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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 23.02.2022) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e 

lirë, të shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, për kandidatin z. {...}”, 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Valbona Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 571, 

datë 07.12.2021, për kandidatin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 23.02.2022. 

Siç jeni në dijeni, sot nga ana e Këshillit do merreshin në shqyrtim 13 çështje. 

Fillimisht janë trajtuar dy çështjet e para, duke qenë se duhet që të ishin me dyer 

të mbyllura për shkak të informacionit sensitiv që përmbajnë këto dy çështje. Zoti Qoku e 

kishte të pamundur që të ishte në Këshill në shqyrtimin e këtyre dy çështjeve. Kështu që, 

vijojmë rendin e ditës sipas radhës. 

(Gjithashtu nuk mori pjesë në dy çështjet e para as zoti Hado, duke qenë se nuk 

është pajisur ende me certifikatën e sigurisë.) 
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Nga ana tjetër, përpara se të fillojmë me relatimin e çështjes në vijim, do doja që 

t’i sillja në vëmendje kolegëve për të hequr një nga çështjet nga rendi i ditës, konkretisht 

konkretisht çështja “Për ngritjen dhe përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për 

verifikimin e kandidatëve për në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar 

në Shkollën e Magjistraturës, për kancelar ose për ndihmës ligjor për vitin akademik 

2022-2023”. Shkaku për të cilin kërkoj që të largohet nga rendi i ditës dhe për t’u 

shqyrtuar në mbledhjen e radhës është duke marrë parasysh që nga ana e Kuvendit është 

vënë në rendin e ditës miratimi i listës në grup të dy kandidatëve për anëtar të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. Kështu do propozoja që në eventualitetin që ato miratohen, duke qenë se 

është raundi i tretë i miratimit të tyre, të presim miratimin dhe më pas të përfshihen në 

këtë Komision të Përkohshëm. 

Jeni dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord dhe vendosin që çështja e cila mban numrin 

rendor 12 të dalë nga rendi i ditës, për t’u trajtuar në një mbledhje tjetër të Këshillit, për 

arsyet e shpjeguara më lart.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë sipas rendit të ditës, në shqyrtimin e pikës 3, 

e cila ka të bëjë me përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 571, datë 

07.12.2021, për kandidatin z. {...}. Për më shumë detaje fjalën ia jap z. Toro. 

 

Alban Toro: Me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 

vendosur: Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit.  

Me vendimin nr. 27, datë 17.01.2022, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës 

së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 571 datë 

07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Një nga kandidatët ka qenë zoti {...} për të 

cilin filloi procedura e verifikimit për tre kriteret ligjore të kandidimit si dhe plotësimin e 

dokumentacionit përkatës. 
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Në vijim të kësaj procedure, me shkresën e datës 02.02.2022 protokolluar në 

Këshill me aktin nr. {...} prot., zoti {...} ka paraqitur heqjen dorë nga kandidimi, duke  

parashtruar se: “Nëpërmjet kësaj kërkese me vullnet të lirë dhe të plotë heq dorë nga 

kandidimi për pozicionin  e lirë, të shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Në rrethanat kur vullneti i gjyqtari prevalon si dhe në mbështetje të pikës 17, 

Seksioni B, Kreu VI, të vendimit nr. 75, datë 23.05.2019, i cili ka parashikuar rastet kur 

kandidati njofton dorëheqjen nga kandidimi dhe në këtë rast relatori i çështjes përgatiti 

relacionin që përshkruan procedurën e zhvilluar deri në atë moment dhe  projekt-aktin për 

përfundimin e procedurës. 

Kështu që, në këtë kontekst, nga ana e relatorit është përgatitur dhe është kaluar 

në komision drafti i vendimit, i cili ju propozohet për t’u miratuar. Në dispozitivin e tij ju 

do të gjeni: 

1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr.571, datë 07.12.2021, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për 

këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

të Ligjit nr. 115/2016, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim për projekt-aktin. Nëse jo, kalojmë në 

votimin e tij. 

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: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr.571, datë 07.12.2021, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për 

këtë pozicion. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet 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. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit 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 23.02.2022) 

 

Pika 4 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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

Jashtë dhe Botimet. 

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

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Valbona Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. 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: Kalojmë në çështjen e radhës 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, për gjyqtaren {...}. Për më 

shumë detaje fjalën ia jap znj. Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, znj. Kryetare! 

Projektraporti për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit 

të vlerësimit (gradimin) e gjyqtares {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016, është 

përgatitur mbi bazën e të dhënave të dosjes së rivlerësimit të dërguar nga organet e 

rivlerësimit kalimtar si dhe burimet e tjera të vlerësimit që janë administruar gjatë këtij 

procesi dhe të cilat përshkruhen në mënyrë të hollësishme në projektraportin e përgatitur. 

Në kushtet kur projektraporti është i detajuar, gjyqtarja është njohur me projektraportin 
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dhe nuk ka pasur kundërshtime dhe as ka sjellë prova të reja, po kështu edhe anëtarët janë 

njohur me përmbajtjen e projektraportit, në mënyrë të koncentruar do të vijoj lidhur me 

propozimet për përcaktimin e shkallës së aftësisë dhe pikëzimin e treguesve përkatës për 

katër kriteret e vlerësimit etik dhe profesional. 

Lidhur me kriterin e parë “Aftësia profesionale e gjyqtarit”, treguesi i “Aftësisë 

për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, 

me cilësinë e relatores kam propozuar që shkalla e aftësisë së gjyqtares për këtë tregues 

duhet të vlerësohet “shumë e lartë”, pasi nga tërësi e të dhënave që kanë rezultuar nga 

burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë 

dhe të saktë të fakteve të çështjes, identifikimit të normës/normave konkrete procedurale 

dhe/ose materiale që gjejnë zbatim, citimin dhe analizën e normave respektive në 

funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjes. Identifikimi dhe përcaktimi nga gjyqtarja, në 

mënyrë të qartë i faktit juridik që përbën objektin e gjykimit, orienton mënyrën e 

paraqitjes së fakteve, analizën e provave dhe analizën ligjore të çështjes në vijim të 

arsyetimit të vendimit, analizë e cila është e ndryshme në bazë të objektit të gjykimit – 

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

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

në cilësinë e relatores kam propozuar që shkalla e aftësisë së gjyqtares duhet vlerësuar 

përsëri “shumë e lartë”, pikëzimi me 15 pikë, pasi nga tërësia e të dhënave ka rezultuar se 

gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material, në 

shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me zgjidhjen e çështjes dhe, kur është e 

nevojshme, në mbështetje të arsyetimit të vendimeve, identifikon dhe zbaton praktikën 

gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të Gjykatës së Lartë, si dhe parimet e 

përgjithshme të së drejtës. Norma juridike analizohet në çdo komponent të saj, ku 

evidentohet zbërthimi sipas pjesëve përbërëse dhe lidhja e tyre me njëra tjetrën, në 

funksion të përcaktimit të qëllimit të normës dhe arsyetimit pse ajo identifikohet si ligj i 

zbatueshëm mbi faktet konkrete. 

Lidhur me treguesin “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, shkalla 

e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi me 15 pikë. Në tërësi, referuar burimeve të vlerësimit 

për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë në drejtim të qartësisë, 
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koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit. Gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit 

të mendimit, mundësojnë lexim të organizuar që ofron kalime nga njëra pjesë e vendimit 

tek tjetra, në mënyrë logjike. Paragrafët përgjithësisht fillojnë me një fjali tematike, e cila 

përmbledh përmbajtjen e tij dhe shpreh idenë kryesore të mendimit të asaj njësie. Kjo 

mënyrë e të shkruarit i shërben jo vetëm qartësisë dhe kuptueshmërisë së vendimit, pa 

përsëritje dhe rikthim në çështje të analizuara më parë, por siguron qëndrueshmëri të 

mendimit, pa ndërprerje duke e bërë atë të rrjedhë natyrshëm, si një i tërë. 

Sa i përket treguesit “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, 

shkalla e aftësisë e propozuar është “shumë e lartë”, pikëzimi me 10 pikë, pasi nga 

metodologjia e punës së gjyqtarit evidentohet ndjekja e një strukture të qëndrueshme dhe 

të mirëorganizuar të vendimit, si në aspektin vizual ashtu edhe në atë të përmbajtjes, duke 

i dhënë qëndrueshmëri dhe kuptueshmëri vendimit.  

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

argumentimit logjik” shkalle e aftësisë së propozuar është “shumë e lartë”, pikëzimi me 

25 pikë, pasi nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë në 

këtë tregues. Ajo analizon konceptet ligjore që i shërbejnë zgjidhjes së çështjes mbi bazën 

e një zhvillimi dhe argumenti logjik. Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik ndjek 

rregullin: fakt-normë-interpretim-konkluzion. Në secilin prej tyre mendimi logjik ka 

vijueshmëri dhe spikat interpretimi individual i ligjit përpos qëndrimeve të praktikës 

gjyqësore. Arsyetimi i vendimeve është i qartë, i plotë dhe përgjithësisht merr në analizë 

dhe i jep përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve. 

Përfundimisht, për kriterin e parë propozimi është që niveli i vlerësimit të jetë 

"Shkëlqyeshëm" dhe pikët 100. 

Për sa i përket kriterit të dytë “Aftësisë organizative”, treguesi i parë “Respektimi 

i afateve ligjore”, pikëzimi i propozuar është për 15 pikë, pasi nuk rezulton asnjë çështjet 

e shqyrtuar tej afatit ligjor.  

Për sa i përket kriterit të dytë “Plotësimi i standardeve minimale kohore” ka 

rezultuar se nga analiza matematikore e të gjitha burimeve të vlerësimit dhe këtu bëhet 

fjalë jo vetëm për dosjet e përzgjedhura për short por edhe për vendimet gjyqësore të 

përzgjedhura nga gjyqtarja dhe të një çështjeje të referuar nga ish-Inspektorati i KLD-së 
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për zvarritje të gjykimit, nga 14 çështje në total, 3 prej tyre nuk kanë respektuar afatin 

standard minimal për këtë kategori. Pra në total ka rezultuar 21.4% e çështjeve të 

shqyrtuara jashtë standardit minimal kohor.  

Në tërësi, nga të dhënat e burimeve të vlerësimit që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit, rezulton se standardi minimal kohor është respektuar vetëm për 79 %  të 

çështjeve të analizuara. Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, përqindja matematikore 

prej 21.4 % përkon me nivelin e vlerësimit me 3 pikë. Por vlerësuesi, veç analizës 

matematikore duhet të kryejë edhe një analizë logjike të të dhënave, duke shmangur 

çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Në vijim të raportit janë analizuar kryesisht 

kompleksiteti i çështjeve në dosjet e përzgjedhura me short, kërkesat procedurale të 

palëve, ngarkesa e punës së gjyqtares dhe në përfundim, duke iu referuar: (i) raportit të 

çështjeve të gjykuara tej standardit me numrin total të çështjeve të analizuara (21.4 %), 

(ii) faktorëve që kanë ndikuar në kohëzgjatjen e gjykimit të cilat, nga dosjet e vëzhguara, 

nuk rezultojnë të jenë për shkaqe që janë përgjegjësi e gjyqtarit, (iii) duke marrë parasysh 

edhe tejkalimin e standardit sasior të zbatueshëm mesatarisht me 16 çështje në vit, kam 

vlerësuar se gjyqtarja duhet të pikëzohet me një nivel më të lartë se ai që rezulton nga të 

dhënat statistikore, por jo me nivelin maksimal sepse analiza logjike e të dhënave të 

burimeve të vlerësimit nuk justifikon pikëzim maksimal sepse tejkalimi i treguesit 

minimal sasior është i papërfillshëm (vetëm 16 çështje në vit) dhe kompleksiteti i çështjes 

jo gjithmonë ka qenë përcaktues në kohëzgjatjen e gjykimeve. Përfundimisht, për këtë 

tregues, propozimi është shkallë aftësie e cila ekuivalentohet në pikëzimin 4 pikë. 

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

matematikore si dhe kohëzgjatjes mesatare të çështjeve të vëzhguara, ka rezultuar se ajo 

është më e shkurtër se standardi minimal kohor për shumicën e kategorive të çështjeve. 

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, kjo llogaritje matematikore përkon me një pikëzim 

prej 4 pikësh. Por duke marrë në konsideratë faktin se koha mesatare që i dedikohet çdo 

çështjeje, tejkalohet vetëm për një kategori çështjesh (familjare me palë kundërshtare), 

dhe ky tejkalim është vetëm me 22 ditë, si dhe duke iu referuar menaxhimit të kohës dhe 

kryerjes së veprimeve procedurale nga gjyqtarja lidhur me gjykimin e kësaj kategorie 

çështjesh, kam vlerësuar se ky tregues duhet të pikëzohet maksimalisht me 5 pikë. 
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Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, duke iu 

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

në masën 94 %. Referuar Metodologjisë së Pikëzimit ky rendiment pikëzohet me 8 pikë. 

Ngas ana tjetër, referuar këtij akti nënligjor, rezulton se të gjitha të dhënat statistikore 

analizohen sipas situatës, me qëllim për të shmangur përfundimet për çështje që nuk janë 

përgjegjësi e gjyqtarit. 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 se ai i 

tabelës së mësipërme, deri në pikëzim maksimal, nëse gjyqtari ka gjykuar brenda të 

njëjtit vit kalendarik më shumë se 50 % të standardit minimal të ngarkesës së përcaktuar 

nga Këshilli. Bazuar në këtë parashikim dhe në analizën statistikore të bërë në raport, 

rezulton se gjyqtarja vetëm për 1 vit ka tejkalim te standardit minimal të ngarkesës, 

ndërkohë që për dy vitet e tjera ky standard nuk tejkalohet, fakt që vjen në përputhje edhe 

me konkluzionet e raportit analitik të vlerësimit te aftësive te saj profesionale, prandaj 

nuk justifikohet një shkallë me e lartë pikëzimi. Në të njëjtin konkluzion arrihet edhe 

nëse tejkalimi i standardit minimal sasior do të llogaritej për një periudhë 3-vjeçare, pasi 

referuar të dhënave statistikore ka rezultuar se gjyqtarja ka një mesatare gjykimi prej 216 

çështje/vit (pra duke e kaluar me 16 çështje tej masës 50% të përcaktuar në Metodologji). 

Vlerësimi për këtë tregues është 8 pikë. 

Për sa i përket “Kohës mesatare e arsyetimit të vendimeve”, vlerësimi është me 15 

pikë sepse referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale, lidhur me kohën 

mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor, ashtu edhe nga të dhënat e 

dosjeve të shortuara, rezulton se koha mesatare e arsyetimit të vendimeve për çështjet e 

kategorisë “penale” është 6.4 ditë, për kategorinë “civile themeli” 8.5 ditë, për kategorinë 

“marrëdhënie pune” 6 ditë, dhe për kategorinë e çështjeve “familjare me palë 

kundërshtare” 18 ditë. Në tërësi koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar 

klasifikohet si “Më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për shumicën e 

kategorive të çështjeve”. Pavarësisht analizës matematikore, referuar asaj logjike ku 

vlerësuesi mban në konsideratë tejkalimin 8-ditor të afatit, faktin që ky tejkalim i afatit të 

arsyetimit të vendimeve është vetëm për një kategori si dhe referuar ngarkesës në punë të 
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gjyqtares, duke aplikuar koeficientin 20%, nga 12 pikë, propozohet rritja me një shkallë e 

pikëzimin, në 15 pikë.  

Për sa i përket “Numrit të seancave për çdo çështje dhe kryerjes së veprimeve të 

nevojshme procedurale për shmangien e seancave joproduktive”, duke iu referuar 

burimeve të vlerësimit, pavarësisht se numri mesatar i seancave gjyqësore është më i lartë 

se 3 vetëm për një kategori çështjesh, në fakt këtu ndikon vetëm 1 çështje e analizuar, 

shkalla e kujdesit të treguar nga gjyqtarja në shmangien e seancave joproduktive dhe 

administrimin e procesit në tërësi është e lartë, prandaj propozohet pikëzimi me 15 pikë.    

Për sa i përket treguesit tjetër “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor”, nga analiza e burimeve të vlerësimit ka rezultuar se 

gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë në lidhje me këtë tregues. Ka rezultuar nga këqyrja e 

dosjeve dhe analiza e burimeve të vlerësimit se ka 9 seanca të filluara me vonesë, por 

referuar relatimit të gjyqtares duket se në fillimin e seancave me vonesë të kenë ndikuar 

kushtet e punës dhe infrastruktura e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, ku në periudhën 

e vlerësimit kanë ushtruar detyrën 10 gjyqtarë, ndërkohë që ka pasur vetëm 3 salla 

gjykimi, dhe nga ana tjetër rezulton se të gjitha proceset janë të regjistruara në sistemin 

audio (pra janë procese të zhvilluara në sallë). Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, 

rezulton se gjyqtarja ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie në drejtim të zhvillimit dhe 

dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt 

ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat proceduralë të gjykimit penal dhe civil, në 

seancat gjyqësore të vëzhguara. 

Lidhur me “Rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes” dhe “Saktësinë dhe 

plotësinë e dokumentacionit të dosjes” është propozuar pikëzimi maksimal. Renditja e 

akteve e bën shumë të lehtë shfrytëzimin e dosjes gjyqësore, ndërkohë që nuk 

konstatohen akte që nuk i përkasin çështjes konkrete.  

Përfundimisht, për sa i përket “Aftësive organizative”, propozimi për nivelin e 

vlerësimit është "Shkëlqyeshëm" dhe pikët 97. 

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

të gjitha burimet e vlerësimit por edhe verifikimin e ankesave të gjyqtares gjatë kësaj 

periudhe, nuk janë konstatuar të dhëna që mund të afektojnë në pikëzimin e të gjithë 
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treguesve të këtij kriteri, prandaj për të gjithë treguesit, bazuar edhe në parimin e 

prezumimit, në mungesë të këtyre të dhënave, është propozuar pikëzimi me 100 pikë. 

Për sa i përket kriterit të fundit të “Aftësive personale dhe angazhimit 

profesional”, pikëzim maksimal propozohet për sa i përket të gjithë treguesve të aspektit 

të aftësisë së komunikimit, të aftësisë së bashkëpunimit. Ndërkohë që, për sa i përket 

gatishmërisë për t’u angazhuar në veprimtari të tjera, që është aspekti i tretë i këtij 

treguesi, ka rezultuar angazhimi i gjyqtares në programin e trajnimit vazhdues të Shkollës 

së Magjistraturës dhe për këtë arsye duke qenë se ky angazhim ka qenë brenda kufijve 

kohor ligjor 15-120 ditë, është propozuar pikëzimi me 20 pikë.  

Ndërsa, për sa i përket treguesve të tjerë “Disponueshmëria e gjyqtarit për të 

udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e 

gjyqtarëve”, “Angazhimi në veprimtari ndërinstitucionale” dhe në fushën e publikimeve 

ligjore akademike, në mungesë të të dhënave, vlerësimi ka mbetur sipas Metodologjisë, 

për dy treguesit e parë 3 pikë dhe për treguesin e fundit 0 pikë. 

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

është propozuar niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 91 pikë. 

Në tërësi, vlerësimi i përgjithshëm është niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 

pikët 388. Faleminderit!  

Nëse ndonjëri nga anëtarët ka pyetje? 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ftoj kolegët nëse kanë sugjerime, komente para se ta kalojmë në votim 

projektraportin. Nëse jo, kalojmë në votim 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. 
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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 

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” (pikëzimi me 388 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 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 23.02.2022) 

 

Pika 5 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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

Jashtë dhe Botimet. 

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

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

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. 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 projekt-akti i radhës 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 gjyqtarit {...}. Për më 

shumë detaje fjalën ia jap relatorit. z. Erjon Muharremaj.   

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

Me aktet jeni njohur tashmë dhe me projektraportin që ju është përcjellë 

elektronikisht. 

Gjyqtari {...} vlerësohet për periudhën 2013-2016, periudhë gjatë së cilës ka 

ushtruar detyrën në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. 
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Po filloj pa humbur kohë me propozimet janë bërë për vlerësimin e gjyqtarit sipas 

kritereve. 

Në lidhje me kriterin e parë “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, sa i përket 

treguesit të “Aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose 

konfliktin e normave”, vlerësohet që shkalla e aftësisë është “shumë e lartë”, pikëzimi 25 

pikë. 

“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, aftësia “shumë e lartë”, 

25 pikë. 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, aftësia “shumë e lartë”, 15 

pikë. 

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

lartë”, 10 pikë. 

“Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, aftësia “shumë e lartë”, pikëzimi 

25 pikë. 

Për kriterin e parë “Aftësia profesionale e gjyqtarit” propozohet pikëzimi me 100 

pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me kriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, sa i përket 

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

“Plotësimi i standardeve minimale kohore” është në kategorinë midis “31-40%”, 

pikëzimi 2 pikë. 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” është më e shkurtër se standardi për 

shumicën e kategorive të çështjeve, që i korrespondon pikëzimi me 4 pikë. 

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” është “mbi 99%”, pikëzimi 10 

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, duke u 

pikëzuar me 15 pikë.  

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

nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo-produktive” rezulton që të jetë nga 1-3 

seanca dhe shkallë “shumë e lartë” e aftësisë dhe propozohet pikëzimi me 15 pikë. 
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“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, aftësia “shumë e lartë”, propozimi për pikëzimin me 20 pikë. 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes” është “shumë e lartë”, pikëzimi 5 

pikë. 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes” është “shumë e lartë” dhe 

propozohet pikëzimi me 10 pikë.  

Për kriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, propozohet pikëzimi me 96 

pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

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

ka qenë vazhdimi i qëndrueshëm i Këshillit që të gjithë gjyqtarët marrin pikëzimin 

maksimal përveç rasteve përjashtimore kur mund të ketë ndonjë tregues mbi cenimin e 

etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, gjë që nuk ndodh në rastin konkret, (nuk 

ka asnjë tregues për cenimin e etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale të 

gjyqtarit {...}), prandaj propozohet pikëzimi maksimal prej 100 pikësh dhe niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

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

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

25 pikë. 

“Respektimi i konfidencialitetit dhe parimeve të mbrojtjes së të dhënave 

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

“Shkalla e komunikimit dhe e bashkëpunimi me kolegët duke përfshirë 

shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta”, aftësia “shumë e lartë”, 15 

pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore”, aftësia 

“shumë e lartë”, 10 pikë. 

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

të tjera profesionale” është në kategorinë midis “15-120 ditë”, duke u pikëzuar me 20 

pikë.  

“Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë 

stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, nuk ka të dhëna në lidhje me këtë 
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disponueshmëri, prandaj referuar Metodologjisë së Pikëzimit propozohet pikëzimi me 3 

pikë. 

“Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në gjykata”, nuk ka 

të dhëna as për angazhimin e gjyqtarit në këto veprimtari, prandaj propozohet pikëzimi 

me 3 pikë në përputhje me Metodologjinë e Pikëzimit.   

Sa i përket “Publikimeve ligjore” nuk rezulton që gjyqtari të ketë ndonjë publikim 

gjatë kësaj periudhe, ndaj propozohet pikëzimi me 0 pikë. 

Për këtë kriter të katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” propozimi 

është që të pikëzohet me 91 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Sa i përket nivelit të përgjithshëm të vlerësimit propozohet pikëzimi me 387 pikë 

dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Ky ishte raportimi i fundit i imi në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Përpara se të përfundoj, dua t’ju falënderoj shumë për këtë periudhë të 

jashtëzakonshme bashkëpunimi që kemi pasur. Ka qenë një përvojë e vyer për mua në 

kushtet që vij nga trupa e pedagogëve, që shpresoj t’i kem përfaqësuar me dinjitet. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Erjon, shumë faleminderit! 

Kënaqësi ka qenë edhe për mua personalisht, besoj edhe për të gjithë kolegët, të 

bashkëpunosh me ty dhe me Maksin gjithashtu. 

Atëherë, nëse nga kolegët nuk ka ndonjë koment apo sugjerim për punën e 

raportit të propozuar nga Komisioni, do ju ftoja që të kalonim 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. 
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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” (pikëzimi me 387 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 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 23.02.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raportit 

vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit Disiplinor për vitin 2021””, i përgatitur nga 

Komisioni Disiplinor (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 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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

Jashtë dhe Botimet. 

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

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Valbona Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Komisionit Disiplinor për vitin 2021””, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relatore 

znj. Marçela Shehu). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me raportin 

vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit të Disiplinës për vitin 2021. Relatorja e këtij raporti 

do jetë kryetarja znj. Marçela Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Komisioni Disiplinor, si një ndër katër Komisionet e Përhershme të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, përgjatë vitit 2021 ka përmbushur, me përgjegjshmërinë më të lartë, të 

gjitha detyrat e tij, që burojnë nga aktet rregullatore ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

Referuar nenit 147, pika 1 dhe 147/a, pika 1, shkronja “b”, të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë si dhe Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

gjyqësor”, të ndryshuar, gjatë ushtrimit të kompetencave të tij, kontributi i Komisioni 

Disiplinor, ka qenë i drejtuar në rritjen e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së 
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gjyqtarëve në ushtrimin e funksionit të tyre, në përmbushje të misionit që Këshilli ka, në 

kuadër të qeverisjes, mbarëvajtjes dhe miradministrimit të sistemit gjyqësor. 

Verifikimi i shkeljeve disiplinore dhe fillimi i procedimit disiplinor ndaj 

gjyqtarëve, është një kompetencë dhe përgjegjësi që Kushtetuta dhe Ligji nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, ia ka ngarkuar Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë. Si e tillë, veprimtaria e Komisionit Disiplinor është e ndërvarur nga 

veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë ose subjekteve të tjera pjesëmarrëse sipas 

ligjit.  

Viti 2021 shënoi një rritje të ndjeshme të veprimtarisë së Komisionit Disiplinor, si 

rrjedhojë e fillimit të funksionimit në kushte më optimale të Zyrës së Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë, në raport me vitin 2020, vit i cili përkoi dhe me zgjedhjen e Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë dhe fillimin e funksionimit të Zyrës së tij si dhe fillimit të situatës së 

pandemisë të shkaktuar nga Covid-19.  

Në këtë vit të veprimtarisë, në përputhje me kompetencat e parashikuara në 

mënyrë të posaçme në Ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Komisioni Disiplinor dhe Këshilli u përballën me 

sfida të reja, si në aspektin e administrimit të procedurave disiplinore dhe në 

vendimmarrjet përkatëse, të cilat ndihmuan dhe diktuan konsolidimin e mëtejshëm të 

zbatimit të ligjit dhe vendosjes së praktikave referuese për të ardhmen. 

Në mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 23.12.2021 , në 

zbatim të nenit 61, pika 2, shkronja “j” të Ligjit nr. 115/2016, u vendos ndryshimi  i 

përbërjes së Komisioneve të Përhershme të Këshillit. Para datës 23.12.2021, në përbërje 

të Komisioni Disiplinor kanë qenë anëtarët e Këshillit z. {...}, në cilësinë e Kryetarit dhe 

në cilësinë e anëtarëve z. Dritan Hallunaj dhe z. Maksim Qoku. Aktualisht, në përbërje të 

Komisionit Disiplinor janë anëtarët e Këshillit: znj. Marçela Shehu, z. Maksim Qoku dhe 

z. Ridvan Hado; si dhe anëtarë zëvendësues z. Alban Toro dhe z. Dritan Hallunaj. 

Ushtrimi i veprimtarisë së Komisionit Disiplinor normohet nga Ligji nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Ligji nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe 

Rregullorja “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. 
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Duke u nisur nga parimet nga të cilat udhëhiqet procesi i shqyrtimit të një 

procedimi disiplinor, si dhe garancitë e hollësishme që i njihen palëve gjatë kësaj 

procedure, ku përfshihet dhe mundësia që të dëgjohen në seancë dëgjimore dhe të 

mbrohen, në respektim të parimit të barazisë së mjeteve dhe kontradiktoritetit, del e qartë 

se Këshilli dhe Komisioni Disiplinor ngarkohen me përgjegjësinë që të ofrojnë garancitë 

e nevojshme që kërkon e drejta për proces të rregullt ligjor. Këto përcaktime ligjore e 

transformojnë Këshillin e Lartë Gjyqësor nga një organ administrativ, në një organ 

‘quasi’ gjyqësor. Si i tillë, gjatë këtij procesi, Këshilli duhet të ndjekë një procedurë 

‘quasi’ gjyqësore, e cila në rastin e vendosjes së masave disiplinore, është objekt kontrolli 

dhe nga një organ kushtetues siç është Kolegji i Posaçëm i Apelimit (deri në përfundim të 

mandatit nëntëvjeçar) apo Gjykata Kushtetuese. 

Përgjatë vitit 2021, ndryshimet e Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nuk afektuan pjesën që trajton përgjegjësinë 

disiplinore të magjistratëve dhe nuk sollën ndonjë risi në drejtim të praktikës apo 

ndryshimit të saj.  

Lidhur me procedurat disiplinore - Gjatë ushtrimit të veprimtarisë në kompetencë 

të tij, Komisioni Disiplinor ka kaluar për shqyrtim në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhjetë 

procedura disiplinore. Në vijim të procedurave, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor i është 

dhënë fund, me vendim përfundimtar gjashtë procedurave disiplinore, nga të cilat një 

procedurë me objekt pezullimin e një magjistrati nga detyra dhe pesë procedime 

disiplinore, të filluara nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Konkretisht:  

Me vendimin nr. 53, datë 15.02.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në zbatim të 

parashikimeve të neneve 151, pika 1, shkronja “a” dhe 155 të Ligjit nr. 96/2016 është 

vendosur pezullimi nga detyra i magjistrates {...} Procedura administrative është iniciuar 

kryesisht nga Komisioni Disiplinor, bazuar në informacionin e njoftuar nga Prokuroria e 

Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Gjykata e Posaçme e 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Me vendimin nr. 92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është vendosur 

pranimi i kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për dhënien e masës disiplinore 

“Shkarkim nga detyra” ndaj magjistrates {...}., bazuar në nenin 140, pika 2, shkronja “a”, 
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të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në kushtet kur u provua se magjistratja në 

vendimmarrjen e saj ka kryer shkelje shumë të rënda profesionale, duke diskredituar 

rëndë figurën dhe pozitën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës. 

Me vendimin nr. 223, datë 02.06.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

vendosur pranimi i kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për dhënien e masës 

disiplinore “Shkarkim nga detyra” ndaj magjistratit {...}., bazuar në nenin 140, pika 2, 

shkronja “b”, të Kushtetutës, i cili rezultoi i dënuar me vendim gjyqësor të formës së 

prerë për kryerjen e veprës penale të “Korrupsionit pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe 

funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, të parashikuar nga neni 319/ç i Kodit 

Penal. Procedimi disiplinor ka filluar ndaj tre magjistratëve, ku për dy prej tyre Këshilli 

ka vendosur mbylljen e procedimit. Konkretisht, me vendimin nr. 199/1 dhe nr. 199/2, 

datë 12.05.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur mbylljen e procedimit disiplinor 

pa zhvilluar seancë dëgjimore për dy ish-magjistratët {...}dhe {...}.  

Me vendimin nr. 462, datë 11.10.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

vendosur pranimi i kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për dhënien e masës 

disiplinore “Shkarkim nga detyra” të magjistratit {...}., i cili rezultoi i dënuar me vendim 

gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e veprës penale të “Korrupsionit pasiv i 

gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, të 

parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal. 

Me vendimin nr. 464, datë 13.10.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

vendosur pranimi  i pjesshëm i kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe vendosja 

e masës disiplinore “Vërejtje publike” ndaj magjistratit {...}., bazuar në nenin 102, pika 

2, shkronja “a”, nenin 105, pika 1, shkronja “b”, nenin 107, të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për 

zbatim të gabuar dhe të përsëritur të ligjit procedural, të konstatuar nga një gjykatë më e 

lartë. 

Me vendimin nr. 558, datë 01.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

vendosur pranimi i kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe vendosja e masës 

disiplinore të “Uljes së përkohshme të pagës në masën 20%, për një periudhë prej 6 

muajsh” ndaj magjistrates {...},bazuar në nenin 102, pika 2, shkronja “dh”, nenin 105, 
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pika 1, shkronja “c”, ndarja “i” dhe nenin 108 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për shkelje të 

rëndë të rregullave të etikës në komunikimin e papërshtatshëm me palët. 

Në lidhje me katër procedimet e tjera disiplinor, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 

proceduar me dhënien e vendimeve jopërfundimtare, si vijon: 

Me vendimin nr. 240, datë 07.06.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor krahas pezullimit 

nga detyra të gjyqtares {...} deri në përfundimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj saj, 

ka disponuar me kërkimin ndaj Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për kryerjen e hetimeve 

të mëtejshme në drejtim të shkeljes disiplinore. Mbi ankimin e magjistrates, vendimi 

është bërë objekt rishikimi gjyqësor në Gjykatën Administrative të Apelit, gjykatë e cila 

në përfundim të shqyrtimit gjyqësor ka vlerësuar të drejtë përfundimin e Këshillit në 

lidhje me ekzistencën e shkaqeve të marrjes së masës provizore të pezullimit nga detyra.  

Me vendimin nr. 463, datë 11.10.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

vendosur pezullimi i procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistrates {...}, deri në 

marrjen formë të prerë të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit me të cilin 

është disponuar dhënia e masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”, bazuar në nenin 58, 

pika 1 dhe në nenin 61 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Me vendimin nr. 494, datë 25.10.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

vendosur pezullimi i procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratëve {...}. dhe {...}., 

deri në përfundim të procedurës së rivlerësimit kalimtar, me vendim të formës së prerë. 

Me vendimin nr. 559, datë 01.12.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor, për shkak të 

dhënies së masës disiplinore “Shkarkim nga detyra” nga Komisioni i Pavarur të 

Kualifikimit, ka vendosur pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj gjyqtarit {...}, 

deri në përfundim të shqyrtimit të çështjes në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. 

Në lidhje me procedimet disiplinore, aktualisht të pezulluara, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, në vendimmarrjen e tij, ka vlerësuar se në kushtet kur është konstatuar 

ekzistenca e një shkaku kushtetues për mbarimin e statusit të magjistratit për subjektet e 

procedimeve disiplinore, në rrethanat kur ata janë “Shkarkuar nga detyra” nga organi 

disiplinor i rivlerësimit kalimtar dhe çështja e rivlerësimit ndodhet për shqyrtim përpara 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.02.2022 (Pika 6) 

27 

organit më të lartë të rivlerësimit, një rrethanë e tillë përbën shkak që, bazuar në nenin 

145 të Ligjit për Statusin dhe nenin 66 të Kodit të Procedurave Administrative, të 

vendoset pezullimi i shqyrtimit të këtyre procedimeve disiplinore të filluara nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë, deri në përfundim të çështjes së rivlerësimit përpara 

Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, pasi mbajtja ose jo e statusit të magjistratit, në kuptim të 

Ligjit për Statusin, përbën parakusht për shqyrtimin në themel të procedimit disiplinor, në 

kushtet kur shkarkimi nga detyra i magjistratit, përbën një nga rastet e mbylljes se 

procedimit disiplinor.  

Lidhur me bashkëpunimin ndërinstitucional me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë si 

dhe organet e rivlerësimit - Një komponent i rëndësishëm i veprimtarisë së Komisionit 

Disiplinor është dhe bashkëpunimi ndërinstitucional, në aspektin e rritjes së cilësisë së 

vendimmarrjes dhe performancës së Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Në këtë kuadër, në datë 1.11.2021, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor është zhvilluar 

takimi i dytë koordinues mbi procedimet disiplinore të magjistratëve, profili gjyqtar dhe 

prokuror, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve të drejtësisë si, Këshilli i 

Lartë të Prokurorisë, Inspektori i Lartë të Drejtësisë, Kolegji i Posaçëm të Apelimit, 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, si dhe përfaqësues të Misionit EURALIUS V etj.  

Në fokus të këtij takimi, si dhe të takimeve të tjera të zhvilluara më parë, ka qenë 

përcaktimi i modaliteteve të shkëmbimit të informacionit me qëllim zbatimin e 

praktikave më të mira, bashkëpunimi në lidhje me propozimet për ndryshime ligjore, si 

dhe aplikimi i një qasjeje të unifikuar në interpretimin dhe zbatimin e dispozitave të reja 

ligjore, në kuadër të procedimit disiplinor nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë si dhe 

organet e rivlerësimit kalimtar. 

Lidhur me përfundimet - Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, Komisioni 

Disiplinor si dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor ka treguar përgjegjshmëri dhe kujdes në 

zbatueshmërinë në praktikë, të kuadrit ligjor për procedurat disiplinore, duke synuar 

objektivat si më poshtë: 

Aplikimin e praktikave më të mira dhe standardeve më të rëndësishme kombëtare 

dhe ndërkombëtare në lidhje me procedimet disiplinore të filluara ndaj gjyqtarëve; 

Respektimin e pavarësisë së gjyqtarëve në ushtrimin e funksioneve gjyqësore; 
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Garantimin e seancave dëgjimore publike në zbatim të parimit të një procesi të 

rregullt ligjor dhe parimit të drejtësisë së hapur; 

Garantimin e barazisë së armëve, duke respektuar në nivelin më të lartë të 

mundshëm të drejtat procedurale të subjekteve të procedimit, dhe në veçanti ato të 

parashikuara në ligj për magjistratin; 

Garantimin e pavarësisë dhe paanësisë së institucionit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, jo vetëm në të qenit por dhe të dukjes si i tillë; 

Përmirësimin e kuadrit ligjor ekzistues, duke marrë mendime dhe sugjerime nga 

të gjithë grupet e interesit, qoftë me anë të takimeve apo trajnimeve të organizuara nga 

Shkolla e Magjistraturës për procedimet disiplinore. 

Ky ishte raporti i përgatitur nga Komisioni i Disiplinës lidhur me atë çfarë ka 

ndjekur, zhvilluar, referuar ky Komision në vitin 2021 dhe do të ftoja të gjithë kolegët në 

miratimin e projektvendimit “Për miratimin e raportit vjetor mbi veprimtarinë  e 

Komisionit Disiplinor për vitin 2021”, sigurisht nëse nuk kanë pyetje apo diskutime rreth 

tij. Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Marçela për raportimin e veprimtarisë së 

Komisionit. Nëse nga kolegët nuk ka diskutim, unë do ftoja që të miratohet projekti. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord. Komplimentoj anëtaren e re të Komisionit të Disiplinës 

për relatimin e bërë për atë Komision ku unë kam dhënë kontributin tim modest. 

Faleminderit!  

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.02.2022 (Pika 6) 

29 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raportit vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit Disiplinor 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 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 23.02.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raportit 

të punës së Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 

2021””, 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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

Jashtë dhe Botimet. 

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

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Valbona Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raportit të punës së Komisionit të 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 2021””, relatore znj.Brikena 

Ukperaj. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për miratimin e “Raportit të punës së Komisionit të Vlerësimit të Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 2021””, raport i cili do të relatohet nga kryetarja 

zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, znj. Kryetare! 

Raporti vjetor i punës së Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale është hartuar bazuar në parashikimet e nenit 62 të ligjit “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. Duke qenë një nga katër komisionet e 

përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni ka pasur në përbërje të tij përgjatë 

vitit 2021 anëtarët: znj. Brikena Ukperaj (Lubonja), znj. {...}, z. Erjon Muharremaj dhe 

anëtarë zëvendësues znj. Fatmira Luli dhe z. {...}. Gjej rastin të shpreh konsiderata të 
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thella por edhe një falënderim të veçantë për të gjithë anëtarët e Komisionit për shkallën e 

lartë të përgjegjshmërisë dhe bashkëpunimit, çka ka afektuar edhe në realizimi e një 

numri të konsiderueshëm të procedurave dhe të vlerësimeve etike dhe profesionale të 

gjyqtarëve gjatë vitit 2021. 

Ky Komision është asistuar përgjatë vitit 2021, nga tre këshilltaret ligjore 

znj.Alsma Shehu, znj.Rezarta Taushani  dhe znj. Rudina Palloj, për të cilët vlerësimi i 

punës nga Komisioni është maksimal 

Aktualisht, pranë Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale janë anëtarët: znj. Brikena Ukperaj, znj. Irena Plaku, z. Erjon Muharremaj; 

anëtarë zëvendësues znj. Fatmira Luli dhe z. Ridvan Hado. 

Gjatë vitit 2021, Komisioni ka organizuar punën me qëllim përmbushjen e 

funksioneve, duke zhvilluar veprimtarinë e tij në disa drejtime, si më poshtë: 

Hartimin, diskutimin dhe paraqitjen për miratim të akteve nënligjore normative që 

përfshijnë fushën e veprimtarisë së Komisionit të Etikës, siç është rasti i plotësimit me 

akte nënligjore i Skemës së Vlerësimit Etik dhe Profesional, në drejtim të përcaktimit të 

standardeve të sjelljes dhe normave të etikës së gjyqtarëve (Kodi i Etikës Gjyqësore), apo 

atyre që lidhen me rregullat standarde për efiçencën e drejtësisë, në drejtim të matjes dhe 

monitorimit të produktivitetit dhe efiçencës së gjykatave;  

Trajtimin e kërkesave të gjyqtarëve drejtuar Këshillit për çështje që janë në fushën 

e veprimtarisë së Komisionit dhe paraqitjen e tyre pranë Këshillit për vendimmarrje; 

Administrimin e kërkesave të gjyqtarëve për ushtrimin e veprimtarive jashtë 

funksionit dhe raportimin vjetor lidhur me këto veprimtari; 

Trajtimin e vazhdueshëm të dokumentacionit dhe praktikave të kaluara pranë 

Komisionit; 

Fillimin dhe zhvillimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional (fokusi 

kryesor i punës së Komisionit) për periudhat e vlerësimit 2013-2016 (gradimin e 

gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar), 2017-2019 dhe 

vlerësimin e përshpejtuar të detyruar, në rastet e konkurrimit të gjyqtarëve për ngritje në 

detyrë, duke iu dhënë përparësi këtyre të fundit. 
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Në mënyrë më të detajuar për sa i përket veprimtarisë së Komisionit në drejtim të 

hartimit të akteve nënligjore, gjatë punës njëvjeçare, Komisioni është angazhuar në 

procesin e hartimit, diskutimit dhe paraqitjes për miratim pranë Këshillit të një sërë 

aktesh nënligjore në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr.115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar dhe ligjit nr.98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, duke referuar 

aktet si më poshtë: 

1.Projekt-akti “Udhëzues për mbajtjen dhe plotësimin e tabelave me të dhëna 

statistikore për efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe efiçencës së 

gjykatave”, miratuar me vendimin nr.47, datë 11.02.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Hartimi dhe miratimi i këtij Udhëzuesi, konceptuar si një tërësi rregullash për 

mbajtjen, plotësimin dhe raportimin e të dhënave statistikore, nëpërmjet tabelave 

standarde të unifikuara për të gjitha gjykatat, ka pasur për qëllim të vendosë rregulla 

standarde për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave me qëllim përmirësimin dhe 

harmonizimin e aktivitetit statistikor të gjykatave, duke synuar rritjen e performancës dhe 

efiçencës së tyre. Në këtë kuadër, statistikat gjyqësore kanë për qëllim të shërbejnë si 

burime të dhënash dhe informacioni që mund të përdoren për menaxhimin efiçent, rritjen 

e transparencës dhe llogaridhënies në aktivitetin e gjykatës. Ky udhëzues, i hartuar me 

mbështetjen dhe asistencën e vazhdueshme të ekspertëve të CEPEJ, është në përputhje 

me parimet dhe metodologjinë e vendosur në Udhëzimet e CEPEJ 2008 mbi Statistikat 

Gjyqësore (GOJUST) dhe me Udhëzimet e SATURN-it për menaxhimin e kohës 

gjyqësore të vitit 2015. 

Veprimtaria e Komisionit në lidhje me sa më sipër, me mbështetjen e projektit të 

Këshillit të Evropës SEJ III “Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri”, 

projekt i cili ka ofruar asistencën teknike dhe ekspertizën ndërkombëtare lidhur me 

udhëzuesin, është angazhuar edhe në trajnimin e nëpunësve gjyqësorë civilë mbi bazën e 

çdo juridiksioni apeli,  lidhur me metodologjinë e re të raportimit statistikor e përpunimin 

e të dhënave, në funksion jo vetëm të matjes se efiçencës por edhe të ndërtimit të një 

politike miradministruese nga secila gjykatë.  
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Një akt tjetër nënligjor dhe shumë i rëndësishëm i miratuar nga Këshilli si 

propozim i Komisionit ka qenë Kodi i Etikës Gjyqësore i miratuar me vendimin nr.171, 

datë 22.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Ky akt përmban standardet e etikës gjyqësore dhe rregullat e sjelljes së gjyqtarit, 

si një tërësi e parimeve, normave dhe rregullave të cilat udhëheqin sjelljen e gjyqtarit 

gjatë ushtrimit të detyrës dhe veprimtarisë së tij jashtëgjyqësore. Kodi i Etikës synon të 

garantojë rritjen dhe forcimin e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë dhe dhënien e 

drejtësisë në përputhje me Kushtetutën, ligjin dhe standardet e njohura ndërkombëtarisht 

të të drejtave të njeriut. Kodi  zbatohet nga të gjithë gjyqtarët e sistemit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë, dhe për aq sa është e mundur edhe për nëpunësit civilë 

gjyqësorë në gjykatat e shkallës së parë, të apelit dhe në Gjykatën e Lartë, për këshilltarët 

ligjorë në Gjykatën Lartë si dhe ndihmësit ligjorë në gjykatat e apelit.  

Ky Kod reflekton një kontribut të përbashkët të Komisionit, Këshilltarit për 

Etikën si dhe partnerëve ndërkombëtare, në veçanti Projektit “Drejtësi për të gjithë” të 

USAID, të cilët kanë ofruar ekspertizë të vlerësueshme në lidhje me çështje të teknikës 

legjislative dhe po ashtu edhe qartësisë e koherencës së aktit me standardet 

ndërkombëtare. 

Për sa i përket akteve të tjera nënligjore, në fakt ato vijnë si një paketë e cila 

plotëson skemën e vlerësimit të gjyqtarit për sa i përket kontributit që ai jep në pozicionin 

e ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë. Këto akte vijnë si një paketë dhe plotësojnë të 

gjithë skemën e vlerësimit të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë duke filluar me: 

Rregullat të vlerësimit të gjyqtarëve të komanduar në Gjykatën e Lartë; Metodologjinë e 

pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të ndihmësmagjistratit në 

Gjykatën e Lartë; Rregulla për përzgjedhjen me short të çështjeve në procesin e 

vlerësimit etik dhe profesional të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë; Miratimin e 

formës standarde të akteve të vlerësimit të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë; 

Miratimin e tabelave standarde me të dhëna statistikore të nevojshme për efekt të 

vlerësimit etik dhe profesional të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë. Ky grup 

aktesh, si një paketë më vete, i ka hapur rrugën vlerësimit të ndihmësmagjistratëve në 

Gjykatën e Lartë dhe ka vendosur kriteret mbi të cilat duhet të përcaktohet nga Gjykata e 
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Lartë standardet sasiore dhe kohore të punës së ndihmësmagjistratit, me qëllim që ato 

tashmë të jenë të matshme dhe jo të prezumohen si të tilla. 

Për sa i përket veprimtarisë së Komisionit për trajtimin e kërkesave të gjyqtarëve 

dhe institucioneve dhe hartimin e akteve administrative individuale - Gjatë punës një 

vjeçare Komisioni ka trajtuar kërkesat e gjyqtarëve dhe/ose institucioneve përkatëse në 

lidhje me: kërkesat për leje të papaguar, ulje të ngarkesës në punë, përjashtim nga 

procedurat e shortit, etj. Këto kërkesa janë trajtuar nga Komisioni, i cili pasi ka zhvilluar 

procedurën administrative, në rastet kur trajtimi i tyre është vlerësuar se duhet të 

finalizohet nëpërmjet vendimmarrjes, ka përgatitur propozimet përkatëse për mbledhjen 

plenare. Konkretisht, gjatë vitit 2021, janë trajtuar dhe miratuar 7 akte për sa i përket 

lehtësimit të ngarkesës së gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor; 8 akte që lidhen me lejen e 

papaguara të gjyqtarëve dhe 3 akte të tjera që lidhen me kontributin e veçantë që anëtari i 

Komisionit z. Muharremaj, i cili ka qenë njëkohësisht edhe anëtari i Këshillit i ngarkuar 

për marrëdhëniet me median, i ka propozuar Komisionit dhe gjithashtu mbledhjes plenare 

ndryshimet përkatëse për gjyqtarin e medias, në kuadër të juridiksionit të apelit si dhe 

ngritjen e grupit të punës për hartimin e udhëzuesit standard të shtypit. 

Në këtë kuadër, një bashkëpunim të veçantë ka ekzistuar me Shkollën e 

Magjistraturës për realizimin e programit të formimit fillestar dhe vazhdues, janë trajtuar 

kërkesat e Shkollës, me qëllim realizimin e programit të formimit fillestar dhe vazhdues, 

duke trajtuar kërkesat e shkollës, kryesisht për sa i përket përditësimit të listës së 

mentorëve (gjyqtarëve udhëheqës) për ta bërë sa më efektive dhe efiçente periudhën e 

mentorimit për kandidatët për gjyqtarë; për caktimin e trupës gjyqësore; për ndarjen e 

gjyqtarëve udhëheqës sipas periudhave respektive për çdo kandidat për gjyqtar; për 

pjesëmarrjen e gjyqtarëve në trajnimin vazhdues; dhe njëkohësisht është angazhuar duke 

propozuar edhe tema konkrete për trajnim, në përputhje me nevojat që kanë rezultuar nga 

ecuria e procesit të vlerësimit etik dhe profesional, detyrim që për Komisionin buron nga 

neni 68, shkronja “ç” e Ligjit për Statusin.  

Për sa i përket veprimtarisë së Komisionit në lidhje me procedurat e vlerësimit 

etik dhe profesional të gjyqtarëve, i cili ka qenë edhe fokusi kryesor i punës së 

Komisionit, proces nga i cili është ndikuar edhe përfundimi i procedurave të ngritjes në 
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detyrë – Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, bazuar në 

skemën e vlerësimit e cila përbëhet nga tërësi e normave ligjore por edhe atyre nënligjore 

të miratuara nga Këshilli, ka filluar procedurat e vlerësimit etik dhe profesional me 

përparësi për gjyqtarët që kanë përfunduar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, për 

të cilët janë dërguar dosjet nga organet e rivlerësimit. Përgjatë vitit 2021, kjo procedurë 

ka filluar për 24 gjyqtarë.  

Nga ana tjetër, Komisioni është angazhuar për realizimin e programit të vlerësimit 

etik dhe profesional për vitin 2021 duke filluar këtë procedurë për 24 gjyqtarë për 

vlerësim 3-vjeçar (2017-2019). Nga ana tjetër, ka filluar edhe procedurat për vlerësimin 

etik dhe profesional të detyruar, për vitin e fundit kalendarik, që ka qenë viti 2019, për 

katër gjyqtarë të tjerë që kishin aplikuar për ngritjen në detyrë përgjatë vitit 2021. 

Lidhur me përfundimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional, për sa i 

përket periudhës së vlerësimit 2013-2016, për të gjithë gjyqtarët për të cilët ka filluar 

procedura e vlerësimit etik dhe profesional sipas vendimeve të referuara më sipër si dhe 

procedurat e filluara në vitin 2020, procesi ka vijuar me hapat përkatës sipas 

parashikimeve të Ligjit për Statusin dhe akteve nënligjore të skemës së vlerësimit, duke i 

dhënë përparësi gradimit dhe vlerësimit të përshpejtuar të detyruar të gjyqtarëve që kanë 

kandiduar për ngritje në detyrë.     

Gjatë vitit 2021, Komisioni ka paraqitur në Këshill projektraportet e vlerësimit 

etik dhe profesional për 36 gjyqtarë për të cilët janë miratuar edhe vendimet të cilat 

përmenden në mënyrë të detajuar në raport. 

Për sa i përket përfundimit të procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për 

periudhën e vlerësimit 2019, për të gjithë gjyqtarët për të cilët ka filluar procedura e 

vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar, sipas vendimeve të referuara 

më sipër si dhe procedurat e filluara në vitin paraardhës, procesi ka vijuar me hapat 

përkatës sipas parashikimeve të Ligjit për Statusin dhe akteve nënligjore të skemës së 

vlerësimit, duke i dhënë përparësi pikërisht këtyre vlerësimeve dhe duke i paraqitur për 

miratim dhe që janë miratuar nga mbledhja plenare për vitin 2021 projektraportet e 

vlerësimit për 36 gjyqtarë. 
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Gjatë vitit 2021, Komisioni ka paraqitur në Këshill projekt-aktet për përfundimin 

pa vendim përfundimtar të procedurave të vlerësimit të përshpejtuar për tre gjyqtarë, për 

shkak të rënies së shkakut për fillimin e procedurës së vlerësimit të përshpejtuar të 

detyruar, mbi bazën e të cilat janë miratuar edhe vendimet përkatëse. 

 Në referim të parashikimeve të nenit 90 dhe 91 të Ligjit për Statusin dhe 

Programin e Vlerësimit për vitin 2021, Komisioni ka marrë të gjitha masat e nevojshme 

për përfundimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve të përfshirë 

në program, duke i dhënë përparësi procesit të gradimit të gjyqtarëve që kanë përfunduar 

procesin e rivlerësimit kalimtar dhe vlerësimit të kandidatëve të kualifikuar për ngritje në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, gjykatat e posaçme dhe gjykatat e apelit. Në total janë 

miratuar 72 raporte vlerësimi dhe janë deklaruar të mbyllura pa një vendim përfundimtar 

3 procedura të tjera vlerësimi. 

Pavarësisht kompleksitetit, volumit të punës të procesit të vlerësimit etik dhe 

profesional dhe një sërë faktorësh që ndikojnë në ecurinë e tij, Komisioni, së bashku me 

Njësinë e Vlerësimit, është angazhuar maksimalisht në marrjen e masave për ecurinë dhe 

përfundimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për të cilët ka 

filluar tashme procedura e vlerësimit, duke pasur një mbështetje të vazhdueshme nga tre 

Nëpunësit Përgjegjës për Vlerësimin të cilët janë angazhuar në procesin e vlerësimit etik 

dhe profesional të gjyqtarëve: znj. Tërpollari, znj. Habili dhe znj. Hoxha. 

Lidhur me çështjet e tjera të trajtuara nga Komisioni, Komisioni ka trajtuar çdo 

kërkesë të paraqitur nga gjykatat, gjyqtarët dhe institucione të tjera, që ka të bëjë me 

fushën e veprimtarisë së tij si dhe çdo çështje tjetër të adresuar pranë këtij Komisioni për 

trajtim, duke proceduar sipas rastit me përgatitjen e opinioneve ose kthimin e përgjigjeve 

përkatëse. Disa nga çështjet e trajtuara janë si më poshtë: 

Administrimi i kërkesave për ushtrimin e veprimtarisë jashtë funksionit të 

gjyqtarëve, të cilat janë evidentuar në një regjistër elektronik të administruar pranë 

Njësisë së Burimeve Njerëzore; 

Trajtim i kërkesave të gjyqtarëve dhe institucioneve lidhur me çështje të cilat 

përfshihen në veprimtarinë e Komisionit apo kompetenca të tjera të Këshillit, për të cilat 

është hartuar kthim përgjigje apo adresuar për zgjidhje problematika e bërë prezent; 
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Në kuadër të trajtimit të çështjeve të etikës, Komisioni gjatë vitit 2021 ka 

bashkëpunuar në mënyrë të vazhdueshme me Këshilltarin e Etikës, duke iniciuar edhe 

përgatitjen e dy opinioneve të Këshilltarit të Etikës, si në hartimin e Kodit ashtu edhe në 

trajtimin e çështjeve të referuara që lidhen me etikën dhe rregullat e sjelljes së gjyqtarëve. 

Në pjesën e fundit të projektraportit, duke qenë se është një kërkesë e ligjit, janë 

përgatitur disa rekomandime për miratim nga Këshilli lidhur me veprimtarinë e këtij 

Komisioni gjatë vitit 2022. 

Të vetëdijshëm për sfidat e KLGJ si organ qeverisës në përmbushje të detyrimit 

për një drejtësi cilësore dhe efikase, që nxit meritokracinë dhe profesionalizimin, 

Komisioni angazhohet të vazhdojë punën me përgjegjësi e përkushtim, duke 

rekomanduar:  

1. Përfundimin e rregullave të detajuara për ushtrimin e veprimtarive jashtë 

funksionit. Në fakt ky rekomandim dhe ky objektiv është marrë edhe gjatë vitit 2021 por 

nuk kemi arritur dot të përfundojmë draftin përfundimtar për shkak të volumit të punës 

dhe të disa elementëve që lidhen jo vetëm me çështje të ligjit por edhe çështje të praktikës 

gjyqësore se si kemi operuar deri tani lidhur me veprimtaritë jashtë funksionit;  

2. Përfundimin e akteve plotësuese të Skemës së Vlerësimit Etik dhe Profesional 

për gjyqtarët e komanduar në Këshill. Ka një asistencë teknike të dhënë aktualisht nga 

Projekti EURALIUS i cili ka asistuar Këshillin në këtë drejtim, dhe gjej rastin për ta 

falënderuar Projektin, i cili tashmë është në draftin përfundimtar të përpunimit të 

rregullave dhe për paraqitjen shumë shpejt përpara Këshillit për miratimin e tyre; 

3. Vazhdimin e vlerësimit me prioritet të gjyqtarëve që aplikojnë për ngritje në 

detyrë; 

4. Vazhdimin e procedurave të vlerësimit me qëllim gradimi për gjyqtarët e 

konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë; 

5. Përfundimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për të gjithë 

gjyqtarët e përfshirë në programin e vlerësimeve për vitin 2021; 

6. Vijimin e punës duke kontribuar në përmirësimin e strukturës administrative të 

gjykatave dhe kushteve të punës së gjyqtarëve (asistencë teknike e projekti “Ulja e numrit 
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të çështjeve të prapambetura dhe përmirësimi i efiçencës së Gjykatës së Lartë” zbatuar 

nga Instituti i Menaxhimit Lindje Perëndim, EËMI); 

7. Vijimin e punës për plotësimin e rregullave të brendshme të gjykatave 

nëpërmjet unifikimit të regjistrave fizikë të dokumentimit të të dhënave të çështjeve 

gjyqësore. Aktualisht, ky angazhim merret për shkak të vijimit të punës nga miratimi i 

udhëzuesit deri në unifikimin e regjistrave fizikë të çështjeve. Ka qenë një kërkesë e 

vazhdueshme e të gjithë gjykatave por edhe kryesisht e stafit administrativ sepse tashmë 

nuk ka një praktikë të unifikuar të dokumentimit të të dhënave të çështjeve gjyqësore. 

Asistenca teknike në këtë drejtim ofrohet nga  Projektit SEJ III i Këshillit të Evropës;  

8. Vijimin e punës për hartimin e një udhëzuesi për një rol aktiv të gjyqtarëve në 

menaxhimin e çështjeve gjyqësore dhe monitorimin e shtyrjes së seancave gjyqësore 

(është asistencë teknike e ofruar nga OSCE);   

9. Vijimin e bashkëpunimit me Shkollën e Magjistraturës në lidhje me nevojat për 

trajnimin e gjyqtarëve, përditësimin e listës së magjistratëve udhëheqës me qëllim rritjen 

e efektivitetit të procesit të mentorimit për kandidatët gjyqtarë; 

10. Vazhdimin e bashkëpunimit me komisionet e tjera për plotësimin e kuadrit 

nënligjor të nevojshëm, si brenda, ashtu edhe jashtë fushës së veprimtarisë së Komisionit. 

Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj për raportin! 

Unë do ftoja kolegët, nëse nuk kanë ndonjë diskutim, në miratimin e 

projektraportit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. Gjej rastin të komplimentoj Komisionin përkatës për punën 

voluminoze, gjithashtu edhe raportin e detajuar që u parashtrua sot. Faleminderit!   

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 “Raportit të punës së Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale 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 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 23.02.2022) 

 

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

mbi veprimtarinë e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për vitin 2021”, 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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

Jashtë dhe Botimet. 

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

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Valbona Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Raportit mbi veprimtarinë e Komisionit 

të Zhvillimit të Karrierës për vitin 2021”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin 

e projektvendimit “Për miratimin e “Raportit mbi veprimtarinë e Komisionit të Zhvillimit 

të Karrierës për vitin 2021”, projekt-akt i cili është përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës dhe do të relatohet nga kryetari i tij z. Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit!  

Në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, do prezantoj 

raportin e bërë nga ky Komision mbi veprimtarinë e Komisionit për vitin 2021.  

Mua më mbetet fillimisht detyra për të falënderuar bashkëpunëtorët, anëtarët e 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për punën e mirë të shkëlqyer që ka bërë për vitin 

2021. Duke qenë në pozicionin e kryetarit, kam kënaqësinë të bëj vetëm prezantimin e 

asaj pune të mirë që është bërë nga kolegët paraardhës në këtë Komision. Do përpiqem të 
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jem edhe unë në nivelin e punës dhe cilësisë që kanë reflektuar kolegët gjatë veprimtarisë 

së tyre.  

Shkurtimisht unë do bëj një prezantim të shkurtër të veprimtarisë së Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës, pasi raporti përkatës është i shpërndarë tek të gjithë anëtarët. 

Raporti përmbledhës i Komisionit është i ndarë në disa pjesë dhe i referohet 

veprimtarisë së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Ai është ndarë në pika: 

Mbi projekt aktet ligjore dhe aktet nënligjore, të cilat janë marrë në shqyrtim, janë 

propozuar për t’u miratuar dhe më pas janë miratuar me propozim të Komisionit nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor; Mbi procedurat e ngritjes në detyrë; Mbi bashkëpunimin me 

Shkollën e Magjistraturës; Mbi skemën e delegimit; Mbi komandimin e gjyqtarëve; Mbi 

transferimin e gjyqtarëve; Mbi mbarimin e statusit të magjistratit; Mbi caktimin në 

pozicion të gjyqtarëve; Mbi caktimin e gjyqtarëve në çështje të veçanta; Mbi çështje të 

tjera dhe në fund fare jaë kapitujt “Përfundime” dhe “Objektivat për vitin 2022”.  

Siç dihet, sistemi gjyqësor i pavarur ёshtё njё ndёr gurёt e themelit të njё shteti 

demokratik, të mbёshtetur nga shteti i së drejtës. Asnjё organ gjyqёsor, sidoqoftё, nuk 

duhet tё jetё i lirё nga verifikimet dhe tё gjithё gjyqtarёt duhet t’u pёrmbahen standarteve 

të larta tё kompetencёs, paanёsisё dhe ndershmёrisё. Pёr të arritur këto objektiva, njё 

sistem demokratik duhet tё sigurojё qё presioni i panevojshëm nga pushtete të tjera, tё 

mos e dobёsojё aftёsinё e gjyqёsorit pёr tё marrё vendime në përputhje me ligjin. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, si organ qeverisës i gjyqësorit, ka mandat ligjor për të 

“siguruar pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit gjyqësor”. Në kuadër të tij Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës ushtron rolin e vet, ndër të tjera, duke përgatitur procesin e 

përzgjedhjes/emërimit, promovimit, transferimit mbi bazën e kualifikimit profesional dhe 

integritetit personal, edhe nëpërmjet kohëzgjatjes së ushtrimit të funksionit e sigurisë 

financiare, pavarësisë në vendimmarrje, si dhe garantimit të drejtave vetjake të gjyqtarit. 

Çdo projektvendim i paraqitur në lidhje me emërimin apo karrierën e gjyqtarëve ka qenë i 

bazuar në kritere objektive të përcaktuara në Ligjin për Statusin. 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, përgjatë vitit 2021, ka përmbushur një sërë 

detyrash të rëndësishme që i përkasin fushës së veprimtarisë së tij, por edhe një sërë 

detyrash që lidhen me prioritetet e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka pasur në fokus ndjekjen e procesit të 

plotësimit të vendeve vakante në gjykata përmes skemës së delegimit, transferimit 

përkohësisht të gjyqtarëve, ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, si dhe ka shqyrtuar kërkesat e 

paraqitura nga drejtuesit e gjykatave në lidhje me delegimin e gjyqtarëve të ndryshëm për 

shqyrtimin e çështjeve të caktuara. Gjithashtu, Komisioni ka shqyrtuar kërkesat e 

Shkollës së Magjistraturës për numrin e magjistratëve të rinj. 

Pasur parasysh, Synimin 1 të Strategjisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni 

pati prioritet përmbylljen sa më shpejt të kuadrit ligjor për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve 

në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, pozicione të lira në të tre fushat e së drejtës: 

penale, administrative dhe civile. Në këtë mënyrë, Këshilli iu përgjigj edhe 

Rekomandimit nr. 1 të Rezolutës së Kuvendit për KLGJ-në. Gjithashtu, prioritet ka qenë 

edhe plotësimi i pozicioneve të lira pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe 

krimin e organizuar dhe gjykatave të apelit me juridiksion të përgjithshëm, por për shkak 

të mungesës së kandidatëve për ngritjen në detyrë pranë këtyre gjykatave, Këshilli në 

këtë mënyrë hapi dhe rihapi procedurat e ngritjes në detyrë pranë gjykatave të posaçme 

për korrupsionin dhe krimin e organizuar.  

Përveç sa më sipër, në kushtet kur nëpër gjykatat e të gjitha niveleve vijon 

boshatisja për shkak të efekteve të procesit të rivlerësimit kalimtar, si dhe ekzistojnë 

pengesa të ndryshme për plotësimin e tyre me gjyqtarë, Komisionit i është dashur të 

delegojë një numër të lartë gjyqtarësh, me qëllim zhbllokimin e situatës dhe garantimin e 

dhënies së drejtësisë për individët që i drejtohen gjykatës. 

Mbi aktet ligjore dhe nënligjore – Me qëllim përmirësimin e kuadrit rregullues në 

përputhje me gjendjen e krijuar në sistemin gjyqësor për shkak të vakancave të krijuara 

në të, përpjekjeve për normalizimin e funksionalitetit të gjykatave, mungesës së burimeve 

njerëzore, u përgatiten dhe u paraqitën në Komision Parlamentar të Ligjeve, në Kuvendin 

e Shqipërisë përgjatë vitit 2021 opinione mbi nevojën e disa shtesave dhe ndryshimeve të 

nevojshëm në ligjet si vijon (dhe ky është kontribut i Komisionit): 

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995, “Kodi i 

Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”; 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.02.2022 (Pika 8) 

45 

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i 

Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”; 

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative 

dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar”;  

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi penal i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”; 

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”; 

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 95/2016 “Për organizimin dhe 

funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”; 

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”; 

Referuar akteve nënligjore të hartuara dhe të vëna në zbatim nga Komisioni 

përgjatë vitit 2021, u hartuan dhe u propozuan disa shtesa dhe ndryshime të cilat lidhen 

me përmirësimin e akteve nënligjor të hartuara më parë, nisur nga problematikat e 

konstatuara gjatë zbatimit në praktikë të tij. 

Shtesat dhe ndryshimet e Akteve nënligjore të hartuara dhe propozuara për 

miratim nga KZHK-ja janë:  

Vendimi nr. 528, datë 10.11.2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 

75, datë 23.05.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “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”.  

Vendimi nr. 528, datë 10.11.2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 

75, datë 23.05.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “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”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në funksion të përgjegjësisë së tij kushtetuese dhe 

ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, zhvillimin e karrierës gjyqësore, si dhe 

për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, ka miratuar Vendimin nr. 75, datë 

23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin 
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e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e 

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”. Ky akt nënligjor përcakton rregulla të hollësishme 

lidhur me procedurat për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore, përfshirë edhe 

pasurinë dhe figurën, në procedurat ligjore si vijon: 

 1) të rekrutimit të kandidatëve për gjyqtarë; 

 2) të riemërimit të kandidatëve ish-gjyqtarë;  

 3) të ngritjes në detyrë të kandidatëve gjyqtarë dhe  

 4) të emërimit të kandidateve gjyqtarë dhe jogjyqtarë në Gjykatën e Lartë. 

Në vijim të kësaj veprimtarie, Komisioni hartoi dhe propozoi projektvendimin 

“Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 75, datë 23.05.2019, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të përmendur më lart. 

Miratimi i këtij akti, si një nga aktet nënligjore themelore, hapi rrugën e realizimit 

të procedurave të verifikimit të kandidatëve të kategorive të ndryshme në kuadër të 

proceseve ligjore që kanë të bëjnë me përmbushjen nga Këshilli të përgjegjësive dhe 

funksioneve të tij kushtetuese në lidhje me zhvillimin e karrierës gjyqësore. Procedurat e 

verifikimit lidhen me: - verifikimin e përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore nga 

kandidatët për në formimin fillestar për magjistratë, profili gjyqtar, në Shkollën e 

Magjistraturës; - verifikimin e përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore nga 

kandidatët për magjistratë, profili gjyqtar, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës; - 

verifikimin e përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore nga kandidatët për ngritje në 

detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara; - si dhe verifikimin e përmbushjes së 

kushteve dhe kritereve ligjore nga kandidatët jogjyqtarë për ngritjen në detyrë/emërimin 

në Gjykatën e Lartë. 

Plotësimi i legjislacionit nga njëra anë dhe zbatimi i këtij akti nënligjor, ka 

identifikuar nevojën për bërjen e disa shtesave dhe ndryshimeve ku një pjesë tjetër e tyre 

lidhen me përmirësimin e aktit nënligjor në fjalë nisur nga problematikat e konstatuara 

gjatë zbatimit në praktikë të tij. 

Duke marrë të mirëqenë faktin që pjesa e kapitujve që unë i përmenda më lart 

janë të njohur për të gjithë anëtarët, unë do të vijoja (nëse nuk ka rezerva) me objektivat 

që ka Komisioni për vitin 2022. 
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1. Si objektiv primar i Komisionit,  për vitin 2022, fillimisht është miratimi i 

akteve nënligjore: 

Bazuar, në pikën 12, të nenit 52 të Ligjit për Statusin, Komisioni duhet të hartojë 

dhe propozojë rregulla më të detajuara, që lidhen me ngritjen në detyrën e kryetarit të 

gjykatës (me përjashtim të Kryetarit të Gjykatës së Lartë). 

Bazuar në nenit 46 të Ligjit për Statusin, Komisioni duhet të hartojë dhe 

propozojë rregulla më të detajuara, që lidhen me transferimin e përkohshëm të 

gjyqtarëve. 

2. Përfundimi i procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

juristëve të spikatur dhe radhët e gjyqtarëve të iniciuara në vitin 2019 për një pozicion, si 

dhe procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë nga radhët e gjyqtarëve, për 

tetë pozicionet e lira të hapura, përgjatë vitit 2022 – kjo është pjesë e objektivave që 

Komisioni kërkon të arrijë për të mbyllur kompletimin e Gjykatës së Lartë me anëtarët e 

saj, me qëllim që Gjykata e Lartë të jetë më efiçente në drejtim të shqyrtimit të rekurseve 

që mund të vijnë nga subjektet e së drejtës: 

Përfundimi i procedurës së vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatit për në 

Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur, për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 172, datë 11.09.2019. 

Përfundimi i procedurave të verifikimit dhe të renditjes së kandidatëve për secilin 

nga tetë pozicionet e lira, në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve jo më vonë se 20 

ditë, nga momenti i përfundimit të vlerësimeve etike dhe profesionale të gjithë 

kandidatëve për çdo pozicion të lirë. 

3. Përfundimi i procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatat e posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar, gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm dhe 

Gjykatën Administrative të Apelit: 

Përfundimi i procedurave të renditjes së kandidatëve për secilin nga pozicionet e 

lira në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, gjykatat e apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm dhe Gjykatën Administrative të Apelit, jo më vonë se 20 

ditë, nga momenti i përfundimit të vlerësimeve etike dhe profesionale të të gjithë 

kandidatëve për çdo pozicion të lirë. 
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4. Bashkëpunimi me Shkollën e Magjistraturës për caktimin e kuotave për 

magjistratë dhe për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë për vitin akademik 2022-2023: 

Në respektim të detyrimeve të përcaktuara në pikën 1, të nenit 29, të Ligjit për 

Statusin në janar të çdo viti, Këshilli duhet të përcaktojë dhe publikojë numrin maksimal 

të kandidatëve magjistratë (profili gjyqtar) që pranohen në formimin fillestar për vitin e ri 

akademik. Krahas kësaj, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në pikën 2, të nenit 

53, të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, Këshilli duhet të përcaktojë dhe publikojë edhe numrin maksimal të 

kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që pranohen në formimin fillestar për vitin e 

ri akademik. Vlerësojmë që ky objektiv është arritur pasi edhe kuotat e propozuara nga 

Komisioni janë të miratuara me vendim të Këshillit në këtë periudhë. 

5. Bashkëpunimi me Shkollën e Magjistraturës për verifikimin me prioritet të 

kandidaturave, të cilat mund të pranohen në formimin fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës për vitin 2021-2022 si dhe emërimin e magjistratëve që kanë përfunduar 

Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2021-2022: 

Referuar përcaktimit ligjor, të bërë në pikën 5, neni 262 të Ligjit 115/2016, që 

parashikon se: “Viti akademik hapet të hënën e parë të muajit tetor dhe mbaron jo më 

vonë se fundi i korrikut të vitit pasardhës”, Këshilli në bashkëpunim me Shkollën e 

Magjistraturës do të duhet të fillojë në kohë dhe të verifikojë me prioritet kandidatët, të 

cilët mund të pranohen në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës për vitin 2022-

2023, me qëllim që të hënën e parë të muajit tetori 2022 të gjithë kandidatët fitues të 

kualifikuar të fillojnë procesin mësimor rregullisht.  

6. Trajtimin në kohë të kërkesave të ardhura nga gjykatat ku do të kërkohet 

delegimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të caktuara, në kushtet kur nëpër gjykata 

vijon krijimi i vakancave për efekt të procesit të rivlerësimit kalimtar ndaj gjyqtarëve. 

7. Trajtimin në kohë të kërkesave të ardhura nga gjyqtarët apo gjykatat e 

ndryshme që lidhen me çështje të karrierës gjyqësore. 

Me prezantimin e objektivave, ne mbyllim si Komision prezantimin e të gjithë 

raportit njëvjeçar të veprimtarisë së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Ju falënderoj 

për vëmendjen. 
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Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Kurushi! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

 

Alban Toro: Mundem? 

Raporti vjetor i KZHK-së përfaqëson një formë transparente të llogaridhënies dhe 

punës së kryer nga ana e Komisionit në harkun kohor të një viti, me investimin prej 353 

aktesh të cilat ai i ka krijuar Këshillit në kuadër të normalizimit të funksionit të sistemit 

gjyqësor, duke e konsideruar si një moment refleksioni të asaj që është kryer, duke 

dëgjuar shkëmbimet komplimentuese reciproke të kolegëve, por edhe në kushtet e 

mungesës së prezencës së tij, natyrisht më duhet të evidentoj kontributin e paçmuar 

intelektual dhe në orë pune të kolegut Toska, një kontribut i paçmuar, por njëkohësisht do 

të evidentoj edhe ndihmën e madhe që në formatimin e 353 akteve që zënë një peshë 

specifike në aktet e KLGJ-së ka dhënë edhe njësia ligjore apo këshilltarët ligjorë, dhe 

kontributi i tyre natyrisht që në këtë aspekt është shumë i vlerësuar, së paku për opinionin 

tim. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Alban! 

Faleminderit të gjithë kolegëve! 

 

Marçela Shehu: Kryetare, edhe unë si ish-anëtare e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, do doja të komplimentoja punën në hartimin e raportit që ka bërë komisioni 

aktual (të tre anëtarët e Komisionit). Sigurisht, bashkohem edhe unë me atë që tha 

Albani, që një meritë të veçantë dhe një falënderim të veçantë e meriton sidomos zoti 

Toska, i cili ka dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm punës së Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës dhe mbarëvajtjes së të gjithë punës në Këshillin e Lartë Gjyqësor.      

Naureda Llagami: Shumë faleminderit! 

Vijojmë me miratimin? 

Maksim Qoku: Dakord. 
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 Irena Plaku: Dakord. Faleminderit të gjithëve për kontributin dhe vendimmarrjet 

që keni marrë gjatë kësaj kohe. 

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 mbi veprimtarinë e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, 

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 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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(Mbajtur, më 23.02.2022) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për detajimin e numrit të 

punonjësve për vitin 2022”, i 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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) 
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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. Etrita Petriti, Drejtore pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. 

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

Jashtë dhe Botimet. 

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 Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për detajimin e numrit të punonjësve për vitin 2022”, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i radhës i cili ka të bëjë me miratimin 

e detajimit të numrit të punonjësve në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe njësive shpenzuese 

në varësi të tij (gjykatat), përcaktuar në ligjin vjetor të buxhetit, të vitit 2022. Atëherë, siç 

jeni vënë në dijeni, gjatë hartimit të nevojave tona dhe miratimit paraprak që kemi bërë, 

nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor i është kërkuar gjithmonë dhe vazhdohet t’i 

kërkohet Kuvendit mbështetja me numër të punonjësve, duke marrë parasysh situatën që 

kemi nëpër gjykata. 

Përpara se t’i jap fjalën drejtoreshës, më lejoni t’ju informoj shkurtimisht. Për këtë 

vit na kanë dhënë një numër prej 50 punonjësish, por ashtu siç bashkë kemi rënë dakord, 

2 prej këtyre do të mbahen në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Me propozimin tuaj ne kemi 

rënë dakord që të jetë 1 këshilltar ekonomik pranë komisioneve për sa i përket analizës që 

duhet gjatë proceseve tona të verifikimeve, dhe së dyti kemi menduar që të kemi edhe 1 
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punonjës tjetër të sigurisë, edhe ky një propozim i ardhur nga ne dhe i miratuar nga 

Këshilli. Gjithashtu, ajo që është parë e arsyeshme edhe nga administrata është që nga ky 

numri total, përveç 2 punonjësve që do i kalojnë Këshillit, sugjerohet që të kalojë edhe 1 

punonjës tjetër, i cili do të jetë shofer, me argumentin që, për shkak të nevojave që i janë 

parashtruar Këshillit për ushtrimin e aktiviteteve të tij është parë e mundshme që ne të 

kemi edhe një shofer shtesë për administratën, duke qenë se kemi makinë. Kjo gjë do të 

lehtësonte Këshillin në ushtrimin e veprimtarisë së përditshme por gjithashtu edhe në 

arritjen e objektivave që kemi në kohë reale. Pra propozimi i parë është që nga numri 50, 

3 punonjës t’i kalojnë Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas specifikave që unë ju propozova; 

47 punonjësit e tjerë janë shpërndarë në të gjithë gjykatat dhe janë shpërndarë duke marrë 

parasysh nevojat që kanë gjykatat. Gjej me vend të them që një pjesë e gjykatave kanë 

artikuluar në mënyrën e duhur nevojat, një pjesë e tyre nuk i artikulojnë, megjithatë 

Këshilli është treguar i kujdesshëm duke parë ngarkesën e tyre dhe jemi munduar që t’i 

shpërndajmë këto numra sipas prioriteteve që ka Këshilli: i) duke përfshirë Gjykatën e 

Lartë, Gjykatën e Apelit Tiranë e cila është prioritet për ne; ii) duke menduar edhe hartën 

e re gjyqësore; iii) gjithashtu duke parë nivelin e punonjësve dhe numrin e gjyqtarëve; iv) 

duke parë edhe ngarkesën që ka secila gjykatë me numrin e çështjeve dhe prurjeve. 

Kështu keni një tabelë të detajuar për shpërndarjen. 

Kjo ishte shkurtimisht nga ana ime në cilësinë e Kryetares së Komisionit, ku 

bashkë me dy koleget e tjera kemi vlerësuar. 

Megjithatë, për më shumë detaje do doja që t’i jepja fjalën drejtoreshës, znj. Etrita 

Petrit, për çdo gjë ju mund të keni, qoftë edhe për sugjerime, qoftë edhe pyetje për 

mënyrën se si janë shpërndarë.      

 

Etrita Petrit: E nderuar, faleminderit! 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në përgatitjen e detajimit për numrin e 

punonjësve, për vitin 2022, është përqendruar në disa faktorë duke i analizuar, më 

konkretisht: kërkesat e ardhura nga gjykatat, numrin faktik të punonjësve, numrin e 

çështjeve në total për vitin 2021 për çdo gjykatë, të ardhurat vjetore për çdo gjykatë, 

raportin administratë/gjyqtar, raportin sekretar/çështje gjyqësore, sipërfaqet e ambienteve 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.02.2022 (Pika 9) 

54 

të gjykatave, raportin e sipërfaqeve për pozicionet e punës që lidhen konkretisht me të, 

pozicionet vakante aktualisht nëpër gjykata, por gjithashtu duke marrë parasysh edhe 

projektin e hartës gjyqësore dhe VKM-në nr. 35/2022 “Për detajimin e punonjësve me 

kontratë të përkohshme”.  

Më konkretisht, për 47 pozicionet në gjykata, nga 1548 pozicione aktualisht në 

1595, analiza u krye mbi 112 kërkesa të ardhura nga gjykatat. 

Në vëmendje është mbajtur qendra e dokumentacionit pranë Gjykatës së Lartë e 

cila është strukturë ndihmëse që mbështet gjyqtarët dhe Njësinë e Shërbimit Ligjor në 

Gjykatën e Lartë. Gjithashtu është mbajtur parasysh edhe ligji nr. 10296/2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos 

jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe 

kontrollin, për plotësimin e gjykatave në pozicionin e ekonomistit. Pra përveçse 

gjykatave që aktualisht kanë vetëm kryetarë dege buxheti dhe nga një ekonomist. Është 

detajuar një pozicion ekonomist, por duke pasur parasysh edhe gjykatat e rretheve të cilat 

suprimohen sipas hartës gjyqësore.  

Kërkesat konsistojnë në pozicione pune: sekretar gjyqësor, ekonomist, ftues, 

magazinier, arkivist, sanitar, mirëmbajtës, punonjës sigurie, nëpunës gjyqësor, jurist 

specialist, ZMP, specialist prokurimesh dhe sekretar administrate. Në mënyrë të 

përmbledhur kërkesat janë: 7 kërkesa për juristë (numri i detajuar është 3); 2 kryesekretar 

(numri i detajuar është 1); 43 sekretarë gjyqësorë (numri i detajuar është 21); 3 

ekonomistë (numri i detajuar është 3); 4 magazinierë (numri i detajuar është 3); 1 arkivist 

(numri i detajuar është 1); 6 sanitarë (numri i detajuar është 4); 4 shoferë (numri i 

detajuar është 1); 3 mirëmbajtës; 11 punonjës sigurie (numri i detajuar është 3); 2 ftues 

(numri i detajuar është 1); 2 nëpunës gjyqësorë (numri i detajuar është 2) – në total, 

numri i detajimit është 47. 

Në analizë të të gjitha pozicioneve të kërkuara nga gjykatat vendi i kryesekretarit 

është i plotësuar me 24 punonjës (23 nga 37 gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit kanë 

punonjës kryesekretarë). Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 2 kryesekretarë. Ndërkohë 

që 12 gjykata nuk kanë punonjës kryesekretarë dhe ky pozicion mbulohet nga kancelari. 
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Ndërsa 5 gjykata nuk kanë punonjës kancelarë dhe ky pozicion mbulohet nga 

kryesekretari.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Shkodër ka paraqitur kërkesë për shtim të organikës në pozicionin kryesekretar. Në 

këto gjykata, pozicioni i kancelarit rezulton vakant dhe mbulohet nga sekretare gjyqësore.   

Nisur nga një analizë të faktorëve, për pozicionin kryesekretar në Gjykatën 

Administrative e Shkallës së Parë Shkodër kemi detajuar 1 pozicion duke marrë në 

konsideratë ngarkesën e çështjeve për secilën nga gjykatat si dhe bazuar në raportin 

sekretar gjyqësor/numër çështjesh.   

Posti i sekretarit gjyqësor është i plotësuar me 435 punonjës për 319 gjyqtarë të 

shkallës së parë dhe të apelit. Në gjykatat e shkallës së parë raporti i gjyqtarëve me 

sekretarët gjyqësorë është 1:1.2, kurse në gjykatat e apelit referuar ndryshimeve ligjore 

(ligji nr. 46/2021) ky raport është 3:2.7 kur trupi gjykues përbëhet nga tre gjyqtarë dhe ky 

raport është 1:3.3 kur trupi gjykues përbëhet nga një gjyqtar. 

Për vitin 2022 kanë paraqitur kërkesë për shtimin në organikë në pozicionin 

sekretare gjyqësore 14 gjykata për 43 pozicione.  

Nisur nga kërkesat, ballafaquar me situatën në gjykata, sidomos për gjykatat që 

nuk kanë punonjës në kryesekretari, krahasuar me ngarkesën e gjykatave, propozohet të 

detajohen 21 punonjës në pozicionin e sekretarit gjyqësor. 

 Për postin e IT-së dhe ZMP – Pozicioni i IT-së mbulohet nga mbulohet nga 39 

punonjës, që janë njëkohësisht në disa gjykata edhe specialistë marrëdhënie me publikun) 

dhe në 13 gjykata kemi pozicione specialistë marrëdhënie me publikun (ZMP). Gjykata e 

Apelit Tiranë dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë kanë paraqitur kërkesë për shtimin 

në organikë në pozicionin ZMP. Nisur nga fakti se Gjykata e Apelit Tiranë ka të 

parashikuar në strukturën organizative një pozicion ZMP, propozohet të mos detajohet ky 

pozicion pasi në strukturë por edhe në fakt kemi edhe specialist IT dhe specialist ZMP. 

Bazuar në ngarkesën e çështjeve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe numrin e 

administratës gjyqësore, propozohet të mos detajohet ky pozicion duke qenë se pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë ka aktualisht punonjës IT që mbulon edhe 

funksionet e pozicionit ZMP.  
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  Pozicionet që përfshijnë financën dhe buxhetin mbulohen nga 65 punonjës: 37 

kryetarë të degëve të buxhetit, 9 ekonomistë, 19 magazinierë. Kërkesat për vitin 2022 

kanë qenë: 3 ekonomistë dhe 4 magazinierë.  

 Mbështetur në nenin 22 të ligjit 10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar, kemi detajuar në pozicionin ekonomist vetëm për 3 gjykata, pra 

duke u mbështetur në projektin e hartës gjyqësore për suprimimin e gjykatave të rretheve. 

Më konkretisht propozimi qëndron në detajimin në pozicion në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Lushnjë, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Pas analizës që u bë, mbështetur në numrin 

aktual të punonjësve në këto pozicione, krahasuar me numrin e punonjësve në tërësi, që 

është përdorur si standard për të plotësuar pozicionin e magazinierit, referuar të 

ardhurave të gjykatave, propozohet të detajohen 3 pozicione magazinier. 

Gjithashtu, posti i arkivistit mbulohet aktualisht nga 50 punonjës. Nisur nga 

kërkesa e Gjykatës së Apelit Tiranë, për shkak të ngarkesës së çështjeve, volumit të 

dokumentacionit si dhe mbulimit të këtij pozicioni nga një sekretare gjyqësore, 

propozohet detajimi i një pozicioni arkivist.  

Lidhur me punonjësit e sigurisë, mbështetur në ligjin 98/2016, i ndryshuar, 

“Rregulli dhe siguria në gjykata” është parashikuar se: “Rregulli dhe siguria në gjykata 

rregullohet sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. 2. Këshilli i Ministrave, pasi 

merr mendimin e Këshilli të Lartë Gjyqësor, përcakton kriteret dhe procedurat për 

garantimin e rregullit dhe sigurisë në gjykata.” 

 Posti i punonjësit të sigurisë mbulohet nga 45 punonjës. Gjykatat kanë 1 punonjës 

sigurie, me përjashtim të Gjykatës së Apelit Tiranë, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë që kanë 2 

punonjës dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e cila ka aktivitetin e saj në 2 godina ka 

8 punonjës, si dhe Gjykata Administrative e Apelit Tiranë që ka 3 punonjës. Gjykatat 

Administrative që kryejnë aktivitetin në objektet e gjykatave (rrethe apo apele) nuk kanë 

punonjës sigurie. 
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 Sa më sipër propozojmë të detajojmë 3 pozicione për punonjës sigurie. Më 

konkretisht Gjykata e Apelit Tiranë, Gjykata e Apelit Vlorë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Krujë, kjo nisur edhe nga sipërfaqet ku këto gjykata ushtrojnë aktivitetin e tyre. 

 Lidhur me pozicionin e ftuesit në gjykata, ai mbulohet aktualisht nga 60 punonjës. 

Për vitin 2022 janë kërkuar 2 punonjës nga Gjykata e Apelit Tiranë dhe Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Shkodër. Nisur nga ngarkesa e çështjeve në Gjykatën e 

Apelit Tiranë si dhe për shkak se njoftimet duhet të realizohen në një afat të shpejt ligjor, 

propozohet të detajohet 1 pozicion ftues në këtë gjykatë. 

 Në lidhje me pozicionin mirëmbajtës në mjediset e gjykatave, ky pozicion 

aktualisht mbulohet nga 69 punonjës: 53 sanitarë, 12 mirëmbajtës dhe 4 specialistë të 

gjykatave të posaçme. 

 Pozicioni i sanitarit ka 53 punonjës. Një gjykatë ka 7 sanitarë (Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë), dy gjykata kanë nga 3 sanitarë, shtatë gjykata kanë nga 2 sanitarë, si 

dhe 27 gjykata kanë nga 1 sanitar. Objektet e gjykatave, në pjesën më të madhe të tyre, 

mbulohen nga një punonjës sanitar. Gjykatat kërkojnë punonjës definitiv pasi kanë 

ambiente të konsiderueshme, objekte me disa kate, fluks lëvizjesh të publikut. Kërkesa 

për punonjës është mbështetur në treguesit e sipërfaqes për m2 që mbulon një sanitar dhe 

fluksin e hyrje-daljeve në gjykatë. Një sanitar aktualisht mbulon mesatarisht një ambient 

prej 1056 m2. Për vitin 2022 janë detajuar 4 pozicione për 4 gjykata. Disa gjykata të 

mëdha (apeli Shkodër, apeli Tiranë) janë mbuluar me punonjës sanitar me kontratë të 

përkohshme, në zbatim të VKM-së nr. 35/2022. 

 Pozicioni i mirëmbajtësit ka 16 punonjës: 12 punonjës për dymbëdhjetë gjykata 

dhe 4 specialistë në gjykatat e posaçme. Gjykatat e mëdha këtë shërbim e mbulojnë me 

punonjës mirëmbajtës, kurse gjykatat e tjera shërbimin e mirëmbajtjes e mbulojnë me 

punonjësin shofer, që sipas strukturës organike është edhe mirëmbajtës. Kërkesat e 

gjykatave janë që punonjësi mirëmbajtës të jetë i diferencuar nga shoferi, pasi sipas 

arsyetimit të tyre mirëmbajtësi duhet të jetë specialist. Gjykatat që kanë objekte të reja, 

për të ruajtur standardet e ndërtimit të tyre, kërkojnë punonjës definitiv. Propozojmë 

detajimin e 4 punonjësve për pozicionin e mirëmbajtësit (Gjykata e Apelit Tiranë, 
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Gjykata e Apelit Vlorë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe Gjykata Administrative e 

Apelit Tiranë). 

 Pozicioni i shoferit mbulohet nga 46 punonjës. Janë paraqitur 3 kërkesa nga 3 

gjykata për pozicionin shofer (Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë). Nisur nga lëvizjet 

administrative brenda dhe jashtë rrethit, propozohet të detajohet një pozicion në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 Pozicioni i nëpunësit gjyqësorë mbulohet aktualisht nga 41 punonjës. Nisur nga 

kërkesa e Gjykatës së Apelit Tiranë për shkak të numrit të lartë të çështjeve si dhe duke 

marrë parasysh që sallat e gjykimit funksionojnë me kapacitet të plotë dhe duke qenë në 

distancë nga njëra tjetra, çka e bën të pamundur administrimin e tyre, propozojmë shtimin 

e organikës me 2 nëpunës gjyqësorë për Gjykatën e Apelit Tiranë. 

 Gjithashtu, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë ka përsëritur kërkesën e saj 

për 8 gjyqtarë sikurse edhe vitet e kaluara. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë kërkuan specialistë 

prokurimesh. Pozicioni i specialistit të prokurimeve nuk është i parashikuar në strukturën 

organike të gjykatës.  

 Për sa më lart u propozua dhe sqarua, numri 47 është detajuar për gjykatat nisur 

edhe nga kërkesat e tyre në të gjitha faktet që kemi analizuar për të pasqyruar një 

propozim për detajimin e numrit të punonjësve. Faleminderit!  

   

Alban Toro: Më fal, mund të bëj një pyetje? 

Naureda Llagami: Alban, po! 

 

Alban Toro: Punonjësit që ishin shtesë për KLGJ-në, sa pozicione janë shtuar? 

Naureda Llagami: Tre pozicione menduam. Dy i kemi shtuar vetë në mbledhjet 

plenare, në qoftë se të kujtohet, bazuar në propozimin tonë. 

Alban Toro: Pra dy janë detyrimisht edukim ushtarak ose policor dhe i dyti është 

që të ketë aftësi audituese për KZHK-në. Po e treta? 
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Naureda Llagami: Tek i treti, duke parë ngarkesën dhe volumin e punës për 

shërbime, si dhe numrin e kufizuar të shoferëve, për të cilën shpeshherë stafi është 

detyruar që t’i japë vetë makinës, kemi menduar që të shtojmë një pozicion shofer. Këto 

kanë ardhur si adresime nga drejtoritë përkatëse dhe nga vajzat që punojnë tek vlerësimi. 

 

Alban Toro: Me sa shoh ka refuzime të gjykatave, të cilat kanë kërkuar punonjës 

sigurie. Gjykatat kanë pasur një kërkim të tillë dhe besoj ka qenë i justifikuar fakti i 

çështjeve të sigurisë dhe pse kërkonin shtesa në këtë fushë. Cila ka qenë arsyeja që nga 

ana e KLGJ-së është refuzuar që të përfshihen punonjës sigurie shtesë në këto gjykata? 

Po shikoj Gjykatat administrative që e kryejnë aktivitetin dhe nuk kanë punonjës sigurie. 

Gjykatat në vetvete janë zonë risku. Mos t’i vëmë edhe një punonjës sigurie, nuk e di?! 

Mirë që s’kemi strategji, mirë që s’kemi person që merret me kontrollin e sigurisë nëpër 

gjykata, por tani, t’i mohojmë edhe punonjësit e sigurisë, më duket jo fort logjike. Cila ka 

qenë arsyeja që i është mohuar këtyre gjykatave punonjësi i sigurisë?    

Naureda Llagami: E para njëherë, kemi baraspeshuar numrat që kemi marrë dhe 

nevojën që ka gjykata. Kjo është gjëja kryesore, duke marrë parasysh ngarkesën e 

gjykatave dhe nevojën që kemi. Nga ana tjetër, jemi munduar që t’i japim atyre gjykatave 

që e kanë pak më imediate këtë çështje. E treta, kemi menduar që, në momentin që neve 

në Këshill do kemi një punonjës që do merret me çështjet e sigurisë, atëherë kemi 

menduar që kjo gjë, bashkë me hartën e re gjyqësore, të jetë një strategji që ai do bëjë me 

gjykatat e mëdha për nevojat me këto punonjës sigurie. Me hartën do kemi mundësi për 

adresim e të gjitha çështjeve që ka siguria në një gjykatë. 

Alban Toro: Me sa kuptoj unë këtu nga relacioni, gjykatat administrative nuk 

paskan punonjës sigurie. Kush e ushtron këtë funksion aty? Si operohet? Caktohet një 

person tjetër që ka një detyrë tjetër, dhe që bën edhe këtë detyrë apo s’ka fare? 

Naureda Llagami: Një pjesë e tyre kanë. Një pjesë e tyre kanë ftuesit. Duke 

marrë parasysh edhe atë që janë gjykata që s’e kanë atë ngarkesë. Më thuaj konkretisht 

dhe të flasim më konkretisht. Por, kemi ecur me logjikën që duke marrë ne një punonjës 

me këtë aftësi, ai do bëjë një vlerësim, parë edhe vlerësimin që kanë bërë edhe 

ndërkombëtarët, duke parë edhe madhësitë e gjykatave... 
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Alban Toro: Apeli Vlorë paska kërkuar disa punonjës sigurie. Apeli Tiranë disa. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë ka kërkuar dhe është pranuar vetëm 1. S’po flas për 

apelin Tiranë se s’më takon të flasë shumë për të sepse përfaqësuesin e tij e kemi këtu, 

por po flas për apelin Vlorë i cili ka kërkuar dhe i është caktuar vetëm 1. Apeli Vlorë 

është apel i konsiderueshëm, pra ka një peshë specifike konfliktesh edhe zona nuk është 

shumë e qetë, kështu që teorikisht t’i mohosh punonjësin e sigurisë këtij apeli, nuk më 

duket funksionale. 

Naureda Llagami: Apeli Vlorë e ka 1 sepse ka dy hyrje më duket (me sa kujtoj 

unë tani) dhe i kemi dhënë edhe 1 shtesë. Nuk i kemi dhënë 3 por i kemi 1 shtesë. 

Alban Toro: Pse mos t’i japim 3 Naureda? Ata e kanë vlerësuar që ka një risk dhe 

duan 3. Pse duhet t’ia mohojmë këtë të drejtë? Këtë s’e kuptoj unë?! Mirë që s’i 

ndihmojmë me investime, por të paktën t’i ndihmojmë me njerëz. 

Naureda Llagami: Alban, ke shumë të drejtë, por ne kaq numra na kanë dhënë. 

Po apeli Vlorë ka kërkuar edhe sekretarë gjyqtarë sepse ka punë të regjistrimit të 

rekurseve dhe ia kemi dhënë. Këto janë numrat Alban. Në qoftë se ju doni që t’i heqim 

gjykatave sekretarë dhe t’i kalojmë punonjës sigurie, kjo është në vlerësimin tuaj. 

Alban Toro: Unë flas më mirë të kemi të sigurt aspektin e sigurisë sesa të na 

çalojë pjesa e sigurisë në gjykata. 

Naureda Llagami: Departamenti që është marrë me shpërndarjen dhe me 

vlerësimin e të gjithë kërkesave, ka bërë një shpërndarje duke parë infrastrukturën e 

gjykatave; duke komunikuar me vetë gjykatat lidhur me numrat dhe propozimet që kanë 

sjellë; duke dakordësuar që ky është numri total duke sjellë kaq sekretarë por që nuk 

realizohet dot këtë herë, ndërkohë që kemi hartën dhe më pas i sjellim vetëm një. Kjo 

është një punë që në fakt ka dy muaj ose më mirë ka 7-8 muaj që tek nevojat dhe më pas, 

tashmë me numrin që na erdhi, po negociojmë. Deri tani, në të gjithë këtë proces, jemi 

munduar të adresojmë gjërat që kemi emergjente. E kemi adresuar edhe shqetësimin tënd 

që ke dy vjet që e ngre dhe po të shohësh, kemi ecur përpara sepse kemi konsideruar për 

Këshillin të nevojshme një person, kemi konsideruar për ato gjykata që kanë disa hyrje, 

siç është gjykata e Krujës që ka dy-tre hyrje ku hyjnë ndryshe prokurorët dhe ndryshe 

palët; siç është Gjykata e Apelit Vlorë që ka dy hyrje; siç është Gjykata e Apelit Tiranë 
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që ka dy-tre hyrje; dhe për pjesën tjetër kemi dakordësuar që: “A keni më shumë prioritet 

për më shumë staf, që do të thotë sekretarë gjyqësorë apo keni prioritet më shumë...”? Se 

ky është numri. Ne nuk kemi si t’i kënaqim të gjithë. Gjëja tjetër që kemi menduar, po në 

bashkëpunim të ngushtë me të gjithë kryetarët e gjykatave, kemi menduar për pjesën e 

hartës gjyqësore, ku në eventualitetin e hartës, ne do kemi një riorganizim total të të 

gjithë punonjësve në gjykata. Kjo ka qenë qasja. Megjithatë, kjo s’do të thotë. Në qoftë se 

ju keni një propozim konkret për një numër, për një gjykatë, që t’i shtojmë, unë jam 

shumë e hapur, le t’ia shtojmë gjykatave.    

Alban Toro: Propozimi im është që, ndoshta edhe për të ardhmen, që ato gjykata 

që kërkojnë shtesë në punonjës sigurie, të mos ngurrohet për t’i akorduar njerëz në 

punonjës sigurie. E di kryetari dhe e vlerëson këshilli i gjykatës se ku çalon puna në 

gjykatë, akoma më tepër kur nga pikëpamja e sigurisë gjykatat nuk është se kanë një 

infrastrukturë... 

Naureda Llagami: E pranojmë atë gjë, që s’kanë fare. 

Alban Toro: Tani, kur s’kanë fare, të paktën t’i japim prioritet që të ketë një njeri 

që të mbajë rregullin. 

Naureda Llagami: Më beso që, për çdo numër është vënë kemi komunikuar me 

gjykatat dhe i kemi thënë: - Kemi kaq numra në dispozicion. Kë keni përparësi? Kanë 

rënë dakord. Na sillni vetëm 1 punonjës sigurie. Tjetrin ma bëj nëpunës tjetër. 

Kupton Alban? Pra është një proces ku për çdo numër kemi komunikuar 

drejtpërdrejt për nevojën. Nuk është pjesë vetëm e Këshillit, pra që ta vendosë 

Departamenti i Burimeve Njerëzore, por ka qenë komunikim me të gjithë gjykatat duke i 

thënë që ky është numri dhe duke i kërkuar kë kanë prioritet. Sepse kemi edhe një 

pritshmëri për hartën dhe këto numra ne patjetër mund t’i rialokojmë sipas nevojave, 

sipas madhësive të gjykatave. Jo të vëmë një, mund të vëmë edhe dy, tre, katër. Ne kemi 

menduar që kjo është pjesë e hartës. Për momentin kemi adresuar urgjencat më të mëdha. 

Edhe vetë gjykata ka thënë: -Okej, më jep një punonjës, tjetrin ma jep nëpunës, apo ma 

jep sekretar gjyqësor sepse e kam të nevojshme në këtë moment. Pra kanë hequr dorë 

vetë nga kërkesa për dy ose tre punonjës sigurie, duke thënë që t’i kalonim numrin në 

sekretar gjyqësor. 
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Megjithatë, kjo është thjesht për të sqaruar procesin që kemi bërë në këtë 

periudhë. Prapë ngelem e hapur që nëse keni ndonjë propozim konkret, për t’ia hequr një 

gjykate e për t’i vënë një gjykate tjetër, unë jam e gatshme ta bëj. 

Alban Toro: Unë nuk e di faktin nëse Vlora ka hequr dorë nga kërkesa për shtesë 

në punonjës sigurie dhe e ka adresuar këtë në një pozicion tjetër. Nuk e kam këtë raport. 

Unë vetëm çfarë lexoj nga relacioni juaj.  

Nëse ata i kanë dhënë prioritet, dakord. Ai këshill e di më mirë se ku i çalon puna 

dhe cedon diku tek siguria dhe kërkon të shtojë pjesën e sekretarisë. Nuk jam në gjendje 

të formuloj një propozim sepse nuk e di realisht kërkesën e apelit Vlorë apo Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Krujë që i kemi dhënë vetëm 1, kur vetë pranon që ka dy-tre dalje dhe 

për dy-tre dalje t’i japësh vetëm 1?! Nuk e di nëse ka në strukturën e vet një tjetër. 

Naureda Llagami: Ka! 

Alban Toro: Ka! Okej, 2 veta mbulojnë tre dalje. 

Naureda Llagami: Edhe me Vlorën kemi komunikuar duke i thënë që kjo është 

mënyra, dhe më kanë thënë (jo unë personalisht, por ka komunikuar stafi), kanë thënë që 

janë dakord. 

Alban Toro: Dakord. Nëse ato janë dakord, të mbajnë edhe përgjegjësinë 

përkatëse. 

Naureda Llagami: Sikurse edhe me Tiranën është komunikuar duke i thënë që ky 

është kapaciteti, sikurse edhe me Gjykatën e Lartë dhe me Gjykatën e Sarandës është 

bërë komunikimi (-Janë këto pozicione. Kë keni prioritet?)  

Ne duhet të zgjidhnim prioritetin imediat. Ndërkohë i është thënë që me fillimin e 

hartës gjyqësore do të riorganizohet edhe shpërndarja e numrit. Puna që do të kemi ne do 

jetë si të shpërndajmë numrin e punonjësve duke dashur që mos të humbim asnjë 

punonjës nëpër gjykata, duke shfrytëzuar këta punonjës për detyra të tjera dhe do t’i 

atashohen gjykatave më të mëdha. Kështu që këtë proces, mbaj përgjegjësi të paktën unë 

në cilësinë e kryetares, jo vetëm të komisionit por edhe si kryetare për sa i përket stafit 

administrativ, çdo propozim që kemi hedhur këtu ka qenë në konsultim të plotë me të 

gjithë gjykatat, për nevojat që kanë dhe për adresimin e tyre. Por kjo s’do të thotë që 

mund të kemi ndonjë propozim tjetër. Nuk e mbyll këtu diskutimin. Jam prapë e hapur. 
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Ridvan Hado: Mund ta kem fjalën? 

Naureda Llagami: Po, Ridvan! 

 

Ridvan Hado: Një propozim lidhur me Gjykatën e Apelit Tiranë, lidhur me 

punonjësit e sigurisë. Janë kërkuar shtimi me tre dhe është propozuar për një. 

Nëse keni folur me këshillin e gjykatës apo me kryesinë e gjykatës, tërhiqem. Por 

nëse jo, mendoj që është i nevojshëm pranimi i kërkesës së plotë për punonjës sigurie 

(ngaqë e njoh nga afër specifikën e gjykatës së apelit). Gjykata e Apelit është e vendosur 

në dy ndërtesa, me sipërfaqen që e kanë të natyrës jo të përqendruar përpara dhe ka 

nevojë për punonjës sigurie. Gjithsej ka dy punonjës sigurie. Ka nevojë për tek publiku; 

ka nevojë tek dera e gjykatës, pasi salla e publikut nuk është e lidhur me gjykatën; ka 

nevojë për parkimin që është mbrapa gjykatës dhe nuk shikohet dhe nuk kontrollohet fare 

(ka tre hyrje); ka nevojë gjithashtu tek pjesa e të paraburgosurve dhe në bodrum (që ka 

hyrje dhe dalje të veçantë); si dhe ka nevojë edhe për një punonjës sigurie pasdite sepse 

aty punohet edhe pasdite deri në orën 20:00. 

Nëse ju keni rënë dakord dhe i keni diskutuar dhe ato kanë hequr dorë në raport 

me kërkesat e tjera, e tërheq këtë që thashë. Në të kundërt mendoj që, duke parë 

mundësitë... 

Naureda Llagami: Nga komunikimet e fundit që kemi pasur, jemi brenda numrit 

që na kanë kërkuar dhe i kemi dhënë 6.   

Ridvan Hado: Kanë kërkuar 10 në mos gaboj. 

Më duket, numri total që kanë kërkuar ka qenë 10 dhe është pranuar 6. 

Naureda Llagami: Jo, nuk ka qenë 10. Kam përshtypjen ka qenë tek 9. 

Megjithatë i është dhënë 6 edhe pse kanë ardhur në minutën e fundit kërkesat, duke rënë 

dakord mbi nevojat për secilin zë në mundësitë që kishte Këshilli, duke parë edhe 

rëndësinë që ka kjo gjykatë në hartën e re gjyqësore. Për këtë gjë i kemi thënë që për këtë 

nevojë që keni ju, na thoni si i doni, doni më shumë të keni nëpunës gjyqësorë apo doni 

që të keni më shumë punonjës sigurie? Dhe u dakordësuam që të kishte edhe me 1 

punonjës sigurie. Sigurisht edhe me Gjykatën e Lartë të njëjtën gjë kemi bërë. Edhe 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.02.2022 (Pika 9) 

64 

Gjykata e Lartë ka kërkuar dhe i kemi thënë që në këto momente këto janë kushtet dhe 

kemi plotësuar një pjesë të kushteve që na kanë sjellë. Pra secila gjykatë sjellë 

maksimumin. Janë 38 gjykata. Në 38 gjykata ne kemi kuptuar kush kanë qenë prioritetet 

dhe pa diskutim që, duke filluar me hartën ne do t’i rishpërndajmë. 

Ridvan Hado: Nëse është kështu, është tjetër gjë. Por mendova, meqë mu tha nga 

kryesia e gjykatës që kemi kërkuar dhe nga ç’jemi në dijeni nuk na është plotësuar numri 

në total. 

Naureda Llagami: Jo! Ta paskan referuar gabim. Kemi qenë në komunikim mbi 

nevojat dhe çfarë pozicioni donin ata. 

Ridvan Hado: Mirë atëherë, kaq kisha. 

  

Naureda Llagami: Atëherë, nëse nuk kemi propozime konkrete kalojmë në 

miratimin 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: Dakord. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Të miratojë detajimin e numrit të punonjësve në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe 

të njësive shpenzuese në varësi të tij, i përcaktuar në ligjin vjetor të buxhetit të vitin 2022, 

sipas shtojcës nr. 1, bashkëlidhur këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.02.2022 (Pika 10) 

66 

 

 

 

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 23.02.2022) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për detajimin e fondit të 

veçantë për sistemin gjyqësor dhe në shpenzime korrente (artikulli 606) në programin 

03310, për vitin 2022”, i 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Xhevdet Haxhiu, Drejtor pranë Drejtorisë së Programimit & Administrimit të 

Buxhetit. 

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

Jashtë dhe Botimet. 

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 Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për detajimin e fondit të veçantë për sistemin gjyqësor 

dhe në shpenzime korrente (artikulli 606) në programin 03310, për vitin 2022”, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me detajimin e 

fondit të veçantë për sistemin gjyqësor dhe në shpenzime korrente. Janë dy projekt-akte 

për të cilat unë do të ftoja drejtorin e buxhetit, z. Haxhiu i cili do të fillojë me shpjegimin 

e projekt-aktit të parë dhe më pas me shpjegimin e projekt-aktit tjetër. 

 

Xhevdet Haxhiu: Faleminderit, Kryetare! 

Në lidhje me detajimin e fondit të veçantë për sistemin gjyqësor, për vitin 2022, 

siç ne jemi në dijeni, buxheti i shtetit për vitin 2022 është miratuar me ligjin nr. 115/2021 
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ku fondi i veçantë mbahet në total nga Ministria e Financave dhe nuk është pjesë e fondit 

të pagave të personelit që është miratuar brenda tavaneve.  

Ky fond vjen i shpërndarë nga ministri përkatës i financave, me një udhëzim 

plotësues, që del gjithmonë në fillim të vitit buxhetor dhe ku përcakton fonde për çdo 

njësi të qeverisjes qendrore në total. Duke qenë se programi ynë buxhetor është i përbërë 

prej tre programesh, atëherë ky fond buxhetor i akorduar nga Ministria e Financave në 

vlerën 4 500 mijë lekë duhet të detajohet sipas programeve buxhetore. 

Ne kemi bërë një shpërndarje duke u nisur nga numri i punonjësve dhe duke 

marrë statistikat nga burimet njerëzore në lidhje me numrin e personave që dalin në 

pension, sepse siç dihet ky fond përdoret nga njësitë shpenzuese sipas përcaktimeve dhe 

kritereve të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 929, datë 17.11.2010 

“Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”. Këto përdoren zakonisht për ndihma të 

menjëhershme në rastet e fatkeqësisë, sëmundjes apo dalje në pension dhe kanë një 

procedurë të përcaktuar që ndjekin njësitë e qeverisjes qendrore dhe njësitë shpenzuese të 

nivelit të dytë që dërgojnë një dokumentacion pranë Ministrisë së Financave, duke bërë 

miratimin rast pas rasti. 

Për sa më sipër, propozojmë: Shqyrtimin dhe miratimin e detajimin e fondit të 

veçantë në vlerën në total 4 500 mijë lekë të ndahen sipas programeve:   

-për programin 01110 – në vlerën 1 200 000 lekë,  

-për programin 01140 – në vlerën 100 000 lekë,  

-për programin 03310 (gjykatat) - në vlerën 3 200 000 lekë, sipas pasqyrës 

bashkëlidhur relacionit që iu është dërguar të gjithëve. 

Ndërsa në lidhje me detajimin e fondit të shpenzimeve korrente të tjera, artikulli 

606, që ka të bëjë me “Transferta për buxhete familjare dhe individë”, në programin 

03310 – Buxheti Gjyqësor, theksoj se me vendimin e Këshillit të datës 23.12.2021 është 

bërë detajimi i fondeve buxhetore për të gjithë sistemin gjyqësor, por ky fond mbeti në 

artikullin 606 (ne menduam të tërhiqnim edhe një herë kërkesa nga gjykatat për 

shpenzimet e telefonisë celulare sepse disa nga gjykatat edhe pse paraqesin kërkesa në 

buxhet, ato nuk i zbatojnë gjatë vitit buxhetor), dhe pjesa tjetër që ngelet do të përdoret 

për kompensimin e funksionarëve përfitues të shpenzimeve të telefonisë celulare dhe për 
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kompensimin e vlerave të interesave bankare për kredi lehtësuese e akorduara për 

magjistratët, kjo sipas përcaktimeve në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 22, datë 

15.01.2020 “Për miratimin e procedurës së detajuar, të kritereve dhe të kushteve që 

magjistrati duhet të përmbushë për përfitimin e kredisë për qëllime banimi, interesat e së 

cilës financohen nga shteti”.   

Për këtë qëllim, propozojmë: Detajimin e fondit prej 4 750 mijë lekë, në vlerën 2 

207 000 lekë në programin 03310 shpenzime korrente, artikulli 606, sipas tabelës 

bashkëlidhur (që janë gjykatat), si dhe mbajtja e padetajuar e pjesës prej 2 543 mijë lekë 

në KLGJ, sipas pasqyrës nr. 2, pjesë e cila do të përdoret në rastet e procedurave për 

magjistratët që do përfitojnë kredi lehtësuese për strehim.  

Kaq për sa i përket këtij relacioni. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Kemi ndonjë pyetje nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në miratimin 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. Miratimin e detajimit të fondit të veçantë, për sistemin gjyqësor, për vitin 

buxhetor 2022, në vlerën prej 4.500.000 lekë, përkatësisht sipas programeve buxhetore: 
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për programin 01110 – në vlerën 1.200.000 lekë; për programin 01140 – në vlerën 

100.000 lekë; për programin 03310 - në vlerën 3.200.000 lekë, sipas pasqyrës nr. 1, 

bashkëlidhur. 

2. Miratimin e detajimit të fondeve buxhetore në programin 03310, shpenzime 

korrente të tjera, artikulli 606 “Transferta për buxhete familjare dhe individë”, në vlerën 2 

207.000 lekë dhe mbajtjen të padetajuar të pjesës tjetër në vlerën 2.543.000 lekë, te KLGJ 

03310, sipas pasqyrës nr. 2, bashkëlidhur. 

3. Me zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 10 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 23.02.2022) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e 

fondeve buxhetore në artikullin 230, shpenzime kapitale (investime), programi 03310, 

buxheti gjyqësor, për vitin 2022”, i 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Xhevdet Haxhiu, Drejtor pranë Drejtorisë së Programimit & Administrimit të 

Buxhetit. 

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

Jashtë dhe Botimet. 

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 Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

11. Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e fondeve buxhetore në artikullin 230, 

shpenzime kapitale (investime), programi 03310, buxheti gjyqësor, për vitin 2022”, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me transferimin e 

fondeve buxhetore në artikullin 230, shpenzime kapitale.  

Besoj e dini shumë mirë që nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, me buxhetin e 

vitit 2022, është akorduar një fond prej 29 milion lekësh për Gjykatën e Lartë, për të 

filluar projekti për një Gjykatë të Lartë të re. Meqë është rasti, nga ana e stafit po fillon 

puna edhe për sa i përket gjetjes së një trualli i cili do të mundësonte të kishim një 

Gjykatë të Lartë, duke qenë se gjykata aktuale nuk përmban standardet dhe kushtet për të 

ushtruar aktivitetin siç duhet. 
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Për këtë arsye kur bëmë shpërndarjen e fondeve, vlerën e caktuar ia kaluam 

Gjykatës së Lartë, me qëllim që kjo gjykatë të bënte një vlerësim dhe një projekt të vetin. 

Nga ana e Gjykatës së Lartë jemi bërë me dije që kjo gjykatë për shkak të mungesës së 

kapaciteteve e ka të pamundur dhe kërkon që kjo gjë të vijojë nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor (kuptohet që edhe Gjykata e Lartë do japë ekspertizën që po bën edhe ajo mbi 

nevojat e hapësirave). 

Kjo është pak a shumë ideja. Megjithatë, unë do t’i jepja sërish fjalën z. Haxhiu. 

 

Xhevdet Haxhiu: Faleminderit, Kryetare! 

Siç e cituat edhe ju, detajimi i fondeve buxhetore për vitin 2022 në shpenzime 

kapitale (investime), 03310 “Buxheti gjyqësor”, është detajuar sipas artikujve, grupet e 

investimeve dhe projektet për çdo njësi shpenzuese me vendimin e Këshillit të datës 23 

dhjetor 2021.  

Fondet në artikullin 230 “Investime/aktive afatgjata jo materiale” në vlerë 29,000 

mijë lekë, u detajuan për Gjykatën e Lartë për të bërë të mundur realizimin e projektit të 

zbatimit për ndërtimin e godinës së re për këtë gjykatë.  

Me shkresën nr. 546 prot., datë 10.02.2022, Gjykata e Lartë bën me dije se nuk 

disponon burime njerëzore për të zhvilluar procedurat e prokurimit të këtij fondi me 

qëllim realizimin e projektit të godinës së re. Ndaj kërkon që ky fond të administrohet 

dhe menaxhohet nga KLGJ-ja si organ qendror dhe me përfitues Gjykatën e Lartë. 

Për sa më sipër, fondin të cilin ne ia kishim përcjellë Gjykatës së Lartë, 

propozojmë që në programin buxhetor 03310 (shpenzime kapitale 230) në vlerën 29,000 

mijë lekë të kalojnë nga Gjykata e Lartë tek KLGJ-ja 03310, sipas pasqyrës së 

mëposhtme që është pasqyrë standarde që përdoret në rishpërndarjen ose transferimin e 

fondeve buxhetore gjatë një viti buxhetor. Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Nëse nga kolegët nuk ka ndonjë diskutim, kalojmë në miratimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 
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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. Miratim e transferimit të fondeve buxhetore në programin 03310, shpenzime 

kapitale (Investime) artikulli 230 “Investime/aktive afatgjata jo materiale”, në vlerë 

29.000.000 lekë, nga Gjykata e Lartë, te KLGJ-ja programi 03310, sipas pasqyrës 

bashkëlidhur. 

2. Me zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 11 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 23.02.2022) 

 

Pika 12 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi): 

12.1 “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 63, datë 17.02.2022, të Këshillit të Lartë 

gjyqësor, “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””.  

12.2 “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”.1 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami.2   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje dhe sipas rendit të ditës ishte 

parashikuar të trajtohej e 13-ta. 
2 Zonja Llagami largohet nga mbledhja gjatë shqyrtimit të kësaj çështjeje. Drejtimin e mbledhjes e merr 

zoti Maksim Qoku. 
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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:  

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

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Valbona Bala, Përfaqësuese e USAID-it. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

12. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Klodian Kurushi): 

12.1 “Për ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 63, datë 17.02.2022, të Këshillit të Lartë 

gjyqësor, “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””.  

12.2 “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”. 
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Çështja e cila është për trajtim sot në rendin e ditës ka në vetvete dy nënçështje. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Klodian Kurushi. 

Lidhur me nënçështjen e parë, e cila ka të bëjë me ndryshimin e pjesshëm të 

vendimit nr. 63, datë 17.02.2022, të Këshillit të Lartë gjyqësor, zoti Kurushi parashtron 

relacionin shoqërues si më poshtë: 

Mbi kërkesën nr.455/36 prot., datë 31.01.2022, të kryetarit në detyrë të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për caktimin e një gjyqtari për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të datës 

17.02.2022, ndër të tjera, ka shqyrtuar edhe kërkesën e cila identifikonte nevojën për 

caktimin e një gjyqtari në një çështje gjyqësore. Në këtë mbledhje, Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës i ka propozuar, ndër të tjera, Këshillit të Lartë Gjyqësor se gjykata nga duhej 

të përzgjidhej, me short, gjyqtari që do të caktohej për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të ishte Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet dhe numri i gjyqtarëve të ishte 1; si 

dhe të mos përjashtohej nga shorti kryetarja në detyrë e kësaj gjykate znj. Yrfet Shkreli, 

në kushtet e ngarkesës relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Propozimet e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës janë pranuar nga Këshilli i 

Lartë Gjyqësor, duke u zhvilluar kështu procedura e shortit, ku i përzgjedhur nga shorti 

rezultoi zoti Gjergji Baçi, i cili gjatë hedhjes së shortit elektronik, rezultonte pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet. Ndërkohë, zoti Baçi, me vendimin nr. 16, datë 

17.01.2022, ishte transferuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, përditësim i 

cili nuk ishte bërë në sistem. 

Në këto kushte, bazuar në nenet 113 dhe 117, të Kodit të Procedurave 

Administrative, si dhe në nenin 99, të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, duke pasur parasysh se gjyqtari Gjergji Baçi është pjesë e trupit 

gjykues në çështjen në nevojë, është vendi për ndryshimin e paragrafit 5, faqe 2, 

nënndarja “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”, të vendimit nr.63, datë 17.02.2022, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sa i përket gjyqtarit të caktuar për gjykimin e çështjes 

penale si më lart. 
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Për gjyqtarin që duhet të caktohet për gjykimin e kësaj çështjeje gjyqësore të 

veçantë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i 

propozon Këshillit që gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të 

caktohet për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Përmet dhe numri i gjyqtarëve të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, të mos përjashtohet nga shorti 

kryetarja në detyrë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, konkretisht: Znj. Yrfet Shkreli. 

Në përfundim, Komisioni propozon ndryshimin e paragrafit 5, faqe 2, nënndarja 

“Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”, të Vendimit nr.63, datë 17.02.2022, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, ku në bazë të rezultateve të shortit, ndërmjet gjyqtarëve të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Përmet, të caktohet 1 (një) gjyqtar për të gjykuar për llogari të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, në çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria e Rrethit 

Gjirokastër; objekti: “Dërgim i çështjes në gjyq”. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Yrfet Shkreli. 

 

Pas hedhjes së shortit, Këshilli vendosi: 

I. Ndryshimin e paragrafit 5, faqe 2, nënndarja “Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër”, të Vendimit nr.63, datë 17.02.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më 

poshtë:  

Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, znj. Yrfet Shkreli caktohet në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër, çështjen gjyqësore me kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjirokastër; objekti: 

“Dërgim i çështjes në gjyq”. 

II. Një kopje e vendimit t’i njoftohet kryetarit të gjykatës në nevojë dhe gjyqtarit 

përkatës të caktuar për gjykimin e çështjes gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

(Miratohet vendimi i mësipërm.) 

 

Më tej vijohet me shqyrtimin e nënçështjes së dytë të rendit të ditës që ka të bëjë 

me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të 

tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. 

(Paraprakisht votohet dhe miratohet nga anëtarët e Këshillit për t’u trajtuar në 

Këshill edhe një kërkesë e ardhur rishtazi nga Gjykata e Apelit Tiranë). 

Fillimisht zoti Kurushi relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit 

duke i propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: 

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Vlorë:  

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 

1. Gjykata e Apelit Tiranë; 

2. Gjykata e Apelit Shkodër; 

3. Gjykata e Apelit Durrës.  

 

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 
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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 përzgjidhet gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, seksioni penal. 

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

veçantë, të jetë 1. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Rrethit Gjyqësor Shkodër, konkretisht: Z. Arbër Çela. 

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, gjyqtari Sokol Shehu. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Fier”. 

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

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 23.02.2022 (Pika 12) 

81 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat. 

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

veçantë, të jetë 1. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Rrethit Gjyqësor Berat, konkretisht: znj. Matilda Llangozi. 

 

(Përpara procedurës së shortit, zonja Ukperaj propozon që gjykata nga duhet të 

përzgjidhen gjyqtarët të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje, pasi Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Berat ka ngarkesë. Ky propozim miratohet nga anëtarët e Këshillit, ndaj 

propozimi fillestar i Komisionit ndryshohet, duke përcaktuar që gjykata nga duhet të 

përzgjidhet gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të 

jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë.  

Ndërkohë që krijohet mundësia nga teknika për ndryshimin e gjykatës në sistemin 

e hedhjes së shortit, zonja Llagami njofton anëtarët se për shkak të një angazhimi nuk e 

ka të mundur vijimin e drejtimit të mbledhjes, ndaj drejtimin e mbledhjes e vijon zoti 

Maksim Qoku, në cilësinë e zëvendëskryetarit të Këshillit.) 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet fillimisht (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Ersida Bajgora; 

Por me ardhjen e informacionit nga ku rezulton që zonja Bajgora është me leje 

lindje, ripërsëritet shorti, rezultat i të cilit, për çështjen penale në nevojë, përzgjidhet 

gjyqtarja Arjeta Lika. 

 

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

e Apelit Tiranë”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë  
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Tiranë, në pamundësi të zbatimit të 

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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, përshirë edhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit. 

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

veçantë, të jetë 1. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të 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 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 përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Anita Mici. 

 

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

e Apelit Shkodër”. 

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

nevojë për 3 çështje gjyqësore, në lëndë penale (të karakterit “urgjent”). 
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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 3 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 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 2. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes 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 çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e mungesës së 

gjyqtarëve për zhvillimin e shortit, të mos 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 përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Anita Mici. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Valbon Çekrezi dhe Anita Mici.  

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtari Valbon Çekrezi. 

 

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

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (karakter “urgjent”). 

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

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

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

dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. 

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

veçantë, të jetë 1. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

Shkodër, konkretisht: Z. Fuat Vjerdha. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Astrit Kalaja. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


