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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 15.02.2022) 

 

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

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

magjistratit z. {...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan (relatore 

znj. Marçela Shehu). 

 

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 12:20. 

 

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 15.02.2022 (Pika 1) 

2 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. {...}, Inspektor magjistrat i komanduar pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë. 

3. Mimoza Koçiu, Këshilltare për median pranë Kabinetit të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor, e cila siç jeni vënë në dijeni 

ka pesë çështje për të cilat kërkohet që Këshilli të marrë vendim.  

Pa humbur kohë fillojmë me çështjen e parë e cila ka të bëjë me zhvillimin e 

seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për 

fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

Hapim seancën dëgjimore në ngarkim të magjistratit z. {...} me detyrë gjyqtar në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkak të fillimit të procedimit disiplinor ndaj 

tij. 

Verifikojmë praninë e palëve. 

Është e pranishme nga ana e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë znj. {...}, 

me detyrë Inspektore pranë Zyrës së Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, përmes 

autorizimit të lëshuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë me nr. {...} prot., datë 

14.02.2022. 
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Nga ana tjetër, lidhur me gjyqtarin, zoti {...} nuk është prezent. Nuk ka ngarkuar 

as përfaqësues ligjor. Siç ju kemi vënë dijeni, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

depozituar kërkesa me nr. {...} prot., datë 14.02.2022 për shtyrjen e seancës dëgjimore të 

datës 15 shkurt, të caktuar për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 

që i përket procedimit disiplinor. Në kërkesën e tij, ndër të tjera zoti {...} ka parashtruar 

se për shkaqe shëndetësore e ka të pamundur të jetë prezent në këtë seancë dhe kërkon 

shtyrjen e seancës për një datë tjetër. Shkaku shëndetësor është infektimi i COVID-19, 

për të cilin ka paraqitur edhe një dokument nga autoritetet shëndetësore. Sa më sipër ai 

kërkon që nga ana e Këshillit të bëhet shtyrja e seancës. 

Paraprakisht do doja mendimin e përfaqësuese së Zyrës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë. 

 

{...}: Faleminderit për fjalën!  

U njoha edhe unë dje me kërkesën për shtyrje të seancës dëgjimore, të bërë nga 

subjekti nën hetim disiplinor dhe vërej se arsyet që ai parashtron për shtyrjen e kësaj 

seance kanë lidhje me gjendjen shëndetësore. Duke e konsideruar si shkak të përligjur, 

mendoj që të vlerësohet edhe nga ana juaj dhe të pranohet. Ndërkohë, seanca e sotshme të 

shtyhet në një ditë tjetër e cila të mbetet në vlerësimin tuaj. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, znj. {...}! 

Atëherë, ftoj kolegët, jemi dakord për shtyrjen e seancës? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

 

Naureda Llagami: Mendoni që t’i lëmë dy javë kohë, pra ta lëmë më datë 1 mars, 

ora 11:00? Si i keni mundësitë paraprakisht? 

 

Marçela Shehu: Kryetare, duke pasur parasysh shkakun e paraqitur nga 

magjistrati, pra infektimin e tij me virusin COVID, si dhe duke konsideruar atë çka dimë 

deri tani nga ana shëndetësore që ky virus ka një ecuri prej më shumë se dy javësh, me 

qëllim që seanca tjetër dëgjimore mos të dështojë, koha të ishte pak më e gjatë. Mbase 

data 9 mars? 

 

Naureda Llagami: Për mua është dakord. 
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9 mars, ora 11:00? 

Marçela Shehu: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi seancën e radhës dëgjimore më datë 9 mars, ora 11:00. 

Zonja {...} faleminderit për prezencën! 

Punë të mbarë! 

 

*Largohen nga platforma “online” përfaqësuesit nga Zyra e Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë. 

 

* * * 

(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 15.02.2022) 

 

Pika 2 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 {...}, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

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 12:20. 

 

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. Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të 

Përhershme. 

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, të gjyqtares 

{...}, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

  

Naureda Llagami: Vijojmë sipas rendit të ditës. 

Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, për 

gjyqtaren {...}, relator është z. Muharremaj. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

Tashmë jeni njohur me të gjitha aktet për vlerësimin e gjyqtares {...} e cila gjatë 

periudhës së vlerësimit 2013-2016 ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Apelit 

Shkodër.  

Do të kalojë në të gjithë treguesit dhe propozimin që bëhet për pikëzimin 

respektiv dhe do të ndalem në mënyrë të posaçme vetëm në nëntregusin e “Rendimentit 

të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, për të cilin gjyqtarja ka pasur kundërshtime. Me 

pjesën tjetër të propozimeve ka shprehur dakordësinë e saj. 

Po filloj me kriterin e parë “Aftësitë profesionale të gjyqtares”, në lidhje me 

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

normave”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, propozimi për t’u pikëzuar me 25 pikë. 

“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, shkalla e aftësisë 

“shumë e lartë”, 25 pikë. 
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“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, shkalla e aftësisë “shumë e 

lartë”, pikëzimi me 15 pikë. 

“Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, shkalla e aftësisë 

“shumë e lartë”, propozimi për t’u pikëzuar me 10 pikë. 

“Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, 

pikëzimi me 25 pikë. 

Në total, për kriterin e “Aftësive profesionale të gjyqtares” propozohet që të 

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

Në lidhje me “Aftësitë organizative të gjyqtares”, treguesi i “Respektimi i afateve 

ligjore”, shkalla e aftësisë në masën “0-10%”, pikëzimi me 15 pikë, pasi gjyqtarja nuk ka 

asnjë çështje të gjykuar jashtë afatit. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, shkalla e aftësisë “0-10%” për shkak 

se vetëm në një nga 15 çështjet kemi gjykimin jashtë standardeve minimale kohore çka 

reflektohet në masën 6% (brenda kufirit 0-10%). Pikëzimi 5 pikë. 

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

me standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve dhe pikëzimi 5 pikë. 

Ndërsa, në lidhje me “Rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore”, duke iu 

referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti i gjyqtares për periudhën e vlerësimit rezulton 

në masën 70%, që përkon me një pikëzim 2 (dy) pikë. Në kushtet kur gjyqtarja për 

periudhën gjithë periudhën e vlerësimit ka gjykuar në total 985 çështje, pra, 64% më 

shumë se standardi sasior i punës, në projektraportin e vlerësimit është propozuar që 

gjyqtarja për këtë tregues të vlerësohet një nivel më të lartë se ai që i përket përqindjes së 

pikëzimit, pra të vlerësohet në nivelin “Mbi 81-87%”, duke e pikëzuar me 4 pikë. 

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

mënyrë të përmbledhur se (po citoj): 

“Gjatë kësaj periudhe vlerësimi kam përballuar një ngarkesë të lartë, ku duhet të 

theksohet se numri i çështjeve që më janë caktuar, janë vetëm çështjet ku unë kam qenë 

në cilësinë e relatores, pra nuk janë përfshirë çështjet gjyqësore ku kam qenë me cilësinë 

e anëtares. Numri i çështjeve që kam gjykuar me cilësinë e anëtares së trupit gjykues, për 

secilin vit të periudhës së vlerësimit ka qenë shumë i lartë. Përjashtim bën vetëm viti 

2015, vit në të cilin, për arsye të rënda shëndetësore, e kam pasur të pamundur të gjykoj 

si relatore që nga data 11 tetor e deri në fund të atij viti kalendarik.  
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Njëkohësisht, duhet të merrni në konsideratë edhe faktin e delegimeve në 

Gjykatën e Apelit Vlorë dhe në Gjykatën e Apelit Durrës, gjatë kësaj periudhe.   

Një element tjetër që doja të evidentoja është edhe fakti i transferimit apo 

emërimit në një gjykatë të tjetër, të gjyqtarëve, duke bërë që çështjet e tyre të ndahen me 

short, duke shtuar ngarkesën në mënyrë të menjëhershme, fakt që ka ndikuar në 

organizimin e punës. 

Duke iu referuar të dhënave statistikore, si dhe interpretimit logjik të bazës ligjore 

të përmendur më lart, mendoj se edhe për këtë kriter nuk duhet të vlerësohem me katër 

pikë, por me një nivel më të lartë. 

Në rastet e vendimeve të analizuara për vlerësimin tim profesional, është 

evidentuar se në përgjithësi seancat e caktuara kanë qenë produktive, duke shmangur 

shtyrjet e pajustifikuara. Por, edhe kur janë shtyrë seancat, ato kanë qenë për shkaqe të 

pavarura nga ana e gjykatës ose për shkaqe objektive, por asnjëherë për shkak e në 

përgjegjësi të gjyqtarit e për më tepër të kryesuesit, në cilësinë e të cilit kam qenë unë në 

këto çështje (me përjashtim të vitit 2015, kur kam qenë në pamundësi shëndetësore për të 

marrë pjesë në gjykime, ndonëse edhe për këtë vit kam tejkaluar standardin sasior të 

punës së gjyqtarit të apelit). Gjithsesi, nga projektraporti rezulton se në çdo vit kam 

tejkaluar standardin sasior të punës së gjyqtarit të apelit. 

Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore nuk mund të vlerësohet i 

shkëputur nga elementët dhe veprimet e tjera të marra nga unë si kryesuese e kolegjit. Në 

çdo çështje ku kam qenë në cilësinë e kryesuesit (por edhe si anëtare), kam treguar 

kujdesin që shpejtësia e gjykimit të mos cenojë të drejtat e palëve si në procesin civil 

ashtu edhe në procesin penal, me qëllim garantimin e një mbrojtjeje sa më efektive për të 

pandehurit.”  -përfundoj citimin. 

Bashkëlidhur kundërshtimeve të saj, gjyqtarja ka depozituar edhe prova të reja, 

konkretisht: 1. Evidenca statistikore e ngarkesës individuale të punës së gjyqtarëve për 

vitin 2016; 2. Evidenca statistikore e ngarkesës individuale të punës së gjyqtarëve për 

vitin 2015; 3. Evidenca statistikore e ngarkesës individuale të punës së gjyqtarëve për 

vitin 2014; 4. Evidenca statistikore e ngarkesës individuale të punës së gjyqtarëve për 

vitin 2013.  

Në Metodologjinë e Pikëzimit përcaktohet se “Rendimenti i përfundimit të 

çështjeve është raporti i numrit të çështjeve gjyqësore të përfunduara nga gjyqtari, 
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pavarësisht kohës së caktimit të tyre, me numrin e çështjeve gjyqësore që i janë caktuar 

brenda një viti kalendarik”.  

Në lidhje me pretendimin e gjyqtares për mospërfshirjen në ngarkesën e punës të 

saj për periudhën e vlerësimit, edhe të çështjeve në të cilat ajo ka qenë në cilësinë e 

anëtares të trupit gjykues, referuar Metodologjisë së Pikëzimit, rezulton se norma e 

likuidimit të çështjeve përcaktohet si raporti i numrit të çështjeve gjyqësore të 

përfunduara nga gjyqtari, pavarësisht kohës së caktimit të tyre, me numrin e çështjeve 

gjyqësore që i janë caktuar brenda një viti kalendarik. Pra, në këtë përllogaritje nuk 

përfshihen çështjet në të cilat gjyqtarja ka qenë në cilësinë e anëtares së trupit gjykues.  

Në kundërshtimet e saj gjyqtarja ka parashtruar si fakt që ka ndikuar në 

organizimin e punës gjatë periudhës së vlerësimit ka qenë delegimi i saj për çështje të 

caktuara në Gjykatën e Apelit Vlorë dhe në Gjykatën e Apelit Durrës, apo të dhëna në 

lidhje me çështjet e caktuara me short pas transferimit apo emërimit të gjyqtarëve në 

gjykata të tjetra, duke ndikuar kështu në rritjen e punës në mënyrë të menjëhershme. Nuk 

rezulton që në kundërshtimet e parashtruara apo në provat e paraqitura nga gjyqtarja të 

ketë të dhëna lidhur me numrin e çështjeve të caktuara si e deleguar në Gjykatën e Apelit 

Vlorë apo në Gjykatën e Apelit Durrës, apo të dhëna lidhur me numrin e çështjeve të 

caktuara me short pas largimit të gjyqtarëve të tjerët, çka do të ndikonte në përllogaritjen 

matematikore të normës së likuidimit të çështjeve gjyqësore.  

Nga ana tjetër, duke pasur parasysh se vlerësuesi nuk bën vetëm një veprim 

matematikor për të përcaktuar rendimentin e përfundimit të çështjeve, por ai bazohet 

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

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

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

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

të standardit minimal të ngarkesës në fuqi.  

Në rastin konkret, rezulton se gjyqtarja {...} për periudhën e vlerësimit ka gjykuar 

brenda vitit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës në fuqi, 

konkretisht ka gjykuar 64% më shumë se standardi sasior i punës. Po kështu, duke pasur 

parasysh se në përllogaritjen matematikore të normës së likuidimit të çështjeve, ka 

ndikuar edhe periudha në të cilën gjyqtarja për arsye shëndetësore, ka qenë në pamundësi 

për të shqyrtuar çështje, në cilësinë e relatorit vlerësoj se gjyqtarja lidhur me këtë tregues 

duhet të vlerësohet në nivelin “Mbi 87-93%”, pra dy nivele më lart se ai që i përket 
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përqindjes së pikëzimit, duke u pikëzuar me 6 pikë (nga 4 që është propozuar në 

projektraportin e vlerësimit). 

Në lidhje me “Kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, 

ajo rezulton më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e 

çështjeve, prandaj propozoj që të pikëzohet me 15 pikë. 

“Numri mesatar i seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të nevojshme 

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

lartë e aftësisë dhe propozimi që të pikëzohet me 15 pikë. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, propozimi për 20 pikë. 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, 

propozimi për 5 pikë. 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, shkalla e aftësisë “shumë e 

lartë”, propozimi për 10 pikë. 

Në lidhje me kriterin e dytë, të “Aftësive organizative të gjyqtares”, duke iu 

referuar propozimit që u bë për të shtuar edhe 2 pikë në këtë kriter, posaçërisht sa i përket 

“Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, propozoj që nga 94, të pikëzohet me 

96 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me kriterin e tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, nuk 

ka asnjë tregues për ndonjë cenim të cilitdo prej nëntreguesve të këtij kriteri, dhe duke u 

nisur nga prezumimi për të gjithë gjyqtarët, që ata gëzojnë shkallë të lartë integriteti, në 

lidhje me treguesin e tretë propozimi është që të pikëzohet me 100 pikë dhe niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

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

përket “Komunikimit të qartë dhe transparent”, shkalla e aftësisë është “shumë e lartë”, 

propozimi që të pikëzohet me 25 pikë. 

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

aftësisë “e lartë”, propozimi për 15 pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimi me kolegët duke përfshirë shkëmbimin 

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

propozimi për 15 pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimi me administratën gjyqësore”, shkalla e 

aftësisë “shumë e lartë”, propozimi 10 pikë. 
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“Pjesëmarrja në formimin vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime 

të tjera profesionale” - nga të dhënat rezulton se ajo ka marrë pjesë në cilësinë e ekspertes 

në 12 aktivitete, gjithsej 15 ditë, si dhe në cilësinë e pjesëmarrëses ka marrë pjesë në 13 

aktivitete, gjithsej 19 ditë. Në total ka marrë pjesë në 50,5 ditë në aktivitete të programit 

të formimit vazhdues dhe në këto kushte, duke qenë brenda kufijve prej “15-120 ditë” 

është propozuar që të pikëzohet me 20 pikë.  

Në lidhje me “Disponueshmërinë e gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, duke qenë që ka të 

dhëna për angazhimin e saj, propozohet që të pikëzohet me 5 pikë.  

Për sa i përket “Angazhimi i gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në 

gjykata”, duke qenë që nuk ka të dhëna për këtë tregues dhe duke iu referuar 

Metodologjisë së Pikëzimit, në rastet kur nuk ka të dhëna gjyqtari pikëzohet me 3 pikë 

dhe propozohet që gjyqtarja për këtë tregues të vlerësohet me 3 pikë. 

Sa i përket treguesit të fundit “Publikimet ligjore akademike”, në kushtet kur 

gjyqtarja është bashkautore e Manualit të Etikës Gjyqësore, propozohet që të pikëzohet 

me 5 pikë. 

Për kriterin e katërt “Aftësisë personale dhe angazhimi profesional”, propozohet 

që pikëzimi të jetë 98 pikë, dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në total, si vlerësim i përgjithshëm për të katër kriteret, nga propozimi fillestar 

prej 392 pikësh, propozohen që të shtohen 2 pikë sa i përket treguesit të “Rendimentit të 

përfundimit të çështjeve gjyqësore”, në përfundim propozimi përfundimtar është që 

gjyqtarja të pikëzohet me 394 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Erjon! 

Jeni dakord me propozimin e relatorit, duke shtuar tek rendimenti 2 pikë dhe në 

tërësi niveli i vlerësimit nuk ndryshon dhe është po "Shkëlqyeshëm", por pikëzimi nga 

392, kalon në 394? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 
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 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi, të 

gjyqtares {...}, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016”, duke e vlerësuar atë si më 

poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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 15.02.2022) 

 

Pika 3 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 gjyqtarit {...}, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

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 12:20. 

 

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. Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të 

Përhershme. 

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, të gjyqtarit 

{...}, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja tjetër e rendit të ditës e cila ka të bëjë 

edhe kjo me shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, për 

gjyqtarin {...}. Sërish relator është z. Muharremaj. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

Gjithashtu, me të gjitha aktet për sa i përket raportit të vlerësimit, për gjyqtarin 

{...}, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, periudhë gjatë së cilës ai ka ushtruar 

detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë, jeni njohur tashmë. Fillimisht 

është caktuar me detyrën për të hartuar projektraportin e vlerësimit ish-anëtarja e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor znj.{...} dhe me vendimin nr. 14, datë 17.01.2022 “Për 

caktimin e relatorit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduara për 

shkak të mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit znj. {...}”, jam caktuar unë në 

cilësinë e relatorit. Gjyqtari është njoftuar për këtë ndryshim dhe është shprehur se nuk ka 

kundërshtime që procedura të vijojë nga unë në cilësinë e relatorit, prandaj po vijoj me 

referimin e propozimeve që janë bërë për vlerësimin e gjyqtarit dhe do të ndalem 

posaçërisht në njërin prej treguesve, sa i përket kriterit të katërt të “Aftësive personale 

dhe angazhimit profesional” – “Pjesëmarrja e gjyqtarit në programin e formimit vazhdues 

në Shkollën e Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”.  



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.02.2022 (Pika 3) 

15 

Sa i përket kriterit të parë të “Aftësive profesionale të gjyqtarit”, në lidhje me 

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

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

“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, shkalla e aftësisë 

konsiderohet “mbi mesataren”, pikëzimi 20 pikë. 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, shkalla e aftësisë “shumë e 

lartë”, 15 pikë. 

“Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, shkalla e aftësisë 

“shumë e lartë”, pikëzimi 10 pikë. 

“Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, shkalla e aftësisë “mbi mesataren”, 

20 pikë. 

Për kriterin e parë propozimi është që të  pikëzohet me 90 pikë, niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

Sa i përket kriterit të “Aftësive organizative të gjyqtarit”, në lidhje me 

“Respektimin e afateve ligjore”, shkalla e aftësisë në masën “0-10%”, pikëzimi me 15 

pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, konsiderohet në shkallën “11-20%”, 

propozohet pikëzimi me 4 pikë. 

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

me standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve dhe pikëzimi 5 pikë. 

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, gjyqtari ka përfunduar 

gjykimin për 2259 çështje, nga totali prej 2713 çështjesh që i janë caktuar, pra në masën 

94,6% (në kufijtë mbi 93-99%). Propozohet pikëzimi me 8 pikë. 

 “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” është më e 

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

me 15 pikë. 

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

nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, “1-3 seanca” dhe shkalla 

shumë e lartë e aftësisë dhe propozimi me 15 pikë. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi 20 pikë. 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, 

pikëzimi 5 pikë. 
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“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, shkalla e aftësisë “shumë e 

lartë”, pikëzimi 10 pikë. 

Për kriterin e dytë të “Aftësive organizative të gjyqtarit” propozohet pikëzimi me 

97 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

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

nuk ka asnjë të dhënë për cenimin e ndonjë prej treguesve sa i përket këtij kriteri, dhe 

duke iu referuar prezumimit që të gjithë gjyqtarët e konsiderojnë në shkallën më të lartë 

etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, propozohet pikëzimi me 100 pikë dhe 

niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

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

përket “Komunikimit të qartë dhe transparent”, shkalla e aftësisë është “shumë e lartë”, 

propozimi për 25 pikë. 

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

aftësisë “e lartë”, pikëzimi 15 pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimi me kolegët duke përfshirë shkëmbimin 

e njohurive dhe përvojës profesionale me ta”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi 

15 pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimi me administratën gjyqësore”, shkalla e 

aftësisë “shumë e lartë”, propozimi me 10 pikë. 

Ndërsa në lidhje me “Gatishmërinë e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të 

tjera”, sa i përket treguesit të “Pjesëmarrjes së gjyqtarit në programin e formimit 

vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, sa i përket 

pjesëmarrjes në aktivitete trajnuese, ligji nr. 9877, datë 18.02.2018 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në fuqi në periudhën e 

vlerësimit, nuk përmbante një parashikim ligjor lidhur me detyrueshmërinë e 

pjesëmarrjes së gjyqtarit në aktivitete trajnuese. Ndërkohë, ky detyrim parashikohej në 

nenin 23, të ligjit nr.8316/1999 “Për Shkollën e Magjistraturës”, i ndryshuar, sipas të cilit 

gjyqtarët dhe prokurorët e gjykatave e të prokurorive të shkallës së parë dhe të gjykatave 

të apeleve i nënshtrohen formimit vazhdues. Periudha e formimit vazhdues nuk duhet të 

kalojë më shumë se 20 ditë në vit dhe jo më shumë se 60 ditë gjatë pesë viteve.  

Aktualisht, në ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, në nenin 5 të tij, pjesëmarrja në programin e formimit 

vazhdues të Shkollës së Magjistraturës është përcaktuar si e drejtë dhe njëkohësisht 
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detyrim i gjyqtarit, duke përcaktuar edhe kufirin minimal dhe maksimal të pjesëmarrjes 

gjatë një viti, si dhe gjatë pesë viteve. Në Metodologjinë e Pikëzimit, lidhur me këtë 

tregues përcaktohet se gjyqtarët kanë detyrimin ligjor të ndjekin programin e formimit 

vazhdues të Shkollës së Magjistraturës. Gjyqtari duhet t'i kushtojë kohë evoluimit të 

mendimit juridik dhe jurisprudencës dhe të ndjekë programe trajnimi që nxitin 

specializimin e tij, të organizuara edhe nga institucione të tjera trajnimi, në nivel 

kombëtar ose ndërkombëtar, të njohura nga Këshilli. 

Në lidhje me pikëzimin e aftësisë së gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të 

tjera, treguesi i pjesëmarrjes në programin e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës, matet duke u bazuar në informacionin me shkrim që përcillet nga Shkolla 

e Magjistraturës, i cili vërteton pjesëmarrjen dhe përfshirjen e magjistratit në trajnime. 

Pjesëmarrja e gjyqtarit në trajnime të tjera vlerësohet bazuar në dokumente të dorëzuara 

prej tij, që tregojnë ngritjen profesionale. Prandaj bazuar në këtë parashtrim, pavarësisht 

se Ligji për Statusin dhe Metodologjia e Pikëzimit e miratuar me vendimin nr. 264, datë 

21.11.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nuk kanë qenë në fuqi në periudhën e 

vlerësimit 2013-2016, referuar nenit 23, të ligjit nr. 8316/1999 “Për Shkollën e 

Magjistraturës”, i ndryshuar, sipas formulimit të tij në periudhën e vlerësimit, rezulton se 

pjesëmarrja e gjyqtarit në Programin e Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës 

ka qenë e rregulluar nga ky ligj, duke përcaktuar vetëm kufirin maksimal të angazhimit 

për periudhën 1 dhe 5 vjet dhe jo një detyrim minimal pjesëmarrjeje. 

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale, vërtetimit me nr. {...}, 

datë 21.10.2016, të Shkollës së Magjistraturës dhe formularit të vetëvlerësimit për aftësitë 

profesionale të gjyqtarit, së bashku me dokumentet shoqëruese, rezulton se gjyqtari {...} 

është angazhuar në aktivitete trajnuese në cilësinë e pjesëmarrësit në Programin e 

Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës gjatë periudhës së vlerësimit 2013-

2016, në 2 aktivitete trajnuese të zhvilluara në gjithë periudhën e vlerësimit, gjithsej në 4 

ditë trajnimi. 

Bazuar në sa parashtrohet më sipër, referuar të dhënave lidhur me angazhimin e 

gjyqtarit {...} në aktivitete trajnuese brenda ose jashtë programit të formimit vazhdues të 

Shkollës së Magjistraturës, gjatë periudhës së vlerësimit 2013-2016, pikëzimi për këtë 

tregues, referuar Metodologjisë së Pikëzimit, propozoj që nga 4 pikë, të bëhet 20 pikë, 

meqenëse për periudhën 3-vjeçare rezulton që gjyqtari ka marrë pjesë në Programin e 

Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës në 4 ditë trajnimi. Por në kushtet kur 
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legjislacioni i kohës parashikonte vetëm kufirin maksimal të pjesëmarrjes por jo një kufi 

minimal pjesëmarrjeje në aktivitete sikurse përcaktohet aktualisht në nenin 5, të Ligjit për 

Statusin, këtu bazohet edhe ky ndryshim për t’u vlerësuar gjyqtari me 20 pikë, referuar 

edhe një qëndrimi të mëparshëm që Këshilli i Lartë Gjyqësor ka mbajtur në një rast të 

ngjashëm më parë. 

Sa i përket treguesit të “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr 

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

kushtet kur nuk ka të dhëna për angazhimin e tij, propozohet pikëzimi me 3 pikë sipas 

Metodologjisë së Pikëzimit. 

Në lidhje me treguesin “Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në 

gjykata”, nuk ka të dhëna, propozohet pikëzimi me 3 pikë. 

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

propozohet pikëzimi me 0 pikë. 

Për kriterin e katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, nga 75 pikë 

që ishte propozimi fillestar, propozohet që të pikëzohet me 91 pikë dhe niveli i vlerësimit 

nga “Shumë mirë” shkon në "Shkëlqyeshëm". 

Në total, vlerësimi i përgjithshëm për të katër kriteret nga 362 pikë që ishte 

propozimi fillestar, propozohet të pikëzohet me 378 pikë dhe niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Erjon! 

Ta kalojmë në tërësi.  

Jemi dakord me propozimin që bëri vetë relatori duke kaluar nga 362 pikë, në 378 

pikë duke ndryshuar nivelin e vlerësimit nga "Shumë mirë" në "Shkëlqyeshëm"? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 
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 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi, të 

gjyqtarit {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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 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 15.02.2022) 

 

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

profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019, 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 12:20. 

 

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. Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të 

Përhershme. 

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjet tjetër të rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

edhe kjo me vlerësimin profesional për vitin 2019, të gjyqtarit {...}. Relatore është zonja 

Brikena Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Për vitin kalendarik 2019, gjyqtari {...} është vlerësuar në kuadër të procedurës së 

vlerësimit të përshpejtuar të detyruar, për shkak të aplikimit të tij në pozicionet e 

shpallura për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë.  

Për sa i përket projektraportit të vlerësimit, i cili pjesë përbërëse të tij ka edhe 

raportin analitik, janë njohur të gjithë anëtarët, gjithashtu është njohur në rrugë 

elektronike edhe gjyqtari, i cili nuk ka paraqitur kundërshtime, nuk ka kërkuar të 

depozitojë prova të tjera dhe as ka kërkuar të dëgjohet në seancë dëgjimore.  

Në kushtet kur raporti është i detajuar, do të ndalem në mënyrë të koncentruar në 

rezultatet dhe propozimet që kam sot në mbledhjen plenare në cilësinë e relatores.  

Për sa i përket kriterit të parë të “Aftësive profesionale të gjyqtarit”, treguesi 

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

normave” propozohet shkallë shumë e lartë aftësie, 25 pikë. Në tërësi, referuar të dhënave 

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

shumë të mira në identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve të çështjes dhe përshkrimin 

e tyre, si dhe identifikimin e normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale që 

gjejnë zbatim, në funksion të zgjidhjes së çështjes. 
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Lidhur me treguesin e dytë “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e 

çështjes”, propozimi për mbledhjen plenare është që shkalla e aftësisë duhet të vlerësohet 

“mbi mesataren”, duke u pikëzuar me 20 pikë. Ky konkluzion bazohet në analizën e 

përgjithshme të metodologjisë së punës së gjyqtarit në drejtim të këtij treguesi, duke 

analizuar të gjitha llojet e çështjeve të përzgjedhura pa i dhënë peshë dhe rëndësi të 

veçantë asnjërës prej tyre. 

Për sa i përket treguesit “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, 

shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi 15 pikë. 

Për sa i përket treguesit “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e 

vendimit”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi 10 pikë. 

Për sa i përket treguesit të fundit, të kriteri të parë “Cilësia e analizës dhe e 

argumentimit logjik”, propozohet shkallë aftësisë “mbi mesataren”, duke u pikëzuar me 

20 pikë, pasi në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, 

rezulton se arsyetimi i vendimeve gjyqësore realizohet mbi bazën e një zhvillimi logjik 

dhe të plotë në lidhje me rrethanat e çështjes konkrete, analizën e provave dhe përqasjen  

tyre me ligjin e zbatueshëm, por nuk konstatohet një analizë e mirëfilltë ligjore e cila të 

jetë pjesë e procesit logjik nëpërmjet të cilit gjyqtari ka arritur tek bindja e brendshme. 

Metodologjia e punës së gjyqtarit, i bën vendimet gjyqësore të dominohen më tepër nga 

pjesa përshkruese e fakteve dhe analiza e provave, por jo në të njëjtën masë referuar 

analizës ligjore. 

Përfundimisht për kriterin e parë të “Aftësive profesionale të gjyqtarit”, 

propozohet niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" dhe pikët 90. 

Sa i përket kriterit të dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, treguesit të 

“Respektimit të afateve ligjore”, propozimi është që të pikëzohet me 15 pikë, pasi 

pavarësisht se përqindja e çështjeve të gjykuara jashtë afatit ligjor ka qenë 17.7 %, 

ngarkesa e gjyqtarit si relator ka qenë tejet e lartë dhe numri i çështjeve me afat ligjor i 

konsiderueshëm. Në cilësinë e relatores, në këtë konkluzion kam arritur nga analiza e 

ndërthurur matematikore dhe ligjore e të dhënave statistikore. Në fakt është gjyqtari që 

për periudhën e vlerësimit 2019 të vlerësuar deri tani, ka përfunduar numrin më të lartë të 

çështjeve (821) çështje dhe ka pasur numrin më të lartë të çështjeve me afat ligjor (ka 

pasur 237 çështje me afat ligjor ose rreth 29 % të numrit total të tyre). Referuar numrit të 

konsiderueshëm me afat ligjor dhe tejkalimit pothuajse të papërfillshëm të këtij afati, kam 
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propozuar që pavarësisht përqindjes matematikore 17.7 %, gjyqtari duhet të vlerësohet në 

nivelin maksimal.   

Për sa i përket treguesit tjetër “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, për 

pikëzimin e këtij treguesi, duke iu referuar analizës së të dhënave që rezultojnë nga 

burimet e vlerësimit,  lidhur me raportin e çështjeve të gjykuara tej standardit me numrin 

total të çështjeve, i cili rezulton në masën 14.9 %, si dhe tejkalimin e standardit sasior të 

zbatueshëm me 90%, kam propozuar që gjyqtari të pikëzohet në nivelin maksimal me 5 

pikë. 

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

të dhënave që rezultojnë nga analiza e integruar burimeve të vlerësimit, si dhe krahasimit 

të kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje për të gjitha kategoritë, me standardin 

minimal kohor në fuqi për kategori çështjesh, rezulton se koha mesatare që i dedikohet 

është më e shkurtër se ky afat për 10 nga 11 kategoritë e çështjeve. Koha mesatare është 

më e gjatë se standardi vetëm për 1 nga kategoritë e çështjeve, ndërkohë që gjyqtari ka 

përballuar një ngarkesë të lartë duke tejkaluar këtë standard sasior në fuqi me 180 çështje  

themeli në vit ose në masën 90 %. Për këto arsye  vlerësoj se për këtë tregues gjyqtari 

duhet të pikëzohet në nivelin maksimal me 5 pikë. 

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve”, në tërësi, referuar të 

gjitha të dhënave statistikore rezulton që gjyqtari ka një rendiment prej 120 %, për këtë 

arsye duhet të pikëzohet me 10 pikë. Është gjyqtari që ka normën më të lartë të likuidimit 

të çështjeve nga të gjithë gjyqtarët e shkallës së parë të vlerësuar deri tani. 

Për sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, 

kam propozuar që të vlerësohet me 15 pikë, pasi edhe pse “koha mesatare e arsyetimit të 

vendimit gjyqësor përfundimtar” rezulton të jetë tejkaluar për dy nga kategoritë e 

çështjeve, zbatimi i koeficientit 20% sipas metodologjisë dhe ngarkesa e punës së 

gjyqtarit, mundëson rritjen e pikëzimit me 1 shkallë dhe nga 12 pikë, por po të shkonim 

me një analizë matematikore, gjyqtari propozohet që të vlerësohet me 15 pikë. 

Për sa i përket treguesit të “Numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo 

kategori çështjesh dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e 

seancave joproduktive”, nga analiza e të dhënave statistikore ka rezultuar një mesatare 

seancash prej 3.2 seanca dhe në të gjitha rastet në dosjet e analizuara, rezulton që gjyqtari 

merr të gjitha masat për shmangien e seancave joproduktive. Për këtë arsye propozohet 

shkallë shumë e lartë aftësie dhe pikëzimi me 15 pikë. 
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Për sa i përket treguesit “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor”, në tërësi ka rezultuar që gjyqtari ka treguar shkallë ë 

lartë aftësie 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 në përgjithësi dhe me korrektësi hapat 

proceduralë të gjykimit penal dhe civil, në seancat gjyqësore të zhvilluara. 

Për sa i përket treguesve të “Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes” dhe 

“Saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes”, kam propozuar që gjyqtari të 

vlerësohet me pikët maksimale, përkatësisht 5 dhe 10 pikë dhe përfundimisht për kriterin 

e “Aftësive organizative” propozohet niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 100 pikë.   

Për sa i përket kriterit të tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” 

nuk ka pasur të dhëna të cilat mund të analizoheshin në drejtim të një shkalle më të ulet të 

aftësisë së gjyqtarit për të gjithë treguesit e këtij kriteri dhe bazuar edhe në parimin e 

prezumimit, sikundër tashmë kemi analizuar edhe në vlerësimet e tjera, propozohet që 

niveli i vlerësimit të jetë "Shkëlqyeshëm", me pikët 100. 

Për sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimi profesional”, rezulton shkallë e 

lartë e komunikimit me trupën gjyqësore, me stafin administrativ dhe në të njëjtën masë 

edhe shkalla e bashkëpunimit të tij referuar burimeve të vlerësimit, ku një rol të veçantë 

këtu merr edhe mendimi i kryetarit të gjykatës. Për këtë arsye, për të gjithë treguesit që 

kanë të bëjnë me shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit propozimi është për pikët 

maksimale.  

Për sa i përket “Gatishmërisë së gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, 

“Pjesëmarrjes së gjyqtarit në programin e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës”, në fakt rezulton që për vitin kalendarik 2019, gjyqtari të ketë marrë pjesë 

vetëm në tre aktivitete trajnuese të shtrira në 4.5 ditë trajnimi. Rrjedhimit periudha e 

trajnimit vazhdues të tij është nën nivelin minimal të parashikuar nga Ligji për Statusin. 

Në këto kushte, referuar Metodologjisë ai duhet të vlerësohet me 4 pikë. 

Për sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, “Pjesëmarrjes së 

gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë” dhe 

kriterit të fundit “Publikimet ligjore akademike”, nuk ka pasur të dhëna dhe për këtë 

arsye për dy treguesit e parë është vlerësuar me pikët minimale (3), ndërsa për 

“Publikimet ligjore akademike” me 0 pikë. 
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Përfundimisht për kriterin e “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, 

niveli i vlerësimit është “Shumë mirë” me 75 pikë. 

Për sa i përket propozimit për të katër nivelet e vlerësimit “Aftësitë profesionale” 

– 90 "Shkëlqyeshëm"; “Aftësitë organizative” – 100 "Shkëlqyeshëm"; “Etika dhe 

angazhimi ndaj vlerave profesionale” – 100 "Shkëlqyeshëm"; dhe kriteri i fundit 

“Aftësive personale dhe angazhimit profesional” – 75 "Shumë mirë". Përfundimisht 

propozimi i përgjithshëm është "Shumë mirë" me 365 pikë. 

Faleminderit!    

 

Naureda Llagami: Faleminderit, znj. Ukperaj! 

Në tërësi hedhim propozimin e relatorit, pra pikëzimi për katër kriteret 365 dhe 

niveli i përgjithshëm i vlerësimit të gjyqtarit është “Shumë mirë”. Jemi dakord? 

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: Dakord. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

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

2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shumë mirë”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shumë mirë”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  
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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 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 15.02.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për 

emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të 

shpallur me vendimin nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

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 12:20. 

 

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. Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të 

Përhershme. 

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 83, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e fundit në fakt të parashikuar në rendin e 

ditës, por përpara se të kalojmë në këtë çështje, në fakt kishim një propozim që vjen nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës që mbas shqyrtimit të kësaj çështjeje, të përfshihet në 

rendin e ditës edhe hedhja e shortit për caktimin e gjyqtarëve në gjykatat ku ka nevojë, 

për shkak të urgjencave që janë parashtruar sot. Kështu që sugjeroj që pasi të mbarojmë, 

nëse Komisioni i ka gati, mund të vijojmë, edhe nëse të gjithë kolegët janë dakord për të 

vijuar me këtë çështje pas mbarimit të shqyrtimit të këtij projekt-akti. 

 Pa humbur kohë, fjalën ia jap zonjës Marçela Shehu për të relatuar projekt-aktin 

që ka të bëjë lidhur me propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë 

në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 83, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

 

 Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare!   

Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji, në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e 

sistemit gjyqësor dhe në veçanti të funksionit të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të 

gjitha niveleve, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në Gjykatën e Lartë, nga 
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radhët e gjyqtarëve, ndër të tjera, ka hapur procedurat e ngritjes në detyrë edhe për katër 

pozicione të lira në fushën e të drejtës administrative, respektivisht me Vendimet nr. 82, 

nr. 83, nr. 84, datë 26.02.2020 dhe nr. 245, datë 09.07.2021. 

Në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për katër pozicionet e lira 

në fushën e së drejtës administrative, brenda afateve respektive të kandidimit, kandiduan 

gjithsej dhjetë kandidatë dhe konkretisht: znj. {...}; z. {...}; z. {...};  z. {...}; z. {...}; znj. 

{...}; znj. {...}; znj. {...}; z. {...} dhe z. {...}. Nga këta kandidatë, shtatë prej tyre 

kandiduan për dy nga pozicionet e lira, dy kandidatë të tjerë për një nga pozicionet e lira 

dhe një kandidat për tre pozicione të lira. Konkretisht, kandidimet për këto pozicione të 

lira paraqiten në formë tabelare siç janë parashtruar në relacion. 

Sipas pikës 9, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në një procedurë ngritjeje në 

detyrë për një pozicion të lirë, Këshilli i Lartë Gjyqësor bën renditjen e kandidatëve që 

përmbushin kriteret, renditje kjo që bëhet në funksion të përzgjedhjes së kandidatit të 

renditur më lart, i cili do të duhet të ngrihet në detyrë në atë pozicion të lirë ose të 

propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë.  

Për të evidentuar kandidatët që përmbushnin kriteret e kandidimit, të emërimit në 

Gjykatën e Lartë në rastin konkret, Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit 

nga secili kandidat të kritereve të më poshtme: “përvojës profesionale minimale”,  

“mospasjes masë disiplinore në fuqi”, “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë 

ambientale”, “të pasurisë dhe figurës”.  

Me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira, ndër të tjera, edhe në 

Gjykatën e Lartë, kjo me qëllim për bërjen e kësaj të fundit funksionale në një kohë sa më 

të shpejtë, Këshilli, në të gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat më të larta ose 

të specializuara, 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.  

Për të dhjetë kandidatët, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga ata të 

të gjitha kritereve të kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e 

procedurave përkatëse për ngritjen në detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionet e lira respektive ku ata kishin kandiduar. Konkretisht është vendosur 

kualifikimi për z. {...}; për z. {...}; për z. {...}; për z. {...}; për znj. {...}; për znj. {...}; për 

znj. {...}; për z. {...}; për znj. {...}; për z. {...}. 
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Ndërkohë kandidati z. {...}, në vijim të procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë është tërhequr nga kandidimi për të dyja pozicionet dhe Këshilli me 

vendimet e tij nr. 318, datë 22.07.2021 dhe nr. 19, datë 17.01.2022 ka vendosur për 

përfundimin e të dyja procedurave të ngritjes në detyrë. 

Siç u parashtrua, krahas procedurave të verifikimit të kritereve të kandidimit, 

paralelisht, për kandidatët kanë vijuar edhe procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, 

konkretisht: 1) vlerësimi me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016, 

referuar pikës 5, të nenit 171, të Ligjit për Statusin; 2) vlerësimi i përshpejtuar për vitin 

2019, referuar pikës 3, të nenit 25, “Dispozitë kalimtare”, shtuar në këtë ligj me Ligjin nr. 

48/2019. 

Ndërsa proceset e verifikimit të kritereve të kandidimit dhe atyre të vlerësimit etik 

dhe profesional të kandidatëve vijonin, për përfundimin në kohë të procedurave tërësore 

të ngritjes në detyrë, propozimit për emërim në Gjykatën e Lartë, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me vendimin nr. 55, datë 16.02.2021, filloi procedurat e përzgjedhjes së 

kandidatëve, ndër të tjera, edhe të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për katër 

pozicionet e lira në fushën e së drejtës administrative, të shpallura me vendimet nr. 82, nr. 

83, nr. 84, datë 26.02.2020 dhe nr. 245, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me këtë vendim, unë jam caktuar si relatore e procedurave të përzgjedhjes. 

Në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 30, të Vendimit të Këshillit nr. 70, datë 

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, kandidatët e 

kualifikuar u njoftuan për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për pozicionet e lira në 

fushën e së drejtës administrative, si dhe për caktimin e relatorit. Kandidatët nuk 

paraqitën kundërshtime ose kërkesa për përjashtimin e relatorit apo për ndonjë nga 

anëtarët e tjerë të Këshillit. 

Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të vendimit të Këshillit nr. 70, datë 

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, me cilësinë e 

relatores kam administruar dokumentacionin përkatës për secilin kandidat të kualifikuar, 

që gjendej në dosjet e tyre personale apo në praktikat dokumentare të procedurave të 

verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit. Po ashtu, me cilësinë e relatores kam 

administruar edhe vendimet përkatëse të Këshillit në lidhje me dy vlerësimet etike dhe 

profesionale për kandidatët e kualifikuar. Duhet përmendur se për një nga kandidatët, 

konkretisht për z. {...}, ende nuk ka përfunduar procedura e vlerësimit etik dhe 

profesional. 
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Sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 245, datë 09.07.2020, kjo 

procedurë është përmbyllur dhe Këshilli, ndërsa ka miratuar renditjen e kandidatëve, me 

vendimin nr. 322, datë 22.07.2021, ka vendosur që z. {...} të propozohet për emërim në 

Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të lirë. Me Dekretin nr. {...}, datë 29.07.2021, 

Presidenti i Republikës së Shqipërisë ka emëruar z. {...} gjyqtar të Gjykatës së Lartë. 

Sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 84, datë 26.02.2020, kjo 

procedurë është përmbyllur dhe Këshilli, ndërsa ka miratuar renditjen e kandidatëve, me 

vendimin nr. 57, datë 10.02.2022, ka vendosur që znj. {...} të propozohet për emërim në 

Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të lirë.  

Sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 83, datë 26.02.2020, kjo 

procedurë kishte pesë kandidatë: 1) znj. {...}, 2) z. {...}, 3) z. {...}, 4) znj. {...} dhe 5) z. 

{...}. 

Zoti {...}, në vijim të procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë është 

tërhequr nga kandidimi për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative të 

shpallur me vendimin e Këshillit nr. 83, datë 26.02.2020 dhe Këshilli me vendimin e tij 

nr. 318, datë 22.07.2021 ka vendosur për përfundimin e kësaj procedure të ngritjes në 

detyrë për këtë kandidat. 

Në situatën si më lart, siç mund të konstatohet, procedura e përzgjedhjes, pra 

renditja e kandidatëve dhe përzgjedhja e kandidatit të renditur më lart me qëllim 

propozimin e tij për emërim në Gjykatën e Lartë, mund të vijojë dhe të përmbyllet edhe 

për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative të shpallur me vendimin e 

Këshillit nr. 83, datë 26.02.2020, në rrethanat kur për kandidatët e këtij pozicioni të lirë 

ka përfunduar procedura e verifikimit dhe për ata ka dy vlerësime etike dhe profesionale. 

Në procedurën tjetër të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, pra për pozicionin e lirë në 

fushën e së drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 82, datë 26.02.2020, 

procedura e përzgjedhjes nuk mund të përmbyllet sa kohë në këtë procedurë ngritjeje në 

detyrë është edhe kandidati, z. {...}, për të cilin nuk ka përfunduar ende procedura e 

vlerësimit etik dhe profesional. Sipas pikës 46, të vendimit nr.70/2020: “Vetëm 

kandidatët e kualifikuar dhe që kanë dy vlerësime etike dhe profesionale bëhen pjesë e 

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë për atë pozicion të lirë”, ndërkohë që 
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sipas pikës 52 të tij: “Në përfundim të veprimeve për të gjithë kandidatët në procedurën e 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në një pozicion të lirë, relatori njofton Kryetarin e 

Komisionit dhe i paraqet për shqyrtim Komisionit relacionin dhe dokumentacionin e 

përgatitur për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, si dhe projektvendimin 

për renditjen e kandidatëve”. Ndërkohë, vijimi i procedurës së përzgjedhjes në kuadër të 

procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative 

të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 83, datë 26.02.2020, nuk sjell asnjë implikim për 

kandidatët e këtij pozicioni dhe as për procedurën tjetër të përzgjedhjes. 

Ndaj mbi sa u parashtrua në pikën 11, të këtij relacioni, me cilësinë e relatores 

kam administruar tërësisht dokumentacionin e nevojshëm në funksion të përmbylljes së 

procedurës së përzgjedhjes sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e 

lirë në fushën e së drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 83, datë 

26.02.2020. 

Kështu, për kandidatin z. {...} u administruan edhe dy vlerësimet etike dhe 

profesionale të miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 202, datë 

20.05.2021 dhe nr. 203, datë 20.05.2021, vendime të cilët janë përfundimtarë, pasi kanë 

marrë formë të prerë, pas shqyrtimit të ankimit të bërë nga kandidati, me vendimin nr. 1 

datë 10.01.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

Për kandidatin z. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 271 dhe nr. 272, datë 01.07.2021, 

vendime të cilët janë përfundimtarë, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar 

deklaratës së kandidatit, protokolluar në Këshill me aktin nr. 3106/3, datë 13.07.2021, 

përmes të cilës ka shprehur dakordësinë për vendimet e Këshillit, si dhe ka hequr dorë 

nga e drejta e ankimit kundër tyre.  

Për kandidaten znj. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 264 dhe nr. 265, datë 28.06.2021, 

vendime të cilët janë përfundimtarë, pasi kanë marrë formë të prerë, pas shqyrtimit të 

ankimit të bërë nga kandidatja, me vendimin nr. 2, datë 10.01.2022 të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

Për kandidaten znj. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 153 dhe nr. 154, datë 14.04.2021, 

vendime të cilët janë përfundimtarë, pasi kanë marrë formë të prerë, pas shqyrtimit të 
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ankimeve të bërë nga kandidatja, me vendimet nr. 3, datë 04.02.2022 dhe nr. 147/61 akti, 

datë 11.02.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në përputhje me Kreun IV, të 

vendimit nr.70/2020, me cilësinë e relatores kam realizuar renditjen e kandidatëve për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur nga Këshilli me 

vendimin nr. 83, datë 26.02.2020, për ngritjen në detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë. 

Lidhur me renditjen e kandidatëve u mbajt në konsideratë pika 9, e Ligjit për 

Statusin, ku përcaktohet se: “9. Këshillat shqyrtojnë kandidimet dhe rendisin kandidatët 

që përmbushin kriteret, sipas rezultateve të mëposhtme: a) së pari, dy vlerësimet e 

mëparshme, duke pasur parasysh: i) që përvoja në pozicionet e komanduara, si magjistrat 

në skemën e delegimit, ose si anëtar i Këshillit që i ka mbaruar mandati tre vite përpara 

kandidimit do të ketë përparësi; ii) në rastet e më shumë kandidatëve me rezultate të 

njëjta, magjistratët brenda grupit të kandidatëve me rezultatet më të larta të vlerësimit do 

të renditen sipas skemës së pikëve, të përcaktuar nga këshillat; b) së dyti, në rast se pas 

vlerësimit të bërë sipas shkronjës "a", të pikës 9, të këtij neni, ka më shumë se një 

kandidat me pikë më të larta, Këshilli rendit këta kandidatë, sipas përvojës profesionale 

specifike që kërkohet për pozicionin e lirë; c) së treti, në rast se pas vlerësimit të bërë, 

sipas shkronjës "b", të pikës 9, të këtij neni, ka më shumë se një kandidat me pikë më të 

larta, Këshilli rendit këta kandidatë sipas vjetërsisë si magjistrat ose jurist”. 

Po ashtu, për renditjen e kandidatëve u mbajtën në konsideratë hapat, kriteret dhe 

përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas përcaktimeve të vendimit nr.70/2020, dalë në 

zbatim të pikës 14, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, ku përcaktohet se: “14. Këshillat 

miratojnë rregulla më të detajuara, të cilat përcaktojnë: a) kriteret për vlerësimin ndërmjet 

kandidatëve me nivel të njëjtë vlerësimi etik dhe profesional; b) kriteret për vlerësimin e 

përvojës profesionale që kërkohet për pozicionin e lirë; c) procedurën që ndiqet në rastin 

e kandidatëve me rezultate të njëjta; ...”. 

Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës 

administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 83, datë 26.02.2020, u përfshinë 

fillimisht pesë kandidatë, konkretisht: z. {...}, z. {...}, znj. {...}, znj. {...} dhe z. {...}. Pas 

tërheqjes nga kandidimi të z. {...}, procedura vijoi vetëm për kandidatët e tjerë. Për këta 

katër kandidatë u verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjës për të qenë pjesë e 

procedurës së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar 

në procedurën e ngritjes në detyrë/emërimit ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si 
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dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale, sikurse kërkohet për efekt renditjeje nga 

shkronja “a”, pika 9, e nenit 48, të Ligjit për Statusin dhe përcaktohet në shkronjën “c”, 

pika 7 dhe në pikën  46, të vendimit nr.70/2020. 

Për renditjen e kandidatëve, fillimisht u ndoq hapi i parë i renditjes, ku për secilin 

kandidat u bë një vlerësim krahasues i treguesve të kritereve dhe përparësive të 

përcaktuara dhe të renditura në nenin 48, pika 9, shkronja “a”, të Ligjit për Statusin, si 

dhe të detajuara në Seksionin B, Kreu IV, të vendimit nr.70/2020. 

Siç u parashtrua, në pikën 9, të Ligjit për Statusin, përcaktohet se: “9. Këshillat 

shqyrtojnë kandidimet dhe rendisin kandidatët që përmbushin kriteret, sipas rezultateve të 

mëposhtme: a) së pari, dy vlerësimet e mëparshme, ...”. Ndërsa në pikën 12, të vendimit 

nr.70/2020, përcaktohet se: “Renditja e kandidatëve bazohet në vlerësimin krahasues të 

niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale. Kandidati me nivelet më 

të larta të vlerësimit etik dhe profesional, renditet më lart”. 

Referuar kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy vlerësimeve të 

mëparshme etike dhe profesionale”, për kandidatët u konstatua: 

Për z. {...} - Sipas vendimit të Këshillit nr. 202, datë 20.05.2021, kandidati është 

vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016, në nivelin e përgjithshëm 

“Shumë mirë”; Sipas vendimit të Këshillit nr. 203, datë 20.05.2021, kandidati është 

vlerësuar për vitin 2019, në nivelin e përgjithshëm “Shumë mirë”; 

Për z. {...} - Sipas vendimit të Këshillit nr. 271, datë 01.07.2021, kandidati është 

vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016, në nivelin e përgjithshëm 

“Shkëlqyeshëm”; Sipas vendimit të Këshillit nr. 272, datë 01.07.2021, kandidati është 

vlerësuar për vitin 2019, në nivelin “Shkëlqyeshëm”. 

Për znj. {...} - Sipas vendimit të Këshillit nr. 264, datë 28.06.2021, kandidatja 

është vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016, në nivelin e përgjithshëm 

“Shumë mirë”; Sipas vendimit të Këshillit nr. 265, datë 28.06.2021, kandidatja është 

vlerësuar për vitin 2019, në nivelin “Shkëlqyeshëm”. 

Për znj. {...} - Sipas vendimit të Këshillit nr. 153, datë 14.04.2021, kandidatja 

është vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016, në nivelin e përgjithshëm 

“Shumë mirë”; Sipas vendimit të Këshillit nr. 154, datë 14.04.2021, kandidatja është 

vlerësuar për vitin 2019, në nivelin “Shumë mirë”. 

Nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy vlerësimeve 

të mëparshme etike dhe profesionale”, rezultoi se z. {...} të ketë “Shkëlqyeshëm” dy 
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nivelet e mëparshme etike dhe profesionale. Kandidatja znj. {...}, dy nivelet e mëparshme 

etike dhe profesionale i ka “Shumë mirë” dhe “Shkëlqyeshëm”. Kandidatja znj. {...}, dy 

nivelet e mëparshme etike dhe profesionale i ka “Shumë mirë”, gjithashtu kandidati z. 

{...}, dy nivelet e mëparshme etike dhe profesionale i ka “Shumë mirë”. Nga vlerësimi 

krahasues i niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale për 

kandidatët, duke pasur parasysh pesë nivelet e vlerësimit sipas pikës 1, të nenit 78, të 

Ligjit për Statusin, arrihet të identifikohet kandidati me rezultatet më të larta, pikërisht z. 

{...}. Mbi këtë bazë arrihet të bëhet renditja e kandidatëve, për pozicionin e lirë në fushën 

e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 83, datë 26.02.2020, ku 

më lart renditet kandidati z. {...}, pas tij kandidatja znj. {...}, ndërsa kandidatët e tjerë znj. 

{...} dhe z. {...} renditen më pas, duke mos pasur rëndësi për këtë procedurë 

përzgjedhjeje renditja mes tyre, pra renditja e kandidatëve me rezultate të njëjta më të 

ulëta. 

Në pikën 8, të vendimit nr.70/2020, përcaktohet se: “Renditja e kandidatëve bëhet 

me qëllim përzgjedhjen e kandidatit më të mirë për pozicionin e lirë”. Ndërsa në pikën 

10, të vendimit nr.70/2020, përcaktohet se : “Hapi pasues i renditjes ndiqet vetëm nëse në 

përfundim të hapit paraardhës nuk arrihet të bëhet renditja e kandidatëve me rezultate të 

njëjta më të larta”. 

Për pasojë, nga zbatimi i kriterit të parë të renditjes, pra atij sipas “niveleve të dy 

vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale”, renditja e kandidatëve për pozicionin 

e lirë në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 83, 

datë 26.02.2020 është si më poshtë: 

1. Z. {...}; 

2. Znj. {...}; 

3. Znj. {...}; Z. {...};  

Në nenin 48, të Ligjit për Statusin, përcaktohet se: “... 11. Për procedurën e 

ngritjes në detyrë, për plotësimin e një pozicioni të lirë në Gjykatën e Lartë, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor propozon me shkrim emërimin e kandidatëve që plotësojnë kriteret 

ligjore, duke arsyetuar përmbushjen e kritereve dhe duke bërë renditjen e kandidatëve, 

sipas procedurës dhe rregullave të parashikuara në pikat 9 dhe 14 të këtij neni. 12. 

Propozimi për emërimin është i ankimueshëm. Rregullat e parashikuara në nenin 41, 

pikat 2 deri në 4, aplikohen për aq sa gjejnë zbatim. ... 13. Ngritja në detyrë e gjyqtarit me 
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renditjen më të lartë dekretohet nga Presidenti i Republikës, në përputhje me nenin 136, 

pika 2 e Kushtetutës”.  

Në shkronjën “m”, pika 7, të vendimit nr.70/2020, përcaktohet se: “Vendim 

paraprak i propozimit për emërim”, nënkupton vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për 

renditjen e kandidatëve për në Gjykatën e Lartë dhe propozimin për emërim të kandidatit 

të renditur më lart”. Kurse në pikën 8, të vendimit nr.70/2020, përcaktohet se: “Renditja e 

kandidatëve bëhet me qëllim përzgjedhjen e kandidatit më të mirë për pozicionin e lirë”. 

Kandidati i renditur më lart sipas pikës 23, të këtij relacioni, pra z. {...}, 

pavarësisht kandidimit edhe për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 

82, datë 26.02.2020 për ngritjen në detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë, konstatohet të 

mos ketë shprehur preferenca kandidimi sikurse përcaktohet në pikën 6, të nenit 48, të 

Ligjit për Statusin. Për pasojë, për këtë kandidat është e pazbatueshme preferenca e 

kandidimit, duke u konsideruar njësoj i preferuar për të çdo kandidim i tij.  

Bazuar në sa përcaktohet në pikat 24 dhe 25, të këtij relacioni, sikundër edhe në 

rezultatin e renditjes sipas pikës 23 të tij, por edhe të rrethanës sipas pikës 26, me cilësinë 

e relatores kam përgatitur projektvendimin paraprak “Për propozimin për emërim në 

Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me 

vendimin e Këshillit nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Sipas pikës 1 të projektvendimit paraprak, Këshillit i propozohet të miratojë 

renditjen e gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën e Lartë, për pozicionin 

e lirë në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 83, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1) {...}, 2) {...}, 3) {...} dhe {...}. 

Sipas pikës 2 të projektvendimit paraprak, Këshillit i propozohet të vendosë 

propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës 

administrative, të shpallur me vendimin nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidatit z. {...}, pra të kandidatit të renditur i pari më lart për këtë 

pozicion. 

Në pikën 3 të projektvendimit paraprak, përcaktohet se një kopje e arsyetuar e 

vendimit iu njoftohet kandidatëve z. {...}, znj. {...}, znj. {...} dhe z. {...} sipas kërkesave 

të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016. 

Në pikën 4 të projektvendimit paraprak, përcaktohet se kundër vendimit mund të 

bëhet ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga 

dita e njoftimit të vendimit. 
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Së fundi, në projektvendimin paraprak përcaktohet se ky vendim botohet në faqen 

zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Projektvendimi paraprak “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në 

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 83, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, u shqyrtua nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës në mbledhjen e datës 14.02.2022, sikurse përcaktohet në Seksionin C, Kreu VI, 

të vendimit nr.70/2020, ku pasi ka konstatuar si të plotë dokumentacionin e administruar 

për kandidatët në këtë procedurë përzgjedhjeje, ka vendosur kalimin e çështjes për 

shqyrtim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Ky ishte projektvendimi i përgatitur sot për shqyrtim dhe miratim nga mbledhja 

plenare. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit Marçela, për relatimin e projekt-aktit. 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-

aktit sipas propozimit të ardhur nga Komisioni. 

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 renditjes të gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën e 

Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative, të shpallur me vendimin 

nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Znj. {...}; 

3) Znj. {...}; Z. {...}.  
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2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e së 

drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, të kandidatit z. {...}. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit iu njoftohet kandidatëve z. {...}, znj. {...}, znj. 

{...} dhe z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

4. Kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën 

Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

Ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Me kaq e kemi mbyllur rendin e ditës. Nëse nga ana e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës janë gati për projekt-aktin apo kërkojnë kohë? Ne mund ta ndërpresim këtu për 

t’u mbledhur sërish dhe për të vijuar me shqyrtimin e projekt-aktit. 

 

Klodian Kurushi: Kryetare, ne jemi gati për të filluar me prezantimin e relacionit 

tonë.  

(Vijon mbledhja me çështjen shtesë në rendin e ditës, që mban numër 6.)  

 

* * * 

(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 15.02.2022) 

 

Pika 6 shtesë 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 12:20. 

 

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. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Rezarta Taushani, Këshilltare pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të 

Përhershme. 

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6 shtesë. 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 cila u shtua në rendin e ditës për shkak të urgjencës 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 i cili relaton shkurtimisht relacionin “Për caktim gjyqtari 

në Gjykatën e Apelit Shkodër”.  

Ndër të tjera, në relacion thuhet se Gjykata e Apelit Shkodër ka paraqitur nevojë 

për 2 çështje gjyqësore (një në lëndë civile dhe një në lëndë penale me 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”. 

 Sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që: 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 15.02.2022 (Pika 6 shtesë) 

41 

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

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

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

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

veçantë, të jetë 2. 

Lidhur me përjashtimet nga shorti, Komisioni propozon që: 

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

Apelit Durrës, konkretisht: z.Valbon Çekrezi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Irida Kacerja. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Anita Mici dhe Irida Kacerja.  

 

Me kaq mbyllet procedura e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 6 shtesë e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


