 Vijimin e hartimit të kuadrit nënligjor të nevojshëm për të gjitha proceset dhe 

çështjet me fokus planifikimin strategjik, administrimin dhe buxhetin e sistemit gjyqësor, 

si dhe ato që lidhen me veprimtarinë dhe mirëfunksionimin e gjykatave, Këshillit dhe 

vetë Komisionin.   

 Forcimi i bashkëpunimit me donatorët dhe projektet e ndihmës së huaj lidhur 

me çështje të administrimit, efiçencës dhe transparencës të sistemit gjyqësor.  

 Vazhdimin e zbatimit të reformës për nëpunësin civil gjyqësor me qëllim 

krijimin e një administrate të qëndrueshme, profesioniste dhe me integritet, përmes 

avancimit të procesit të verifikimit të punonjësve në detyrë apo rekrutimit të punonjësve 

të rinj në përputhje me standardet e vendosura në kuadrin ligjor në fuqi.  

 Vazhdimi i zbatimit të projektit pilot të iniciuar gjatë vitit 2021 mbi trajnimin e 

administratës civile gjyqësore nëpër gjykata.  

 Përfundimin e verifikimit të kritereve ligjore, pasurisë dhe integritetit për 

kancelarët në detyrë apo nëpunësit e tjerë civilë gjyqësorë.  

 Vijimi i punës për identifikimin dhe parashikimin e nevojave të gjykatave me 

burime njerëzore dhe financiare dhe hartimi i kërkesave buxhetore realiste si për vitin 

2022 dhe për buxhetin afatmesëm të sistemit gjyqësor sipas hartës së re gjyqësore.  

 Menaxhim të fondeve buxhetore të alokuara me efiçencë dhe efektivitet për 

KLGJ–në dhe ndjekje e monitorim të tyre. 

 Ndjekje të nevojave të sistemit gjyqësor si për mirëmbajtjen dhe sigurinë e 

sistemit aktual të menaxhimit të çështjeve, ashtu edhe për zhvillimin e një sistemi të ri e 

bashkëkohor të teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë (në eventualitetin 

që mund të kemi mbështetje). 

(Ka shkëputje të audios në këtë moment të relatimit të relacionit. Rilexohet edhe 

një herë pjesa mbi angazhimet e Komisionit.) 

 Rritja e nivelit të transparencës në drejtim të publikimit të të dhënave për 

buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar pasues në faqen elektronike të 

institucionit. 

Këto janë shkurtimisht disa nga arritjet, por edhe disa nga angazhimet që 

Komisioni synon të ndërmarrë për vitin që vjen.  

 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 08.02.2022  

25 

Naureda Llagami: Do ftoja kolegët, nëse nuk kanë ndonjë koment apo pyetje, të 

kalojmë në miratim. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raportit vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit të Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2021”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij 

vendimi. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektudhëzimit “Për mënyrën dhe 

procedurën e kompensimit, për orët shtesë të kryera mbi kohën normale të punës, nga 

nëpunësit civilë gjyqësorë dhe punonjësit e tjerë administrativë, në gjykatë”, përgatitur 

nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Lorena Gerveni, Drejtore pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me 

Jashtë dhe Botimet. 

3. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

8. Suela Methoxha, Përmbaruese gjyqësore. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektudhëzimit “Për mënyrën dhe procedurën e kompensimit, për orët 

shtesë të kryera mbi kohën normale të punës, nga nëpunësit civilë gjyqësorë dhe 

punonjësit e tjerë administrativë, në gjykatë”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti i radhës, në fakt është një projekt–

akt që ka të bëjë me projektudhëzimin “Për mënyrën dhe procedurën e kompensimit, për 

orët shtesë të kryera mbi kohën normale të punës, nga nëpunësit civilë gjyqësorë dhe 

punonjësit e tjerë administrativë, në gjykatë”. Në fakt, përpara se ta relatojë Drejtoresha e 

Departamentit Juridik, ky është një projekt–akt i cili i është nënshtruar një konsultimi të 

gjerë me të gjithë gjykatat, lidhur me adresimin se si duhet ta realizojmë kompensimin 

për punën jashtë orarit për stafin e gjykatave. 

 Për më shumë detaje unë do të ftoja drejtoreshën.  

Maela! 

 

 Maela Alicanaj: Përshëndetje! 

 Atëherë, ka ardhur nevoja për hartimin e projektudhëzimit “Për mënyrën dhe 

procedurën e kompensimit, për orët shtesë të kryera mbi kohën normale të punës, nga 

nëpunësit civilë gjyqësorë dhe punonjësit e tjerë administrativë, në gjykatë”, lidhur kjo 
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me kompetencat që ligji dhe detyrimet që i ka dhënë KLGJ–së në ligjin “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë” si dhe në ligjin 98/2016 “Për pushtetin gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, që ndonëse fokusohet në organizimin dhe funksionimin e 

gjykatave, kompetencat dhe rregullat e brendshme të funksionimit të tyre, gjithashtu në 

dispozita të veçanta është fokusuar edhe në funksionimin e administratës gjyqësore, 

veprimtaria e së cilës përbën rëndësi në organizimin dhe garantimin e funksionit të 

shërbimeve në mbështetje të sistemit gjyqësor.  

 Duke qenë se puna e nëpunësit civil gjyqësor është e lidhur ngushtë me punën e 

gjyqtarit, është shumë i rëndësishëm hartimi i një projektudhëzimi të tillë i cili del mbi 

bazë dhe zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 732, datë 13.11.2019 lidhur me 

“Rregullat për kohëzgjatjen e punës, ditët e pushimit dhe lejen, orët jashtë orarit dhe 

shpërblimin e tyre, si dhe kompensimin e shpenzimeve për kryerjen e detyrës jashtë 

vendit të punës, për nëpunësit civilë gjyqësorë dhe të prokurorisë”. 

 Siç u relatua edhe nga Kryetarja e Këshillit, ky projektudhëzim është konsultuar 

me të gjithë gjykatat, gjithashtu është konsultuar edhe me Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë e cila me shkresën e saj datë 03.06.2021 ka konfirmuar se shprehet dakord me 

projektudhëzimin parë në këndvështrimin buxhetor.  

Lidhur me opinionet e gjykatave, ndonëse është konsultuar midis gjykatave, kanë 

shprehur gatishmëri për të kthyer përgjigje me shkrim vetëm dy gjykata: Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Berat dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Berat ka shprehur shqetësimin jo që kompensimi të bëhej në mënyrë alternative 

ditë pushimi ose pagesë, duke parë pagesën si mënyrë përjashtuese, por që pagesa të ishte 

mënyra kryesore e aplikimit; ndërsa Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka dalë madje 

edhe jashtë parashikimit të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 732 dhe jashtë Kodit të 

Punës i cili vendos një orar/tavan mbi numrin e orëve jashtë orarit që mund të aplikohen 

për nëpunësit (deri në 200 orë në vit). 8 orë mund të tejkalohen, por 200 orë në vit nuk 

mund të tejkalohen. Ndërkohë Gjykata e Tiranë ka pasur pretendime që të tejkalohej edhe 

kjo. 

Duke pasur parasysh parashikimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 

732/2019 që ka përcaktuar rregullat për kohëzgjatjen e punës, pasi ka përcaktuar, ndër të 

tjera, kohëzgjatjen e punës, ditët e pushimit dhe lejet që i takojnë nëpunësve civilë 

gjyqësore, është parashikuar që me kërkesë të drejtorit të drejtpërdrejtë dhe me miratimin 

e kryetarit të gjykatës, nëpunësit mund t’i kërkohet të kryejë orë shtesë. Pra shikohet që 
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ka disa hallka administrative që duhet të tejkalohen për të realizuar këtë kompensimin e 

orëve shtesë.  

Ndërkohë, në këtë vendim të Këshillit të Ministrave theksohet gjithashtu që: “Në 

raste të veçanta, kur është e pamundur dhënia e pushimit për orët shtesë në punë, 

nëpunësi civil gjyqësor dhe i prokurorisë ka të drejtë të kompensohet financiarisht. 

Mënyra e kompensimit bëhet sipas legjislacionit në fuqi nga këshillat përkatës, pasi të 

jetë konsultuar më parë me ministrinë përgjegjëse për financat”.  

 Në kushtet kur VKM–ja parashikon që kompensimi i nëpunësit për orë shtesë 

bëhet, në raste të veçanta edhe financiarisht, dhe se ky kompensim bëhet sipas 

legjislacionit në fuqi dhe në funksion të zgjidhjes së problematikës së krijuar për gjykatat 

kur ishte zgjidhur çështja e gjyqtarëve të cilët punonin në ditët e pushimit javor dhe në 

festat zyrtare, lindte kjo nevojë e këtij projektudhëzimi.   

Ky projektudhëzim i propozuar, mbështetet ndër të tjera edhe në Kodin e Punës, 

konkretisht në nenin 90 pika 1, 2 dhe 3, ku parashikohet se: “1.  Numri  maksimal  i  

orëve  shtesë  përcaktohet  në  kontratën kolektive  ose  kontratën  individuale  të  punës.  

Punëdhënësi  mund të  kërkojë  kryerjen  e  orëve  shtesë  të  punës,  por  jo  më  shumë  

se 200 orë në vit. 2.  Nuk  mund  të  kërkohet  kryerja  e  orëve  shtesë  javore  kur 

punëmarrësi ka kryer 48 orë pune në javë. Në raste të veçanta, për një periudhë deri në 4 

muaj, mund të punohet me shumë se 48 orë në javë, por koha mesatare javore e punës, 

për këtë periudhë, nuk duhet të jetë më shumë se 48 orë. ...; në nenin 91 sipas të cilit: “1. 

Punëdhënësi për orët shtesë të punës që nuk janë kompensuar me pushim duhet t’i 

paguajë punëmarrësit pagën normale dhe një shtesë jo më pak se 25 për qind të saj, me 

përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratën kolektive. 2. Punëdhënësi në 

marrëveshje me punëmarrësin, mund të kompensojë orët shtesë të punës me një pushim 

të paktën 25 për qind më të madh, që i korrespondon kohëzgjatjes së orëve shtesë dhe që 

jepet brenda 2 muajve nga dita e kryerjes së punës, me përjashtim të rasteve kur 

parashikohet ndryshe në kontratën kolektive. 3. Orët shtesë të punës të kryera gjatë 

pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompensohen me pushim ose pagë të paktën 

50 për qind më të madhe se orët shtesë të bëra ose paga normale, me përjashtim të rasteve 

kur parashikohet ndryshe në kontratën kolektive. Ky kompensim përfshin edhe 

kompensimet e përfshira në paragrafët paraardhës.”. 

Projektudhëzimi është i strukturuar nga 4 kapituj dhe 13 paragrafë dhe ka si 

qëllim përcaktimin mënyrës dhe procedurave më të detajuara dhe që duhet të ndiqen në 
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gjykata, për rastet kur nëpunësit civil gjyqësor dhe punonjësit e tjerë të administratës 

gjyqësore në gjykatë, do t’i kërkohet të kryejë orë shtesë mbi kohën normale dhe mënyra 

e kompensimit të këtyre orëve shtesë.  

Në kapitullin e parë është theksuar qëllimi për të cilin ka dalë e nevojshme 

nxjerrja e këtij udhëzimi. 

Në kapitullin e dytë të titulluar “Përkufizime” është bërë përcaktimi i kuptimeve 

të fjalëve “Nëpunës” dhe “Epror i drejtpërdrejtë”. Përdoret fjala e vetme “Nëpunës” ku i 

referohemi të gjithë nëpunësve sipas kategorive të nëpunësve civilë gjyqësor të 

parashikuar në pikën 1, të nenin 50, të ligjit nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor” si dhe punonjësve të tjerë në gjykatë që nuk kryejnë veprimtari që kryhen nga 

nëpunësit civilë gjyqësorë. Kjo sepse orët shtesë kryen si nga nëpunësi civil gjyqësor 

ashtu edhe nga nëpunësit e tjerë, të cilët nuk janë nëpunës civilë gjyqësorë.   

Referuar VKM-së nr.732 është përdorur termi “epror i drejtpërdrejtë”, i cili për 

kategori të ndryshme është i ndryshëm, duke iu referuar përkufizimit që parashikon Ligji 

nr.98/2016 lidhur me ndarjen dhe mbikëqyrjen e punës që ka kryetari i gjykatës për 

nëpunësit civilë gjyqësorë të kategorisë kancelar si dhe për këshilltarin dhe ndihmësin 

ligjor, gjithashtu është epror i drejtpërdrejtë kancelari për të gjitha kategoritë e tjera të 

nëpunësve në gjykatë duke përfshirë këtu dhe punonjësit e tjerë të gjykatës. 

  Në kapitullin e tretë është përcaktuar mënyra e kompensimit të orëve shtesë të 

punës të kryera mbi kohën normale nga nëpunësi, e cila ka tavanin 200 orë në vit dhe 8 

orë në javë, dhe mënyrat alternative të saj që janë nëpërmjet kompensimit me orë pushimi 

dhe në raste të veçanta me kompensim financiar. 

 Në kapitullin e katërt i cili është edhe më pak burokratiku, i cili ka parashikuar 

procedurën për miratimin dhe kompensimin e orëve shtesë të punës. Kancelari i gjykatës, 

duhet të përgatisë kërkesën drejtuar kryetarit pasi ka evidentuar nevojën për punë shtesë. 

Kërkesa duhet të jetë e argumentuar dhe pas kësaj del urdhri i kryetarit i cili duhet të 

fokusohet në përcaktimin e detyrës që do të kryhet, kohën kur do të kryhet puna, 

nëpunësin që ngarkohet për kryerjen e kësaj detyre, si dhe caktimin e kancelarit ose të një 

personi tjetër, me përgjegjësinë për ndjekjen e zbatimit të këtij urdhri. Kur kryetari i 

gjykatës është epror i drejtpërdrejtë i nëpunësit, urdhri i nxjerrë prej tij, për orë shtesë, 

ndër të tjera përmban dhe argumentimin e nevojave që ka gjykata për kryerjen e orëve 

shtesë nga nëpunësi. 
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Gjithashtu edhe mënyra e kompensimit që siç thamë i referohet Kodit të Punës 25 

për qind plus, apo 50 për qind plus, në rast se përkon me ditën e pushimit javor apo 

pushimit zyrtar. 

Në këtë projektudhëzim gjithashtu theksohet se kompensimi me orë/ditë pushim 

është mënyra ku duhet të fokusohen gjykatat dhe vetëm në raste përjashtimore, dhe të një 

pamundësie për kompensim me pushim për orët shtesë të punës së kryer, nëpunësi mund 

të kompensohet financiarisht. Ky kompensim financiar mund të bëhet në rast se brenda 2 

muajve nga dita e kryerjes së punës. Është afat i detyrueshëm sepse na e dikton Kodi i 

Punës. 

Në nxjerrjen e urdhrit për kompensim financiar përcaktohet nëpunësi përfitues, 

koha dhe orët shtesë të kryera si dhe masa e kompensimit financiar. Urdhri i dalë për këtë 

qëllim duhet të mbështetet në (i) kërkesën e bërë me shkrim nga eprori i drejtpërdrejtë i 

nëpunësit në të cilën kërkohet kompensimi financiar për orët shtesë të kryera, si dhe 

argumentimin e pamundësisë për kompensimin me orë/ditë pushimi të nëpunësit, (ii) do 

të shoqërohet me informacion/procesverbal ku dokumentohet realizimi i detyrës së 

caktuar, koha dhe orët shtesë të kryera. 

Edhe për efektin financiar të këtij udhëzimi, në detajimin buxhetor është 

parashikuar fond për pagesat jashtë kohës normale të punës. 

Siç parashtrova, vërtetë ka një burokraci që duhet të ndiqet dhe që ngarkon me 

punë edhe kryetarin e gjykatës dhe kancelarin, por të paktën vetëm për çështjet të cilat 

kanë grafikun e gatishmërisë, për efekte efiçence, mendoj që të saktësojmë që, në rastin e 

punonjësve që lidhen për shkak funksioni me gjyqtarin e gatshëm, urdhri për grafikun e 

gatishmërisë të shërbejë si bazë për autorizimin e kancelarit për lejimin e punës jashtë 

orarit. Kjo mund të ishte një shmangie nga burokracitë që kërkon ky projektudhëzim, të 

cilat janë të detyruara në fakt nga vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 732 që të kalojmë 

në këto hallka. 

Faleminderit!  

Nëse keni pyetje?  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Maela! 

Ftoj kolegët për të diskutuar mbi projektudhëzimin. 

 

Ridvan Hado: A mund të them diçka? 
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Naureda Llagami: Po, Ridvan! 

 

Ridvan Hado: Jam dakord në parim me projektudhëzimit, përveç Kapitullit IV 

“Procedura për miratimin dhe kompensimin e orëve shtesë të punës”, mos të jetë në 

mënyrë përjashtimore kompensimi financiarisht, por të jetë si alternativë (pra tek pika 7); 

dhe gjithashtu nëpunësi të ketë të drejtën e zgjedhjes, të mënyrës së kompensimit për orët 

shtesë.    

 

Irena Plaku: Për sa i përket propozimit dhe rekomandimit të dhënë nga Maela, 

për sa i përket gatishmërisë jam dakord që sekretari apo nëpunësi i përcaktuar në 

gatishmëri nuk do ketë nevojë për urdhrin e kryetarit apo kancelarit të gjykatës.  

 

 Naureda Llagami: Lidhur me rekomandimin e dhënë nga zoti Hado, Maela, kam 

frikë se kjo bie ndesh me VKM–në? 

 

 Maela Alicanaj: Në fakt, jemi të detyruar që ta bëjmë këtë parashikim sepse 

VKM-ja 732 e cila në pikën 5 të saj ka parashikuar që: “Në raste të veçanta, kur është e 

pamundur dhënia e pushimit për orët shtesë në punë, nëpunësi civil gjyqësor dhe i 

prokurorisë ka të drejtë të kompensohet financiarisht.” - kjo është ajo që na detyron. 

 

 Naureda Llagami: Pra s’mund të jetë automatike të shkojmë tek pjesa e 

kompensimit financiar pa ezauruar pjesën e kompensimit me orë dhe ditë pushim. Kështu 

Ridvan, kam frikë se bie ndesh me VKM-në. 

Ndërkohë, ndonjë sugjerim tjetër? 

 

 Maksim Qoku: Unë në fakt desha të pyes, ky draft i është shpërndarë gjykatave? 

Ne kemi mendim prej tyre në lidhje me draftin/përmbajtjen meqë ka qenë problematikë 

shumë e rrahur? 

 Naureda Llagami: E thashë që në fillim që drafti është nënshtruar, dhe një nga 

arsyet që ka ardhur kaq vonë është që, kur ne si komision e patëm marrë në shqyrtim, ajo 

që menduam ishte që t’ia kalonim të gjithë gjykatave. Të gjithë kryetarëve të gjykatave i 

është kaluar me e-mail dhe janë reflektuar të gjithë sugjerimet, çfarë kanë pasur merak 
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ato. Në këndvështrim të kuadrit ligjor dhe VKM-së nuk është se lë shumë hapësirë për të 

vepruar. 

 Ajo që është shumë pozitive për t’u vlerësuar është që nga të gjithë kryetarët e 

gjykatave ka pasur një gatishmëri për mënyrën sesi duhet t’i kompensojnë sekretarët 

gjyqtarë, pra stafin, pra kemi gjetur përkrahje nga të gjithë kryetarët e gjykatave, për 

mënyrën sesi të gjejmë mundësi kompensimi për stafin. Kjo është për t’u përgëzuar dhe e 

kam vlerësuar shumë që nga kryetarët, kjo iniciativë është vlerësuar dhe kanë kontribuar. 

Megjithatë, për më shumë detaje, nëse do të dish se çfarë komentesh janë dhënë, Maela i 

ka më të qarta. 

 Maksim Qoku: Jo, jo, nuk është nevoja. Më shumë e kisha që të dija nëse kishin 

dhënë opinione sepse ka qenë një gjë shumë e rrahur prej tyre. Asgjë më shumë. Nëse ato 

kanë dijeni dhe kanë dhënë mendime jemi në rregull. 

 Naureda Llagami: Po, që të gjithë kanë dhënë mendime dhe fillimisht është nisur 

si një pjesë e diskutimeve që kemi pasur me këto kryetarë, që thoshin si të kompensojmë 

stafin; më pas ishte pritja e VKM-së që duhet të dilte; dhe udhëzimi ka qenë që çfarë 

mund të bëjmë diçka më fleksibël dhe më komode për të adresuar nevojat e kompensimit 

ndaj stafit. 

Maksim Qoku: Faleminderit!         

  

 Naureda Llagami: Atëherë, ndonjë diskutim tjetër? 

 

 Ridvan Hado: Tek pika 8 e Kapitullit IV, afatin 2–mujor a mund ta 

anashkalojmë? 

 “Në rast se kryetari i gjykatës, vlerëson se është e pamundur kompensimi i punës 

së kryer mbi kohën normale të punës, vendos kompensimin financiar të punonjësve”, -pa 

e lënë me afat, sepse në praktikën e punës do sjellë ngatërresë, sepse i bie të kompensohet 

mbas 2 muajsh financiarisht (në hipotezën që s’do ketë mundësi për ta kompensuar me 

pushim). 

 

 Maela Alicanaj: Më falni! Edhe për këtë jemi të detyruar nga Kodi i Punës, që ta 

lëmë afatin deri në dy muaj mund të kërkohet. Këtu na detyron Kodi i Punës (neni 91, 

pika 2 që na detyron “jepet brenda 2 muajve nga dita e kryerjes së punë”). 
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 Brikena Ukperaj: Mundem? 

 Naureda Llagami: Po, Brikena! 

 

 Brikena Ukperaj: Unë jam në dijeni edhe të vendimit të Këshillit të Ministrave 

nr. 732 ashtu edhe të projektudhëzimit. Në fakt qëndrimi i projektudhëzimit ka qenë për 

të detajuar procedurën dhe mënyrën e kompensimit. Por ajo që unë konstatoj në fakt duke 

angazhuar kaq shumë kancelarin dhe kryetarin e gjykatës, në dy faza: faza e parë që të 

miratojnë kërkesën për punë jashtë orarit dhe faza e dytë që kryetari të miratojë mënyrën 

e kompensimit, në fakt, jo kthehet në një proces burokratik, por në fakt do kthehen në 

hartues letrash dhe në një proces që nuk do mbarojë. Mendoni tani një seancë gjyqësore 

që zgjat përtej orarit zyrtar. Çfarë duhet të bëjë sekretarja? Duhet të presë kërkesën e 

kancelarit, që ajo të ushtrojë veprimtari jashtë orarit të punës, miratimin e kryetarit? Pra 

ka disa urgjenca që ndoshta nuk i përgjigjen këtyre parashikimeve që kemi bërë në 

udhëzim. Jam dakord me propozimin që bëri Maela lidhur me gatishmërinë. Sepse tek 

gatishmëria kryetari mund ta zgjidhë, kur ndërton grafikun e gatishmërisë mund të 

zgjidhë edhe çështjen e angazhimit të sekretareve gjyqësore apo të kryesekretares që do 

vijë të regjistrojë kërkesën. Ne jemi shumë të vetëdijshëm për situatën në sistem, ku 

sekretaret ndoshta e kanë të pamundur të mbyllin punën brenda orarit zyrtar dhe janë të 

angazhuara në shumicën e rasteve edhe jashtë orarit zyrtar, dhe veç këtyre, edhe të shtunë 

dhe të dielave, për të përmbushur disa detyrime që u kërkohet për statistika dhe për të 

dhëna të tjera që ndoshta janë të nevojshme për raportim. 

 Kemi ndonjë mekanizëm tjetër për ta thjeshtuar këtë procedurë, të paktën për 

urgjencat? Nëse do të zbatojmë udhëzimin, sekretarja gjyqësore do t’i thotë gjyqtarit që 

unë nuk punoj jashtë orës 16:00, sepse nëse do të më llogaritet mua kjo si kohë pune dhe 

si punë efektive që më kompensohet nesër–pasnesër me pushim apo me kompensim 

financiar, duhet që kancelari t’i kërkojë kryetarit, kryetari të nxjerrë vendimin e 

miratimit. Mund të kemi ndonjë mënyrë? E di që VKM-ja e ka të parashikuar në mënyrë 

të drejtpërdrejtë që ora e punës jashtë orarit (sipas VKM-së) bëhet vetëm pasi e ka 

kërkuar eprori i drejtpërdrejtë dhe vetëm pasi e ka miratuar kryetari. Kam frikë se kjo 

mos na sjellë pengesë në ushtrimin e veprimtarisë gjyqësore.  
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 Naureda Llagami: Në fakt Brikena, ke shumë të drejtë. Edhe ne e kemi parë në 

këtë këndvështrim, duke menduar për administrimin, se sa kohë duhet, por i gjithë 

problemi që patëm pastaj kur e hartuam ishte që, a duhet të biem ndesh me VKM-në?  

 Meraku tjetër që mund të kemi është që si ta thjeshtojmë më shumë procedurën. 

Një procedurë të thjeshtuar ne mund ta bëjmë edhe me “template”, t’i hartojë Këshilli për 

mënyrën si duhet të veprojnë, ndoshta një “template” në formën e raportimeve, ku ata 

vetëm të shënojnë orët, ditët dhe më pas ia përcjellim, me idenë që të kundërfirmohen si 

nga kancelari dhe nga kryetari. Por pa pasur një dokumentacion, se bëhet fjalë për 

financën (dhe jo më kot edhe VKM-ja e ka bërë), nuk mundemi dot që neve të 

justifikojmë që t’ia heqim ne kur e ka VKM-ja. Këtë e kam pak të vështirë që ta 

propozoj. Por tek këto kërkesat me shkrim dhe tek procesverbalet, pa diskutim ne mund 

t’i hartojmë dhe të jenë pjesë e këtij udhëzimi. KLGJ-ja të bëj një “template” të 

thjeshtëzuar dhe kancelarët, etj., mos të rrinë duke shkruar, por thjesht të vënë ditën, të 

vënë orën, të kundërfirmohet nga të dy palët dhe të autorizohet më pas. Deri këtu mendoj 

unë që mund të shkojmë, por më shumë na bie ndesh me VKM-në. Edhe në komision e 

diskutuam, e menduam dhe të gjithë me këtë shqetësim ishim që si ta thjeshtojmë.  

  Jeni dakord që të bëjmë një “template” për t’ia thjeshtuar punën dhe të jetë e 

unifikuar në të gjithë gjykatat? 

 

 Irena Plaku: Po, jam dakord, sepse do e thjeshtonte shumë.  

 

 Naureda Llagami: Kalojmë udhëzimin dhe këtë mund ta miratojmë dhe t’i fusim 

si dy akte për t’ia përcjellë të gjithë gjykatave. 

Unë personalisht nuk shoh ndonjë mundësi tjetër se si ne mund të vijojmë për këtë 

gjë. 

 

Marçela Shehu: Edhe vetë gjykatat mund ta bëjnë atë duke u bazuar në 

udhëzimin e Këshillit, gjithsesi edhe me modelin e hartuar nga Këshilli jam dakord, por 

kjo nuk do të thotë që gjykatat vetë nuk do të kishin mundësinë që ta bënin këtë gjë 

bazuar në udhëzimin e Këshillit. Jam dakord me të gjitha çfarë diskutuat dhe me 

sugjerimet që dhanë të gjithë kolegët, që mund të hartojmë një model që t’i vihet në 

dispozicion gjykatave për të vepruar në mënyrë sa më efiçente. 
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Naureda Llagami: Të hartojmë diçka që ta kenë ato, t’i autorizojmë për mënyrën 

si të veprojnë, por pa letra nuk mundemi dot, aq më shumë kur bëhet fjalë për çështje 

financiare. 

Në qoftë se për ju është okej, bashkë me sugjerimin që dha Maela lidhur me këtë 

pjesën e ditëve kur janë të gatshëm, ta kalojmë në miratim? 

 

Klodian Kurushi: Edhe një koment të vogël doja për të sqaruar. 

Me miratimin e projektudhëzimit, mos duhet të shtojmë edhe atë propozimin tuaj 

zonja Kryetare, që të përcaktojmë edhe modularin brenda këtij udhëzimi? Në këtë 

mënyrë unë mendoj që nuk do i hapim punë edhe gjykatave nëse uniformizojmë edhe 

praktikat nëpërmjet miratimit të këtij modulari. Besoj se do t’u vijë në ndihmë gjykatave, 

jo për t’i rënë ndesh veprimtarisë së tyre. 

 

Naureda Llagami: Jam shumë dakord. 

Atëherë, a mendoni që ta tërheqim projekt–aktin, të bëjmë edhe ato dy modelet 

dhe e kalojmë pastaj në një mbledhje tjetër, që t’i bëjmë pjesë të projektudhëzimit? 

 

Alban Toro: Më fal! Pse s’bëjmë pak ekonomi. 

Ngarkojmë sektorin përkatës që konform udhëzimit të bëjë “template” dhe të 

shtojmë një pikë tek ky vendimi, ku ngarkohet sektori (strategjia apo financa) për 

prodhimin e modularit konform udhëzimit dhe pastaj të shpërndahet. Nuk ka nevojë për 

të marrë një vendimmarrje të dytë për të bërë një “template”.  

 

Naureda Llagami: Atëherë, tek pika 12 është parashikuar që ngarkohet Drejtoria 

e Auditit të Brendshëm dhe Departamenti i Administrimit dhe Programimit të Buxhetit 

për auditimin dhe monitorimin e këtij udhëzimi. Ndoshta, përpara kësaj të vëmë që 

ngarkohet Departamenti i Administrimit... 

 

Alban Toro: Okej! 

 

Naureda Llagami: 12. Ngarkohet Departamenti i Administrimit dhe Programimit 

të Buxhetit për hartimin e modeleve sipas pikës 10/a dhe 10/b. Atëherë, shtojmë pas pikës 

11 një pikë të re. Jemi dakord? 
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 (Anëtarët janë dakord.) 

 Atëherë, e kalojmë në tërësi të gjithë projektudhëzimin me të dyja këto ndryshime 

që bëmë (propozimi nga drejtoria ashtu edhe bërja e disa modeleve për zbatimin e pikës 

10)? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi miratimin e projektudhëzimit “Për mënyrën dhe 

procedurën e kompensimit, për orët shtesë të kryera mbi kohën normale të punës, nga 

nëpunësit civilë gjyqësorë dhe punonjësit e tjerë administrativë, në gjykatë”, sipas 

propozimit të ardhur nga Komisioni me gjithë ndryshimet në mbledhjen plenare. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e pensionit 

të parakohshëm dhe mbarimin e statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Alban Toro). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Lorena Gerveni, Drejtore pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me 

Jashtë dhe Botimet. 

3. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

8. Suela Methoxha, Përmbaruese gjyqësore. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e pensionit të parakohshëm dhe mbarimin 

e statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për shqyrtimin e kërkesës për daljen në pension të parakohshëm të 

gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}”. Akti është përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të relatohet nga zoti Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 12.11.2021 është depozituar një 

kërkesë nga gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}, me nr. {...} prot., me 

objekt miratimin e pensionit të parakohshëm, referuar nenit 27 të Ligjit nr.96/2016. Si 

shkak të paraqitjes së kërkesës, magjistrati ka parashtruar moshën e tij, mbi 60 vjeç dhe 

funksionin si gjyqtar. 

Nga informacioni i marrë në rrugë elektronike, nga Departamenti i Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit rezulton se:  

“Z. {...}, ka përfunduar studimet në degën Drejtësi, titulli Jurist, pranë 

Universitetit të Tiranës në datë 28.05.1983. Me vendim nr. {...}, datë 19.01.2001 të 
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Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i propozohet Presidentit të Republikës për t’u emëruar 

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë 

detyrën. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 20 vite. z. {...} nuk ka 

masa disiplinore në fuqi.".  

Në rastin konkret, kërkesa e gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. 

{...} bazohet në pikën 1, shkronja “a”, të nenit 27 të Ligjit për Statusin, i cili rregullon të 

drejtën përfitimit të pensionit të parakohshëm të magjistratit. 

Në referim të pikës 3, të nenit 27 të Ligjit për Statusin, ku parashikohet se: 

“Këshillat miratojnë pensionin e parakohshëm të magjistratit, pasi kanë marrë më parë 

mendimin e kryetarit të gjykatës, u kërkua nga zëvendëskryetari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, dhënia e mendimit lidhur me kërkesën e gjyqtarit z. {...} për dalje në 

pension të parakohshëm. 

Lidhur me këtë kërkesë, me e-mailin e datës 28.01.2022, zëvendëskryetari i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ndër të tjera parashtroi se (personi i autorizuar prej 

tij): “Me porosi të kryetarit të gjykatës, ju bëjmë me dije se organika e Gjykatës së 

Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë parashikon 76 pozicione 

gjyqtarësh, ndërkohë që, momentalisht janë 44 gjyqtarët që po shërbejnë në këtë gjykatë, 

pra një mungesë prej 32 gjyqtarësh, gjë e cila ndikon në ngarkesën mbi normalen të 

gjyqtarëve që po shërbejnë në këtë gjykatë. Nisur nga sa më sipër largimi i cilitdo gjyqtar 

do ndikonte në funksionalitetin e Gjykatës, sepse do të shtonte edhe më shumë ngarkesën 

për gjyqtarët e tjerë në detyrë…”.  

Më tej ju kam paraqitur bazën ligjore e cila rregullon pensionin e parakohshëm të 

magjistratit si dhe rastet e mbarimit të statusit të gjyqtarit.  

Kështu që po vijoj me analizën e kërkimit të zotit {...} i cili ka shprehur vullnetin 

për njohjen e së drejtës së përfitimit të pensionit të parakohshëm, bazuar në parashikimet 

e nenit 27, shkronja “a” e Ligjit për Statusin. Më tej, ai shtjellon se këtë kërkesë e 

mbështet edhe në: “...ushtrimin e funksionit të magjistratit për një periudhë më të gjatë se 

30-vjeçare. Kështu, unë kam filluar punë dhe jam emëruar si Prokuror në Prokurorinë e 

Rrethit Tiranë (emërtim i asaj kohe) në datën 16.08.1982, detyrë të cilën e kam ushtruar 

deri në datën 31.03.1988. Në datën 01.04.1998 jam emëruar Prokuror në Prokurorinë e 

Zonës Tiranë (Prokuroria e Apelit-emërtim i asaj kohe) detyrë të cilën e kam ushtruar 

deri në 15.10.1992...”. Në pretendimin e magjistratit, mbushja e moshës 60 vjeç dhe 

ushtrimi i funksionit si magjistrat (prokuror dhe gjyqtar), për të paktën 30 vjet, do të 
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duhet të merret në konsideratë nga Këshilli, si kritere të plotësuara për përfitimin e 

pensionit të parakohshëm.  

Duke interpretuar nenin 27, pika 1 të Ligjit për Statusin, në raport me 

parashikimet e legjislacionit për sigurimet shoqërore, konkretisht të Ligjit nr.7703, datë 

11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (referuar 

në vijim si Ligji 7703/1993), në përgjithësi, dhe në mënyrë të veçantë duke analizuar 

funksionin e kësaj skeme, si dhe provat e administruara, arrihet në përfundimin se, 

kërkesa e magjistratit është e mbështetur në ligjet e sipërcituara dhe në aktet e 

administruara gjatë procedurës administrative.  

Më tej kam analizuar kriteret e kërkuara nga ligji për të përfituar nga skema e 

sigurimeve shoqërore. Kështu që më duhet të ndaloj diçka më gjatë tek pjesa e posaçme 

që parashikohet për magjistratët.  

Në zbatim të së drejtës Kushtetuese, të parashikuar nga neni 51, pika 1, dhe Ligjit 

7703/1993, gëzimi i pensionit te pleqërisë përcaktohet si e drejta e çdo personi për të 

përfituar pension pleqërie me arritjen e një moshe të caktuar sipas parashikimeve të 

posaçme në ligj. Në ketë kontekst, legjislacioni për statusin e magjistratit ka parashikuar 

mbarimin e statusit të magjistratit në fund të muajit, në të cilën magjistrati mbush moshën 

{...} vjeç, duke i dhënë mundësinë atij të qëndrojë në detyrë, pavarësisht mbushjes se 

moshës për të përfituar pensionin e pleqërisë sipas skemës së sigurimeve të detyrueshme 

shoqërore. Si një nga format përjashtuese të kufirit maksimal moshor për të ushtruar 

statusin e magjistratit dhe e parashikuar si e drejtë e tij, ligji ka përcaktuar edhe pensionin 

e parakohshëm. Ky i fundit parashikohet nga neni 27, shkronja “a” e Ligjit për Statusin 

dhe përfaqëson një “Institucion atipik pensioni pleqërie”. Ky Institucion përfshihet në 

sistemin e garancive të parashikuara nga neni 138 i Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë dhe ka si qëllim të përmirësojë sistemin e kujdesit social për magjistratët në 

mënyrë që të garantohen përfitime financiare në përputhje me dinjitetin e detyrës së 

magjistratit edhe në rastet kur nuk janë plotësuar kushtet për pensionin e plotë të 

pleqërisë. Në këtë nen përcaktohet, ndër të tjera, se: “Magjistrati gëzon të drejtën e 

pensionit të parakohshëm nëse:  

a) ka mbushur të paktën moshën 60 vjeç;  

b) ka ushtruar funksionin e magjistratit për të paktën 30 vjet, duke përfshirë edhe 

periudhën e komandimit: ...”. 
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Nga interpretimi i kësaj dispozite rezulton se ligjvënësi ka synuar të rregullojë të 

drejtën e magjistratit për të përfituar pension të parakohshëm pleqërie, duke e lidhur me 

plotësimin e kushteve dhe kritereve shteruese dhe që janë në përputhje me parimet ku 

mbështetet skema e pensioneve të rregulluara nga Ligji 7703/1993. Përfitues të saj 

rezulton të jenë vetëm ato magjistratë që kanë mbushur moshën 60 vjeç, kanë ushtruar 

funksionin e magjistratit për të paktën 30 vite, si dhe ata që për shkak të sëmundjes, nuk 

janë më në gjendje për të ushtruar funksionin.  

Parimi i qëndrueshmërisë në detyrë (palëvizshmëria) kërkon që gjyqtarët të 

garantohen të qëndrojnë në detyrë për të ushtruar funksionin deri në momentin/moshën e 

parashikuar nga ligji për përfitimin e pensionit të pleqërisë. Ky parim ka vetëm një 

përjashtim kur për shkaqe të justifikuara dhe të lidhur me motive të ligjshme, gjyqtari me 

dëshirën e tij kërkon të përfitojë pensionin e parakohshëm.  

Nga aktet e administruara rezulton se z. {...} ka paraqitur një kërkesë me shkrim 

për përfitimin e pensionit të përkohshëm të pleqërisë. Në bazë të certifikatës personale, të 

lëshuar nga Bashkia Tirane, Njësia Administrative nr. 5, me numër {...}, datë 04.11.2021, 

z. {...} është i datëlindjes {...}. 

Me qëllim provueshmërinë e pretendimit të kërkuesit, relatori ka administruar 

edhe konfirmimet e Prokurorisë së Përgjithshme dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.  

Me shkresën nr.{...}, datë 05.11.2021 Prokuroria e Përgjithshme informon se 

“Bazuar në dosjen personale që ndodhet në Sektorin e Burimeve Njerëzore në 

Prokurorinë e Përgjithshme, vërtetojmë se, z. {...}, për periudhën {...}, ka kryer detyrën e 

prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Nga data {...} 

prokuror zone i rrethit Tiranë...”. 

Ndërkohë, përgjigjes dhe kërkimit tonë drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë, 

ku ndër të tjera jemi shprehur se duke pasur vëmendje se është Këshilli i Lartë i 

Prokurorisë organi përgjegjës për statusin e prokurorëve dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor 

kërkon konfirmim lidhur me pasjen nga zoti {...} të statusit të magjistratit në kuptim të 

ligjit të lartpërmendur, për periudhën e ushtrimit të funksionit të prokurorit, këta të fundit, 

me shkresën nr.{...}, datë 18.01.2022, përgjigje ndër të tjera, se: “... Sa i takon 

konfirmimit të pasjes së statusit të magjistratit në kuptim të nenit 27, pika 1, germa b) të 

ligjit 96/2016, për periudhën nga data {...} deri në {...}, në të cilën z. {...} ka ushtruar 

funksionin e prokurorit, (sipas vërtetimit të lëshuar nga Prokuroria e Përgjithshme), 

sqarojmë se: Në vlerësimin tonë z. {...} sikurse edhe çdo prokuror tjetër gjatë periudhës 
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që ka ushtruar detyrën e prokurorit, konsiderohet se ka ushtruar funksionin e magjistratit, 

në kuptim të nenit 27, pika 1, germa b) e ligjit nr.96/2016, pavarësisht periudhës në të 

cilën e ka ushtruar këtë detyrë...”.  

Kërkimi i gjyqtarit se për shkak të arritjes së moshës minimale të kërkuar (60 

vjeç) dhe kontributi 30-vjeçar si magjistrat, përfaqësojnë kritere për të përfituar pensionin 

e parakohshëm të pleqërisë  është i bazuar në ligj dhe në parimet që përshkojnë institutin 

e sigurimeve shoqërore. Që sistemi i sigurimeve shoqërore të funksionojë, duhet që 

pjesëmarrësit e tij të paguajnë kontributet e përcaktuara në ligj dhe ai të financohet apo 

subvencionohej nga buxheti i shtetit. Pagimi i kontributeve të sigurimeve shoqërore është 

burimi kryesor i financimit të sigurimeve shoqërore dhe mospagim i tyre do të vinte në 

vështirësi sistemin, rritjen e subvencionit nga buxheti i shtetit dhe humbjen e qëllimit të 

krijimit të vetë sistemit, që është financimi i përfitimeve që merr individi nga sigurimet 

shoqërore, nga vetë ai nëpërmjet kontributit mujor.  

Për këtë qëllim ligji kërkon kumulativitetin e kritereve të përcaktuara në këtë 

dispozitë, (nenit 27, pika 1 të Ligjit për Statusin), me qëllim që magjistrati të përfitojë nga 

e drejta për t’u trajtuar me pension të parakohshëm pleqërie, pasi ajo përsëri përfshihet 

dhe mbetet në një skemë kontributive, madje edhe ndryshimet e kryera së fundmi 

theksojnë më shumë parimin kontributiv të saj. Fakti që ligjvënësi shfuqizoi shkronjën 

“c”, të pikës 1, të nenit 27, ku parashikohej si kriter kumulativ, bashkë me moshën dhe 

periudhën e ushtrimit të funksionit, edhe pamundësia e magjistratit për të ushtruar 

funksionin, për shkak të sëmundjes, tregon atë rëndesë që kishte bërë për magjistratët, pra 

duke i vendosur edhe një kusht shtesë, ndryshe nga të gjithë punonjësit e tjerë të 

sistemeve të tjera.  

Me ligjin nr. 50/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ky kriter është 

shfuqizuar dhe përfitimi i pensionit të parakohshëm, në rastet e sëmundjeve, tashmë është 

trajtuar si një rast i veçantë, i lidhur me nenin 67 të Ligjit për Statusin, por periudha e 

kontributit, (30 vjet/periudha e domosdoshme e sigurimit), dhe mosha, (60 vjeç), 

vazhdojnë te mbeten kritere kumulative. Një trajtim i ngjashëm është parashikuar edhe 

nga legjislacione që trajtojnë kategori të ndryshme të funksionareve publike për të cilët 

Autoriteti Publik ka treguar interes në përmirësimin e sistemit të kujdesit social. 

Nga aktet e administruara rezulton se magjistrati z. {...}, i datëlindjes {...}, vjeç 

{...}, me kontribute të paguara në skemën e sigurimit në funksionin e prokurorit {...}dhe 
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në funksion e gjyqtarit të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tiranë në periudhën {...}, (ditë e 

relatimit pranë Komisionit të Zhvillimit te Karrierës nga relatori), ka përmbushur 30 vjet 

e 3 muaj.  

Nga sa me sipër rezulton se kërkuesi i plotëson te dy kriteret e përcaktuara nga 

ligji, mosha, të paktën 60 vjeç, dhe ushtrimi i funksionit te magjistratit për të paktën 30 

vjet,  për përfitimin nga skema e sigurimeve shoqërore të pensionit të parakohshëm. Në 

kushte të tilla kërkesa e magjistratit është një kërkese e bazuar në ligj dhe në prova dhe si 

e tillë duhet pranuar. 

Në kushtet kur magjistratit ka kërkuar pensionin e parakohshëm dhe nga provat e 

administruara rezulton se ai i përmbush kriteret e kërkuar nga ligji për përftimin e saj, 

relatori çmon të shprehet edhe për mbarimin e statusit të magjistratit si pasojë “sine qua 

non” e përfitimit të këtij pensioni.  

Në kuptim të nenit 64 pika 1, shkronja “c” e Ligjit për Statusin, statusi i 

magjistratit përfundon, ndër të tjera, kur mbush moshën e pensionit te pleqërisë, sipas 

parashikimit të këtij ligji. Më lart kemi arsyetuar se ligji i sipërcituar në nenin 27 të tij ka 

parashikuar pensionin e parakohshëm si pjesë të kategorisë së pensionit të pleqërisë së 

magjistratit, me ndryshimin se për përfitimin e saj do të duhej mbushja e moshës 60 vjeç, 

si kufirin minimal si edhe kontributi tridhjetëvjeçar si magjistrat.  

Bazuar në interpretimin literal dhe sistematik të normës, relatori vlerëson se 

ligjvënësi përmes përdorimit të shprehjes “sipas parashikimit të këtij ligji” e ka lidhur 

daljen në pension të magjistratit me plotësimin e kushteve dhe kritereve që parashikon 

kuadri ligjor i posaçëm, parë kjo edhe në kontekstin e garancive që burojnë nga neni 138 

i Kushtetutës. Në kushtet kur në kuptim të nenit 27, pensioni i parakohshëm është një 

pension pleqërie i reduktuar, i cili gëzohet nga magjistrati kur plotësohen kriteret e këtij 

ligji, atëherë në rast të përfitimit të tij dhe pranimit të kërkesës së magjistratit nga 

Këshilli, detyrimisht një fakti i tillë shkakton mbarimin e statusit të magjistratit.   

Dhënia e dorëheqjes apo dalja në pension të parakohshëm e magjistratit, përbëjnë 

rastet e mbarimit të vullnetshëm të statusit të magjistratit. Në këtë mënyrë, magjistrati 

nëpërmjet kërkesave respektive shpreh vullnetin e tij për të mos qëndruar në detyrë dhe 

për të mos e ushtruar atë, dhe si rrjedhojë për të mos gëzuar statusin e magjistratit deri në 

mbushjen e moshës maksimale {...} vjeç, moshë e cila përcaktohet në Ligjin e Posaçëm 

si moshë e daljes në pension të plotë pleqërie. Kjo logjikë e interpretimit të dispozitës del 

në pah dhe në parashikimet e nenit 27, pika ½ të ligjit, sipas të cilit pensioni i 
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parakohshëm mbetet i reduktuar gjatë gjithë kohës së përfitimit deri në plotësimin e 

kushteve për përfitimin e pensionit të plotë të pleqërisë. 

Më tej me qëllim përcaktimin e datës së hyrjes në fuqi të vendimit, në mungesë të 

një përcaktimi ligjor të posaçëm për pensionin e parakohshëm të pleqërisë, relatori ka 

vlerësuar ngarkesën aktuale të gjyqtarit në dhomën penale të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësorë Tiranë. Kjo ngarkesë e konfirmuar nga Gjykata e sipërcituar rezulton të jetë si 

vijon: “28 çështje ndodhen në fazën e konkluzioneve përfundimtare; - 4 çështje të 

pezulluara; - 70 çështje ndodhen në fazën e shqyrtimit gjyqësor; - 50 çështje ndodhen në 

fazën e veprimeve përgatitore”. Në këto kushte duke marrë në konsideratë dhe si analogji 

parashikimet e nenit 65, paragrafi 2 i Ligjit për Statusin, mbrojtjen e interesit publik për 

të mundësuar përfundimin e 28 çështjeve penale që ndodhen në fazën e konkluzioneve 

përfundimtare, është propozuar data 31 mars 2022, si datë për hyrjen ne fuqi të vendimit.  

Kështu që, në përfundim ju propozohet të miratoni projektvendimin, në 

dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të miratoni si më poshtë: 

1. Pranimin e kërkesës. 

2. Miratimin e pensionit të parakohshëm për magjistratin z. {...}. 

3. Pensioni i parakohshëm për magjistratin z. {...} llogaritet dhe paguhet nga 

organet e sigurimeve shoqërore sipas përcaktimeve të nenit 27, pika 1/2, të Ligjit nr. 

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

ndryshuar. 

4. Mbarimin e statusit të magjistratit z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, për shkak të daljes në pension të parakohshëm pleqërie.  

5. Efektet juridike të urdhërimeve sipas pikave 3 dhe 4, të këtij vendimi, fillojnë 

më datë 31.03.2022. 

6. Përjashtimin e menjëhershëm të gjyqtarit z. {...} nga procedurat e ndarjes së 

çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

7. Një kopje e vendimit i njoftohet magjistratit, gjyqtarit z. {...}, Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

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

Apelit, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. 

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

Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Ka ndonjë diskutim, para se të kalojmë në votimin e projekt–aktit? 

 

Brikena Ukperaj: Kam unë një diskutim. 

Diskutimi im është vetëm sa i përket efekteve juridike të fillimit të zbatimit të 

aktit që propozohet të miratohet. Jam dakord me të gjithë relacionin dhe me konkluzionin 

e Komisionit/relatorit që në këtë rast plotësohen kushtet për përfitimin e pensionit të 

parakohshëm. 

Ajo që unë ngre si diskutim është efektet e vonuara që i jepen aktit duke 

konsideruar si të tillë datën 31 mars 2022 dhe ndaj një qëndrim të ndryshëm nga relatori. 

Në fakt, duket sikur relacioni, edhe pse e konsideron pension, pastaj jep efekte të vonuara 

sepse nuk parashikohet në ligj, diçka të tillë. 

Aktet administrative individuale, siç është edhe ky rast, që ka të bëjë me statusin e 

gjyqtarit, hyn në fuqi në momentin kur gjyqtari apo nëpunësi tjetër gjyqësor për të cilin 

Këshilli vepron si organ mbështetës, njihet me përmbajtjen e aktit referuar Kodit të 

Procedurave Administrative. Po ky kod gjithashtu parashikon që vetë Këshilli (pra vetë 

organi) mund t’i japë aktit një fuqi të mëvonshme, por ligji nuk duhet ta ndalojë këtë 

dhënien e fuqisë së mëvonshme. Pra diskrecioni për ta dhënë këtë gjë duhet të na vijë nga 

ligji ose të paktën ligji nuk duhet të na e ndalojë. Siç kemi bërë për shembull akte 

administrative individuale për ngritje në detyrë dhe iu kemi dhënë efekte të mëvonshme, 

pikërisht për shkak të funksionalitetit. 

Në vlerësimin tim, në momentin kur ne e trajtojmë pension, pensionin e 

parakohshëm, i cili sigurisht që është një pension pleqërie i reduktuar, nuk mund të 

shmangim efektet që do të kishte ky akt sikur të ishte pension pleqërie i plotë. Ligji 

parashikon që Këshilli deklaron me vendim mbarimin e statusit të magjistratit për efekt të 

pensionit jo më vonë se dy javë nga fundi i muajit përkatës, dhe në disa dispozita edhe 

kur flitet për gjyqtarin e Gjykatës së Lartë për të cilin kompetencën e ka vetë Gjykata e 

Lartë apo për prokurorin e Prokurorisë së Posaçme, bën fjalë për muajin përkatës dhe jo 

muajin pasardhës. Në këtë kontekst, unë vlerësoj që, duke marrë parasysh që e drejta 

fillon i njihet magjistratit nga momenti i miratimit të Këshillit, i cili është më shumë sesa 

një vendim deklarativ, në fakt është një vendim i cili i jep mundësi ushtrimit të së drejtës 

(pra përfitimit të pensionit të parakohshëm), pra në momentin që ky vendim, pra e drejta 

për përfitim të pensionit të parakohshëm, do të hyjë në fuqi, do të jetë momenti kur i 
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mbaron statusi. Sipas ligjit, statusi do t’i mbaronte (nëse e konsiderojmë pension) në fund 

të muajit përkatës, pra në fund të muajit shkurt. Nuk lidhet në këtë rast mbarimi i statusit 

për shkak të pensionit me funksionalitetin e gjykatës. Nuk është dorëheqje sepse nëse do 

të ishte dorëheqje, kërkesa ka ardhur që në tetor. Efektet i jep në fund të muajit pasardhës 

nga momenti i paraqitjes së dorëheqjes. Në këtë rast jemi para institucionit të pensionit. 

Po të ishte pension pleqërie, vendimi deklarativ i joni duhet të merrej jo më vonë se dy 

javë nga fundi i muajit përkatës dhe vetë gjyqtari, sipas edhe relacionit, do të ushtronte 

detyrën jo më vonë se fundi i muajit përkatës, për pensionin e pleqërisë së reduktuar 

duhet të mbajmë të njëjtin standard, nuk mund të shkojmë në fund të muajit pasardhës, 

por duhet të shkojmë në fund të muajit përkatës, pra duhet të jetë fundi i muajit shkurt, që 

duhet të jetë data 28 shkurt. 

Me këtë arsyetim vlerësoj/propozoj që të ndryshohen efektet juridike të aktit, jo 

në datën 31 mars, por në datën 28 shkurt 2022. Faleminderit!  

 

Alban Toro: Mundem? 

Naureda Llagami: Po, Alban! 

 

Alban Toro: Pata përshtypje që e kisha trajtuar faktin e konstatimit apo 

përcaktimin me vonesë të hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Në opinionin tim nuk cenon 

asnjë dispozitë ligjore, pasi ligjvënësi, po ta kishte pasur ndërmend dhe për qëllim, do ta 

kishte përcaktuar siç ka bërë tek mbarimet e tjera apo tek mbylljet e statusit të 

magjistratit. I vetmi qëllim i cili ka orientuar përcaktimin e këtij vendimi dhe efektin e 

hyrjes në fuqi në fund të marsit, kanë qenë sasia e madhe e çështjeve që kanë qenë tek 

pretendimet e fundit. Natyrisht që kemi respektuar sepse na detyron së pari, Kodi i 

Procedurave Administrative që të ruajmë interesin e subjektit, pra në rastin konkret 

magjistratit, dhe vetë dispozita ligjore e cila nëpërmjet deklarimit nga ana e KLGJ-së të 

mbarimit të statusit për efekt të pensionit të parakohshëm, ka respektuar të drejtën e tij 

për t’i dhënë fund statusit të magjistratit. Megjithatë, duhet parë edhe interesi publik. Janë 

28 çështje në pretendime të fundit. Llogarit që një avokat, për çështje subjektive apo 

objektive, mund të kërkojë shtyrjen e seancës dhe me siguri, kjo shtyrje, nëse ne do të 

vendosim një afat më të shkurtër, do të bëjë që e gjithë çështja të fillojë nga fillimi. Pra në 

një ekuilibër midis interesit publik, interesit të individit për të përfituar nga përfundimi i 

statusit, na rezulton që të dy interesat, në mënyrë të kënaqshme, përmbushen nëse ne 
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caktojmë afatin e propozuar. Nëse do të ishte një afat në shkurt, çdo kërkim i bërë nga 

avokati përkatës për këto 28 çështje, apo qoftë edhe prokurori, për t’i shtyrë për efekt 

sëmundjeje, COVID-i, do të rezultonte që gjyqtari i cili ka aktualisht çështje në 

përfundime të fundit, do të dalë në pension të parakohshëm dhe çështja do të na rifillojë 

nga fillimi dhe nuk e di ku është mbrojtja e interesit publik në këtë rast apo dhënia e një 

drejtësie në një kohë sa më të shpejtë dhe pa vonesa. Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Për t’i bërë një pyetje Albanit. 

Në qoftë se do të kishim një pension të plotë pleqërie, kur do t’ia jepnim efektet? 

Alban Toro: Ligjvënësi ka pasur për qëllim ta përcaktojë këtë moment dhe ka 

thënë “dy javët e fundit”.  

Brikena Ukperaj: Kur do t’i fillonin efektet? Kur do t’i mbaronte statusi në qoftë 

se do ishte në pension pleqërie? 

Alban Toro: Dy javët e fundit kur është bërë kërkimi. 

Në këtë rast ai e ka pasur parasysh që ai është afër moshës, pra ka shkuar afër 

moshës së pensionit, ka kërkuar të dalë në pension, është një e drejtë e pamohueshme dhe 

kur ka bërë vlerësimin midis dy interesave, ka vlerësuar që kjo mbizotëron mbi tjetrën. 

Në këto kushte, ai ka përcaktuar datën në mënyrë shteruese dhe ne nuk mund ta evitojmë 

dot atë datë. 

Në rastin konkret situata është krejt ndryshe. Ligjvënësi po ta kishte pasur 

ndërmend, e kishte mbyllur edhe këtë pjesë dhe ne nuk e diskutonim bashkë. 

Brikena Ukperaj: Unë ndaj qëndrimin që për sa kohë është formë e veçantë e 

pensionit të pleqërisë, që edhe pse është i parakohshëm, është pension, – e para. 

E dyta, – kush garanton që këto çështje që janë në konkluzion nuk mbarojnë në 

fund të shkurtit por mbaruakan në fund të marsit? 

E treta, – po ja, i mbaroi këto në fund të marsit, po çështje të tjera që do të çojë në 

konkluzion në fund të marsit, nuk mbeten ngarkesë? 

Pra jo gjithmonë funksionaliteti lidhet me një institut të caktuar. Për sa kohë themi 

që është pension dhe e trajtojmë si pension, atëherë do zbatojmë të gjitha dispozitat që 

lidhen me pensionin. Nëse do të kishim një pension pleqërie të plotë, gjyqtari nuk mund 

ta vazhdonte punën – dhe ai donte të dilte në pension, se mund të shkojë edhe 70 vjeç – 

nuk mund t’i thoshim dot që për shkak të funksionit do shkosh deri në fund të marsit, por 

deri në fund të shkurtit është maksimumi, në qoftë se ne sot me vendim deklarativ do të 
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vendosnim që ka mbushur moshën. E njëjta logjikë do të jetë edhe për pensionin e 

parakohshëm, është pension, pavarësisht se lidhet me disa kushte të caktuara, është 

pension dhe është zgjedhje e gjyqtarit të dalë në pension dhe sa kohë themi që është 

pension (pavarësisht se masa është e reduktuar), mbarimi i statusit do të ndodhë në fund 

të muajit përkatës, pra në fund të muajit të trajtimit të kërkesës nga ana e Këshillit, të 

cilën duhet ta bëjmë jo më vonë se dy javë (por ne tani na kanë kaluar të gjitha afatet). Ky 

ishte qëndrimi im. Vlerësoj se në këtë rast nuk shikohet funksionaliteti. E ka vënë ligji 

funksionalitetin për t’i dhënë mundësi gjyqtarit që të mos dalë në pension ditën kur 

mbush moshën, por t’i jepet mundësia që të gjykojë deri në fund të muajit (e ka për të 

gjithë gjyqtarët, gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, për prokurorët e Prokurorisë së Posaçme, 

kur flet për pensionin e pleqërisë). Ligji e thotë që pensioni i parakohshëm është një 

pension pleqërie i reduktuar dhe ti vetë në relacion e trajton që pensioni i parakohshëm 

është një pension pleqërie i reduktuar. Ky ishte vlerësimi im. Megjithatë kjo është çështje 

për diskutim. Unë mendoj që duhet të jetë data 28 shkurt. 

Alban Toro: Atëherë, për t’u përgjigjur Brikena, unë nuk mbaj përgjegjësi apo 

gjyqtari nuk mban përgjegjësi se çfarë do bëhet me 70 çështjet e tjera që ndodhen në 

fazën e shqyrtimit gjyqësor dhe a do të shkojnë ato drejt përfundimit. Aktualisht KLGJ–ja 

ka informacionin që 28 çështje janë pothuajse në pretendimet e fundit. Nuk e di se çfarë 

bëhet me atë interes publik, nëse ne do tentojmë ta shkurtojmë afatin e hyrjes në fuqi të 

këtij vendimi me çështjet në fjalë të cilat do të duhet të rifillojnë nga fillimi. Domethënë 

aty është tamam parimi “drejtësi e vonuar”.  

Brikena Ukperaj: Atëherë, duke iu referuar kësaj që ju sapo thatë, për 

konkluzionet përfundimtare, maksimumi i afatit për caktimin e seancave gjyqësore është 

15 ditë dhe 28 shkurti është më se i mjaftueshëm nga koha kur ju keni marrë 

informacionin. 

Alban Toro: Ke parashikuar ndonjë raport paaftësie këtu brenda? 

Brikena Ukperaj: Gjithsesi, unë mendimin tim e dhashë. Nuk është çështje 

debati. Ju e vlerësoni në këtë aspekt, unë e vlerësoj në një aspekt tjetër. Hodha një 

propozim dhe ta vlerësojë gjithsecili. 

 

Dritan Hallunaj: Nëse mundem? 

Naureda Llagami: Po, Dritan! 
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Dritan Hallunaj: Për sa i përket pjesës që po diskutojmë, ne si komision e kemi 

diskutuar gjatë këtë pikë, pra është bërë pjesë e diskutimit edhe në Komisionin e 

Zhvillimit të Karrierës. Duke pasur parasysh ligjin; duke pasur parasysh mënyrën e 

funksionimit të gjykatave; duke pasur parasysh gjendjen në të cilën ndodhet Gjykata e 

Tiranës; duke pasur parasysh faktin që ky gjyqtar ka në fazën e konkluzioneve 

përfundimtare një numër relativisht të madh të çështjeve që janë 28; gjithashtu duke 

pasur parasysh se ne po japim pension të parakohshëm pleqërie, pra subjekti po bën {...} 

vjeç dhe nuk është {...}, ndaj pamë të arsyeshme që efektet financiare të saj të fillonin më 

{...} mars, që atij t’i jepet mundësia që këto çështje t’i evadonte sa më shumë, gjithashtu 

edhe të bënte gati pjesën tjetër të dosjeve të cilat do të dorëzohen dhe do të bëhen gati për 

shortim. Se çfarë parashikohet më vonë, se çfarë do të ndodhë, ai e ka jetën e gjatë, por 

nesër edhe mund të sëmuret dhe mund të mos dalë edhe dy javë të tjera. Nuk e dimë?! E 

gjithë ideja është që ne morëm këtë që është më oportune, që disa çështje t’i evadojë dhe 

e dyta, t’i japim kohën e mjaftueshme që të dorëzojë dosjet e tjera dhe pas një pune kaq 

vjeçare në sistem të ketë një dalje dinjitoze. Prandaj unë mbështes propozimin që ne kemi 

sjellë si Komision. Faleminderit!  

 

Irena Plaku: Ta marrë unë fjalën? 

Naureda Llagami: Po, Irena! 

 

Irena Plaku: Unë jam me mendimin e Brikenës, pasur parasysh nenin 64 të ligjit i 

cili përcakton edhe rastet e mbarimit të statusit të gjyqtarit, ku ka parashikuar tjetër rast 

që është dorëheqja dhe tjetër rast që është mbushja e pensionit dhe duke mos e përcaktuar 

mbushjen e moshës për pension, duke mos iu referuar moshës {...} por e ka evidentuar 

moshën e pensionit. Vetë ligji ka parashikuar rastin e daljes së parakohshme të pensionit 

dhe në këtë nen (neni 64) është përcaktuar se si vepron edhe Këshilli në rastet e miratimit 

të kërkesës për mbarimin e statusit të gjyqtarit, duke e referuar jo më vonë se dy javë dhe 

përfundon në fund të muajit përkatës. Kështu që unë them që pavarësisht interesit të lartë 

ose interesit që mund të ketë, apo që janë disa çështje në konkluzionet përfundimtare, unë 

nuk besoj se ka vend për interpretim në këtë rast. Po t’i referohemi rastit që është interesi 

publik, unë them që gjithmonë do ketë raste kur palët do kenë interesin mos ta 

përfundojnë gjykimin dhe e gjejnë mënyrën. Ne nuk mund të nisemi me këto prezumime, 

por do t’i referohemi ligjit. Ligji thotë “kur ka mbushur moshën për pension (pa 
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përcaktuar 60 apo 67)”, kështu që ne nuk mund t’i referohemi moshës meqenëse ai është 

{...} vjeç dhe të nisemi tek dorëheqja që është neni 65 sepse po i referohemi duke 

parashikuar fundin e muajit pasardhës dhe ne i jemi referuar nenit 65. Kështu që unë 

mendoj që duhet ta bëjmë në fund të muajit shkurt, pavarësisht arsyeve, nuk duhet t’i 

hyjmë arsyeve në këtë rast. Një person që do ketë interes për të mos e përfunduar 

gjykimin... se unë e kam provuar vetë në fakt sepse kisha dy muaj kohë kur shumica e 

dinin që unë do mbaroja mandatin si gjyqtare në fillim të muajit dhjetor dhe kush kishte 

interes gjeti mënyra të arsyeshme për të shtyrë gjykimet dhe mos i përfunduar. Edhe 

mbas 2 muajve një person do ta gjejë. Kështu që unë jam me mendimin që të përfundojë 

në fund të muajit shkurt, pavarësisht numrit të çështjeve. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Irena! 

Ndonjë koleg tjetër? 

Atëherë, sipas praktikës tonë, hedhim në votim propozimin që ka bërë zonja 

Ukperaj lidhur me pikën 5, ku propozon që të jetë data 28 shkurt 2022, në vend të datës 

31.03.2022. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ridvan Hado: Kundër. 

 Alban Toro: Kundër.  

 Fatmira Luli: Dakord me propozimin e Brikenës, nisur nga fakti që gjyqtari ka 

paraqitur kërkesën në Këshill që në tetor të 2021 dhe nëse do trajtohej me afatin e 

dorëheqjes, kërkesa duhesh që të hynte në fuqi shumë kohë më përpara. Është trajtuar si 

kërkesë për pension, pavarësisht që është pension i parakohshëm dhe afati duhet të jetë ai 

që parashikohet për daljen në pension, dy javë pas paraqitjes së kërkesës. Faleminderit!  

 Marçela Shehu: Kundër. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Personalisht më bëri përshtypje për mirë propozimi i bërë nga 

Brikena, megjithatë në këtë rast më duhet të shtoj që ne e kemi konsultuar edhe me 

kolegët e komisionit dhe e kemi dhënë mendimin tonë për këtë pjesë, kështu që në këtë 

rast mbroj propozimin që bëri zoti Toro. (Kundër). 
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 Naureda Llagami: Dakord. 

(Gjashtë vota pro dhe pesë vota kundër.) 

Atëherë, pranohet propozimi i zonjës Ukperaj. 

Kalojmë në tërësi aktin me gjithë propozimin e bërë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Pjesërisht dakord, përveç afatit të ndryshuar.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Pranimin e kërkesës. 

2. Miratimin e pensionit të parakohshëm për magjistratin z. {...}. 

3. Pensioni i parakohshëm për magjistratin z. {...} llogaritet dhe paguhet nga 

organet e sigurimeve shoqërore sipas përcaktimeve të nenit 27, pika 1/2, të Ligjit nr. 

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

ndryshuar. 

4. Mbarimin e statusit të magjistratit z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, për shkak të daljes në pension të parakohshëm pleqërie.  

5. Efektet juridike të urdhërimeve sipas pikave 3 dhe 4, të këtij vendimi, fillojnë 

më datë 28.02.2022. 

6. Përjashtimin e menjëhershëm të gjyqtarit z. {...} nga procedurat e ndarjes së 

çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

7. Një kopje e vendimit i njoftohet magjistratit, gjyqtarit z. {...}, Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

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

Apelit, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

*Rendi i ditës vijon me çështjen për të cilën kërkohet lidhja e znj. {...} nëpërmjet 

platformës “online”, por për shkak të pamundësisë për t’u lidhur momentalisht, vijohet 

me çështjen pasuese nr. 7 (sipas rendit të ditës). 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

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

kandidatit z. {...} dhe përjashtimin e tij nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  
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1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Lorena Gerveni, Drejtore pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me 

Jashtë dhe Botimet. 

3. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

8. Suela Methoxha, Përmbaruese gjyqësore. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për skualifikimin e kandidatit z. {...} dhe përjashtimin e 

tij nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj). 

 

Naureda Llagami: Klodi, ndërkohë që mundësohet lidhja me {...}, ne po vijojmë 

mbledhjen me aktet në vijim dhe në momentin që Albana është gati, do na njoftosh, për të 

dëgjuar raportimin e saj. 

Vijojmë me aktin e radhës, i cili ka të bëjë me skualifikimin e kandidatit {...} dhe 

përjashtimin e tij nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë. 

Për më shumë detaje, fjalën ia jap relatorit, z. Dritan Hallunaj.  

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit!  

Si Komision i Zhvillim të Karrierës, kemi përgatitur relacionin “Mbi gjendjen e 

faktit dhe ligjin e zbatueshëm...” (lexohet relacioni): 

Me Vendimin nr. 535, datë 17.11.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka vendosur:  

“1. 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. … 3. Afati i 

kandidimit është deri më datë 17.12.2021”. 

Me Vendimin nr. 536, të po kësaj date, është hapur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

procedura për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, fushën e të drejtës civile.  
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Me Vendimin nr. 537, të asaj date, është hapur procedura për një pozicion të lirë 

në fushën e të drejtës civile. 

Pra të tria këto me afat kandidimi deri më datë 17.12.2021. 

Vendimet e Këshillit si më lart për hapjen e procedurave të kandidimit për në 

Gjykatën e Lartë, janë publikuar në faqen e tij zyrtare, duke përfshirë edhe njoftimin 

publik. 

Në të tria shpalljet e bëra nga Këshilli, përmes vendimeve nr. 535, nr. 536 dhe nr. 

537, datë 17.11.2021, përcaktohet informacioni dhe dokumentacioni që i bashkëlidhet 

kandidimit, janë përcaktuar kriteret ligjore që duhet të plotësoje kandidati për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, të cilat, duke mos iu referuar të gjithë bazës ligjore që të 

gjithë e keni përpara, por po përcaktoj germën “b”, ku thuhet: “b. Kandidati duhet të 

kalojë me sukses procesin e verifikimit të pasurisë dhe të figurës, sipas Ligjit nr. 96/2016 

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

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

verifikimit...”. 

Brenda afateve të kandidimit për tre pozicionet e lira si më lart, pra atë në fushën 

e të drejtës administrative dhe dy në fushën e së drejtës civile, ka kandiduar edhe gjyqtari 

z. {...}, aktualisht gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit (i pezulluar). 

Me Vendimin nr. 26, datë 17.01.2022, “Për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e 

lira të shpallura me vendimet e datës 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, Këshilli 

ka vendosur: 

Fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen 

në detyrë, për vendet vakante nr. 535, nr. 536 dhe nr. 537, datë 17.11.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor dhe caktimin si relator, për kandidatin {...}, të z. Dritan Hallunaj. 

Më datë 17.01.2022, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në Seksionin A, 

Kreu VI, të Vendimit nr. 75/2019, në rrugë elektronike, kandidati është njoftuar: - për 

fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit; - për 

caktimin e relatorit të kësaj procedure verifikimi; - për të drejtën që kishte për të kërkuar 

përjashtimin e relatorit të caktuar dhe/ose të çdo anëtari tjetër të Këshillit, brenda 3 ditëve 

nga marrja e këtij njoftimi.  
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Me e-mailin e datës 21.01.2022, kandidati konfirmoi marrjen dijeni dhe nuk 

parashtroi ndonjë pretendim në lidhje me relatorin e caktuar për procedurën e verifikimit 

ndaj tij apo për ndonjë anëtari tjetër të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Këshilli i Lartë Gjyqësor, sipas praktikës tashmë të konsoliduar të procesit të 

verifikimit të kandidatëve për ngritje, ka konsideruar zhvillimin paralelisht të procedurës 

së verifikimit të kritereve të kandidimit, me atë të vlerësimit etik dhe profesional të 

kandidatëve për secilin nga pozicionet e lira.  

Është vijuar me këto procedura, dhe në zbatim të pikës 7, Seksioni A, Kreu V, 

shkronja a) dhe Kreu VI, Seksioni B, të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.75 , 

datë 23.05.2019, “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për 

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

emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, ku përcaktohet kryerja e veprimeve 

procedurale paraprake të relatorit dhe atyre verifikuese, relatori kreu verifikimin paraprak 

të plotësimit të kushteve.  

Gjatë verifikimit u konstatua se për kandidatin z. {...}, me vendimin nr. 298, datë 

17.09.2020, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur “Shkarkimin nga detyra të 

subjektit të rivlerësimit, z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit 

Tiranë”. Lidhur me këtë, u kërkua dhe u administrua informacioni i nevojshëm nga 

Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, si organi kompetent për krijimin dhe administrimin e dosjeve personale 

dhe regjistrit të gjyqtarëve.  

Mbas shqyrtimit të së dhënës së konstatuar, si dhe të dokumentacionit të 

administruar gjatë procedurës së verifikimit, nga ana e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, 

me anë të e-mailit të datës 20.01.2022, në mbledhjen e datës 24.01.2022, bazuar në pikën 

12, Seksioni B, Kreu VI, të Vendimit nr.75/2019 të Këshillit të lartë Gjyqësor, Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës vendosi që kandidati z. {...} të njoftohej për gjetjen e kësaj 

procedure në lidhje me një nga kritereve të kandidimit për emërim/ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, pikërisht atë të “mospasjes masë disiplinore në fuqi”. 

Më datë 24.01.2022, në rrugë elektronike, kandidatit i është dërguar njoftimi “Për 

gjetjen e procedurës së verifikimit”, vendimi i Komisionit si dhe shkresa e Komisionit të 

Pavarur të Kualifikimit.  

Në njoftimin “Për gjetjen e procedurës së verifikimit”, kandidatit i është bërë e 

ditur se gjatë procedurës së verifikimit ishte evidentuar një rrethanë, e cila, bazuar në 
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pikën 8, të nenit 48, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, mund të passillte skualifikimin/ndalimin e 

kandidimit të tij për emërimin apo ngritjen  e tij në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Lartë, e konkretisht ajo e “pasjes masë disiplinore në fuqi”. 

Lidhur me rrethanën që mund të passillte skualifikimin e tij për emërimin apo 

ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, në njoftimin “Për gjetjen e procedurës 

së verifikimit”, kandidatit i është bërë e ditur se “Shkarkimi nga detyra”, me Vendimin 

nr. 298, datë 17.09.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, përbënte masë 

disiplinore në kuptim të neneve 58, pika 1, shkronja “c”, 61 dhe 62, të Ligjit nr.84/2016 

“Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Ndërkohë që, në pikën 8, të nenit 48, të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohej se: “Vetëm kandidatët 

të cilët kalojnë verifikimin e pasurisë dhe figurës dhe që nuk kanë masa disiplinore në 

fuqi, pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë”. Në vijim, sipas vendimit 

nr.75/2019 nxjerrë, ndër të tjera, edhe për zbatimin e neneve 32 dhe 48, të ligjit 

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

përcaktohet se: “3. Marrja e masës disiplinore sipas neneve 60 dhe 61, të ligjit “Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, përbën 

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

kandidatëve subjekt rivlerësimi kalimtar”. 

Nëpërmjet njoftimit “Për gjetjen e procedurës së verifikimit”, kandidatit i është 

bërë e ditur se, në respektim të së drejtës për t’u dëgjuar të subjektit në një procedurë 

administrative, si dhe në zbatim të vendimit nr.75/2019, kishte të drejtën për të paraqitur 

shpjegime lidhur me gjetjen e procedurës së verifikimit, si dhe çdo dokumentacion 

mbështetës sipas vlerësimit të tij, ndërsa afati për paraqitjen e shpjegimeve dhe 

dokumenteve mbështetës ishte 5 ditë dhe fillonte nga dita e nesërme e marrjes së 

njoftimit.  

Bashkë me gjetjen e procedurës së verifikimit, kandidatit i është dërguar edhe 

shkresa nr. {...} prot., datë 18.09.2020, e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe 

vendimi i Komisionit. 

Brenda afatit të caktuar, më datë 28.01.2022, kandidati ka depozituar në Këshillin 

e Lartë Gjyqësor, shpjegime në lidhje me gjetjen e procedurës së verifikimit. 
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Në shpjegimet e tij për gjetjen e procedurës së verifikimit, kandidati ka 

parashtruar se: “Lidhur me materialin e dërguar në adresën elektronike, kam për të 

sqaruar se konstatimi i bërë lidhur me këtë gjetje është i gabuar pasi është rezultat i një 

analize jo të drejtë të dispozitave ligjore në fuqi, (sepse ankimi im është regjistruar në 

KPA, me nr. (JR) nr. 8/2021, datë 24.02.2021 e deri tani nuk kemi një vendim te  formës 

se prerë. Ndërkohë besoj se ju jeni vene në dijeni se unë si subjekt i kësaj procedure kam 

kundërshtuar me padi pjesërisht aktet normative, vendimin nr.75, datë 23.05.2019 dhe 

vendimin nr. 528, datë 10.11.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Materiali i përcjellë dhe 

vlerësimi mbi gjetjen vjen në kundërshtim të hapur me ligjin. Dërgimi i një vendimi të 

tillë i cili është në proces ankimi duke e trajtuar si të tillë (të formës së prerë) implikon 

rolin tuaj si KLGJ dhe gjithë procesin e rregullt ligjor, gjithashtu me këtë qëndrim ju 

kapërceni parashikimet ligjore duke paragjykuar vijimësinë e procesit.” 

Sa i përket shpjegimeve të paraqitura nga z. {...}, ku konstaton se gjetja e 

procedurës së verifikimit është rezultat i një analize jo të drejtë të dispozitave ligjore në 

fuqi, pasi nuk ka akoma një vendim të formës së prerë lidhur me vendimin e shkarkimit, 

sqarojmë se, Gjykata Administrative e Apelit, ka vlerësuar si vijon (vendim nr. 55, datë 

29.07.2021):  “...Gjykata vëren se në kuptim të dispozitave të lartë cituara, kalimi me 

sukses i procesit të rivlerësimit është një regjim kushtetues dhe ligjor i detyrueshëm për të 

konfirmuar se subjekti është i përshtatshëm në aspektin profesional, në drejtim të 

integritetit moral dhe atë të pasurisë. Neni 179/b i Kushtetutës ka si qëllim kryesor që të 

garantohet funksionimi i shtetit të së drejtës dhe të rikthehet besimi i publikut tek 

institucionet e këtij sistemi. Nëpërmjet këtyre dispozitave kushtetuese, synohet të 

vendoset dhe të ruhet një balancë e qëndrueshme midis të drejtave kushtetuese të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në proces rivlerësimi dhe interesit publik për arritjen e 

qëllimit të procesit të rivlerësimit. Gjykata Administrative e Apelit në kontrollin e 

ligjshmërisë së veprimtarisë administrative të ushtruar nga pala e paditur KLGJ në 

procedurën e skualifikimit e kandidaturës së paditëses K.GJ. në procedurën e emërimit në 

Gjykatën e Lartë, të reflektuar në marrjen e vendimit nr. 78, datë 04.03.2021 objekt 

gjykimi, nuk gjen shkelje të parimeve të ushtrimit të ligjshëm të diskrecionit nga organi 

publik, të barazisë para ligjit, të sigurisë juridike, etj., pasi veprimtaria KLGJ është kryer 

në përputhje të plotë me Kushtetutën dhe ligjin… Gjykata vëren se termi "Shkarkimi nga 

detyra" i përdorur në normimet kushtetuese dhe ligjore për efekt të procesit të rivlerësimit 

nuk mund të shihet i shkëputur nga ecuria normale në karrierë e magjistratit për efekt të 
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ngritjes dhe promovimit të tij në detyrë, por përkundrazi është në lidhje logjike dhe 

sinkron me verifikimin e të gjitha kushteve ligjore në procedurën që ndjek KLGJ-ja për 

ngritjen në detyrë të magjistratëve. Kjo del edhe nga zbatimi direkt i normës kushtetuese, 

nenit 179/b, pika 7, të Kushtetutës, ku thuhet: “....Gjyqtarët dhe prokurorët, përfshirë ata 

që janë deleguar në pozicione të tjera, ish-gjyqtarë ose ish-prokurore, të cilët kalojnë me 

sukses rivlerësimin, qëndrojnë në detyre ose emërohen gjyqtarë e prokurorë. Subjektet e 

tjera, të cilët kalojnë me sukses rivlerësimin, emërohen gjyqtarë ose prokurorë, sipas 

ligjit. Pavarësisht se gjyqtari i "shkarkuar nga detyra" prej Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit vijon të ruaje statusin e magjistratit deri në shqyrtimin e çështjes nga Kolegji 

i Posaçëm i Apelimit, në rastin kur paraqitet ankim gjyqësor, ai ligjërisht është nën 

efektet e një mase disiplinore, ndërsa i ndalohet ushtrimi i detyrës. Fakti që masa 

disiplinore "shkarkim nga detyra" ndaj paditëses nuk është marrë nga KLGJ-ja sipas 

përcaktimeve të ligjit nr. 96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokuroreve në 

Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, ky fakt nuk mund të çojë në mosekzistencën e 

kësaj mase disiplinore. Pala e paditur e ka bazuar vendimmarrjen e saj në nenet 113 dhe 

114 të Kodit të Procedurave Administrative për shfuqizimin e aktit administrativ, 

vendimit nr. 329, datë 09.2020, në kushtet kur për paditësen është konfirmuar e vërtetuar 

një e dhëne e re në lidhje me një prej kritereve formale të kandidimit. KLGJ-ja me të 

drejtë ka vlerësuar se në rrethanat kur për paditësen verifikohet ekzistenca e një kriteri 

ndalues për ngritjen në detyrë, pikërisht “masë disiplinore e shkarkimit nga detyra", 

procedura e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë ka “shkarkimin nga detyra", si masë 

disiplinore e dhënë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ndonëse jo i formës së prerë 

për shkak të ankimit të ushtruar nga paditësja, prodhon sipas ligjit efekte të 

menjëhershme çka përbën shkak ndalues për ngritjen në detyrë përmes emërimit në 

Gjykatën e Lartë...”. 

Ndërkohë, Gjykata e Lartë, lidhur me interpretimin e institutit të “masës 

disiplinore”, në vendimin e saj të datës 02.12.2021 ka vlerësuar si vijon: “Instituti i 

“masave disiplinore” në ngarkim të magjistratit pas ndryshimeve kushtetuese në vitin 

2016 ka fituar tashmë status kushtetues. Kuptimi i masave disiplinore, nuk mund të 

ngushtohet vetëm brenda rasteve të parashikuara në nenin 105 të ligjit nr. 96/2016, për 

shkak se një interpretim i tillë bie ndesh me nenin 116 të Kushtetutës. Në nenin Ë të 

Aneksit Kushtetues, “ad litteram” janë parashikuar rastet e dhënies së dy masave 

disiplinore, në kuadër të procedurës së rivlerësimit kalimtar të magjistratëve. Në këtë 
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dispozitë, Kushtetuta drejtpërdrejt ka sanksionuar dy masa disiplinore në ngarkim të 

gjyqtarëve në rast të moskalimit me sukses të procedurës së rivlerësimit, përkatësisht 

pezullimin nga detyra për një vit, masë kjo e shoqëruar me edukim të detyrueshëm dhe 

shkarkimin nga detyra. Kushtetuta ka parashikuar gjithashtu se kundër masës disiplinore 

të shkarkimit, subjekti i rivlerësimit pezullohet nga detyra deri në marrjen e vendimit nga 

Kolegji, duke riafirmuar kështu se vendimit i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për 

shkarkimin nga detyra të magjistratit gëzon statusin e masës disiplinore. 

Në kuptim të nenit 179/b të Kushtetutës moskalimi me sukses i procesit të 

rivlerësimit përbën shkak për mbarimin e menjëhershëm të ushtrimit të detyrës. Ankimi i 

ushtruar pranë Kolegjit të Apelimit ndaj vendimit të shkarkimit nga detyra sjell për 

rrjedhojë pezullimin nga detyra të magjistratit dhe gjatë periudhës së pezullimit ruhet 

statusi i magjistratit si i tillë, por ruajtja e statusit dhe fakti se vendimi i Komisionit për 

shkarkimin nga detyra nuk është përfundimtar, nuk do të thotë se vendimi i Komisioni 

për shkarkim nga detyra nuk përbën masë disiplinore në fuqi për magjistratin. Pikërisht 

për shkak të natyrës së vendimit të Komisionit si një masë disiplinore në fuqi, në rastin e 

shkarkimit të subjektit nga detyra, ai ndalohet në ushtrimin efektiv të detyrës dhe, për 

rrjedhojë, promovimi i tij në kuptim të nenit 48 të ligjit nr. 96/2016 është i pamundur.”. 

Në këtë frymë interpretimi, edhe Komisioni i Venecias, në Opinionin CDL-AD 

(2020), datë 19.06.2020 mbi emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese ka vlerësuar 

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

duhet të kalojnë veting dhe se KED duhet të propozoj vetëm kandidatë që kanë kaluar 

procedurën e vetingut, me vendim përfundimtar. KED-ja nuk duhet të propozojë 

kandidatë që nuk kanë kaluar ende vetingun.”. 

Ashtu si dhe interpretohet më sipër, ankimi i ushtruar pranë Kolegjit të Apelimit 

ndaj vendimit të shkarkimit nga detyra sjell për rrjedhojë pezullimin nga detyra të 

magjistratit dhe gjatë periudhës së pezullimit ruhet statusi i magjistratit si i tillë, por 

ruajtja e statusit dhe fakti se vendimi i Komisionit për shkarkimin nga detyra nuk është 

përfundimtar, nuk do të thotë se vendimi i Komisionit për shkarkim nga detyra nuk 

përbën masë disiplinore në fuqi për magjistratin. Si pasojë e analizës më sipër, ashtu si 

dhe është vlerësuar nga Gjykata e Lartë, pikërisht për shkak të natyrës së vendimit të 

Komisionit si një masë disiplinore në fuqi, në rastin e shkarkimit të subjektit nga detyra, 

ai ndalohet në ushtrimin efektiv të detyrës dhe, për rrjedhojë, promovimi i tij në kuptim të 

nenit 48 të ligjit nr. 96/2016 është i pamundur. 
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Sa më lart, parashtrimet e kandidatit z. {...} lidhur me gjetjet e procedurës së 

verifikimit, janë të pabazuara. 

Në rrethanat e mësipërme, u përgatit ky relacion bazuar në pikën 16 të Seksionit 

B dhe pikën 3 të Seksionit C, Kreu VI, “Fazat e procedurës së verifikimit të 

kandidatëve”, konkretisht “Veprimet procedurale dhe verifikuese të relatorit të çështjes” 

dhe “Shqyrtimi dhe miratimi i projekt-aktit të verifikimit nga Komisioni”, të Vendimit të 

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

kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e 

karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”. Sipas këtij 

parashikimi, përcaktohet se: “Nëse vlerëson që kandidati nuk përmbush ndonjërin prej 

kushteve dhe kritereve të tjera ligjore të kandidimit, relatori i çështjes procedon me 

përgatitjen e relacionit përkatës mbi gjendjen e faktit dhe të ligjit të zbatueshëm dhe 

dërgimin menjëherë të çështjes për shqyrtim përpara Komisionit, pa qenë e nevojshme 

kryerja e procedurës së verifikimit për të gjitha kushtet dhe kriteret e tjera ligjore. 

Komisioni vendos për dërgimin e çështjes në mbledhjen e Këshillit.” 

Duke vlerësuar të plotë procedurën e verifikimit për kandidatin z. {...}, në lidhje 

me kriterin e kandidimit “të mos ketë masë disiplinore në fuqi”, përcaktuar nga pika 8, e 

nenit 48, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, relatori i çështjes ia parashtroi rastin Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës. 

Në mbledhjen e datës 03.02.2022, duke konsideruar të plotë procedurën e 

verifikimit për kandidatin z. {...}, në lidhje me kriterin e kandidimit “të mos ketë masë 

disiplinore në fuqi”, përcaktuar nga pika 8, e nenit 48, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe duke 

vlerësuar se aktualisht, për kandidatin, verifikohet një e dhëne në lidhje me një prej 

kritereve formale të kandidimit, e dhënë kjo, që mund të passjellë edhe skualifikimin e 

kandidatit nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë, bazuar në pikën 3, Seksioni C, 

Kreu VI, të vendimit nr.75/2019, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vendosi kalimin e 

çështjes për shqyrtim në mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vlerësuar 

dhe vendosur ky i fundit për skualifikimin e kandidatit dhe përjashtimin e tij nga 

procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë ose për vijimin e procedurës së verifikimit për 

të.  

Duke ju falënderuar, ky ishte relacioni. 
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Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Hallunaj! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt–aktit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Skualifikimin e kandidatit z. {...} dhe përjashtimin e tij nga procedurat e 

emërimit në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e shpallura me vendimet nr. 535, nr. 536 

dhe nr. 537, datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...} sipas kërkesave 

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

ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

3. Kundër vendimit mund të paraqitet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i raportimit mbi veprimtarinë e Këshilltarit 

për Etikën gjatë vitit 2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  
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1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Lorena Gerveni, Drejtore pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me 

Jashtë dhe Botimet. 

3. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

8. Suela Methoxha, Përmbaruese gjyqësore. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

10. {...}, magjistrate. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i raportimit mbi veprimtarinë e Këshilltarit për Etikën gjatë vitit 2021. 

 

Naureda Llagami: Mund të mundësojmë lidhjen tashmë me Albanën? 

{...}: Përshëndetje! 

Më dëgjoni? 

Naureda Llagami: Mirë se na erdhe! 

{...}: Përshëndetje! 

Ju kërkoj ndjesë! 

Bëmë një tentativë në mëngjes, por nuk e di pse nuk u hap më. 

Mirë se ju gjeta! 

 

Naureda Llagami: Në fakt unë e bëra pak hyrjen kur ti nuk dëgjoje. 

Thjesht, në zbatim të nenit 83, të ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, në cilësinë e këshilltares për etikën të caktuar nga Këshilli i Lartë i Gjyqësor, 

mban detyrimin për të raportuar mbi veprimtarinë në cilësinë e këshilltarit për etikën, për 

vitin 2021. 

Kështu që, unë të jap fjalën me shumë kënaqësi. 

 

{...}: Faleminderit të gjithëve! 
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Në këtë raportim të përmbledhur që e kam dërguar edhe paraprakisht me e-mail, 

kam evidentuar disa nga elementët kryesorë ose faktet kryesore që unë kam bërë gjatë 

vitit 2021, por kjo nuk do të thotë që pavarësisht pamundësisë për të komunikuar së 

bashku për vitin 2020, që Këshilltari i Etikës së bashku me Komisionin e Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale pranë KLGJ-së, konkretisht me zonjën Ukperaj dhe 

zonjën Rudina Palloj, nuk kemi bërë punën atë paraprake për përgatitjen e Kodit të Etikës 

Gjyqësore. 

Unë e kam thënë edhe në raportimin tim me shkrim që viti 2020, për shkak të 

pandemisë, i ngadalësoi pak përpjekjet për miratimin e kodit në një kohës sa më të 

arsyeshme dhe konsultimin e këtij kodi me numër sa më të gjerë pjesëmarrësish, gjyqtarë, 

dhe persona të tjerë që kanë shprehur interesin, sidomos USAID-i që ka dhënë një 

asistencë teknike, si dhe misionet mbështetëse të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Pra si pasojë e të gjithë kësaj situate që është e njohur për të gjithë ju, Kodi i 

Etikës u arrit të miratohej më 22 prill 2021. Nga ky moment, unë si Këshilltare për Etikën 

kam filluar punën për hartimin e manualit i cili do të pasqyrojë dilemat etike, manual i 

cili konsiston në dhënien e opinioneve, në dhënien e përgjigjeve, nëse gjyqtarët do 

parashtrojnë për dilemat që ato mund të kenë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, si 

gjatë ushtrimit të funksionit ashtu edhe jashtë ushtrimit të funksionit prej tyre. 

Në fakt, do të kisha dashur që të kisha më shumë opinione apo më shumë punë 

dhe komente për të ndarë me ju, unë i kam renditur disa arsye, por për arsye të ndryshme 

gjyqtarët kanë ngurruar të kenë një lloj komunikimi me mua për të evidentuar dilemat që 

ato mund të kenë në lidhje me kodin e etikës gjatë punës së tyre apo edhe jashtë 

veprimtarisë dhe jashtë ushtrimit të funksionit. 

Më qëllim lehtësimin e komunikimit me gjyqtarët, në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, është krijuar një rubrikë që i dedikohet pikërisht Këshilltarit të Etikës dhe 

i është përcjellë një informacion çdo gjyqtari (përmes postës elektronike) për të lehtësuar 

komunikimin mes Këshilltarit për Etikën dhe gjyqtarëve.  

Pavarësisht se ne i kemi përcjellë çdo gjyqtari, në adresat e deklaruara prej tyre, 

dy opinionet, që tashmë janë bërë edhe publike, të redaktuara/të hartuara nga ana ime në 

lidhje me (i) përdorimi i telefonit celular nga gjyqtari në seancë gjyqësore dhe (ii) kufijtë 

e përdorimit të rrjeteve sociale nga gjyqtarët. Ato jo vetëm që janë publikuar por u janë 

dërguar edhe çdo gjyqtari në adresat e tyre të deklaruara. Reagimet kanë qenë, përveçse 
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të pakta verbale, por nuk ka pasur komente apo ndonjë opinion të shprehur nga ndonjë 

gjyqtar. 

Opinionet që janë publikuar dhe ju kam dërguar që në muajin korrik 2021 janë 

opinione të përmbledhura në lidhje me këto dy çështje. Qëllimi im ka qenë që të nxis 

komente, reagime, diskutime, ndonjë sugjerim nga ana e gjyqtarëve dhe të secilit aktor që 

do i lexonte. Siç thashë, nuk është bërë e mundur, nuk kam pasur ndonjë reagim konkret 

për ta bërë me dije. Kështu që, opinionet janë në atë gjendje, nuk kanë pasur ndonjë 

përmirësim tjetër përveç atyre që ju i keni të qarta prej muajit korrik. 

Në lidhje me reagimet e gjyqtarëve, unë kam evidentuar në raport disa shkaqe: i) 

ngarkesa e punës që po përballojnë sot gjyqtarët e të gjitha niveleve (shkallë të parë, apel 

dhe në Gjykatë të Lartë); ii) pandemia që ka kufizuar lëvizjet; si dhe një nga arsyet që 

unë mendoj është iii) një lloj ngurrimi nga ana e gjyqtarëve ndoshta për të kuptuar rolin e 

Këshilltarit të Etikës, pavarësisht se legjislacioni është i qartë ose ndoshta një lloj 

mosbesimi për komunikimin konfidencial që ato kanë me Këshilltarin për Etikën.  

Një rol i rëndësishëm i Këshilltarit për Etikën është bashkëpunimi me Shkollën e 

Magjistraturës. Shkolla e Magjistraturës, në Programin e saj të Trajnimit Fillestar, ka të 

parashikuar lëndën (si një nga lëndët kryesore) Etika Profesionale, lëndë e cila 

përditësohet vazhdimisht. Nga komunikimi me pedagogun e lëndës do bëhet pjesë e 

diskutimit/është bërë pjesë edhe Kodi i Etikës Gjyqësore. 

Ndërkohë, në lidhje me trajnimin vazhdues, nga informacioni që kam marrë nga 

Shkolla e Magjistraturës dhe nga komunikimi me përgjegjësin e trajnimit vazhdues, në 

programin e trajnimit të shkollës janë parashikuar disa aktivitete (në fakt jo aq sa duhet) 

por shpjegimi ka qenë i lidhur me faktin që programi i trajnimit duhet të jetë 

gjithëpërfshirës, dhe shkolla, duke dashur që të jetë sa më pranë praktikës profesionale, 

ka menduar që të parashikojë vetëm këto tre aktivitete gjithsej, nga të cilët njëri është për 

prokurorët dhe etikën profesionale të prokurorëve. Në këtë drejtim, mendoj, që me 

mbështetjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, ndoshta do të ishte mirë që të nxisim 

bashkëpunimin më shumë me Shkollën e Magjistraturës, duke pasur mbështetjen edhe të 

misioneve apo të institucioneve ndërkombëtare që asistojnë si Shkollën e Magjistraturës 

ashtu edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor, mbase për të organizuar edhe takime rajonale në 

rang apelesh me gjyqtarët, për të bërë të qartë jo vetëm përmbajtjen e Kodit të Etikës por 

për të marrë edhe një “feedback” prej tyre për dilemat etike që ato mund të hasin gjatë 

punës. 
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Ajo çfarë unë kam dashur të theksoj dhe dua ta ndaj me ju është shqetësimi që 

kam në lidhje me vijimin e punës për hartimin e manualit në konformitet me kërkesat e 

nenit 83 të ligjit nr. 115/2016. Pika 7 e nenit 83 (e kam thënë edhe në raportimin e muajit 

korrik), përcakton detyrimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor që të më sigurojë mbështetjen e 

nevojshme me burime njerëzore.  

Unë në planin tim kam bërë një draft të parë të këtij manuali, ku të identifikohen 

dilemat etike të lidhura me secilën nga parimet bazë të përfshira në Kodin e Etikës 

Gjyqësore... të jetë deri në muajin qershor të vitit 2022, në mënyrë që të ndahet me të 

gjithë gjyqtarët dhe me ju, për të marrë “feedback” dhe komentet për përmirësimin e tij. 

Problemi është që e vetme, e kam pak të pamundur të respektoj afatin apo të bëj një punë 

të mirë apo për të rritur qoftë edhe efektivitetin e veprimtarisë time, për të qenë sa më 

pranë shqetësimeve të gjyqtarëve. 

Kështu që, e ripërsëris edhe një herë atë që unë jua kam thënë me shkrim, që kam 

shumë nevojë për pak mbështetje teknike me burime njerëzore nga ana e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor sepse për të hartuar këtë manual duhet të bëj një punë kërkimore në lidhje 

me evidentimin e standardeve dhe jurisprudencës më të mirë të komisioneve apo 

komiteteve të etikës në vende të ndryshme, qoftë në Amerikë, qoftë në Evropë; pastaj 

duhet të përkthehet dhe nuk jam përkthyese; pastaj duhet të redaktohet; të evidentohen; të 

shkruhen. Kështu që, në këtë aspekt dua që të dalë një produkt sa më pranë nevojave të 

gjyqtarëve dhe të jetë një manual sa më informues dhe sa më i plotë dhe shterues.  

Këto janë gjërat kryesore që unë doja të ndaja me ju. 

Nuk e di nëse keni pyetje, komente? Unë jam shumë e gatshme të mbaj shënime 

për çdo sugjerim. I mirëpres! 

 

Naureda Llagami: Unë si Kryetare e mora shënimin për suport nga ana e 

Këshillit për nevojat që kishit. Kështu që, do të mundohemi të t’i plotësojmë, me qëllim 

që të na i finalizosh edhe projektin sa më shpejt. 

 

{...}: Ose ndoshta një lloj bashkëpunimi me misionet që asistojnë Këshillin, do 

ishte ndoshta edhe më mirë akoma.  

        

Naureda Llagami: Po, edhe me ato. Atë do ta kërkoj direkt, qoftë me misionin që 

kemi aktualisht, që është vazhdimësi e USAID-it. Është në pritje të na vijë një projekt 
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tjetër i BE-së. Ndërkohë kemi edhe Këshillin e Evropës që është një nga partnerët tanë që 

na mbështesin.  

Megjithatë edhe në aspektin e Këshillit, do mundohem që të gjejmë opsione dhe 

mundësi për t’ju mbështetur.  

 

{...}: Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Do ftoja kolegët, meqë kemi rastin ta kemi Albanën këtu 

midis nesh virtualisht, nëse kanë ndonjë pyetje. 

Mesa duket Albana ke qenë ezauruese sepse nuk kanë pyetje kolegët. 

Të falënderoj për raportimin! 

Gjithë të mirat! 

 

{...}: Faleminderit për mbështetjen e për gjithçka. 

Mirë u dëgjofshim! 

 

Naureda Llagami: Në kushtet që ju nuk kishit diskutim, kalojmë në miratimin e 

raportit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: Miratimin e raportit vjetor mbi veprimtarinë e 

Këshilltarit për Etikën për vitin 2021, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  
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* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Përsëritjen e komandimit 

të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të 

Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor” , i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Lorena Gerveni, Drejtore pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me 

Jashtë dhe Botimet. 

3. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

8. Suela Methoxha, Përmbaruese gjyqësore. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. {...} në 

pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor” , i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian 

Kurushi). 

 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti i radhës, që ka të bëjë me përsëritjen 

e komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Për më shumë detaje, fjala i jepet zotit Kurushi.   

 

Klodian Kurushi: Faleminderit!  

Të nderuar kolegë! 

Bashkëlidhur relacionit përkatës për përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. 

{...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, kemi paraqitur edhe projektvendimin përkatës. Përpara sesa 

të lexoj projektvendimin që ne propozojmë si Komision, po bëj një relatim të shkurtër në 

lidhje me situatën dhe me kërkesën e paraqitur nga zonja {...}. 
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Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 79, shkronja “b”, të Ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe në nenet 53, 54, 57 

dhe 58, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, me bashkëpropozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës dhe Komisionit 

të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, me vendimin nr. 315, datë 

19.12.2019, ka vendosur shpalljen e kërkesës për kandidaturat, ndër të tjera për një 

pozicion “këshilltar ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor; Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është dy javë nga dita e shpalljes 

së këtij vendimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor; Janë 

përmendur edhe dokumentet që duhen kandidatit për t’u paraqitur në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor; Më tej janë parashikuar të gjitha procedurat ligjore që nevojiten për 

komandimin e një gjyqtari në pozicionin përkatës, të cilat janë të integruar në pjesën e 

këtij relacioni.  

Në zbatim të vendimit të mësipërm ka shfaqur vullnetin për komandim edhe 

gjyqtarja {...}, e cila ka qenë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Për këtë 

gjyqtare, nga ana e Këshillit në mbledhje plenare, pasi është miratuar opinioni  në lidhje 

me plotësimin e kushteve ligjore për komandim dhe cenimin ose jo të funksionalitetit të 

gjykatës, është vendosur: Vijimi i procedurave të komandimit nga Komisioni i Vlerësimit 

të Etikës dhe Veprimtarisë profesionale me vlerësimin e kritereve të tjera te komandimit 

për gjyqtaren {...}.  

Referuar raportit mbi vlerësimin, renditjen dhe propozimin për komandim gjyqtari 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor, pas shqyrtimit të plotësimit të kritereve, Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale ka propozuar: Komandimin e 

gjyqtares {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të 

Komisioneve në KLGJ. Afati i komandimit ka qenë 2 vjet dhe komandimi propozohej të 

fillohej në datën 10.02.2020. 

Në rrjedhim të sa më lart, Këshilli, me vendimin nr. 68, datë 06.02.2020 “Për 

komandimin e gjyqtares {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në njësinë mbështetëse 

të komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, vendosi: 

“1. Komandimin e gjyqtares {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor.  

2. Periudha e komandimit është 2 vjet dhe fillon në datë 10.02.2020.” 
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Aktualisht afati i komandimit të znj. {...} është duke përfunduar, ndërkohë që 

gjyqtarja ka paraqitur në Këshill një kërkesë për përsëritjen e komandimit, protokolluar 

me aktin nr. {...}, datë 14.01.2022 dhe aktin nr. {...} prot., datë 26.01.2022. Në këtë rast 

Komisioni vlerëson që të përsëritet edhe një herë afati i komandimit për zonjën {...}. 

Lidhur me mundësinë ligjore të përsëritjes së komandimit, një gjë e tillë rezulton 

nga ligji, konkretisht pika 1, e nenit 57, të Ligjit nr. 96/2016. Nga ana tjetër, në vendimin 

e tij nr. 319, datë 19.12.2019, sikundër u parashtrua më lart, Këshilli përcaktoi se 

komandimi mund të përsëritej edhe për një kohëzgjatje tjetër deri në 3 vjet.  

Ndërkohë, sipas pikës 6, të nenit 53, të Ligjit nr. 96/2016, i ndryshuar, periudha e 

komandimit të magjistratit nuk mund të jetë më shumë se 5 vjet, me përjashtim kur 

parashikohet ndryshe në ligj. Për pozicionin ku znj. {...} është komanduar, pra në 

pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në KLGJ, ligji 

nuk ka bërë një parashikim ndryshe.  

Lidhur me nevojën për përsëritjen e komandimit të znj. {...}, mund të vlerësohet 

se janë të njëjtat rrethana të cilat janë pasur në konsideratë nga Këshilli në rastin e 

shpalljes së kërkesës për kandidatura për komandimin në pozicionin e “këshilltarit ligjor” 

në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në KLGJ.  

Vlen të përmendet se Njësia Mbështetëse e Komisioneve të Përhershme në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor aktualisht ka 8 këshilltarë ligjorë (nga 10 që duhet të ketë në 

organikën e saj), pjesë e të cilëve janë 2 gjyqtarë të komanduar (përshirë këtu edhe znj. 

{...}). Ndërkohë, ka mbetur vakant pozicioni i një këshilltari ligjor, komanduar nga 

radhët e magjistratëve, si pasojë e përfshirjes në skemën e delegimit të znj. {...} dhe 

caktimit pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar me anë të vendimit nr. 460, datë 07.10.2021.  

Duhet të përmendet se znj. {...} ka tashmë një eksperiencë 2-vjeçare si gjyqtare e 

komanduar në Këshill, në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të 

Komisioneve në KLGJ, ndaj si dhe deri më sot është i mirëpritur kontributi i saj në 

funksion të përmbushjes me efektivitet të përgjegjësive të këtij Komisioni. 

Në lidhje me cenimin apo dëmtimin e funksionalitetit të gjykatës ku magjistratja 

ushtron funksionin, nga ana e Këshillit, me shkresën nr. {...} prot., datë 26.01.2022 u 

kërkua informacion nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kjo e fundit informoi mbi 

ngarkesën me shkresën e protokolluar në Këshill me nr. {...} prot., datë 01.02.2022. 
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Mbi sa më sipër, Komisioni ka përgatitur projektvendimin “Për përsëritjen e 

komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Pika 1 e projektvendimi bën fjalë për përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. 

{...} në pozicionin e “këshilltarit ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, për një afat dyvjeçar. Ky afat i propozuar vlerësohet se merr 

në konsideratë në mënyrë të ekuilibruar nevojat e Këshillit, por edhe të sistemit gjyqësor 

në përgjithësi.  

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

më datë 10.02.2022, pra ditën kur përfundon afati i komandimit sipas vendimit nr. 68, 

datë 06.02.2020. 

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

gjyqtares së komanduar znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, i 

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

elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pra gjykatës ku znj. {...} 

ka emërimin/caktimin e përhershëm. 

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

publikimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ju faleminderit për vëmendjen! 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Klodi! 

 Nëse nga anëtarët nuk ka ndonjë koment ose ndonjë sugjerim, unë do të propozoja 

që ta kalonim në votim projekt–aktin. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 
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 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Përsëritjen e komandimit të gjyqtares znj. {...} në pozicionin e “këshilltarit 

ligjor” në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, për një afat 

dyvjeçar.  

2. Efektet juridike të vendimit fillojnë më datë 10.02.2022. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së komanduar znj. {...} sipas 

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

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

dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave: 23.12.2021, 29.12.2021, 07.01.2022, 11.01.2022, 

13.01.2022, 17.01.2022, 20.01.2022 (13:45), 20.01.2022 (17:30), 21.01.2022, 

24.01.2022, 26.01.2022, 28.01.2022. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 08.02.2022  

78 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Lorena Gerveni, Drejtore pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me 

Jashtë dhe Botimet. 

3. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Pajo, Përfaqësuese e USAID. 

8. Suela Methoxha, Përmbaruese gjyqësore. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

datave: 23.12.2021, 29.12.2021, 07.01.2022, 11.01.2022, 13.01.2022, 17.01.2022, 

20.01.2022 (13:45), 20.01.2022 (17:30), 21.01.2022, 24.01.2022, 26.01.2022, 

28.01.2022. 

 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës që ka të bëjë me miratimin e 

procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, nga administrata ju janë vënë në dispozicion përmbledhjet e 

procesverbaleve të datave 23.12.2021, 29.12.2021, 07.01.2022, 11.01.2022, 13.01.2022, 

17.01.2022, 20.01.2022, 20.01.2022, 21.01.2022, 24.01.2022, 26.01.2022, 28.01.2022. 

Nga ana juaj nuk kemi ndonjë koment lidhur me përmbajtjen e tyre, kështu që unë 

do ftoja kolegët që të votonim për miratimin e tyre.  

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 
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 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro, me përjashtim të pikave 7 dhe vijuese të mbledhjes së 

datës 17.01.2021 për shkak se nuk kam marrë pjesë në diskutimin e atyre pikave, duke 

qenë që përfaqësoja Këshillin në një aktivitet tjetër. Faleminderit!  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

datave 23.12.2021, 29.12.2021, 07.01.2022, 11.01.2022, 13.01.2022, 17.01.2022, 

20.01.2022 (2), 21.01.2022, 24.01.2022, 26.01.2022 dhe 28.01.2022. 

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. 

 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 08.02.2022) 

 

Pika 10 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”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 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 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 

2. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

3. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

4.  Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10. 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”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Klodian Kurushi). 

  

Çështja e fundit e rendit të ditës lidhet 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. Klodian Kurushi. 

Relatohet shkurtimisht relacioni sa i përket radhës së shortit duke i propozuar 

Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

I. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar.  

II. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 1. Gjykata e Apelit Shkodër; 

2. Gjykata e Apelit Vlorë. 

 

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

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar”. 

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në 

lëndë penale. 
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, 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 Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e 

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

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

Propozimet e Komisionit janë: 

1. Gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

2. Gjyqtarët për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me 

short, ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën shtatë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, 

nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

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

veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të shkallës 

së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë në 

përbërje të Kolegjit Zgjedhor, që është thirrur në detyrë, referuar nenit 149/2 të Kodit 

Zgjedhor, konkretisht: Znj. Alma Kolgjoka; Znj. Esmeralda Xhili (Çeka); Znj. Manjola 

Xhaxho. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i gjykatës së shkallës së 

parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotëson kriteret si më lart, i cili është caktuar më 

herët në gjykimin e kësaj çështje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, konkretisht: Z. Rexhep Bekteshi. 

Gjithashtu, në gjykimin e kësaj çështje të përjashtohet znj. Ornela Naqellari e cila 

aktualisht është me raport lindje dhe nuk e ushtron detyrën. 

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):  
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Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Adelajda Gjuzi.  

 

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

e Apelit Shkodër”. 

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

nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (karakter “urgjent”). 

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 Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë 

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

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

veçanta, të jetë 2. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes penale të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e skemës së 

delegimit të Gjykatës së Apelit Durrës, që janë caktuar më herët për gjykimin e 30 apo 

më shumë çështjeve gjyqësore të veçanta, në GJPAKKO dhe në gjykata të tjera të 

ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. 

Florjan Kalaja. 

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

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Durrës, të mos përjashtohet nga shorti detyrë 

i Gjykatës së Apelit Durrës, konkretisht: Z.Valbon Çekrezi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Valbon Çekrezi dhe Irida Kacerja. 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë  “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Vlorë”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë civile (karakter “urgjent”). 

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 Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

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

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, përfshirë 

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

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

veçantë, të jetë 2. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Gjirokastër, 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 përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarët Enton Dhimitri dhe Miranda Andoni. 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 

 


