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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 20.04.2022) 

 

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

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

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

znj. Marçela Shehu) (seancë e shtyrë nga mbledhja e datës 29 mars). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:13 

dhe mbaroi në orën 16:26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (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) 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.04.2022 (Pika 1) 

2 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike.  

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

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

Drejtësisë (në sallë). 

4. {...}, magjistrat (në sallë). 

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

Drejtësisë. 

6. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Të tjerë. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

shtyrë nga mbledhja e datës 29 mars). 

 

Ilir Rusi: Përshëndetje të gjithëve! 

Meqenëse të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor janë prezent, mbledhjen 

e deklaroj të hapur. 

Sipas njoftimeve të bëra, rendi i ditës për sot është ky: 

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

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

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}”, për pozicionin e 
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lirë të shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

çështje për të cilën është përgatitur një relacion nga zoti Dritan Hallunaj. 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së 

Apelit Tiranë, znj. {...}”, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale, të shpallur 

me vendimin nr. 396, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Për këtë çështje 

është përgatitur relacion nga zonja Marçela Shehu. 

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

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

gjyqtarit {...}, për të cilën është përgatitur një relacion nga zonja Brikena Ukperaj. 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në Vendimin nr.12, datë 

18.01.2019, “Për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, të ndryshuar”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit.  

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Raportit vjetor për gjendjen e 

sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e KLGJ, për vitin 2021”, i përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

Jeni dakord me këtë rend dite? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

Meqenëse anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor janë dakord me këtë rend dite, 

atëherë po vazhdoj me pikën e parë e cila ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore 

për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Elbasan. 

Të njoftohen palët, nëse janë prezent, të paraqiten në sallën e mbledhjes plenare. 

 

(Futen palët në sallën e mbledhjeve, zonja {...}, Inspektore pranë Zyrës së 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistrati z. {...}.) 

 

Ilir Rusi: Përshëndetje! 

Mirë se erdhët! 
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Në vijim të rendit të ditës, po vazhdojmë me pikën e parë e cila ka të bëjë me 

seancën dëgjimore në ngarkim të magjistratit z. {...}, me detyrë magjistrat në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkak të fillimit nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë të 

procedimit disiplinor ndaj tij. 

Së pari bëjmë identifikimin e prezencës së palëve. 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë? 

E nderuar? 

Inspektore e Lartë e Drejtësisë, znj. {...}. 

 

{...}: Po, prezent! 

 

Ilir Rusi: E paraqitur në seancën e mëparshme me autorizim. 

Është i njëjti autorizim apo keni marrë autorizim...? 

 

{...}: Është i njëjti autorizim, i vlefshëm... 

 

Ilir Rusi: Atëherë, po citoj autorizimin: 

Autorizimi nr. {...} prot., datë 14.02.2022. 

Ky është autorizimi? 

 

{...}: Po! 

E kam edhe këtu një kopje të tij. 

 

Ilir Rusi: Në lidhje me verifikimin e prezencës së magjistratit, gjyqtari z. {...}. 

Jeni ju prezent vetë. 

 

{...}: Po! 

 

Ilir Rusi: Për shkak të prezencës së palëve, vazhdojmë me seancën dëgjimore 

përkatëse. 

Fillimisht, ftojmë palët të paraqesin kërkesa paraprake nëse kanë apo jo. 
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{...}: Nga ana jonë, si përfaqësuese e ILD-së, nuk kam kërkesa paraprake. 

 

{...}: Edhe nga ana ime nuk ka kërkesë paraprake. 

 

Ilir Rusi: Atëherë, në vijim të rregullave procedurale, vazhdojmë me parashtrimet 

përkatëse, fillimisht nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, përfaqësuar nga zonja {...}. Do 

t’ju lutesha të jeni sa më shumë sintetike. 

Njëkohësisht, ju zoti {...} do të përfaqësoheni vetë apo edhe me avokat? 

 

{...}: Do të përfaqësohem vetë në seancën dëgjimore. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit!  

Po, fjala për ju zonja Ziguri. 

 

{...}: Faleminderit!  

Atëherë, unë po jap në formë të përmbledhur parashtrimet e ILD-së në lidhje me 

kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit {...}. 

Me Vendimin nr. {...} prot., datë 28.07.2021, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka 

vendosur: Fillimin e hetimit disiplinor me nismë të ankuesit ndaj magjistratit {...}, me 

detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkeljet disiplinore, të 

parashikuara nga neni 102, pika 1, shkronja “dh” dhe neni 102 pika 2, shkronjat “b” dhe 

“c” të ligjit Nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, gjatë veprimtarisë gjyqësore në gjykimin e kërkesës me objekt 

ulje dënimi për të dënuarin {...}, i dënuar me burgim të përjetshëm.  

Në mbështetje të parashikimeve të Ligjit nr. 96/2016 për statusin, me qëllim 

identifikimin e elementëve juridikë dhe faktikë mbi përgjegjësinë disiplinore të 

magjistratit subjekt hetimi disiplinor, gjatë procesit hetimor janë analizuar një sërë 

çështjesh (dhe po i përmend): (i) nëse veprimi apo mosveprimi i magjistratit subjekt 

hetimi përbën shkelje disiplinore; (ii) kriteret për caktimin e rëndësisë së shkeljes 

disiplinore; (iii) llojin e masës disiplinore. 
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Nga analiza ligjore e fakteve të konstatuara gjatë hetimit disiplinor ka rezultuar se 

në sjelljen e magjistratit {...} janë konstatuar veprime/mosveprime të shprehura në 

dhënien e vendimit nr.{...} datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, që 

ka vendosur uljen e dënimit në masën 720 ditë për të dënuarin {...}, në kundërshtim me 

nenin 63 të ligjit nr. 8328, datë 16.04.1998 “Për trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve”, i ndryshuar në 2008-ën, duke i sjellë përfitim të padrejtë në uljen e 

dënimit dhe rritur fiktivisht kohën e vuajtjes së dënimit, si dhe moszbatim të kërkesave të 

nenit 383 të K.Pr.Penale, për sa i përket parashtrimit të shtrembëruar të fakteve dhe 

rrethanave në mënyrë të dukshme në aktet e nxjerra, si dhe mungesë arsyetimi të 

vendimit nr.{...} datë 08.01.2020, të parashikuara këto si  shkelje disiplinore në nenin 

102, pika 1, shkronja “dh” si dhe nenin  102 pika 2,  shkronjat “b”  dhe  “c” të ligjit nr. 

96/2016 për statusin, i ndryshuar.  

Në analizë të kriterit “shkalla e fajësisë dhe motivi” në raport me faktet e provuara 

në këtë proces hetimi disiplinor, paraprakisht është vlerësuar se: 

Nga ana e magjistratit subjekt hetimi disiplinor, në dhënien e vendimit nr. 

703/2020 nuk janë respektuar kriteret e nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998, i ndryshuar, në 

drejtim të të pasurit nga kërkuesi {...} i statusit të dënuarit për të gjithë periudhën e 

përfitimit të uljes së dënimit që i  është dhënë; zbatimit nga i dënuari {...} të rregullave 

dhe disiplinës në vendin ku vuan dënimin, referuar rregullores së burgut; pjesëmarrjes 

shembullore në veprimtaritë trajnuese; si dhe afatit kohor të paraqitjes së kërkesës për 

ulje dënimi. Në uljen e dënimit në masën 720 ditë nga pjesa e pavuajtur, gjyqtari ka 

aplikuar uljen e njëkohshme për periudhën 2001-2019 (përveç uljeve të mëparshme që 

kishte marrë nga vendimet e dy gjyqtarëve të tjerë në vitin 2017 dhe në vitin 2018, si dhe 

përjashtimit të uljes për vitet 2003 dhe 2014 për shkak të prezencës së masave 

disiplinore), ku përfshihet në këtë periudhë edhe vitet 2001-2002 kur {...} ka qenë me 

status i paraburgosur duke aplikuar për këto dy vite ulje maksimale dënimi 90 ditë për 

secilin vit; gjithashtu ka aplikuar ulje dënimi në masë të plotë 45 ditë edhe pse në 

mungesë të akteve të sjelljes për të 12 muajt e vitit përkatës, apo qenies së akteve të 

sjelljes të paplota; ka aplikuar ulje dënimi jo në koherencë me vitin 2019 kur është 

paraqitur kërkesa dhe në kohën që vuante dënimin.  
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Në dhënien e vendimit nr. 703/2020, magjistrati nuk i është referuar fakteve në 

aktet e dosjes, por ka parashtruar dukshëm fakte dhe rrethana të shtrembëruara vetëm për 

t’iu përshtatur plotësimit të kërkesave formale të nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998, i 

ndryshuar. Këto fakte lidhen me qëndrimin dhe sjelljen e të dënuarit {...} për të gjithë 

periudhën e përfitimit të uljes së dënimit, si dhe lidhur me cilësinë e kërkuesit dhe si i 

paraburgosur dhe si i dënuar. Në aktet e dosjes, një pjesë e vlerësimeve të sjelljes 

mungojnë (kam këtu akt-vlerësimet për periudhën 01.05.2001-11.12.2003; ose mungon 

totalisht akt vlerësimi i sjelljes për vitet 2015, 2016), ndërkohë që një pjesë e tyre nuk 

janë të plota (dhe këtu mund të përmend akt-vlerësimet për vitet 2004, 2005, 2007, 2010 

dhe 2013), duke bërë që sjellja dhe qëndrimi i të dënuarit të dokumentohet vetëm për 

periudha pjesore, ndonëse ka përfituar vit të plotë 45 ditë që parashikon ligji. Në pjesën 

arsyetuese gjyqtari shprehet se vendimi kishte marrë formë të prerë në datën 10.09.2003, 

që do të thotë se deri në këtë kohë {...} ishte me status i paraburgosur dhe pavarësisht 

kësaj gjyqtari disponon me ulje edhe për këtë periudhë. 

Magjistrati ka nxjerrë vendim gjyqësor të paarsyetuar, jo sipas përcaktimeve në 

nenin 383 të K.Pr.Penale. Arsyetimi i vendimit nr. {...}, 08.01.2020 nuk është në 

përputhje me provat e administruara në gjykim dhe analizimit të tyre në mënyrë 

specifike. Vendimit i mungon koherenca dhe çdo lloj analize, për përllogaritjen e uljes së 

dënimit që është kryer në favor të të dënuarit. Nuk arsyetohet momenti kur filloj llogaritja 

e uljes së dënimit për secilin vit për sa i përket pjesës së kërkesës që nuk pranohet dhe që 

lidhet me masat disiplinore (2014 dhe 2003). Mungon arsyetimi për masën e përfituar nga 

i dënuari për secilën periudhë pjesore të përfitimit të plotë. Nuk specifikohet data e 

fillimit dhe mbarimit të periudhës 12-mujore, në përputhje me rregullat e sjelljes së mirë 

dhe korrekte duke mos pasur masë disiplinore. Gjyqtari referon akte të dosjes së Institutit 

të Ekzekutimeve të Vendimeve Penale Peqin, me të dhëna të paplota për sjelljen e të 

dënuarit gjatë kohës së qëndrimit në këtë institucion, që rezulton të jetë nga 26.02.2005 e 

vijim. Gjyqtari arsyeton se sjellja të dënuarit është “tepër korrekte”, por nuk citon 

shtrirjen e periudhës së cilës i përket ky vlerësim në një kohë që ka vendosur t`i ulë 

dënimin që në vitin 2001, kur kërkuesi kishte statusin e të paraburgosurit, pra për një 

periudhë 19 vjet më parë, madje nuk citohet në vendim ekzistenca e ndonjë prove rreth 

sjelljes dhe qëndrimit që i dënuari ka pasur në vitin 2001. Mungon çdo lloj arsyetimi 
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ligjor nëse e drejta që nuk është ushtruar ndër vite nga kërkuesi është shuar ose jo. Arsyet 

kryesore mbështetëse në vendimin e gjyqtarit përbëjnë një trajtim të përgjithshëm të 

akteve të administruara dhe konkluzionet jepen gjithmonë në funksion të përfitimit të 

shpërblimit të veçantë nga i dënuari. 

Ndryshe ka vepruar gjyqtari në dhënien e 155 vendimeve të tjera me të njëjtin 

objekt ulje dënimi për vitet 2017-2021, ku 7 kërkesa i përkasin të dënuarve me “Burgim 

të përjetshëm”. Në këto vendime janë respektuar kriteret formale ligjore si: pranim 

kërkese për ulje dënimi në vit të vuajtjes së dënimit dhe jo për periudhë; dhënie ulje 

dënimi në masë dhe në varësi të llojit të sigurisë deri 45 ose 90 ditë për ata të sigurisë së 

zakonshme; administrim akti për vlerësim sjellje/qëndrimi për të dënuarin nga ulja e 

mëparshme ose gjatë 12 muajve të fundit; të pasurit nga kërkuesi i statusit i dënuar.  

Mosrespektimi i kritereve të nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998 “Për të drejtat dhe 

trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar, në rastin e 

dhënies së vendimit nr. 703/2020; mosparashtrimi i fakteve dhe rrethanave në përputhje 

me aktet e dosjes dhe mosarsyetimi i vendimit sipas kërkesave të nenit 283 të 

K.Pr.Penale, në rrethanat kur për shkak të formimit dhe eksperiencës së tij të gjatë si 

gjyqtar, ka pasur mundësinë të parashikonte pasojat e dëmshme nga veprimet dhe 

mosveprimet e tij, janë të dhëna që tregojnë se magjistrati ka vepruar me faj në formën e 

dashjes.  

Në analizë të kriterit “pasojat e shkeljes” në dhënien e vendimit nr. 703/2020, 

rezulton se nga veprimet/mosveprimet e kryera në kundërshtim me ligjin nga ana e 

magjistratit {...}, kanë sjellë si pasojë të drejtpërdrejtë përfitimin e padrejtë nga i dënuari 

të uljes së dënimit në masën 720 ditë, si dhe cenimin e prestigjit të magjistratit në veçanti 

dhe cenimin e besimit të publikut te drejtësia. 

 Sjellja e magjistratit në kontekstin profesional është shumë e rëndësishme. 

Vlerësohet se ka rëndësi se çfarë veprimesh bën një gjyqtar në përmbushje të detyrës së 

tij, duke filluar pikësëpari nga respektimi dhe zbatimi me rigorozitet i ligjit dhe i 

rregullave procedurale të cilat janë të qartë mbi lëndën që rregullon. Zbatimi i tyre nuk 

është një akt i vullnetshëm dhe që nuk varet nga magjistrati, i cili zgjedh t`i respektojë 

ose jo ato, por është detyrim ligjor për magjistratin, i cili ka detyrë funksionale dhënien e 

drejtësisë që duhet të perceptohet si e tillë nga publiku.  
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Mënyra e të gjykuarit përcaktohet në Kodin e Procedurës Penale dhe magjistrati 

ka detyrimin për t’i zbatuar. Nëpërmjet zbatimit të rregullave dhe përcaktimeve 

procedurale, garantohet mbarëvajtja e një procesi gjyqësor dhe sigurohet garancia e të 

gjithë palëve për akses dhe kërkimin e të drejtës së tyre. E kundërta do të sillte pasiguri 

juridike dhe humbje të besimit te drejtësia. 

Në analizë të kriterit “masa e ndonjë rreziku të shkaktuar nga shkelja disiplinore”, 

parë në raport me faktet e provuara në këtë proces hetimi disiplinor, rezulton se sjellja e 

papërshtatshme e magjistratit subjekt hetimi disiplinor ka cenuar imazhin dhe ka ulur 

besimin e publikut tek kjo figurë procedurale.  

Për sa më sipër, mbajtur në konsideratë: (i) natyrën e shkeljes disiplinore  që 

referon aplikimin të ligjit në kundërshtim për sa i përket uljes së dënimit; parashtrim i 

shtrembëruar në  arsyetimin e vendimit të fakteve dhe rrethanave që rezultojnë nga aktet 

e dosjes, si dhe nxjerrjen e vendimit të arsyetuar jo sipas kërkesave të nenit 283 të 

K.Pr.Penale (ii) kryerjen e shkeljes disiplinore nga magjistrati me dashje direkte; (iii) 

përvojën  shumëvjeçare në funksionin e gjyqtarit; (v) cenimin e imazhit të gjyqtarit dhe 

besimit të publikut në sistemin e drejtësisë; (vii) mungesën e ndonjë arsyeje specifike që 

është jashtë kontrollit të magjistratit dhe që mund të lidhet me mosfunksionimin e 

sistemit gjyqësor, arrihet në konkluzionin se veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana 

e magjistratit {...}, që përbëjnë shkelje disiplinore parashikuar nga nenin 102 pika 1 

shkronja “dh” dhe neni 102 pika 2 shkronjat “b” dhe “c” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në rastin konkret 

përbëjnë “Shkelje disiplinore shumë e rëndë” që diskreditojnë pozitën dhe figurën e 

gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës. 

Në analizë të çështjes lidhur me “llojin e masës disiplinore” paraprakisht 

vlerësohet se Ligji për Statusin i referohet sanksionit disiplinor me termin “masë 

disiplinore”.  

Në rastin konkret veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistratit {...} 

që përbëjnë shkelje disiplinore të parashikuar nga neni 102 pika 1, shkronja “dh dhe neni 

102 pika 2, shkronjat “b”, “c” të ligjit për statusin përbëjnë “Shkelje shumë e rëndë 

disiplinore”. 
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Në mbështetje të nenit 105, pika 1, shkronja “dh” dhe nenit 111 të ligjit për 

Statusin, i ndryshuar, për shkelje të shumë e rëndë disiplinore jepet masa disiplinore 

“shkarkimi nga detyra”. 

Duke mbajtur në konsideratë faktin se masa disiplinore është e varur nga 

ekzistenca e përgjegjësisë disiplinore së magjistratit, në përputhje me parimin e 

ligjshmërisë, objektivitetit, individualizimit të masës disiplinore dhe proporcionalitetit, në 

vlerësim të: (i) të të gjitha fakteve të konstatuara dhe analizës së tyre; (ii) llojin dhe 

rrethanat e shkeljes; (iii) formën dhe shkallën e fajësisë nëpërmjet kryerjes së shkeljes 

disiplinore me dashje direkte; (iv) përvojën e gjatë të magjistratit në sistemin gjyqësor, 

(v) pasojat e shkeljes disiplinore lidhur me përfitimin e padrejtë në uljen e dënimit një të 

dënuari të rrezikshëm i cili përbën rrezik për komunitetin; (vi) cenimin e imazhit të 

sistemit gjyqësor dhe besimit të publikut në sistemin e drejtësisë; (vii) ekzistencën e 

rrezikut të shkaktuar nga shkelja disiplinore pasi sjellja e papërshtatshme rrezikon të 

ndiqet si shembull nga magjistratë të tjerë, si dhe krijon terren për sjellje të 

papërshtatshme dhe për raste të tjera të ngjashme, si (viii) mungesën e ndonjë arsye 

specifike që është jashtë kontrollit të magjistratit dhe që mund të lidhet me 

mosfunksionimin e sistemit gjyqësor; (ix) qëndrimin mohues të magjistratit subjekt 

hetimi disiplinor ndaj shkeljes disiplinore; (x) faktin që shkelja disiplinore në rastin 

konkret përbën “Shkelje shumë e rëndë disiplinore” që diskrediton rëndë figurën dhe 

pozitën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës, vlerësohet se ndaj magjistratit, gjyqtar në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan duhet të jepet masa disiplinore “Shkarkim nga 

detyra” parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “dh”, dhe neni 111 i ligjit për Statusin, 

i ndryshuar. 

Për sa më sipër, kërkojmë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor të administrojë provat e 

paraqitura nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në këtë procedim disiplinor dhe në 

mbështetje të nenit 105, pika 1, shkronja “dh”; nenit 111, pika 1; dhe nenit 146, pika 2, 

shkronja “b”, të Ligjit nr. 96/2016 për statusin, i ndryshuar, të vendosë: 

“Pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Elbasan për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 102, pika 1, shkronjat “dh” dhe 

neni 102 pika 2 germat “b”, “c”, të Ligjit për Statusin, të  ndryshuar dhe caktimin e masës 
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disiplinore “Shkarkim nga detyra”, parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “dh” dhe 

neni 111, pika 2 të ligjit nr. 96 për Statusin, i ndryshuar; dhe caktimin ndaj magjistratit të 

masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit, zonja Ziguri! 

Një pyetje kisha unë: Ke ndonjë provë që do ta dorëzosh sot rishtazi apo...? 

{...}: Prova të tjera veç atyre, jo! 

Ilir Rusi: Faleminderit! 

 

Ilir Rusi: Fjala për ju zoti {...}! 

  

{...}: Faleminderit!  

Të nderuar anëtarë! 

E nderuar Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Unë magjistrati {...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, paraqes parashtrimet e mia lidhur me kërkesën e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, për fillimin e hetimit disiplinor ndaj meje, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, si vijon: 

Më datë 31.07.2021, jam njohur me vendimin Nr. {...} prot., datë 28.07.2021 të 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e hetimit disiplinor ndaj meje, ashtu sikundër 

jam njohur edhe me parashtrimet mbi të cilat bazohet vendimi për fillimin e hetimit 

disiplinor, sipas neneve 120 dhe 123, të ligjit nr. 96/2016 për statusin, i ndryshuar.  

Fillimisht më lejoni të theksoj se: Nisur nga materiali bashkëngjitur vendimit të 

sipërcituar, të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, konstatohet se, fillimisht nga vetë ILD 

është vlerësuar se nga shqyrtimi fillestar i ankesës nuk ka pasur fakte të mjaftueshme, të 

cilat do të justifikonin fillimin e hetimit disiplinor ndaj meje, pasi nuk ekzistonin dyshime 

të arsyeshme që shkelja të ishte e bazuar në fakte dhe prova që të justifikonin fillimin e 

hetimit disiplinor. Ndërkohë, më pas, është disponuar me vendimin e sipërcituar, për 

fillimin e hetimit disiplinor ndaj meje. Pavarësisht kësaj, çështja është rihapur duke u 

bërë një vlerësim i ndryshëm i rastit nga momenti i parë.  
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Në datë 21.01.2022, më është komunikuar vendimi për përfundimin e hetimeve 

dhe propozimi i masës disiplinore "Shkarkim nga detyra", bashkë me raportin e ILD-së. 

Referuar përmbajtjes së raportit dhe shkeljeve ligjore për të cilat referohet se janë kryer 

nga ana ime mbaj qëndrimin tim si vijon:  

Në lidhje me pretendimin për veprime dhe sjellje të magjistratit që i kanë sjellë 

përfitim të padrejtë të dënuarit, kjo çështje shtrohet në dy momente të veçanta: i) Ulje 

dënimi 45 ditë për 1 vit; ii) Ulje dënimi për disa vite të prapambetura. 

Në nenin 63 të Ligjit nr. 8328, datë 16.04.1998 "Për të drejtat dhe trajtimin e 

dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve", i ndryshuar, parashikohet se: "Të dënuarit 

që zbatojnë rregullat dhe kanë një pjesëmarrje shembullore në veprimtari trajnuese, duke 

dhënë prova për riintegrimin në shoqëri, mund të përfitojnë një ose disa ulje, ulje 90 ditë 

në çdo vit të vuajtjes se dënimit. Në burgjet e sigurisë së lartë ulja e dënimit bëhet deri në 

45 ditë në vit. Për dhënien e këtij shpërblimi të veçantë, vlerësohet qëndrimi i të dënuarit 

nga ulja e mëparshme ose gjatë 12 muajve të fundit. Ulja e dënimit bëhet me vendim të 

gjykatës, me kërkesë të dënuarit apo vetë institucionit të vuajtjes së dënimit.  

Në rastin konkret i dënuari ka përfituar ulje dënimi për gjithë vitet për të cilat ai 

nuk kishte paraqitur kërkesë më parë për ulje dënimi. Për të përfituar këtë ulje sipas nenit 

të sipërcituar duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme:  

a) Kërkuesi të jetë i dënuar;   

b) Kërkuesi të zbatojë rregullat e institucionit ku është duke vuajtur dënimin; 

c) Kërkuesi të këtë vuajtur minimumi një vit dënim dhe të mos këtë përfituar ulje 

dënimi gjatë 12 muajve të fundit. 

Në lidhje me pikën a) në rastin konkret kërkuesi {...} ka pasur statusin e të 

dënuarit gjatë kohës që ka bërë kërkesën për ulje dënimi, pasi ai, deri në atë moment, 

kishte vuajtur rreth 20 vjet burgim. Kjo pikë lidhet me çastin kur i dënuari ka pasur 

statusin e të dënuarit. Nga aktet e dosjes rezulton se ai ka fituar statusin e të dënuarit në 

vitin 2003, ndërsa në vendim i është njohur ulje edhe për dy vite, për vitet 2001-2002, kur 

ai ka pasur statusin e të paraburgosurit. 

Shpreh dakordësi në lidhje me këtë moment të gjetjes së ILD-së, pasi çmoj dhe 

vlerësoj se nuk duhet të kishte përfituar ulje për këtë periudhë të qëndrimit në 

paraburgim. Pavarësisht kësaj, unë kam proceduar me pranimin e kërkesës, pra në 
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momentin që ka pasur statusin e paraburgosurit. Kjo ka ardhur nga ana ime për shkak të 

ngarkesës në punë, për shkak të intensitetit të hetimeve, nuk kam arritur të specifikoj apo 

të vihet re ky moment i fillimit të vuajtjes së dënimit në cilësinë e të dënuarit. 

Për këtë, në parashtresat që kam paraqitur edhe pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

kam paraqitur edhe grafikët e ngarkesës së punës që kanë gjyqtarët, në rastin konkret nga 

ana ime, për këtë periudhë të gjykimit. Si rrjedhim, pranoj se nuk kam vepruar drejt kur 

kam pranuar uljen e dënimit për këto dy vite kur i dënuari ka pasur statusin e të 

paraburgosurit, por përfitimi që ka ardhur në këtë rast për të dënuarin është i 

papërfillshëm në raport me pjesën e kërkimit, e aq më tepër me impaktin që ky përfitim 

mund të këtë në raport me masën e dënimit të tij. Ky lapsus është gabim njerëzor i cili 

rrjedh jo vetëm nga periudhat e gjata të rastit në fjalë, por siç thashë, edhe ngarkesa në 

punë, megjithatë kjo nuk shërben si justifikim në lidhje me këtë moment.  

Në lidhje me pikën b) sjellja e të dënuarit përcaktohet nga vlerësimi i sjelljes bërë 

nga IEVP, ku ai ka qëndruar gjatë periudhës objekt kërkimi. Vlerësimi i sjelljes së të 

dënuarit është një ndër detyrat e IEVP-së nëpërmjet personelit të saj dhe vlerësimet e 

sjelljes paraqiten në gjykatë nga IEVP në cilësinë e provave shkresore. Në përfundim të 

tyre vlerësimi është pozitiv kur ai nuk ka masë disiplinore për periudhën e vlerësuar dhe 

vlerësimi negativ kur ai ka marrë masë disiplinore për atë periudhë. Në rastin konkret 

janë administruar vlerësimet e sjelljes për çdo vit objekt kërkimi (pasqyruar në shkresën 

përmbledhëse të paraqitur nga IEVP Peqin) dhe ka rezultuar se ka pasur sjellje dhe 

vlerësim pozitiv, me përjashtim të dy viteve 2003 dhe 2014, për të cilat ai ka marrë masë 

disiplinore e për të cilat është disponuar rrëzimin e kërkesës dhe pranimin e pjesës tjetër, 

ndaj kërkesës, pra në përfundim kam disponuar me pranimin pjesërisht të kërkesës së të 

dënuarit. 

Në lidhje me kushtin e tretë, rezulton se kërkuesi ka vuajtur minimum 1 vit 

burgim dhe ka kërkuar ulje dënimi për periudhën që nuk është ulur gjatë 12 muajve të 

fundit. Pra i dënuari {...} ka pasur më shumë se 1 vit burgim pasi ai kishte vuajtur rreth 

më shumë se 20 vite burgim në kohën e paraqitjes së kërkesës, si dhe periudha për të 

cilën kishte kërkuar ulje nuk ishte përfituar ulje të mëparshme gjatë 12 muajve të fundit.  

Nga analiza e nenit të sipërcituar me termin "një ose disa ulje, ulje 90 ditë në çdo 

vit të vuajtjes së dënimit, deri në 45 ditë në vit" do të thotë se ligjvënësi ka përcaktuar 
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masën që përfitohet për çdo vit të vuajtjes së dënimit e cila është 90 ditë për të dënuarit  e 

sigurisë së zakonshme dhe 45 ditë për të dënuarit e sigurisë së lartë. Ky parashikim ligjor 

nuk përcakton periudhën brenda së cilës kjo e drejtë mund të përfitohet por vetëm masën 

e përfitimit në raport me periudhën e dënimit të vuajtur. 

Sipas raportit të ILD-së citohet se ligji parashikon "në çdo vit" dhe jo "për çdo 

vit", por në thelb ky ndryshim gjuhësor nuk sjell ndonjë pasojë në mënyrën e zbatimit të 

ligjit, pasi në thelb periudha 1-vjeçare shërben për të konturuar masën e dënimit që do 

ulet dhe jo periudhën kur ajo mund të kërkohet.  

Në asnjë pjesë të tij, në këtë nen nuk parashikohet që kjo e drejtë e të dënuarit bie 

në dekadencë nëse nuk kërkohet brenda periudhës 1-vjeçare. Dekadenca është një institut 

i së drejtës i cili mund të aplikohet vetëm nëse parashikohet shprehimisht në ligj, 

përndryshe aplikimi i saj, rast pas rasti, sipas vlerësimit subjektiv të gjyqtarit, apo duke 

bërë interpretim të zgjeruar të qëllimit të ligjit, sjell cenim të të drejtave të palëve në 

gjykim.  

Sa më sipër, vlerësoj se neni 63 i Ligjit 8328, nuk përcakton faktin që i dënuari 

duhet të kërkojë uljen e dënimit brenda periudhës 1-vjeçare por për periudhën 1-vjeçare, 

pra ulje për çdo vit të dënimit të vuajtur pavarësisht çastit se kur e kërkon atë. Kjo e 

drejtë mund të kërkohet menjëherë me plotësimin e periudhës 1-vjeçare ose edhe më 

vonë por mjafton që të plotësojë kushtet e kërkuara për secilin vit të kërkuar siç kam 

proceduar në rastin konkret. 

Ky qëndrim mbështetet edhe në paragrafin e fundit të nenit të sipërcituar i cili 

parashikon se: “Për dhënien e këtij shpërblimi të veçantë, vlerësohet qëndrimi i të 

dënuarit nga ulja e mëparshme ose gjatë 12 muajve të fundit. Ulja e dënimit bëhet me 

vendim të gjykatës”. Pra vetë ligji parashikon që vlerësohet qëndrimi i të dënuarit nga 

ulja e mëparshme ose gjatë 12 muajve të fundit. Fakti që ky nen nuk parashikon edhe 

uljet e mëparshme do të thotë që jo domosdoshmërisht e lidh me periudhën 12-mujore.  

Veç sa sipër: Nuk qëndron pretendimi sipas të cilit, nuk përfitojnë ulje dënimi të 

dënuarit me burgim të përjetshëm. Në lidhje me këtë moment parashtroj se neni 63, i 

Ligjit nr. 8328, datë 16.04.1998 "Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe 

të paraburgosurve", i ndryshuar, nuk bën diferencim lidhur me kategorinë e të dënuarve 

që përfitojnë ulje dënimi. Ky nen përcakton termin "të dënuarit" duke kërkuar vetëm një 
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kusht që kërkuesi të jetë i dënuar pa bërë diferencime midis llojit të dënimit të dhënë ndaj 

tyre, përndryshe do ishim para diskriminimit të tyre dhe kufizimit të të drejtave të njohura 

me ligj.  

Siç është arsyetuar dhe në vendimin gjyqësor për të cilin unë po procedohem, 

nr.{...} datë 08.01.2020, është pasqyruar shprehimisht: “Pavarësisht se kërkuesi rezulton 

të jetë i dënuar me "Burgim të përjetshëm", Ligji nr. 8328, datë 16.04.1998 "Për të drejtat 

dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve", i ndryshuar, ku kërkuesi 

bazon kërkesën tij, e nuk parashikon në vetvete kriter ndalues për përfitimin e uljes së 

dënimit për këtë kategori të dënuarish. Në kushtet e mospasjes së asnjë pengese ligjore, 

moszbatimi për të dënuarit me burgim të përjetshëm i kritereve të Ligjit nr. 8328, të 

pretenduar sipas objektit të kërkesës, passjell kufizime të të drejtave të tij kushtetuese, 

duke e vënë atë në pozitë të pabarabartë përpara ligjit me të dënuarit e tjerë dhe në njëfarë 

mënyre, të diskriminuar, duke shkelur nenet 16, 17, 18 të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë". 

 

{...}: Me leje! 

Të bëj një ndërhyrje? - më shumë për ekonomizim të kohës. 

 

{...}: Nuk do t’ju vonoj shumë. 

10 minuta. 

 

{...}: Ka lidhje me këtë. 

Nuk është trajtuar në raport një pretendim i tillë. 

 

Ilir Rusi: Zonja Ziguri, secili ka metodikën e vet të parashtresave, kështu që të 

vijojmë me parashtrimet. 

 

{...}: Në funksion të kësaj ndërhyrjeje, problematikat janë dy: i) nuk lejohet ulja e 

dënimit për personat me burgim të përjetshëm dhe ii) nuk lejohet ulja e dënimit për vitet e 

kaluara. Këto janë dy problematikat. Pasi, problematikën për dy vite paraburgim ta 

sqarova, - në funksion të ndërhyrjes së inspektores. 
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Nuk do t’ju vonoj shumë. 10 minuta. 

Neni 17 i Kushtetutës: "1. Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në 

këtë Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen 

e të drejtave të të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka 

diktuar atë. 2. Këtë kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe 

në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut."  

Në reflektim të këtyre kërkesave Kushtetuese, Gjykata Kushtetuese ka arsyetuar 

se cenimi i të drejtave dhe lirive themelore nuk mund të bëhet me akte nënligjore. Duke 

iu referuar përmbajtjes së nenit 17 të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese çmon se kjo 

dispozitë, në mënyrën se si është formuluar, nuk i ka lënë mundësi delegimi ndonjë 

organi tjetër përveç Kuvendit si organ përfaqësues. Qëllimi i këtij neni është që në rastin 

e kufizimeve, jo vetëm duhet të respektohen kriteret e tjera të caktuara në të, por në 

mënyrë që garancitë të jenë sa më të plota, kompetent duhet të jetë vetëm një organ dhe 

pikërisht, organi më i lartë ligjvënës. Shprehja "vetëm me ligj" ka kuptimin që në rast se 

është e nevojshme kufizimi i një të drejte të parashikuar në Kushtetutë, atëherë ky 

vlerësim është në diskrecion vetëm të ligjvënësit dhe jo të organeve të tjera.  

Pra për sa kohë Ligji nr. 8328 që i referohet personave të dënuar dhe të 

paraburgosur, pa bërë diferencim midis të dënuarve me masë dënimi të përcaktuar apo 

me burgim të përjetshëm; si rrjedhim, çdo e drejtë e parashikuar në këtë ligj do përfitohet 

nga të gjitha kategoritë e të dënuarve për sa kohë të drejtat e tyre nuk janë kufizuar në 

ndonjë dispozitë të tij. Ky ligj nuk ka asnjë parashikim ligjor të posaçëm për të dënuarit 

me burgim të përjetshëm. Në asnjë rresht të kësaj dispozite nuk parashikohet ndonjë 

ndalim për të ndaluarit me burgim të përjetshëm dhe as të bëhet ndonjë ndalim mes llojit 

të të dënuarve. Termi që ligji përdor është “të dënuarit”. Kaq e vërtetë është kjo sa që ligji 

i mëvonshëm 81/2020, neni 75 prapë nuk ka bërë ndonjë diferencim në lidhje me këtë 

moment, pra nuk përjashton të dënuarit me burgim të përjetshëm në asnjë rast nga të 

drejtat që i jep ligji. Prandaj edhe ligji i posaçëm fillon me të drejtat dhe vazhdon më tej. 

Interpretimi i ligjit është një detyrë dhe ekskluzivitet i gjykatës dhe nuk i takon 

ILD-së apo institucioneve të tjera, të ndryshme nga gjykata, që të bëjnë interpretimin e 

tyre në mënyrën se si duhet kuptuar dhe zbatuar ligji. 
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E në fakt nuk ka ndonjë vendim unifikues apo njësues të gjykatave më të larta, të 

Gjykatës së Lartë, i cili ka bërë një interpretim të ndryshëm të nenit 63 të ligjit të 

sipërcituar, sipas të cilit dispozita që ndalohet për t’u aplikuar në rastin e të dënuarve 

është dispozita që të shërbejë si ndalim për të dënuarit me burgim të përjetshëm.  

Fakti që ILD apo ndonjë institucion tjetër nuk e quajnë të drejtë këtë parashikim 

ligjor, nuk është argument i mjaftueshëm për t’i mohuar të drejtën për të fituar nga 

aplikimi i nenit 63 të ligjit 8328 “Për të dënuarit me burgim të përjetshëm”. Për më tepër 

edhe nga pikëpamja logjike, nëse këta të dënuar nuk do të kishin mundësi të përfitonin 

ulje dënimi, si rezultat i sjelljes së tyre korrekte gjatë vuajtjes së dënimit, ato nuk do të 

kishin asnjë motivim për të pasur një sjellje korrekte në institucion.  

Sa më sipër nuk qëndron konkluzioni i ILD-së që kërkuesi {...} nuk duhet të 

përfitojë ulje dënimi pasi është i dënuar me burgim të përjetshëm, pasi kjo e drejtë e tij 

mund të kufizohet vetëm me ligj të ligjvënësit dhe jo me interpretim të ngushtuar të 

gjyqtarit gjatë zbatimit të ligjit.  

Pra përfundimisht vlerësoj se një i dënuar me burgim të përjetshëm ka të drejtë të 

përfitojë ulje për çdo vit individualisht ose bashkërisht. 

Në lidhje me diskutimin e mësipërm vlen të theksojmë se ka një praktikë të 

konsoliduar në të gjithë gjykatat e vendit lidhur me përfitimin e uljes së dënimit për të 

dënuarit me burgim të përjetshëm ku të gjithë gjyqtarët pranojnë kërkesat për ulje dënimi 

për të dënuar me burgim të përjetshëm, edhe disa vite përpara vendimit për të cilin po 

procedohem. Pra të gjithë gjyqtarët, në rast se kanë sjellje korrekte dhe nuk kanë masë 

disiplinore, japin vendim për përfitim “ulje dënimi” për të dënuarit me burgim të 

përjetshëm. Madje ka rreth 1 vit që edhe vetë institucioni bën kërkesë dhe pranon ulje të 

dënimit për të dënuarit me burgim të përjetshëm.  

Bashkëngjitur parashtrimeve që kam depozituar kohë më parë më datë 29.03.2022 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, ka disa vendime të gjykatave të apelit si dhe disa 

vendime të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan që janë të vitit 2018, 2019, 2020 dhe 

2021, ndërkohë që vendimi im është janar 2020; lidhur me sa parashtrohet që unë mund 

të bëhem si precedent për magjistratët e tjerë. 

Në lidhje me këtë moment parashtroj fillimisht se.... – e shpjegova me fjalë të 

tjera. 
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Në vazhdim, nisur dhe nga qëndrimet e mbajtura nga gjykatat më të larta (gjykata 

e apelit), të cilat kanë cenuar vendimet e gjykatës së shkallës së parë, e që në një farë 

mënyre duke mos pasur vendim unifikues të gjykatës së lartë, shërbejnë dhe janë të 

detyrueshme për gjykatën e shkallës së parë, bëhet fjalë për Gjykatën e Apelit Durrës 

që... në këto raste pra nuk parashikon... Gjykata e Apelit Durrës ka cenuar pra vendimin e 

gjykatës së shkallës së parë në momentet kur gjykata e shkallës së parë nuk i ka njohur 

ulje të dënimit të dënuarit për periudhat e mëparshme të dënimit dhe e ka prishur 

vendimin, e ka kthyer për rigjykim dhe thotë: pavarësisht se kërkesa e të dënuarit për 

uljen e dënimit, ka të bëjë me kërkime të viteve të kaluara të vuajtjes së dënimit, sa kohë 

ligji ushtrimin e kësaj të drejte nuk e lidh me afate kohore, gjykata nuk ka asnjë pengesë 

ligjore për të marrë në shqyrtim kërkesën e të dënuarit. Vendimi më është kthyer mua nga 

gjykata e apelit dhe prandaj e kam identifikuar, se është vështirë të gjesh vendime 

realisht. Është vendimi i datës 22.12.2020 i Gjykatës së Apelit Durrës nr. 79/2023, ku ka 

vendosur prishjen e vendimit nr. {...}, 23.06.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, e ka kthyer për rigjykim, dhe ndër të tjera arsyeton: "....pavarësisht se kërkesa e 

të dënuarit për uljen e dënimit, ka të bëjë me kërkime të viteve të kaluara të vuajtjes së 

dënimit, sa kohë që ligji, ushtrimin e kësaj të drejtë nuk e lidh me afate kohore, gjykata 

nuk ka asnjë pengesë ligjore për të marrë në shqyrtim kërkesën e të dënuarit. Gjykata e 

Apelit vlerëson se në rigjykim, gjykata e shkallës së parë duhet të marrë në konsideratë 

vetëm faktin nëse sjellja e të dënuarit për periudhat e mëparshme që kërkon, është 

konform ligjit, pra ka apo jo masë disiplinore.  

Me fjalë të tjera ky vendim i Gjykatës së Apelit Durrës ka orientuar Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Elbasan që të verifikojë vetëm këtë fakt. Pra e detyron gjykatën që të 

verifikojë vetëm faktin nëse për periudhat e kaluara të vuajtjes së dënimit, ka pasur apo jo 

masë disiplinore, pra ka sjellje korrekte apo jo, në mënyrë që të përfitojë nga ligji për të 

drejtat dhe trajtimi i të dënuarve me burgim dhe të paraburgosur. 

Kjo do të thotë që në praktikën gjyqësore ndodh shpesh që gjyqtarë të ndryshëm 

të kenë qëndrime të ndryshme lidhur me interpretimin e nenit 63 të ligjit lidhur me uljen e 

dënimit për disa vite, për vitet e kaluara, për vitet e prapambetura. 

Praktika gjyqësore ka qenë dhe vazhdon të jetë e mbushur me qëndrime të 

ndryshme për çështje të ndryshme në ato raste kur ka paqartësi ligjore dhe nuk ka 
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praktikë gjyqësore të konsoliduar. Kjo do të thotë se në raste të tilla asnjë prej 

qëndrimeve nuk mund të konsiderohet si i marrë në shkelje të ligjit, por se ka nevojë për 

unfikimin/njësimin e saj nga Gjykata e Lartë.  

Pra, në rastin objekt hetimi, nuk kemi të bëjmë me një vendimmarrje të veçuar 

apo të shkëputur, që të krijohen dyshime për magjistratin; në lidhje me mospërmbushje 

në mënyrë të qëllimshme apo të pajustifikuar të funksioneve të gjykimit apo detyrave të 

tjera për shkak të funksionit të magjistratit, ashtu siç kërkon neni 102, pika 1, shkronja 

"dh", e Ligjit nr. 96/2016 për Statusin; apo shkelje të rëndë dhe të përsëritur të 

dispozitave ligjore dhe nënligjore..., ashtu siç kërkon neni 102, pika 2, shkronja "b", e 

Ligjit nr. 96/2016 për Statusin. 

Theksoj këtu sërish se qëndrimi i mësipërm është mbajtur në të gjitha vendimet e 

mia si magjistrat e o ashtu edhe në vendimmarrjet e magjistratëve të tjerë në gjykata të 

tjera. Bashkëngjitur ju kam sjellë minimumi 30 vendime nga Gjykata e Apelit Korçë, nga 

Gjykata e Apelit Durrës, që mund të jenë rreth 10 vendime.  

Sqaroj këtu për Këshillin që, për shkak të juridiksionit që ushtrojnë, jo të gjithë 

gjykatat zhvillojnë këto lloj gjykimesh, por vetëm gjykatat që kanë juridiksion dhe 

kompetencë tokësore IEVP-të e burgut të sigurisë së lartë, pasi aty gjenden dhe vuajnë 

dënimin persona me burgim të përjetshëm.   

Edhe për këtë pretendim, ILD-ja nuk ka ndonjë vendim unifikues apo njësues të 

Gjykatës së Lartë, që të ketë ndonjë interpretim të ndryshëm të ligjit nga ai që i kam bërë 

unë. 

I vetmi vendim unifikues i kolegjeve të bashkuara të Gjykatës së Lartë, në lidhje 

me dispozitat që lidhen edhe me ligjin 8328/98 është ai nr. {...}, datë 25.05.2015, por që 

bën fjalë për “lirimin me kusht”, pra nuk bën fjalë për “uljen e dënimit”.  

Sjell në vëmendjen tuaj i nderuar Këshill se edhe KPA-ja në shqyrtimin e ankimit 

të gjyqtarit M.K., ndaj vendimit të KLGJ-së për shkarkimin e tij, ka vendosur “pezullimin 

e shqyrtimit” me arsyetimin se: Gjykata e Lartë nuk kishte ndonjë qëndrim njësues lidhur 

me interpretimin e dispozitës për të cilin gjyqtari është konsideruar se ka shkelur.  

Në asnjë rast gjyqtari nuk mund të konsiderohet se ka shkelur ligjin, për sa kohë 

ka dhënë një vendim në të cilin interpreton ligjin, sipas kuptimit dhe bindjes së tij, aq më 

tepër kur nuk ka asnjë praktikë gjyqësore të ndryshme nga kolegjet e bashkuara apo 
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kolegji penal i Gjykatës së Lartë. Kjo çështje ka pasur zgjidhje dhe qëndrime të 

ndryshme. 

Ndër të tjera neni 75 i Ligjit Nr. 81/2020 (pra ligji i ri) ka përcaktuar të gjithë 

kriteret për përfitimin e uljes dhe duke bërë ndryshime lidhur me sa gjykatat kanë pasur 

të paqartë interpretimin e nenit 63 të ligjit të mëparshëm. Nga analiza e dispozitave të 

ligjit të ri, pra nr. 81/2020, nënkuptohet se në qoftë se i dënuari të përfitojë ulje dënimi 

gjatë 12 muajve të fundit, atëherë nuk mund të jepet ulje tjetër dënimi pa kaluar afati 1-

vjeçar.  

Në këtë mënyrë, uljet e dënimit për vitet e mëparshme nuk gjejnë mbështetje 

ligjore pasi kjo periudhë nuk i përket 12 muajve të fundit. Sipas mënyrës së ndërtimit të 

dispozitës së re ligjore rezulton se uljet e mëparshme kanë rënë në dekadencë nëse nuk 

janë përfituar brenda periudhës 1-vjeçare. 

Në nenin 102, pika 2, shkronja "a" të Ligjit për Statusin, sanksionohet 

shprehimisht se: "Sipas parashikimeve të shkronjës "b”, të pikës 1, të nenit 101, të këtij 

ligji, shkeljet disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit si magjistrat janë, në veçanti, por pa 

u kufizuar në to, veprimet, mosveprimet ose sjellja e magjistratit, si më poshtë:  

a) mosrespektimi i rëndë ose i përsëritur i legjislacionit procedural dhe material 

ose zbatimi i gabuar i legjislacionit procedural dhe material, kur konstatohet nga një 

gjykatë më e lartë ". 

Magjistrati mban përgjegjësi disiplinore për mënyrën e interpretimit dhe të 

zbatimit të ligjit, për sa kohë që nga rrethanat objektive dhe subjektive rezulton se 

veprimet e tij mund të kenë qenë të qëllimshme dhe në kundërshtim të hapur dhe flagrant 

me ligjin apo me praktikat unifikuese të gjykatave më të larta. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në vendimin nr. {...}, datë 13.10.2021, për magjistratin 

{...} shprehet: "Këshilli vlerëson se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 135 

të saj, ka parashikuar ushtrimin e pushtetit gjyqësor në tre shkallë, ku procedura dhe 

vendimet e shkallëve me të ulëta janë objekt i shqyrtimit nga një gjykatë më e lartë, duke 

qenë se pushteti gjyqësor është hallka e fundit e garantimit të dhënies së drejtësisë 

nëpërmjet pavarësisë funksionale të gjyqtarëve. Gabimet e gjyqtarëve gjatë ushtrimit të 

kësaj pavarësie duhet të jenë të korrigjueshme brenda sistemit dhe si rrjedhojë ata nuk 
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mund të ndëshkohen për akte të cilat janë produkt i kryerjes së detyrës, pra i ushtrimit në 

mënyrë të pavarur i këtij pushteti. 

Nëse bëhen gabime nga gjyqtarët apo nga gjykatat në zbatimin e ligjit, kjo mund 

të korrigjohet nëpërmjet mjeteve ligjore që disponohen nga pjesëmarrësit në proces, jo 

përmes ndërhyrjes nga gjyqtarët e niveleve më të larta ose nga persona apo organe të 

tjera. Gjyqtarët janë të garantuar nga imuniteti funksional. Mjeti për ndreqjen e gabimeve 

gjyqësore duhet të mbështetet në një sistem të përshtatshëm apelimesh. Gjykata 

Kushtetuese, në vendimet e saj është shprehur se pushteti gjyqësor ushtrohet i shkallëzuar 

sipas parimit të kontrollit të vendimeve gjyqësore të gjykatave më të ulëta nga gjykatat 

më të larta. Vendimet gjyqësore kontrollohen vetëm nga gjykata më e lartë dhe asnjë 

organ tjetër nuk mund të vlerësojë ligishmërinë dhe bazueshmërinë e vendimeve 

gjyqësore, për sa kohë ato nuk janë ndryshuar ose prishur nga një gjykatë më e lartë."  

Në rastin konkret nuk rezulton që të jetë konstatuar ndonjë shkelje nga ndonjë 

gjykatë më e lartë dhe as ndonjë shkelje që vjen në kundërshtim me praktikat unifikuese. 

Përkundrazi, jemi para rastit kur vendimi ka marrë formë të prerë pa u ankimuar, 

pjesëmarrëse në proces ka qenë IEVP, e cila përfaqëson Drejtorinë e Përgjithshme të 

Burgjeve, si organi që ka vënë në lëvizje ILD-në, si dhe nuk kam vendosur në 

kundërshtim... pra përkundrazi, siç e citova, në të gjithë gjykatat është kjo praktikë.   

Vetë pala ankuese, në bazë të të cilës ka filluar edhe hetimi disiplinor ka qenë palë 

në gjyq. Ka pas të gjitha të drejtat të ankimojë vendimin. Gjatë gjykimit ka kërkuar të 

vendoset në çmim të gjykatës (pra nuk ka kundërshtuar), por nuk zgjedh rrugën ligjore (të 

bëjë ankim ndaj vendimit gjyqësor), por zgjedh rrugën e ankimit.  

Pra në rastin konkret ndodhemi para vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kusht 

për mbajtjen e përgjegjësisë disiplinore sipas parashikimit ligjor të sipërcituar është kur 

shkelja konstatohet nga një gjykatë më e lartë. Edhe në praktikën e KLGJ-së, në 

procedime të tjera disiplinore, kusht është që vendimet gjyqësore kontrollohen vetëm nga 

gjykata më e lartë dhe asnjë organ tjetër nuk mund të vlerësojë ligjshmërinë dhe 

bazueshmërinë e vendimeve gjyqësore, për sa kohë ato nuk janë ndryshuar/prishur nga 

një gjykatë më e lartë. 

Në lidhje me pretendimin për shtrembërimin e fakteve apo rrethanave:  
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Nga ILD pretendohet se nuk janë pasqyruar drejt faktet dhe rrethanat pasi 

mungojnë akt vlerësimet e sjelljes për të dënuarin dhe nuk janë të plota. Konkretisht 

mungojnë për vlerësimin e sjelljes 01.05.2001 — 11.12.2003, si dhe nuk janë të plota 

vlerësimet për vitet 2004, 2005, 2007, 2010 dhe 2013. Për vitin 2004 mungon vlerësimi 

për 5 muaj, për vitin 2005 mungon vlerësimi për 2 muaj, për vitin 2007 mungon 

vlerësimi për 5 muaj, për vitin 2013 për 7 muaj. 

Në lidhje me këtë moment, vlen të theksohet se të dënuarve ju bëhet vlerësimi i 

sjelljeve për periudhën 6-mujore ose për periudhë 1-vjeçare. Pra nuk i bëhet vlerësim 

sjelljeje për periudhë 1-mujore, 2-mujore apo 3-mujore. Kjo bëhet sipas programeve të 

vlerësimit që ato kanë. Gjykata bazohet mbi aktet e prodhuara nga IEVP-të për periudhën 

për të cilën kërkohet ulja. Domethënë për vitin 2004 gjykata bazohet në vlerësimin e 

sjelljes që është bërë për të dënuarin në atë periudhë. Kjo do të thotë se nuk është 

përgjegjësi e të dënuarit nëse atij i është bërë vlerësim sjelljeje për periudhën 6-mujore 

apo 1-vjeçare dhe në asnjë rast nuk mund t’i mohohet humbja e së drejtës për të përfituar 

ulje për ato vite me argumentin se IEVP nuk e ka vlerësuar të plotë periudhën 1-vjeçare 

për atë kohë. Ajo që vlen të theksojmë është se pavarësisht se i dënuari ka të vlerësuar 

vetëm një pjesë të periudhës 2004 apo 2005 e vijues, kjo nuk do të thotë që për periudhën 

e pavlerësuar sjellja e tij mund të ketë qenë negative. Përkundrazi përjashtohet në mënyrë 

kategorike, pasi është detyrim i IEVP-së që në rast dhënie masë disiplinore, detyrimisht 

masa disiplinore pasqyrohet në aktet e dosjes. Pra në këtë rast, pavarësisht se mund të 

jenë të cunguara vlerësimet e sjelljes, përderisa nuk ka masë disiplinore, presupozohet që 

sjellja e tij ka qenë korrekte dhe ka qenë në zbatim të detyrimeve që rrjedhin në bazë të 

ligjit.  

Pra fakti që mungon masa disiplinore për këto vite do të thotë se sjellja e tij ka 

qenë në përputhje me rregulloren e institucionit edhe pse nuk ka vlerësim të plotë për të 

gjithë muajt e vitit për të cilën nuk mund të ngarkohet me përgjegjësi kërkuesi dhe t’i 

mohohen të drejta vetëm për këtë shkak.  

Në lidhje me pretendimin se ai ka qenë një periudhe tek IEVP Mine Peza dhe ka 

pasur vlerësim sjellje vetëm për një periudhë në IEVP Peqin, vlen të theksojmë se gjykata 

nuk bën verifikim në IEVP-ve ku kërkuesi ka vuajtur dënimet, pasi dosja ndjek të 

dënuarin (pra nëse ka qenë tek Mine Peza dhe ka ardhur në IEVP-në Peqin, dosja ndjek të 
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dënuarin, pra aktet e dosjes nga një institucion shkojnë në institucion tjetër). Fakti që në 

këtë IEVP është vlerësuar vetëm për një periudhë të qëndrimit në të, vlen argumenti i 

mësipërm pasi nuk mundet të ngarkohet me përgjegjësi i dënuari për moskryerjen e 

vlerësimeve për çdo ditë qëndrimi në IEVP nga ana e institucionit.  

Si rrjedhim nuk qëndron pretendimi se kam shtrembëruar faktet dhe rrethanat e 

administruara në dosje... me fjalë të tjera nuk jam dakord as me këtë moment që paraqitet 

në raportin për fillimin e hetimit disiplinor.  

Në lidhje me pretendimin për nxjerrjen e akteve të paarsyetuara:  

Nga ana e ILD-së pretendohet se vendimi objekt hetimi disiplinor është i 

paarsyetuar. Në lidhje me këtë pretendim vlerësoj se nuk qëndron, pasi gjykata e bazon 

arsyetimin e vendimit të saj në çështjen objekt gjykimi dhe rrethana të tjera sekondare që 

dalin nga çështja argumentohen në mënyrë tangenciale nga gjykata.  

Në rastin konkret objekt gjykimi janë ulja e dënimit për vitet 2001-2019 dhe nuk 

është vendimi i njohjes, i cili mjafton të citohet si vendimi me të cilin kërkuesi është 

dënuar dhe ka marrë statusin e të dënuarit, nuk janë objekt gjykimi dy uljet e mëparshme 

pasi atë janë analizuar në vendimet respektive, në lidhje me dy vitet për të cilat nuk është 

respektuar rregullorja dhe është dhënë masa disiplinore. Vlen të theksoj se në vendimin 

Nr.{...} datë 08.01.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan (faqja 4, shkronja A), 

është arsyetuar: "....sipas akteve të dosjes, referuar dinamikës së vuajtjes së dënimit datë 

18.02.2019, shkresës nr. {...} prot. datë 21.11.2019 dhe akteve të tjera të paraqitura në 

cilësinë e provës nga Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Peqin, rezulton se 

ndaj të dënuarit {...}, në dy raste janë vendosur masa disiplinore, konkretisht me datë 

03.03.2003 dhe 15.07.2014, çka do të thotë se për këtë periudha një vjeçare të vuajtjes së 

dënimit, kërkesa e paraqitur nga i dënuari për të përfituar ulje dënimi nuk përmbush 

kriteret ligjore ndaj nuk duhet pranuar, kritere që lidhen me sjelljen jo korrekte të të 

dënuarit për këtë periudhë të vuajtjes së dënimit", duke bërë që kjo pjesë është e 

mjaftueshme për të argumentuar pse është rrëzuar për këtë moment. 

Nga ana e ILD-së në raport citohet: Mungon citimi i provave përkatëse për 

sjelljen dhe qëndrimin e të dënuarit  për çdo vit.  

Në lidhje me këtë pretendim çmoj se nuk qëndron, pasi në vendim është 

argumentuar në mënyrë të përgjithshme vlerësimi pozitiv pa qenë nevoja për të 
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identifikuar në mënyrë individuale secilin prej tyre, pasi në përmbajtje vlerësimet e 

sjelljes janë standarde dhe përsërisin njëri tjetrin pa ndonjë risi në brendësi të tyre. Ajo që 

ka rëndësi në fund është vlerësimi pozitiv apo negativ për periudhën e vuajtjes së 

dënimit.  

Po ashtu, në raport, parashtrohet nga ILD që nuk është argumentuar nëse e drejta 

që nuk është ushtruar ndër vite nga kërkuesi është shuar apo jo.  

Në lidhje me këtë pretendim vlen të theksoj se, për sa kohë kam disponuar me 

pranimin e kërkesës do të thotë që e drejta e tij nuk është shuar, përndryshe do kisha 

argumentuar të kundërtën dhe do kisha disponuar me rrëzimin e kërkesës. Aq më tepër që 

shuarja e së drejtës së tij nuk ka qenë objekt diskutimi në gjykim as nga ana e IEVP-së, 

ku kjo e fundit në gjykim është shprehur që e linte kërkesën në çmim të gjykatës.  

Sipas ILD-së, pjesa urdhëruese e vendimit është në tejkalim të pjesës përshkuese-

arsyetuese pasi për të dënuarin e burgut të sigurisë së lartë, mund të bëhet ulje dënimi 

deri në 45 ditë dhe jo më tepër.   

Këtë pjesë e kam argumentuar tek pjesa pse duhet të jepet ulje dënimi edhe për 

disa vite bashkë nëse nuk janë kërkuar më parë. Do ishim para mospërputhjes se pjesës 

arsyetuese me dispozitivin nëse kërkesa do ishte ulje 45 ditë, analiza ligjore do ishte bërë 

vetëm për 1 vit përkatës dhe në përfundim gjykata të kishte disponuar për disa vite të cilat 

nuk ishin objekt gjykimi. Por në rastin konkret objekt gjykimi janë vitet 2001-2019, 

analiza ligjore lidhur me vlerësimet e sjelljeve është bërë për këto vite dhe në fund jam 

shprehur për secilin prej viteve siç edhe është analizuar në trupin e vendimit gjyqësor.  

Në lidhje me pretendimin se nuk kam asnjë vendim të ngjashëm me vendimin 

objekt hetimi disiplinor.  

Në lidhje me këtë pretendim vlen të theksohet fakti që nuk kam asnjë vendim të 

ngjashëm dhe se uljet e verifikuara nga ILD janë ulje 45-90 ditë dhe nuk do të thotë se 

vendimi që kam njohur për të dënuarin {...} është në shkelje të ligjit. Për çdo vendim jam 

shprehur në përputhje me objektin e kërkimit. Pra kur kërkimi për siguri të lartë ka qenë 

45 ditë kam disponuar vendim për këtë kërkim, kur kërkuesi ka qenë në siguri të 

zakonshme, kam disponuar me vendim për 90 ditë. Kur kërkimi është bërë për më shumë 

se 90 ditë jam shprehur siç thashë.  
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Në të gjithë praktikën e punës sime ky është i vetmi vendim që kam disponuar për 

uljet e mëparshme dhe jo për faktin që ka pasur kërkesa të tjera dhe kam disponuar 

ndryshe por ky ka qenë rasti i vetëm që mua më është paraqitur një kërkesë dhe unë kam 

disponuar në këtë mënyrë. Pra nuk kam pasur kërkesa të tjera të ngjashme dhe të kem 

disponuar në mënyra të ndryshme për të njëjtën kërkesë.   

Pra qëndrimi im për pranimin e kërkesës së të dënuarit për çështjen objekt hetimi 

disiplinor nuk është bërë me qëllim dhënien e një përfitimi të padrejtë të të dënuarit 

kërkues, por është bërë bazuar në ligjin material që rregullon çështjen konkrete, bazuar në 

provat e administruara në gjykim, si dhe në bindjen e brendshme të formësuar nga provat 

e administruara në gjykim.  

Fakti që vendimmarrja ime në rastin objekt hetimi nuk ka qenë për të favorizuar të 

dënuarin por ka qenë sipas bindjes time të brendshme për mënyrën e interpretimit dhe 

zbatimit të ligjit, duket edhe në qëndrimin tim lidhur me uljet e dënimit për periudhën e 

paraburgimit. Pra unë po pranoj, siç pranova në fillim, që për dy vite, që i dënuari ka 

pasur statusin e të paraburgosurit, kam vepruar gabim, që është rrjedhojë edhe e 

ngarkesës në punë, intensitetit të gjykimeve. Kam dhënë këtu edhe pasqyrat e vendimeve, 

numrin e vendimeve të dhëna në 2009, më fal 2019 (pasi vendimi për të cilin po 

shqyrtojmë është 08.01.2020); në vitin 2019 kam dhënë 996 vendime (pra rreth 1000 

vendime), në vitin 2020, që konçidon me vitin e pandemisë, kam dhënë 830 vendime; në 

vitin 2021 - 967 vendime. Pra ngarkesa e punës është e tillë, intensiteti i gjykimeve është 

shumë i madh dhe ky ka qenë një gabim njerëzor, të cilin unë e pranova që në fillim të 

parashtrimit tim. 

Po e them këtë për shkak se... prandaj e fillova edhe fjalinë “meqenëse 

pretendohet nga ILD-ja”, pra fakti që vendimmarrja ime në rastin objekt hetimi nuk ka 

qenë për të favorizuar të dënuarin por ka qenë në bindje të brendshme në mënyrën e 

interpretimit dhe zbatimit të ligjit, duket edhe në qëndrimin tim lidhur me uljet e dënimit 

për periudhën e paraburgimit. 

Ligji i vjetër linte vend për interpretim për përfitimin e uljes së dënimit për 

periudhën kur kërkuesi kishte statusin e të paraburgosurit. Edhe për këtë çështje ka pasur 

qëndrime të ndryshme si dhe një praktikë madje të të konsoliduar të Gjykatës së Apelit 

Durrës, vendimet e së citës janë edhe orientuese për gjykatat... 
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Pra në dosje ju kam sjellë të paktën 6-7 vendime të Gjykatës së Apelit Durrës që 

ka pranuar ulje dënimi edhe për periudhën e paraburgimit. Megjithatë, unë kam pasur 

bindjen dhe interpretimin tim lidhur me këtë fakt, pasi në asnjë rast nuk kam pranuar ulje 

dënimi për shtetasit e paraburgosur, por vetëm në momentin që ato marrin statusin e të 

dënuarit. Nëse unë do të kisha qëndrim apo do të kisha qëllim shtrembërim të fakteve, 

atëherë nisur edhe nga këto vendime, shumë mirë në parashtrimet e mia do t’i qëndroja 

edhe faktit që edhe në këtë rast unë nuk kam shkelur ligjin. Këtë po e pranoj si 

interpretim të ligjit. 

Nga sa më sipër, nëse vendimi objekt hetimi disiplinor do të kishte qëllim 

favorizimin e kërkuesit dhe jo pasojë e bindjes se brendshme krijuar mbi bazën e ligjit 

dhe provave, atëherë praktikën e konsoliduar të Gjykatës së Apelit Durrës do ta kisha 

përdor si argument në parashtrimet e mia për dy vitet e paraburgimit për të cilat kam 

disponuar, siç thashë më lart.  

Në lidhje me pasojat e shkeljes nga ana e ILD-së citohet se ulja e dënimit – 

mbarova, pak kam - jepet si shpërblim për të dënuarit (citohet ligji). 

Në lidhje me këtë konstatim të ILD-së vlerësoj se është i pabazuar pasi fakti që i 

dënuari ka marrë vlerësim sjelljeje pozitive për periudhën e vlerësuar dhe nuk ka masë 

disiplinore për periudhën e pavlerësuar do të thotë se ai ka pasur sjellje dhe qëndrim 

korrekt në 1EVP, ndërsa për vitet kur ndaj tij është dhënë masë disiplinore (siç thashë), 

kam disponuar me rrëzimin e kërkesës. 

Në lidhje me kriterin e "masës së ndonjë rreziku të shtuar" ku pretendohet se 

vendimi objekt procedimi disiplinor mund të shërbejë si praktikë për gjyqtarë dhe... të 

tjerë.  

Më lejoni të parashtroj se, tashmë është fakt i ditur që në praktiken gjyqësore ka 

pasur qëndrime të ndryshme lidhur me uljet e dënimit për disa vite njëkohësisht në kohën 

e zbatimit të ligjit nr. 38../1998, ku disa gjyqtarë dispononin me pranim, ndërsa disa të 

tjerë me rrëzim, madje ka praktikë të konsoliduar të Gjykatës së Apelit Durrës lidhur me 

përfitimin e uljes edhe për periudhën e paraburgimit. Fakti që në praktikë ka pasur 

qëndrime të ndryshme do të thotë se vendimi im nuk është rast i izoluar dhe kurrsesi nuk 

mund të shërbejë si precedent për raste të ngjashme. Përkundrazi, vendimi im mban datën 

08.01.2020, por ka mjaft vendime të dhëna nga gjyqtarë të tjerë që i përkasin një periudhe 
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më të hershme se kaq, duke nënkuptuar se nuk ka shërbyer si shkak vendimi i dhënë prej 

meje. Aq më pak sot, ky vendim nuk mund të shërbejë si precedent për t’u ndjekur nga 

gjyqtarë të tjerë, për sa kohë që në datë 01.08.2020, ka hyrë në fuqi ligji nr. 81/2020, i cili 

ka rregulluar përfundimisht këtë çështje dhe nuk lejohen uljen e viteve të mëparshme por 

vetëm për 12 muajt e fundit të vitit.  

Ndër të tjera në raportin e ILD-së citohet edhe pasoja që ky vendim i ka sjellë 

shoqërisë dhe shtetit. Vlen të theksoj efektivisht, vendimi nr.{...} datë 08.01.2020, i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, faktikisht nuk ka sjellë asnjë pasojë faktike apo 

juridike.  

Sipas të dhënave nga IEVP-së, i dënuari {...} momentalisht vazhdon të vuajë 

dënimin, të njëjtën masë dënimi, me burgim të përjetshëm, çka do të thotë se në këtë rast, 

nuk kemi të bëjmë me një vendimmarrje të magjistratit që lidhet me kryerjen e sjelljeve 

të papërshtatshme gjatë ushtrimit të detyrës, që diskreditojnë pozitën dhe figurën e 

magjistratit ose dëmtojnë rëndë besimin e publikut. 

Pra përfundimisht, i dënuari {...} vazhdon të jetë person i dënuar me burgim të 

përjetshëm dhe vuan dënimin në IEVP. Pra efektivisht, faktikisht, ky vendim nuk ka 

sjellë asnjë pasojë për këtë të dënuar.  

Pra ky vendim në thelb nuk ka sjellë asnjë pasojë, nuk i ka sjellë lirinë të dënuarit, 

përkundrazi ai është një i dënuar me burgim të përjetshëm dhe si i tillë ulja e dënimit 

sado qoftë ajo, nuk sjell impakt faktik në situatën e tij juridike. Pra kjo ulje për sa kohë 

është në fuqi dënimi me burgim të përjetshëm mbetet e pazbatueshme dhe pa efekte të 

zbatimit të tij. Si rrjedhim nuk janë cenuar të drejtat kushtetuese të shtetit dhe nuk ka 

ardhur asnjë dëm në fakt.  

Në pikën 2 të nenit 115 të Ligjit për Statusin, parashikohet se Këshilli, kur vendos 

masën disiplinore duhet të arsyetojë parimin e proporcionalitetit dhe duhet të marrë 

parasysh çdo rrethanë lehtësuese ose rënduese.  

Në rastin konkret mendoj se Këshilli duhet të mbajë në konsideratë këto rrethana 

dhe fakte:    

Faktin që jemi para një dispozite ligjore që në praktikë ka pasur interpretime të 

ndryshme nga gjyqtarë të ndryshëm dhe ka pasur nevojë për unifikime nga Gjykata e 
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Lartë (pra nuk ka pasur jo vetëm vendime unifikuese por as vendim të Gjykatës së Lartë 

në lidhje me këtë çështje); 

Faktin që është një rast i shkëputur (pra nuk ka raste të tjera që të jenë trajtuar nga 

ana ime për shkak se nuk ka pasur kërkesë të tillë);  

Faktin e rëndësishëm se ky vendim nuk ka sjellë asnjë pasojë, aq më tepër që të 

diskreditojë figurën e gjyqtarit apo siç u parashtrua;  

Duhet të mbahet parasysh nga ana e Këshillit qëndrimi pohues që unë mbaj për dy 

uljet e dënimit për periudhën e paraburgimit, që siç parashtrova më sipër mund të kisha të 

gjithë mundësitë në argumentim dhe të mbështetjeve të gjykatës së apelit Durrës, që është 

gjykatë direkte, mund të mbaja qëndrim mohues edhe për këtë. Por unë e pranoj edhe 

vetë që ky ka qenë një gabim pasi unë kam bindjen dhe në të gjitha vendimet e mia, në 

asnjë rast nuk kam dhënë vendim për përfitim ulje dënimi për periudhën e paraburgimit, 

pasi e lidh këtë me statusin, me momentin që kërkuesi merr statusin e të dënuarit;    

Po ashtu do të vlerësoj qëndrimin bashkëpunues që kam pasur me ILD-në. Në 

momentin që ILD-ja më ka sjellë raportin, kam dhënë parashtrimet e mia brenda afatit 

kohor; 

Si dhe, mendoj se bazuar në parimin e proporcionalitetit, caktimi i një mase 

disiplinore më të lehtë, se ajo "shkarkimit nga detyra", do ishte masë e përshtatshme 

disiplinore, nëse Këshilli do të vendosë në këtë mënyrë.  

Sa më sipër, bazuar në gjithë analizën ligjore të sipërcituar kërkoj rrëzimin e 

kërkesës së ILD-së, duke mos aplikuar masën e “shkarkimit nga detyra” por caktimin të 

një mase më të lehtë sipas vlerësimit të Këshillit.  

Duke besuar në trajtimin e rastit me objektivitet nga ju të nderuar, 

Ju faleminderit! 

 

Ilir Rusi: Faleminderit, zoti {...}! 

Në parashtresën tuaj vutë disa herë theksin që sot në këtë seancë dëgjimore do 

paraqisni disa prova rishtazi. Do t’ju lutesha t’i citonit ato. 
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{...}: Atëherë, siç parashtrova, parashtrimet e mia i kam paraqitur pranë KLGJ-së 

më datë 29.03.2022 dhe aty kam bashkëngjitur të gjithë provat. Një kopje e kam... A t’jua 

citoj? 

  

Ilir Rusi: Mund t’i citoni. 

 

{...}: Po, faleminderit! 

Atëherë, është vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës nr. {...}, 22.10.2019. 

T’i citoj si vendime, apo të jap edhe çka disponuar? 

 

Ilir Rusi: Vetëm si vendime. 

 

{...}: Po! 

Vendimi nr. {...}, 22.12.2020 – Gjykata e Apelit Durrës;  

Vendim nr. {...}, 22.12.2020 – Gjykata e Apelit Durrës; 

Vendim nr. {...}, 31.05.2021 – Gjykata e Apelit Durrës; 

Vendim nr. {...}, 23.12.2020 – Gjykata e Apelit Durrës; 

Vendim nr. {...}, 29.06.2020 – Gjykata e Apelit Durrës; 

Vendim nr. {...}, 13.12.2021 – Gjykata e Apelit Durrës; 

Vendim nr. {...}, 09.07.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan (sqaroj që 

është vendim identik si vendimi që po... pra është i një kohe të mëparshme); 

Vendim nr. {...}, 24.07.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

Vendim nr. {...}, 08.07.2021 – Gjykata e Apelit Korçë; 

Vendim nr. {...}, 25.02.2021 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë; 

Vendim nr. {...}, 07.12.2018 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 22.07.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 12.04.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 01.12.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 17.09.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 10.07.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 18.06.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 
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Kam marrë vetëm vendimet e mëparshme se vendimi im. 

Vendim nr. {...}, 18.12.2018 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 14.05.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 18.06.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 19.11.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 21.05.2018 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 08.07.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 08.07.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 23.09.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 11.11.2019 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 20.01.2020 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 17.09.2020 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 11.02.2021 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 20.01.2022 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 16.12.2021 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 16.06.2021 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

Vendim nr. {...}, 21.10.2021 – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

Këtu janë edhe... T’i citoj tabelat, të dhënat e nxjerra nga gjykatat lidhur me 

ngarkesën, numrin e vendimeve për çdo vit? 

 

Ilir Rusi: Dakord!  

Është e mjaftueshme. 

Mirë, faleminderit! 

Për vijueshmërinë e mëtejshme të procesit, ftoj anëtarët e Këshillit nëse kanë 

pyetje në adresë të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, përfaqësueses përkatëse, dhe zotit 

{...}. Faleminderit!  

E nderuar (i drejtohet znj. Shehu), mendoj se komenti i përfaqësueses së 

Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë mund të jetë edhe në një formë pyetjeje që mund t’i 

adresohet zotit {...}. 

 

Marçela Shehu: Mendoj që kishte lidhje me atë që pretendoi. 
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{...}: Nëse më lejoni të bëj një sqarim në lidhje me sa desha të ndërhyja. Fjalën e 

kisha për analizën që po i bënte magjistrati raportit në lidhje me përfitimin ose jo të uljes 

së dënimit për të dënuarit me burim të përjetshëm. Në asnjë faqe apo rresht të raportit nuk 

është përmendur ndonjë gjë e tillë, që të bëhet një diferencim për të dënuarit me burgim 

të përjetshëm, në krahasim me të dënuarit e tjerë të çfarëdo lloj sigurie (të zakonshme apo 

të lartë). 

Nuk jemi referuar fare nëse i dënuari ka qenë me burg të përjetshëm apo çfarë. Në 

raport nuk gjendet një gjë e tillë. 

 

Marçela Shehu: Prandaj ishte me vend që të bëheshe kjo ndërhyrje. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit!  

Zoti Toro! 

 

Alban Toro: Të falënderoj së pari për parashtrimin e sintetizuar që bëtë 

paraprakisht. 

I nderuar, pyetja ime konsiston në faktin që nga gjithë ajo që kuptova në 

pretendimin tuaj, ju pranoni vetëm pjesën e uljes së dënimit në fashën e periudhës së 

paraburgimit. Vetëm për këtë pjesë. Sepse diku dëgjova që... kam bindjen që edhe për 

këtë pjesë ishit kundër, por në përfundim thatë që “unë e pranoj këtë fakt”. Apo jo? Keni 

interpretuar ligjin gabim në këtë pjesë. 

Nuk e di, a shprehem saktë? 

{...}: Jo, nuk ishte tamam-tamam ashtu. 

Ishte që edhe për këtë moment gjykata të ndryshme kanë pasur qëndrime të 

ndryshme. Në veçanti Gjykata e Apelit Durrës ka pasur mjaft vendime, pra mund ta 

kthejmë në një mini-praktikë gjyqësore, që ka pranuar kërkesën për ulje dënimi edhe për 

periudhën e paraburgimit, por unë kam bindjen time që për periudhën e paraburgimit, 

përderisa i dënuari nuk ka marrë akoma statusin e të dënuarit, pasi ligji (pakuptueshme 

fjala) ... të drejtat dhe trajtimet e të dënuarit me burgim, kam pasur gjithmonë të njëjtin 

qëndrim, që nuk duhet të përfitojë ulje dënimi në momentin që shtetasi ka statusin “i 
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paraburgosur”. Sepse edhe në vendimet e mia të tjera kam vendosur në të njëjtën mënyrë. 

Pra kjo ka të bëjë me interpretimin nga ana ime të ligjit. Por sqarova që, nëse unë nuk do 

të isha konkret apo i pastër në ndërgjegjen time në lidhje me mënyrën e zbatimit të ligjit, 

duhet ta përdorja si argument dhe vendimet e Gjykatës së Apelit Durrës për të dalë në 

qëndrim mohues në lidhje me këtë fakt, pra që ta përdorja, të abuzoja në një farë mënyre 

me një sërë vendimesh të gjykatës së apelit... 

Alban Toro: Nuk po flasim për abuzime, po flasim me bindjen tuaj. 

Pra ju pranoni, në këtë masë, që vendimi i tyre është korrekt. 

{...}: Kështu e fillova. 

Alban Toro: Kështu është. 

Sepse në përfundim dilni me, që kërkoni masën në përpjesëtim me atë që ju keni 

pranuar. 

{...}: Pikërisht. 

Alban Toro: Në këtë kontekst, konform 135-ës, a keni bërë ndonjë tentativë për të 

bërë ndonjë marrëveshje pranimi me ILD-në? Sepse edhe ILD-ja me sa shoh unë për 

ekonomi administrative dhe në këtë kontekst... 

{...}: Deri në këto momente nuk kam... 

Alban Toro: S’jeni afruar. 

Meqenëse e pranoni një pjesë të këtij... 

{...}: Deri në këto momente nuk kam arritur ndonjë marrëveshje. 

Alban Toro: Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit!  

Zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Unë kam një pyetje për përfaqësuesen e Inspektoratit të Lartë të 

Drejtësisë. 

Në fakt, në parashtrimin tuaj nuk përmendet mënyra se si ka filluar ky hetim 

disiplinor. Po marrë shkas nga një konstatim që vetë gjyqtari ka paraqitur në parashtresën 

e tij dhe që është i rëndësishëm vlerësoj, për të parë pak procedurën e inicimit të 

procedimit disiplinor. Pretendohet nga zoti {...} që në fakt ka një konstatim paraprak, nuk 
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e di nëse ka ndonjë vendim arkivimi apo ndonjë raport inspektori, ku është konkluduar që 

nuk ka dyshime për shkelje disiplinore, apo jo? Dhe pastaj nga ana e ILD-së është rihapur 

hetimi, -thoni ju në parashtrimet tuaja. Po përmend analogjinë që ju përdorni dhe nuk 

është konstatim nga ana ime, por Inspektori i Lartë i Drejtësisë (përfaqësuesja) mund të 

na e sqarojë këtë fakt. Ka pasur ndonjë trajtim paraprak të kësaj çështjeje? Ka ndonjë 

vendim arkivimi? Si ka ndodhur rihapja e hetimit disiplinor? 

{...}: Po, faleminderit! 

Mund t’ju jap sqarimin tim. 

Në fakt, nga ajo që dëgjova nga magjistrati, u tha jo qartë ajo që besoj ka dashur 

të thotë ai. Pse? –Realisht aty ka pasur një ankim të bërë nga drejtuesit e administratës së 

burgut po sa kanë ardhur në dijeni të faktit se çfarë kishte ndodhur, po sa kanë ardhur në 

dijeni të dhënies së vendimit{...} 08.01.2020. Nuk ka qenë baza e mjaftueshme për të 

filluar direkt një hetim disiplinor që në atë kohë dhe për këtë arsye janë kryer verifikimet 

përkatëse bazuar në nenin 122 të ligjit për Statusin, ku janë... Domethënë janë ndjekur 

fazat siç i kemi ne. 

Në fazën e parë të shqyrtimit të ankesës, nuk kanë qenë të dhënat e mjaftueshme 

për të filluar drejtpërdrejt një hetim disiplinor. Pas verifikimeve të kryera, kur u plotësuan 

elementët/komponentët e mjaftueshëm për të filluar një hetim disiplinor, u vijua më tej 

me këtë hetim dhe në përfundim me këtë raport. 

Domethënë, në lidhje me këtë çështje nuk ka asnjë vendim arkivimi të 

mëparshëm.  

  

Marçela Shehu: Më fal, kjo që sapo citoi përfaqësuesja është e trajtuar edhe në 

vendimin për fillimin e hetimit disiplinor me nismën e ankuesit ndaj magjistratit {...}. Në 

mos gabohem është pika 3 e vendimit. 

{...}: Është e evidentuar në raport gjithë historia deri në ndërmarrjen e vendimit 

për fillimin e hetimit disiplinor me iniciativë bazuar në nenin 124 të Ligjit për Statusin. 

   

Brikena Ukperaj: Një pyetje për magjistratin. 

Ju keni kërkuar që të administrohen në cilësinë e provës një sërë vendimesh 

gjyqësore që sapo i cituat. Këto vendime gjyqësore, jo të gjitha i referoni në parashtrimet 
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tuaja në fakt, disa referoni si numra vendimesh, në momentin kur doni të provoni fakte të 

caktuara. Veç faktit që doni të provoni që praktika gjyqësore është e konsoliduar për sa i 

përket uljes së dënimit në kohën e paraburgimit, dhe fakti tjetër që, -po, mund të ndodhë 

edhe ulja e njëkohshme e dënimit për disa vite në një vit të vetëm, a ka ndonjë vendim 

gjyqësor që ju doni ta administrojmë si provë, që pranon faktin pikërisht të asaj, që nuk e 

keni shkelje disiplinore dhe që, -po, mund të bëhet ulje dënimi për të dënuar me burgim 

të përjetshëm?    

{...}: Vendimin tim?! 

Brikena Ukperaj: Vendim këtu. Nga këto që ju keni sjellë dhe që kërkoni të 

administrohen. A ka ndonjë vendim që bën fjalë për ulje të dënimit të mëparshëm për të 

dënuar me burgim të përjetshëm?  

{...}: Të mëparshme? 

Brikena Ukperaj: Po! 

{...}: Jo! 

Brikena Ukperaj: Pra nuk ka vendim. Është thjesht konstatimi juaj, është thjesht 

parashtrimi juaj në prapësime.  

Ideja është që, për prova të cilat nuk lidhen me fakte që të atribuohen si shkelje 

disiplinore nuk është e nevojshme që të administrohen. Prandaj edhe ia u bëra pyetjen. 

{...}: Ta jap shpjegimin? 

Brikena Ukperaj: Po! 

{...}: Atëherë, këtu bëhet fjalë që pranohet ulja e dënimit për periudhën e 

mëparshme. Nuk ka rëndësi se i dënuari është 25 vjet, 20 vjet apo me burgim të 

përjetshëm. Pra të pranohet koncepti që “a pranohet ulja e dënimit për vitet e mëparshme 

apo jo”? Në këtë kuptim e kam paraqitur si provë një vendim tjetër gjyqësor po të 

gjykatës sonë, që është një vit më përpara, që ka pranuar ulje të dënimit për “x” të dënuar 

dhe për vitet e mëparshme.     

Marçela Shehu: Për disa vite. 

{...}: Për disa vite pra. Për disa vite. (Përsëritet) 

Nuk e lidh... sepse është ndarë në dy momente. Por nuk e lidh me faktin “i dënuar 

i përjetshëm apo jo”, e lidh me faktin që “a mund të përfitojë i dënuari ulje për vitet e 

vuajtur më parë”. Ky vendim është sjellë në funksion të këtij pretendimi. 
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Brikena Ukperaj: Pra nuk ka prova që lidhen vetëm me pjesën e burgimit të 

përjetshëm, prova ose vendime që flasin vetëm për këtë gjë. 

{...}: Vetëm për persona me burgim të përjetshëm, për uljet e mëparshme flasim? 

Jo, nuk kam. Tani, edhe mund të ketë, por këtë e kam gjetur në gjykatën tonë. 

Brikena Ukperaj: Pas ndryshimeve të ligjit për trajtimin e të dënuarve me 

burgim, juve çfarë qëndrimi keni mbajtur për pjesën e paraburgimit dhe çfarë qëndrimi 

keni mbajtur për uljet e njëkohshme të dënimit?  

{...}: Pas ligjit nr. 91/2020 kemi mbajtur qëndrim që nuk mund të përfitojë ulje 

dënimi i dënuari me burgim për periudhat e mëparshme të vuajtjes së dënimit, pasi ligji e 

ka specifikuar në mënyrë të qartë, ligji i ri, dhe nuk lë vend për interpretim. Ndërsa, sa i 

përket periudhës së paraburgimit, e citova edhe më sipër, që unë në interpretimin tim, nuk 

e kam pranuar në raste analoge këtë koncept. Ka qenë një gabim njerëzor, një pakujdesi 

në verifikimin e çastit të marrjes së vendimit formë të prerë apo marrjes së cilësisë së të 

dënuarit dhe ky është edhe shkaku që... 

Brikena Ukperaj: U pretendua edhe nga ana e ILD-së për mungesën e 

vlerësimeve totale. Kanë qenë vlerësime të pjesshme të sjelljes së të dënuarit. Ka pasur 

vërtetime për çdo vit apo ka qenë një vërtetim përmbledhës i institucionit? (Ka shkëputje 

të audios) ... Sepse pasqyronte të gjithë sjelljen e të dënuarit pranë këtij institucioni duke 

marrë parasysh që nuk ka pasur ndërrim të llojit të burgut, as të burgut të sigurisë së lartë 

ku ai ka vuajtur dënimin, me përjashtim të periudhës kur ai ka qenë tek Mine Peza. Pra ka 

qenë gjatë gjithë kohës në IEVP Peqin. 

{...}: Atëherë, i dënuari, me sa mbaj mend, ka qenë edhe tek Mine Peza. Por mund 

të ketë qenë edhe në Drenovë. Ku ta di? Në momentin që është paraqitur kërkesa, 

shqyrtohet pikërisht nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan që ka kompetencën 

territoriale për shqyrtimin e kësaj çështjeje. Aktet e dosjes së të dënuarit shoqërojnë të 

dënuarin në çdo institucion që ato shkojnë. Në rastin konkret, me sa mbaj mend, 

përderisa i dënuari kishte qenë në burgjet e tjera, për shkak se bëhej fjalë që kishte 20 vjet 

vuajtje dënimi, unë i kërkova burgut/institucionit që të më sillte një përmbledhje dhe 

vendimin tim lidhur me sjelljen e të dënuarit e kam mbështetur pikërisht në përmbledhjen 

për të gjithë vitet e vuajtjes së dënimit, ku specifikuan që dy periudhat për të cilat ai 

kishte masë disiplinore dhe për të cilat unë nuk e kam pranuar. Prandaj në dispozitiv kam 
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disponuar me pranimin pjesërisht të kërkesës. Pra kam marrë një pasqyrë përmbledhëse 

të periudhës së vuajtjes së dënimit për të dënuarin. Pra jo në mënyrë specifike. Kjo për 

shkak se ishte një i dënuar me 20 vjet burgim. Edhe momentalisht, po të kërkosh një të 

dënuar të bëjë një kërkesës për uljen e fundit të vuajtjes së dënimit, objektivisht nuk 

ekzistojnë të gjitha vlerësimet e sjelljes. Ndaj ne kërkojmë konstatim. Është detyrë e 

institucionit që të bëjë vlerësimet e sjelljes (që bëhen 6-mujore ose 1-vjeçare) dhe nuk 

është detyrë e të dënuarit. Është detyrim i institucionit që në rast se ka masa disiplinore, 

domosdoshmërisht ato të pasqyrohen në dosjen personale të të dënuarit, dhe në këtë rast, 

për periudhat që nuk pasqyrohen masat disiplinore, do të thotë që sjellja e të dënuarit ka 

qenë në zbatim të rregullores së vuajtjes së dënimit. 

  

Ilir Rusi: Faleminderit!  

Ka dikush tjetër? 

Po, zoti Hallunaj! 

 

Dritan Hallunaj: Një pyetje: Nëse gjatë periudhës së vuajtjes së dënimit, ka pasur 

kërkesa nga ky i dënuar për ulje të dënimit nga gjykata? 

{...}: Atëherë, vetëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan ky ka përfituar (i 

dënuari {...}), ka përfituar edhe dy herë të tjera ulje dënimi, në masën 45 ditë, për shkak 

se është bërë në moment... 

Dritan Hallunaj: Pra ju thoni që gjatë kësaj periudhe (2001-2020), pra brenda 

kësaj periudhe, ka pasur kërkesa të tjera për ulje të dënimit që janë shqyrtuar në gjykatat 

tona. 

{...}: Në dosje nuk ka asnjë akt që ky i dënuar të ketë paraqitur kërkesë më parë 

për ulje për periudhën e mëparshme të dënimit.     

Dritan Hallunaj: Po pra, po ju sa thatë që ka pasur një periudhë që ka bërë dy 

kërkesa në Elbasan.       

{...}: Nuk jemi kuptuar. 

Marçela Shehu: I njëjti i dënuar a ka bërë më përpara kërkesë për ulje dënimi? 

{...}: Jo! Jo! Jo! 

Dritan Hallunaj: Pra asnjë herë s’ka bërë kërkesë? 
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{...}: Jo, jo! 

Marçela Shehu: Para vendimit tuaj. 

{...}: Jo pra! 

Ridvan Hado: Ka përfituar ulje dënimi më përpara vendimit 703? – po thotë 

anëtari? 

{...}: Jo! Deri në momentin që kam dhënë unë vendimin, nuk kishte përfituar ulje 

dënimi. 

Unë nuk kam verifikuar. Ky ka qenë objekt verifikimi nga ILD-ja. 

Nuk kam verifikuar nëse ka pas rrëzim kërkese apo...   

  

Ilir Rusi: Faleminderit, zoti Hallunaj! 

Përfaqësuesja, mund të vazhdoni... 

 

{...}: Nëse më lejoni, mund të bëj një sqarim në lidhje me këtë pyetje? 

Dritan Hallunaj: Në lidhje me këtë pikë, nëse ka ndonjë gjë për të thënë. 

{...}: Që të jemi të gjithë të sqaruar. 

Ne kemi marrë dosjen, provat, të gjitha, mbi bazën e së cilës gjyqtari ka vendosur 

uljen 720 ditë dhe aty, ndër të tjera, është edhe një akt që konsiderohet/që titullohet 

“Dinamika e vuajtjes së dënimit për të dënuarin”. Aty në këtë akt, pasqyrohen të gjitha 

uljet që i dënuari përfiton në vite dhe aty përmenden edhe dy vendime të viteve ‘17 dhe 

’18 (nga gjyqtarë të ndryshëm të Gjykatës së Elbasanit), ku i dënuari ka përfituar ulje me 

45 ditë, aq sa i takon në bazë të ligjit, në bazë të nenit 63. Unë e kam këtu... 

 

{...}: Të jap një sqarim në lidhje me këtë? 

Të jap sqarim? 

  

Ilir Rusi: Po! 

 

{...}: Objekti i kërkesës në ato dy vendime ka qenë “Kërkesë për ulje 45 ditë për 

periudhën e fundit të vuajtjes së dënimit”, dhe gjykata është shprehur për atë objekt 

kërkese që ka pasur i dënuari.  
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Në rastin tim, objekti i kërkesës ka qenë “Ulje e dënimit për periudhat e 

mëparshme të vuajtjes së dënimit”. Pra gjykata disponon me vendim në bazë të kërkesës 

së të dënuarit, nuk mund të dalë jashtë objektit të kërkimit.  

  

Brikena Ukperaj: Pra, atëherë ka bërë kërkesa. 

(Anëtarët flasin njëherësh.) 

{...}: Po! 

Kuptova nëse ka bërë kërkesë për ulje të mëparshme.  

  

Dritan Hallunaj: Jo, jo! Edhe një herë. 

{...}: Atëherë ka, ka përfituar ulje... 

Dritan Hallunaj: Këtu ndodhen që janë. Ju thoni s’ka. Këtu ndodhen që janë. 

 {...}: Sepse gjykata ka disponuar në mënyrë të tillë pasi kërkimi ka qenë në 

mënyrë të tillë. Gjykata nuk mund të dali me vendim jashtë kërkimit, jashtë objektit të 

kërkesës. Ndërsa në vendimin objekt hetimi, ka qenë për vitet e mëparshme dhe unë jam 

shprehur në bazë të objektit të kërkimit.  

Dritan Hallunaj: Dakord! Jam i qartë! 

Thjesht këtë doja unë, pra nëse ka pasur kërkesa të tjera për ulje dënimi? 

E mora përgjigjen. 

{...}: Po! Dhe janë pranuar. 

  

Marçela Shehu: A vërtetohet objekti i kërkimit siç thotë magjistrati, që kërkesa 

për ulje dënimi për ato dy... 

{...}: ...dy vitet e mëparshme. 

Marçela Shehu: I referohet vetëm periudhës 45 ditë? 

{...}: 45 ditë. Janë vendimet. Ndodhen edhe të përmendura në raport. Edhe tek 

dinamika e vuajtjes, tek dokumentacioni “provë” që kemi analizuar.    

  

{...}: Të ndërhyj pak? 
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Atëherë, tek akti që citova më sipër, vendimi nr. 1316, datë 18.12.2018, po me 

kërkues {...}, kërkohet ulje dënimi (objekti) dhe kërkohet për vitin e fundit të vuajtjes së 

dënimit, dhe gjykata ka disponuar pranimin e kërkesës. 

         

(Ka ndërhyrje nga zonja Luli, e cila flet pa mikrofonin pranë.) 

 

{...}: Vendimi për dy vitet ‘17-‘18 apo ‘18-‘19 unë nuk kam disponuar sepse s’ka 

qenë objekt kërkimi. Normalisht s’ka qenë objekt kërkimi sepse ato figuronin që për ato 

dy vite e kishte përfituar uljen. 

  

(Merr fjalën zonja Luli, por audio nuk është e qartë pasi ka shkëputje herë pas 

here.) 

Fatmira Luli: Ju në dispozitiv nuk citoni vitet, citoni vetëm në total. Nuk del e 

qartë se për kë vit konkretisht është bërë... Pra dy vite është ndëshkuar, ka pasur masë 

disiplinore. Edhe dy vite të tjera, janë katër. Ju i keni njohur 16 vjet.  

{...}: Kam njohur pjesën tjetër. 

Fatmira Luli: 16 vjet pra. 

{...}: Jo 16 vjet. 

Fatmira Luli: Për sa vite keni bërë ulje? 

{...}: 2 vjet. 

Fatmira Luli: Sa vjet keni bërë ulje gjithsej? 

{...}: 2001-’18. 

Fatmira Luli: 2001-2018. 

Po ka pasur 2014 dhe 2015 me ndëshkim. 

{...}: Nuk ia kam njohur. 

Fatmira Luli: Nuk i bie 16. I bie prapë më shumë. 

{...}: Atëherë, për periudhën e paraburgimit që unë ia kam njohur, nuk 

konsiderohet burg i sigurisë së lartë, kështu që ka marrë 90 ditë për 1 vit dhe 90 ditë për 1 

vit, që bëjnë 180 ditë. 

  

Ilir Rusi: Po, zoti Kurushi! 
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Klodian Kurushi: Do doja fillimisht të bëja një pyetje për përfaqësuesen e ILD-

së. Janë bërë disa konstatime në kërkesën që ju keni paraqitur për propozimin e masës 

disiplinore që kërkoni të marrë KLGJ në drejtim të magjistratit. Doja të sqaroja vetëm një 

moment që mua më duket i vlefshëm për t’u sqaruar sot. Ju keni konstatuar që ndërmjet 

shkeljeve që keni hasur në vendimmarrjen e dhënë nga magjistrati për uljen e dënimit, 

ndërmjet të tjerave keni konstatuar edhe si shkelje faktin që në një vendim të vetëm 

magjistrati nuk duhet të uli po themi disa vite dënimi, apo jo? Jam i qartë për këtë pjesën? 

{...}: Ulje të njëkohshme të dënimit për periudhë. 

Klodian Kurushi: Po pra, për vite. Flas për vite. Jo për 1 vit, pra për shumë vite, 

nuk mundet që magjistrati të bëjë uljen me një vendim të vetëm. 

{...}: Po!  

Klodian Kurushi: Jemi të qartë? 

{...}: Po! 

Klodian Kurushi: Tani, unë e kuptoj që ky konkluzion që ju keni arritur i 

referohet ligjit përkatës për trajtimin e të dënuarve me burgim. Ishte neni 63, apo jo? 

{...}: Po! 8328/’98, i ndryshuar në 2008-ën. 

Klodian Kurushi: Pra keni bërë një interpretim të atij ligji dhe keni dalë në 

konkluzionin që kjo është një shkelje. 

{...}: Po! 

Klodian Kurushi: Përveç interpretimin tuaj si organ, në këtë konkluzion, i jeni 

referuar ndonjë organi tjetër, të themi vendim gjykate apo vendim i ndonjë organi tjetër 

administrativ, udhëzim ose sqarim nga ndonjë akt i Parlamentit që mund të ketë sjellë 

sqarime për ligjin? 

{...}: Atëherë, para se të kalojmë tek ato të tjerat, ka eksperiencë, ka praktikë nga 

kjo KLGJ në vendimmarrjet e mëparshme që janë dhënë.  

Së dyti, nuk ka vendim unifikues të Gjykatës së Lartë ose të Kolegjeve të 

Bashkuara, por unë mund t’i referohem një vendimmarrjeje të Kolegjit Penal të Gjykatës 

së Lartë, që ndoshta objekti nuk lidhet posaçërisht me këtë që po diskutojmë ne sot, është 

për rastin e një kërkese për “lirimin para kohe me kusht”, dhënë nga Gjykata e Apelit të 

Durrësit për {...}, dhe po të shohësh këtu në fund, e përmend që uljet që ka përfituar {...} 
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nga vendimet e gjykatave të Durrësit janë në kundërshtim me ligjin. Posaçërisht, vendimi 

i Gjykatës së Shkallës së Parë të Durrësit i ka zbatuar këto për këtë rast, ulje në 

kundërshtim me ligjin. 

Klodian Kurushi: Është thënë specifikisht kështu siç e përmendni ju? 

{...}: Unë kam çfarë thotë Gjykata e Lartë këtu në vendimin e datës 7 dhjetor 

2021, ku shprehet: “Duhet theksuar edhe fakti se disa nga vendimet e gjykatës së shkallës 

së parë për ulje dënimi janë në kundërshtim me ligjin për të drejtat dhe trajtimin e të 

dënuarve apo ligjin për ekzekutimin e vendimeve penale, vendime për të cilat nuk 

rezulton të jetë ushtruar ankim.” 

Realisht i referohem vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë të Durrësit për 

uljet që ka përfituar një subjekt {...} Unë nuk e kam atë vendim, por u përpoqa, ndoshta 

herën e ardhshme ua bie. 

Klodian Kurushi: Qartë! 

Jam në dijeni shumë të plotë të këtij vendimi. 

{...}: Dhe mund të them edhe një diçka tjetër këtu që aty u përmendën praktika 

gjyqësore të gjykatës së apelit (të disa rretheve), por nuk duhet të harrojmë këtu që neni 

14 i Kodit të Procedurës Penale tregon që praktikat unifikuese nuk i bëjnë gjykatat e 

apeleve, i bën Gjykata e Lartë. Edhe me ndryshimet që janë bërë me ligjin 41, që i është 

bërë Kodit të Procedurës, është e njëjta gjë. 

Klodian Kurushi: Jemi të qartë, për këtë pjesën jemi të qartë. 

As gjykata e apelit, as ILD-ja nuk bën praktika njësuese. 

{...}: Jo! 

Klodian Kurushi: Jemi të qartë për këtë pjesë. 

Mirë! Faleminderit!  

Kam edhe një pyetje për magjistratin. 

 

{...}: Të ndërhyj pak tek kjo sa diskutuat? 

Për më tepër edhe një vendimi – sepse e citoni në raport – për më tepër edhe 

vendimi i një gjyqtari mund të ndikojë në vendimmarrjen (ashtu e deklaruat edhe ju) e 

magjistratëve të tjerë, - në funksion të debatit që u zhvillua.   
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Klodian Kurushi: Edhe një pyetje kam për magjistratin nëse më lejoni. 

Atëherë, në praktikën tuaj të uljes së dënimeve, ligji thotë 45 dhe 90 ditë (i 

referohem natyrës së sigurisë së burgjeve), domethënë, në këtë pikë, ju gjithmonë jepni 

45 dhe 90? Ka mundësi që të jepni 20, 15, 5, 10, 30, 40? Ka pasur në praktikën tuaj raste 

kur nuk është aplikuar maksimumi 45 dhe 90? 

{...}: Atëherë, po ta jap pak më të zgjeruar. 

Unë për vete, rrallë mund të mbaj mend që të kem dhënë ulje dënimi jo 

maksimalisht. Pse? Së pari, institucionet e vuajtjes së dënimit janë institucione shumë të 

ndjeshme, mjaft të ndjeshme, parë në raport me vendimet gjyqësore që jepen në fazën e 

ekzekutimit, çka do të thotë që duhet të jesh shumë i kujdesshëm në dhënien e këtyre 

vendimeve, në mënyrë që edhe magjistrati të mos krijojë idenë tek të dënuarit që po bën 

diferencim. Në këtë rast, në çdo vendim timin, në rast se ai nuk ka pasur masë disiplinore, 

ka qenë në burg të sigurisë së lartë, ka marrë 45 ditë dhe në rast se ka qenë në burg të 

sigurisë së zakonshme, ka marrë 90 ditë. Mjafton që i dënuari të mos ketë marrë masë 

disiplinore. Ka pasur qëndrime më parë (flas 10 vjet e sipër), që magjistratët jepnin 40 

ditë, 35 ditë, mirëpo kjo krijonte një frymë jo të mirë në institucionin e vuajtjes së 

dënimit; krijonte idenë e gabuar në drejtësinë për vendimmarrjen e magjistratit; krijonte 

idenë e diferencimit midis të dënuarve në dhënien e vendimit të magjistratit; dhe duke u 

nisur nga ky fakt, unë gjithmonë në çdo vendim timin, mjafton që i dënuari nuk ka pasur 

masë disiplinore dhe kam dhënë uljen maksimale që parashikon ligji, pikërisht për shkak 

të risive që mund të sjellin vendimet në uljet në masë të ndryshme tek të dënuarit në 

institucionet e vuajtjes së dënimit.  

Klodian Kurushi: Tani, meqë jemi këtu. Doja të dija vetëm këtë moment. 

Dakordësohem me këtë pjesën që përgjithësisht nëse aktet e vlerësimit janë të plota, do 

shkojmë tek 45-sa apo 90-ta. Po në rastet - siç ka ndodhur në rastin konkret - kur aktet e 

vlerësimit të sjelljes së të dënuarit nuk janë të plota nga organi që ka për detyrë ta 

përpilojë këtë akt për periudhën 1-vjeçare, pra ju e keni aktin për 3 muaj, për 5 muaj 

(aktin e vlerësimit të sjelljes), për 7 muaj (aq e ke), a do mundeshit ju, në funksion të 

parimit të proporcionalitetit, të mos jepnit 90 ditë ose 45 ditë? 

   {...}: Detyrim ligjor për të përpiluar aktin është vetë institucioni. Nëse 

institucioni nuk jep argumente objektive për faktin që nuk ka përpiluar aktin dhe nuk jep 
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të dhëna që për këtë periudhë ka masë disiplinore, atëherë unë si gjyqtar presupozoj që 

sjellja e të dënuarit për këtë periudhë ka qenë brenda rregullores dhe duhet të trajtohet me 

dhënien e këtij shpërblimi të veçantë që është ulja e dënimit. 

Klodian Kurushi: Mirë! Faleminderit!  

  

Ilir Rusi: Ka pyetje të tjera nga anëtarët e Këshillit ndaj përfaqësueses së 

Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistratit z. {...}? 

 

Dritan Hallunaj: Përfaqësuesja e ILD-së, ju i keni marrë të gjitha këto akte që 

paraqiti sot magjistrati, pra këto vendimet e gjykatave?   

{...}: I kam marrë. I kam edhe këtu. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit, zoti Hallunaj! 

Ky ishte edhe qëllimi që i kërkova zotit {...} për të cituar provat, me qëllim, se në 

kohë, përfaqësuesja e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë po bënte çekimin 

(kontrollin/verifikimin) nëse i dispononte ato prova apo jo. Me sa e pashë, po i çekonte 

(verifikonte). 

Nëse nga ana e anëtarëve nuk ka pyetje ndaj përfaqësueses së Inspektoratit të 

Lartë të Drejtësisë dhe zotit {...}, të vazhdojmë me fazën e pyetjeve të ndërsjella ndërmjet 

jush. 

 

Marçela Shehu: A duhet të pranohen dhe të administrohen ato nga Këshilli apo i 

vlerësoni jo të nevojshme? 

{...}: Në vlerësimin tuaj, çdo akt që është depozituar nga ana e magjistratit.  

 

Ilir Rusi: Ju zonja Ziguri keni ndonjë pyetje ndaj magjistratit {...} ose ndonjë 

sqarim apo koment? – duka pasur në konsideratë parashtrimet tuaja... 

{...}: Mbajta disa shënime dhe t’i rikthehem edhe një herë. 

Ilir Rusi: S’e kisha përfunduar. 
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{...}: Dëgjova që magjistrati u shpreh që mjafton (thotë) që të mos ketë masa 

disiplinore dhe pastaj duke mos dalë qartë se mund të përfitojë i dënuari ulje në mungesë 

të një akti për vlerësimin e sjelljes për të gjithë periudhën 1-vjeçare. Madje mua më 

rezulton që për vitet ’14 - ta gjej të saktë, që të jem shumë e saktë – për vitet ’15-’16 nuk 

ka fare vlerësim sjelljeje. Mund ta verifikojmë, se është gjithë dosja këtu. Nuk ka fare 

vlerësim sjelljeje. 

 

{...}: Duhet të jetë përfshirë tek shkresa përmbledhëse për të gjithë periudhën. 

 

{...}: ... që ne nuk e dimë nëse ai burg, ai repart, ka pasur të njëjtët punonjës që e 

njohin dhe e ndjekin në vazhdimësi sjelljen? – del pyetje kjo. 

 

(Anëtar i paidentifikueshëm flet pa mikrofonin pranë.)  

 

{...}: E kam këtu dinamikën, por nuk kam marrë këtë të freskuarën, që e sigurt 

është përfshirë edhe 720-ditëshi. Kjo është pasoja. Duam, s’duam ne, ka një vendim të 

formës së prerë. 

 

Brikena Ukperaj: E kam fjalën, vërtetimi përmbledhës që është administruar në 

dosje, atë që tha edhe zoti gjyqtar gjatë pyetjes, që pasqyron të gjithë sjelljen e të dënuarit 

për të gjitha vitet...? 

{...}: Atëherë, unë kam dinamikën e vuajtjes së dënimit për të dënuarin për të 

gjithë periudhën, përveç përfshirjes së vendimit uljes së përfituar së fundi me vendimin 

nr.{...} 08.01.2020. 

Brikena Ukperaj: Dinamika është diçka tjetër që pasqyron ato përfitimet që ka ky 

i dënuar. 

{...}: Të gjithë uljet e dënimit. Po! 

Brikena Ukperaj: Vlerësim sjelljeje përmbledhës për të gjithë periudhën, a ka në 

dosje? Atë që tha gjyqtari, që duhet të ketë një vlerësim përmbledhës. 
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{...}: Ka një vlerësim përmbledhës, një shkresë, ku më saktë, i është kërkuar për të 

gjithë periudhën si ka qenë sjellja; ka apo jo masë disiplinore; nëse ka, na thoni periudhat 

kur ka masë disiplinore. Pra i kemi hyrë të kundërtës, si me thënë, meqenëse aktet ishin 

në atë mënyrë.  

 

Ridvan Hado: Është bërë mbi kërkesën tuaj kjo? 

{...}: Po! Mbi kërkesën time. 

Pasi konstatova, duke qenë se aktet kishin mangësi, për shkak edhe të transferimit 

të të dënuarit. Kjo është punë e IEVP-ve. Unë i kërkova që minimalisht të na jepet një 

informacion vetëm nëse ka pasur masë disiplinore apo jo për të gjithë këtë periudhë dhe 

nëse po, specifikoni vitet dhe ku ka pasur masë disiplinore. 

 

Dritan Hallunaj: Më fal! Edhe një herë! 

Pra, thelbi i asaj ka qenë që: Kur ka masë disiplinore, në cilat periudha? 

{...}: Po! 

Ka pasur vlerësime sjelljeje. 

Dritan Hallunaj: Për pjesën tjetër... Ka pasur vlerësim sjelljeje... 

{...}: Ka pasur të plota 6-mujore, 1-vjeçare, të cunguara, por pastaj është bërë një 

përmbledhje, meqenëse duhesh një akt. Përgjegjësinë për hartimin e aktit e kishte 

institucioni, nuk e ka i dënuari. 

 

Ilir Rusi: Ju zoti {...} keni ndonjë pyetje, ndonjë koment? 

{...}: Një koment të vogël.  

Siç e citova edhe në parashtrimet e mia, pala ankuese ka qenë palë në gjykim. 

Duke pasur pozitën procedurale të palës pjesëmarrëse në gjykim, kishte të gjitha të drejtat 

ligjore të ushtronte ankim ndaj një vendimi gjyqësor në gjykatën më të lartë. Në rast se 

do të vazhdohet pastaj që në një vendim pala të ushtrojë ankesë, ... në mënyrë periodike 

sepse kjo edhe për faktin që gjykatat janë të mbingarkuara në këtë moment, gjyqet janë 

në masë dhe njerëzit (palët) bëjnë ankesa akoma më shumë për shkak edhe të vonesave 

në gjykime dhe kam pasur disa raste që nga vetë ILD kanë ardhur vendime për të cilat ka 

vendosur arkivimin e çështjes, me arsyetimin që, pala që ka bërë ankimin ka qenë palë në 
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gjykim dhe ankesa është për mosdakordësi me vendimin. E bëra këtë në analogji edhe 

të... 

 

Ilir Rusi: Faleminderit!  

Nëse nuk ka pyetje nga anëtarët apo pyetje të ndërsjella... 

Urdhëro! 

 

{...}: Në lidhje me këtë që sapo dëgjova nga magjistrati dua të bëj një ndërhyrje.  

Në raport realisht, në lidhje me pavarësinë ose si veprohet me vendimet e formës 

së prerë, pa ushtruar e drejta e ankimit, ka një trajtim gjerë e gjatë tek paragrafët 78-79, 

por nuk do ndalem sepse të gjithë besoj e keni lexuar atë. Aty flitet edhe për pavarësinë e 

gjyqtarit në vendimmarrje, flitet për imunitetin, referencat që bëjnë në Kushtetutë 137, 

145, por unë dua të bëj një përjashtim, për të gjitha ato raste kur vendimi ka marrë formë 

të prerë por shkelja është evidente dhe e dukshme, çfarë do bëhet? E ka zgjidhur vendimi 

nr. 11, i vitit 2004, i Gjykatës Kushtetuese, që i referohet çështjes B.Q. (një gjyqtari) për 

ankimin që ka bërë kundra KLD-së së dikurshme, dhe aty thuhet: “Përjashtim nga rregulli 

i mësipërm bëhet vetëm në rastet kur vendimet janë shoqëruar me shkelje që 

diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit.” 

Unë kam këtu edhe vendimin nr. 11, thuhet: “KLD-ja mund të marrë masa 

disiplinore ndaj gjyqtarëve pa e kushtëzuar atë me faktin nëse vendimi ka marrë formë të 

prerë, vetëm për raste kur vendimet shoqërohen me akte dhe sjellje që diskreditojnë rëndë 

pozitën dhe figurën e gjyqtarit dhe që cenojnë në përgjithësi prestigjin dhe autoritetin e 

pushtetit gjyqësor.” 

Që do të thotë që neni 102, pika 2 nuk ka vend për diskutim. 

 

Ilir Rusi: E nderuar zonja Ziguri! 

Mendoj se në një moment të dytë, në vijim të këtij procesi, do keni mundësinë t’i 

parashtroni të gjitha këto. 

Nëse do keni ndonjë pyetje konkrete, po; por nëse do keni një parashtresë të dytë, 

më mirë ta lëmë në një moment të dytë procedural. 

{...}: Nuk kam pyetje për magjistratin. 
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Ilir Rusi: Dakord! Faleminderit!  

Nëse as nga anëtarët dhe as nga palët ndërmjet tyre nuk kanë pyetje, do ftoja 

përfaqësuesen e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistratin zotin {...} të 

largoheshin pak për momentin, me qëllim që Këshilli të diskutojë për vijimin e 

mëtejshëm të procesit. Faleminderit!  

Mund t’i lini ato se do riktheheni përsëri.   

   

(Largohen nga salla e mbledhjes palët si dhe të ftuar të tjerë që marrin pjesë 

nëpërmjet platformës “online”. Diskutimi vijon vetëm në prezencën e anëtarëve, për të 

rifilluar përsëri seanca pas disa minutash. Futen sërish në sallën e mbledhjes palët si dhe 

mundësohet lidhja në platformë për të ftuarit e tjerë.) 

 

 Ilir Rusi: Faleminderit për mirëkuptimin! 

 Megjithëse unë e parashtrova gjatë seancës dëgjimore. Doja t’ju pyesja edhe një 

herë, keni prova të tjera për të dorëzuar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor? 

 

 {...}: Nga ana jonë jo. 

 

 Ilir Rusi: Perceptoni që në të ardhmen mund të keni prova që mund të krijohen në 

të ardhmen dhe mund të jenë të vlefshme? 

 Marçela Shehu: Duke marrë shkas nga debati sot, mendoni se nevojitet ndonjë 

provë tjetër? 

  

 {...}: Mendoj jo! 

  

 Ilir Rusi: Faleminderit!  

 Atëherë, me qëllim që Këshilli i Lartë Gjyqësor të disponojë mbi pranushmërinë e 

provave të dorëzuara nga ana juaj deri më tani, ky proces ndërpritet në këtë moment, për 

të vijuar me seancën e radhës, datë 17 maj 2022, ora 11:00. 

 (Ripërsëritet data dhe ora e seancës.)  



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.04.2022 (Pika 1) 

48 

 Dakord jeni? 

  

 {...}: Atë orën sikur s’e dëgjova mirë unë, se jam këtu në fund. 

 Ilir Rusi: Ora 11:00. 11 fiks. 

 

 {...}: Faleminderit!  

 

 Ilir Rusi: Jeni dakord? 

 {...}: Dakord! 

 Ilir Rusi: Faleminderit!  

 

 {...}: Ditë të mbarë! 

  

(Largohen nga salla e mbledhjes palët.)  

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.04.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të 

z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:00 

dhe mbaroi në orën 16.26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike.  

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj). 

 

Ilir Rusi: Vazhdojmë me pikat e tjera të rendit të ditës, po vazhdojmë me pikën 2. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, z. {...}”, për pozicionin e lirë të 

shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për të cilin 

do të relatojë zoti Hallunaj. 

 Ju lutem, për ekonomi të kohës dhe vijueshmërisë efektive të mbledhjes, një 

relatim sintetik. Faleminderit!  

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit! 

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

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

sistemit gjyqësor, në kuadër të plotësimit të pozicionet e lira në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka hapur disa procedura ngritjeje në 

detyrë, ndër të tjera, edhe për një vend të lirë, me Vendimin nr. 30, datë 25.01.2021. 

Pas përfundimit të afatit të kandidimit për procedurën e ngritjes në detyrë për 

pozicionin e lirë të hapur me Vendimin e Këshillit nr. 30, datë 25.01.2021, ka aplikuar 

edhe gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, aktualisht gjyqtar i skemës së delegimit 

e caktuar për një periudhë kohe në Gjykatën e Apelit Vlorë, magjistrati zoti {...}. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.04.2022 (Pika 2) 

51 

Për të evidentuar kandidatët që përmbushnin kriteret e kandidimit për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

Këshilli realizoi procedurën e verifikimit dhe në rastin konkret për të vetmin kandidat të 

kritereve të më poshtme:  

1) “përvoja profesionale minimale”; 

2) “mospasja masë disiplinore në fuqi”; 

3) “mosqenia në situatën e papajtueshmërisë ambientale”; 

4) “dhënies së pëlqimit (ai/ajo edhe familjarët e afërm) për kontrollin periodik të 

llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 95/2016 “Për 

organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e 

organizuar”; 

5) “të pasurisë dhe figurës”. 

Kështu, për kandidatin e vetëm, z. {...}, Këshilli verifikoi plotësimin nga ai të 

kritereve të kandidimit dhe me vendimin nr. 570, datë 07.12.2021, vendosi kualifikimin e 

tij dhe vijimin e procedurës për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë ku ka kandiduar. 

Me kualifikimin e kandidatit z. {...}, bazuar në pikën 24, të vendimit të Këshillit 

nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, 

Këshilli, me vendimin nr. 15, datë 17.01.2022, filloi procedurën e përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e tij nr. 30, datë 25.01.2021. 

Me këtë vendim, si relator u përzgjodh anëtari i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, z. 

Dritan Hallunaj. 

Më datë 17 janar është njoftuar në rrugë elektronike kandidati për fillimin e 

procedurës për pozicionin e lirë ku ai kandidonte, si dhe për caktimin e relatorit. 

Kandidati nuk ka paraqitur kundërshtime ose kërkesë për përjashtimin e relatorit apo për 

ndonjë nga anëtarët e tjerë të Këshillit. 

Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të vendimit 70/2020 të KLGJ-së, u 

administrua dokumentacioni përkatës të kandidatit, që gjendej në dosjen e tij personale 

apo në praktikën e tij. Po ashtu, relatori administroi edhe vendimet përkatëse të Këshillit 

në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për të.  
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Lidhur me vlerësimet etike dhe profesionale, për kandidatin e vetëm z. {...} u 

konstatua se: 

a) Sipas vendimit të Këshillit nr. 68, datë 23.02.2022, kandidati është 

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

“Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 387 pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik 

dhe profesional” të miratuar me këtë vendim; 

b) Sipas vendimit të Këshillit nr. 46, datë 08.02.2022, kandidati është vlerësuar 

për vitin 2019, në nivelin e përgjithshëm “Shkëlqyeshëm”, duke grumbulluar në total 398 

pikë, sipas “Raportit të vlerësimit etik dhe profesional” të miratuar me këtë vendim. 

Dy vlerësimet etike dhe profesionale të kandidatit z. {...} të miratuara me 

vendimet e Këshillit nr. 46 dhe nr. 68, u konstatua të jenë bërë përfundimtarë, ndërsa ndaj 

tyre nuk është paraqitur ankim. Lidhur me këtë, konstatohet se vendimet si më lart të 

Këshillit i janë dërguar për njoftim kandidatit në adresën elektronike të tij dhe kandidati 

ka konfirmuar dakordësinë për dy vlerësimet, të miratuara, siç thashë më lartë, me 

vendimet nr. 68 dhe nr. 46.  

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në kushtet kur në këtë 

procedurë ngritjeje në detyrë ka kandiduar vetëm një kandidat dhe, për rrjedhojë, edhe në 

procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve është vetëm një i tillë, u vlerësua se nuk ka 

vend për ndjekjen e hapave, kritereve dhe përparësive sipas përcaktimeve të Kreut IV, të 

Vendimit 70/2020, në funksion të renditjes së kandidatëve. Nga ana tjetër, në respektim 

të përcaktimeve të Seksionit B, Kreu VI, të Vendimit 70/2020, relatori përgatiti projekt-

aktin “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të 

shpallur me Vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Mbi propozimin e relatorit të procedurës së përzgjedhjes, mbështetur në nenet 

135, 147 dhe 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 86, 97 dhe 98, 

të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në 

pikat 9, 10 dhe 14, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në vendimin 70/2020, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 137, datë 06.04.2022, vendosi: 
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“1.Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin 

e lirë të shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si 

më poshtë: 

1) Z. {...}”. 

Vendimi sipas pikës 13, të këtij relacioni, më datë 06.04.2022, iu njoftua 

rregullisht kandidatit z. {...}, i cili gëzonte të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. 

Kandidati, në rrugë elektronike, ka konfirmuar marrjen e njoftimit për vendimin 

më sipër si dhe njoftimin se nuk ka ankim ndaj vendimit dhe se i kërkonte atij të 

procedonte për ngritjen e tij në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar. 

Në kushtet kur kandidati ka konfirmuar marrjen dijeni dhe ka deklaruar se nuk ka 

ankim ndaj tij, ky vendim konsiderohet i formës së prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 68, të Vendimit 70/2020, relatori i përzgjedhjes 

përgatiti projektvendimin për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e 

Këshillit nr. 30, datë 25.01.2021, të kandidatit të vetëm z. {...}. 

Lidhur me propozimin për ngritjen në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 30, datë 25.01.2021, të kandidatit z. {...}, u mbajt në konsideratë fakti se 

kandidati, pavarësisht kandidimit për ngritjen në detyrë edhe në Gjykatën Administrative 

të Apelit, në lidhje me pozicionet e shpallura me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020 dhe 

vendimin nr. 290, datë 06.07.2021, konstatohet të ketë hequr dorë nga kandidimi për këto 

dy pozicione, me anë të aktit protokolluar pranë KLGJ-së me nr. {...} prot., datë 

28.02.2022. Përmes këtij akti, kandidati ka shprehur në mënyrë të qartë interesin për 

finalizimin e procedurës dhe ngritjen e tij në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Lidhur me kërkesat për heqje dorë, Këshilli me 

vendimin nr. 107, datë 25.03.2022, vendosi: “Përfundimin e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit për pozicionet e lira, të shpallura me 

vendimin nr. 187, datë 28.05.2020 dhe nr. 290, datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë 
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Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këto 

pozicione”. 

Projektvendimi i propozuar titullohet “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika.  

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës 

së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike të tij fillojnë më datë 

9 maj 2022, e cila mbetet si datë për t’ u përcaktuar nga Këshilli (por ky është propozimi 

i Komisionit). Për këtë propozim kemi marrë në konsideratë disa faktorë. 

a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata e Apelit Vlorë, ku z. {...} ushtron 

aktualisht funksionin si gjyqtar i skemës së delegimit, në të cilën janë në detyrë 6 gjyqtarë 

(përfshirë edhe z. {...}), ndërsa organika e saj është 12 të tillë, si dhe situatën ku z. {...} 

propozohet të ngrihet në detyrë, pra të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, në të cilën janë në detyrë 6 gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 

11 të tillë;  

b) ngarkesën e z. {...} në Gjykatën e Apelit Vlorë dhe në gjykatat ku është caktuar 

nga Këshilli për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, konkretisht: 

i) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 07.03.2022, të Gjykatës së Apelit Vlorë, 

protokolluar në Këshill me nr. {...} prot., datë 15.03.2022, rezulton se z. {...} ka 

aktualisht në gjykim, si relator, 25 çështje gjyqësore, ndërkohë që ai është ngarkuar si 

anëtar për gjykimin edhe të 87 çështjeve të tjera gjyqësore;  

ii) sipas informacionit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, dërguar me shkresën nr. 

{...} prot., datë 29.03.2022, z. {...} aktualisht nuk ka çështje në cilësinë e relatorit, por ka 

në gjykim 2 çështje, në cilësinë e anëtarit (një çështje civile dhe një çështje penale); 

iii) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 07.03.2022, të Gjykatës Administrative të 

Apelit, protokolluar në Këshill me nr. {...} prot., datë 08.03.2022, rezulton se gjyqtari z. 

{...} është caktuar anëtar i trupit gjykues në 1 çështje gjyqësore. Në seancën e datës 

11.02.2022, trupi gjykues i kësaj çështje ka vendosur t’i parashtrojë Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë, mosmarrëveshjen e kompetencës funksionale me 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 
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c) situatën në të cilën ndodhen aktualisht gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm në përgjithësi, në të cilat aktualisht ushtrojnë detyrën gjithsej vetëm 31 të 

tillë, nga 78 që është organika e tyre, ku 8 nga të cilët (përfshirë dhe z. {...}) janë gjyqtarë 

të skemës së delegimit; 

d) dhënien efekt të mëvonshëm, me qëllim lënien e një periudhë të mjaftueshme 

gjatë të cilës z. {...} do të duhet të dorëzojë detyrën pranë Gjykatës së Apelit Vlorë dhe 

Gjykatën e Apelit Gjirokastër. 

Këto janë ato kritere që ne kemi pasur parasysh kur kemi përcaktuar që data e 

efekteve juridike të këtij vendimi të jetë data 9 maj 2022.  

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje 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, Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, Gjykatës së Apelit Vlorë, 

Gjykatës së Apelit Gjirokastër, dhe Gjykatës Administrative të Apelit. 

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

publikimi në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Bashkëlidhur kemi paraqitur edhe projektvendimin, të cilin e ka edhe drejtuesi i 

seancës, i cili mund të vijojë më tej. Ju falënderoj! 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Hallunaj! 

Tek projektvendimi do bëhet plotësimi përkatës që efektet juridike të këtij 

vendimi fillojnë më datë 9 maj 2022. 

Keni ndonjë koment? 

Nëse jo, po kalojmë tek votimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të 

z. {...}”. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 
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 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Yllka Rupa: Dakord (Vota e zonjës Rupa nuk dëgjohet në audio, por e kontaktuar 

nëpërmjet e-mailit ka konfirmuar që vota e saj ka qenë dakord. Për efekt të 

procesverbalit e-maili i konfirmimit të votës i bashkëlidhet procesverbalit të sigluar.) 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Ilir Rusi: Faleminderit!  

 Atëherë, vendim për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}, duke iu referuar bazës ligjore 

përkatëse, Këshilli i Lartë Gjyqësor, vendosi: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 09.05.2022. 

3. Një kopje 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, Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier, Gjykatës Administrative të Apelit, Gjykatës së Apelit Gjirokastër.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.04.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:00 

dhe mbaroi në orën 16:26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike.  

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit 

Tiranë, znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. 

Marçela Shehu). 

 

Ilir Rusi: Vazhdojmë me pikën 3 të rendit të ditës shqyrtimi i projektvendimit 

“Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, znj. {...}”, për 

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 396, datë 

07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Fjalën ia jap relatores, znj. Shehu. 

Me të njëjtat rregulla si zoti Hallunaj, sintetike. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit! 

Sikurse edhe ju e cituat, me cilësinë e relatores si dhe me miratim të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës, është paraqitur për shqyrtim mbledhjes plenare projektvendimi 

“Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, znj. {...}”. Ky 

projektvendim vjen si rrjedhojë normale ligjore e vendimit të marrë nga Këshilli më datë 

06.04.2022, me vendimin nr. 134, me të cilin Këshilli ka vendosur: 

1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, 

të shpallur me vendimin nr. 396, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më 

poshtë: 1) Znj. {...}; ......” 

Ky vendim i marrë nga Këshilli, me atë të cilin Këshilli ka vendosur miratimin e 

renditjes së kandidatëve për këtë procedurë ngritjeje në detyrë, i është komunikuar 
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rregullisht kandidates së vetme në këtë procedurë zgjedhjeje, znj. {...}, e cila me shkresën 

e protokolluar në Këshill me aktin nr. {...}, datë 06.04.2022, është shprehur se pasi u njoh 

me vendimin e Këshillit, deklaron se nuk ka ankim ndaj tij.   

Po ndalem me detajet që lidhen vetëm me këtë projektvendim, pasi e gjithë 

procedura që lidhet me përzgjedhjen për pozicionin 396 është trajtuar gjerësisht në 

seancën e kaluar kur është vendosur renditja për këtë pozicion. 

Në këto kushte, duke qenë që kandidatja rezulton të jetë e vetme, në procedurën e 

përzgjedhjes për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 396, datë 07.10.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe duke vlerësuar se vendimi i Këshillit për miratimin e 

renditjes së kandidatëve në procedurat e ngritjes në detyrë me një kandidat të vetëm është 

një vendim i formës së prerë, në zbatim të pikës 68, të vendimit 70/2020, me cilësinë e 

relatores në procedurën e përzgjedhjes, kam përgatitur projektvendimin për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e 

Këshillit nr. 396, datë 07.10.2020. 

Projektvendimi i propozuar titullohet “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Apelit Tiranë, znj. {...}”. Ai është i strukturuar në 3 pika.  

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës 

së Apelit Tiranë, znj. {...}. 

Në pikën 2 përcaktohen se kur fillojnë efektet juridike të këtij vendimi, i cili në 

projektvendimin e paraqitur është lënë pa një datë specifike, duke qenë se është mbledhja 

plenare ajo që do të vendosë. Gjithsesi, bazuar në atë çka është parashtruar më poshtë dhe 

do të relatojë në këtë seancë, unë do të propozoja datën 9 maj 2022.  

Lidhur me përcaktimin e efekteve juridike propozohet të konsiderohen këto 

faktorë:  

a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, ku znj. {...} 

ushtron aktualisht funksionin si gjyqtare, në të cilën janë në detyrë 5 gjyqtarë (përfshirë 

edhe znj. {...}), ndërsa organika e saj është 10 të tillë, si dhe situatën e gjykatës ku znj. 

{...} propozohet të ngrihet në detyrë, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, në të cilën janë 

aktualisht në detyrë 8 gjyqtarë;  
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b) gjithashtu propozohet që të konsiderohet si faktor tjetër edhe ngarkesa që znj. 

{...} ka në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat dhe në gjykatat ku është caktuar nga 

Këshilli për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, konkretisht: 

i) sipas informacioneve të marra prej Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, znj. {...} 

ka aktualisht në shqyrtim e sipër, 235 çështje gjyqësore dhe 1 çështje si anëtar i trupit 

gjykues, nga të cilat 10 çështje janë në fazën e diskutimit përfundimtar. Ndërkohë 

çështjet e tjera nuk janë në fazë të avancuar të shqyrtimit gjyqësor ku 6 prej tyre janë të 

pezulluara; 

ii) sipas informacionit të burimeve njerëzore pranë Këshillit, znj. {...} ka 

aktualisht në shqyrtim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, 1 çështje. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet znj. 

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

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

Ky është edhe projektvendimi, i cili i është paraqitur sot mbledhjes plenare për 

shqyrtim dhe miratim. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Shehu! 

Nëse nuk ka kundërshtime mbi propozimin në lidhje me efektet juridike të këtij 

vendimi, që u propozua të jetë data 9 maj 2022, do kaloja në miratimin e projektvendimit 

përkatës “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, znj. {...}”.  

Pro propozimit të relatores, znj. Shehu janë anëtarët: 

Ilir Rusi: Përderisa s’ka komente, unë jam pro këtij projektvendimi. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Yllka Rupa: Dakord. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 
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 Ilir Rusi: Faleminderit!  

 Atëherë, vendim “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, 

znj. {...}”, në raport me bazën ligjore përkatëse, Këshilli i Lartë Gjyqësor, vendosi: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë, znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 09.05.2022. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet znj. {...} sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit 

nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe  

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë dhe Gjykatës 

së Apelit Tiranë. 

 

* * * 

(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 20.04.2022) 

 

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

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:00 

dhe mbaroi në orën 16:26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike.  

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

 

Ilir Rusi: Vazhdojmë me pikën 4 të rendit të ditës: Shqyrtimi i projektvendimit 

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

(gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, të gjyqtarit {...}, për të cilën i jap 

fjalën relatores znj. Brikena Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit!  

Gjyqtari {...} është vlerësuar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 mbas dërgimit 

të dosjes me aktet e vlerësimit nga organet e rivlerësimit kalimtar. Projektraporti i është 

njoftuar gjyqtarit bashkë me shtojcën përkatëse në adresën e tij elektronike. Gjyqtari nuk 

ka paraqitur kundërshtime/vërejtje, nuk ka kërkuar të dëgjohet në seancë dëgjimore dhe 

as ka bërë kërkesa për paraqitjen e provave të reja. 

Projektraporti është i detajuar. Pasqyrohet ecuria procedurale si dhe burimet e 

vlerësimit, ku bëhet edhe përshkrimi i tyre në mënyrë të detajuar, veç atyre që janë marrë 

parasysh dhe janë analizuar në Raportin Analitik, ndihmës për procesin e rivlerësimit 

kalimtar. Kështu që në kushtet kur përshkrimi në projektraport është i detajuar dhe 

anëtarët kanë pasur kohën e tyre për t’u njohur së bashku me gjyqtarin, unë po kaloj 

vetëm tek propozimet lidhur me nivelet e vlerësimit për çdo kriter. 
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Lidhur me kriterin e parë që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, për 

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

dhe/ose konfliktin e normave”, në konkluzion referuar të dhënave që rezultojnë nga 

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

dhe të saktë të fakteve të çështjes, analizën e tyre, identifikimin e normës ose normave 

konkrete procedurale dhe/ose materiale që gjejnë zbatim, si dhe analizimin dhe 

evidentimin e dispozitave në konflikt me ligjin, kur kjo ka qenë e nevojshme për 

cilësimin e saktë juridik të fakteve të çështjes. Propozimi është 25 pikë dhe shkalla e 

aftësisë “shumë e lartë”. 

Për sa i përket treguesit të “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e 

çështjes”, në konkluzion të analizës së burimeve të vlerësimit është vlerësuar se gjyqtari 

ka aftësi shumë të mira për të interpretuar ligjin, kryesisht atë procedural penal dhe ligjin 

material penal dhe civil, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen 

dhe, kur është e nevojshme, në mbështetje të arsyetimit të vendimeve, ka identifikuar dhe 

zbatuar praktikën gjyqësore unifikuese të Gjykatës së Lartë. Ky konkluzion bazohet në 

analizën e metodologjisë së përgjithshme të punës së gjyqtarit në drejtim të këtij aspekti, 

duke analizuar të gjitha burimet e vlerësimit në tërësi, pa i dhënë peshë dhe rëndësi të 

veçantë asnjërës prej tyre. Shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi me 25 pikë. 

Lidhur me aspektin e dytë “Arsyetimi ligjor”, treguesi “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, aftësia “shumë e lartë”, pikëzimi me 15 pikë. Në tërësi, 

referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, gjyqtari ka evidentuar aftësi 

shumë të mira në drejtim të treguesit të qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së 

vendimit. Zgjedhja, përdorimi dhe organizimi i fjalëve dhe fjalive siguron një balancim 

midis të shprehurit thjesht dhe konciz në raport me vijueshmërinë e mendimit të shprehur. 

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

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

Referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se gjyqtari ka aftësi shumë të larta në 

ndjekjen e një strukture të qëndrueshme të vendimit, ndjek rregullat e shkrimit dhe 

arsyetimit ligjor dhe i kushton rëndësi evidentimit të fakteve të çështjes, analizës së tyre, 

aplikimit të ligjit mbi to dhe paraqitjen e konkluzioneve të arritura mbi bazën e kësaj 
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analize. Gjyqtari përdor një metodë të caktuar në strukturimin e vendimit në përmbajtje të 

vendimeve, pavarësisht se kjo nuk rezulton në aspektin vizual të tyre. 

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

argumentit logjik”, shkalla e aftësisë së propozuar “shumë e lartë”, propozimi 25 pikë, 

pasi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit të vlerësuara në tërësinë e 

tyre dhe në raport të drejtë me natyrën komplekse ose jo të çështjes e cila ka qenë pjesë e 

vendimeve gjyqësore të analizuara, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të larta lidhur me 

këtë tregues. Vendimet gjyqësore kryesisht dominojnë nga pjesa analitike dhe vëmendja e 

posaçme që i kushtohet evidentimit dhe argumentimit të lidhjes shkak pasojë në raport 

me konkluzionin për zgjidhjen e çështjes. Gjyqtari i kushton rëndësi marrjes në analizë së 

çdo pretendimi të ngritur në ankim, përpos detyrimit për të shqyrtuar ose jo në tërësi 

çështjen, duke i dhënë përgjigje të argumentuar pretendimeve të palëve si për çështje të 

procedurës ashtu edhe për themelin e zgjidhje së saj.  

Përfundimisht për kriterin e parë “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, niveli i 

vlerësimit propozohet "Shkëlqyeshëm", pikët 100. 

 Për sa i përket kriterit të dytë “Aftësia organizative e gjyqtarit”, “Respektimi i 

afateve ligjore”. Nga burimet e vlerësimit nuk janë konstatuar çështje të përfunduara tej 

afatit ligjor. Për këtë arsye propozohet pikëzimi me 15 pikë. 

Për sa i përket “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, referuar datës së 

nxjerrjes së çështjes për gjykim, sipas kalendarit të gjykimit që zbatohet për gjykatën e 

apelit, të gjitha çështjet e analizuara kanë qenë të përfunduara brenda standardit minimal 

kohor. Për këtë arsye propozohet pikëzimi me 5 pikë (% e çështjeve të gjykuara tej këtij 

afati është 0%.  

 “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” – edhe koha mesatare ka rezultuar 

më e shkurtër se standardi për të gjitha kategoritë e çështjeve. Për këtë arsye propozohet 

pikëzimi me 5 pikë dhe shkalla e aftësisë shumë e lartë. 

Për sa i përket treguesit “Rendimenti i përfundimit të çështjeve”, nga analiza e të 

dhënave statistikore ka rezultuar që gjyqtari ka një rendiment prej 97%. Është bërë 

rillogaritja e rendimentit. Në fakt, nga organet e rivlerësimit ka rezultuar  98.2, por duke e 

rillogaritur rendimentin me çështjet e caktuara dhe ato të përfunduara për të gjithë 

periudhën e rivlerësimit, ai rezulton në masën 97%. Sipas Metodologjisë së Pikëzimit ky 
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rendiment përkon me një pikëzim prej 8 pikësh. Referuar po pikërisht Metodologjisë, 

duke shmangur çështjet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit si dhe duke marrë parasysh 

ngarkesën e përgjithshme në punë të gjyqtarit, angazhimin e tij në plotësimin e trupave 

gjykues në gjykatën e apelit ku gjykimet zhvillohen me trup gjykues me 3 gjyqtarë, si dhe 

faktin se nxjerrja e çështjeve civile për gjykim në periudhën e vlerësimit, ka qenë atribut i 

kryetarit të gjykatës, propozohet që për këtë tregues të rritet me 1 nivel pikëzimi, nga 8 

pikë në 10 pikë, që është edhe pikëzimi maksimal për treguesin “Rendimenti i 

përfundimit të çështjeve”. 

Për sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit gjyqësor”, në fakt kjo 

kohë, referuar edhe standardit që kemi mbajtur, rezulton e tejkaluar me vetëm 2 ditë për 

sa i përket afatit 30-ditor të rekursit, të cilit ne i referohemi kur analizojmë kohën 

mesatare të arsyetimit të çështjes dhe në cilësinë e relatores kam vlerësuar që tejkalimi 

me 2 ditë i këtij afati duhet të jetë i papërfillshëm dhe i tillë që nuk afekton në shkallën e 

aftësisë së gjyqtarit në drejtim të arsyetimit në kohë të vendimeve. Prandaj është 

propozuar pikëzimi me 15 pikë. 

Për sa i përket treguesit “Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo çështje dhe 

kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive” – 

Numri mesatar i seancave për të gjitha çështjet ka rezultuar të jetë 2 seanca, dhe në të 

gjitha rastet gjyqtari, në cilësinë e relatorit, ka marrë të gjitha masat për shmangien e 

seancave gjyqësore joproduktive, dhe propozohet pikëzimi me 15 pikë. 

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

e procesit gjyqësor”, nga ana ime si relatore në të gjitha çështjet ku gjyqtari ka qenë në 

cilësinë e relatorit apo të kryesuesit të trupit gjykues, evidentohet një shkallë shumë e 

lartë aftësie në drejtim të këtij treguesi, por në pikëzimin e këtij treguesi, nga ana ime 

është marrë në konsideratë edhe një referim që ish-Inspektorati i KLD-së ka bërë për 

efekt të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit, ku është konstatuar një rast në 

Gjykatën e Apelit Vlorë, ku gjyqtari edhe pse ka qenë në pozitën e anëtarit të trupit 

gjykues, ka shfaqur mosmenaxhim jo të mirë të procesit. Bëhet fjalë për një proces (është 

shpjeguar në mënyrë të detajuar në projektraport), një proces i cili ka zgjatur 19 seanca 

gjyqësore dhe ku dy herë anëtarët e trupit gjykues janë tërhequr për riçelje të hetimit, pasi 

i kishin dhënë fund hetimit dhe kishin kaluar në konkluzione. Në mënyrë të detajuar 
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çështja është analizuar nga ish-Inspektorati i KLD-së dhe është referuar për vlerësim etik 

dhe profesional të gjyqtarit. Për këtë arsye, duke analizuar të gjitha burimet e vlerësimit 

në tërësi, kam vlerësuar që për këtë kriter të mos kemi një pikëzim maksimal por të 

shkojë në shkallën e aftësisë “mbi mesatare”, duke u pikëzuar me 16 pikë gjyqtari, pasi 

rezulton se ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie evidentuar në korrektësinë e 

planifikimit, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale kur gjykon në 

cilësinë e relatorit, por jo në të njëjtën masë në drejtim të mbikëqyrjes, zbatimit me 

korrektësi të hapave proceduralë të gjykimit dhe ndjekjes me rigorozitet të fazave në të 

cilat kalon shqyrtimi gjyqësor në apel, kur gjykon në cilësinë e anëtarit të trupit gjykues 

(ka qenë pikërisht çështja e referuar nga ish-Inspektorati që ka afektuar shkallën e aftësisë 

në drejtim të këtij treguesi).    

Për sa i përket shkallës së rregullshmërisë dhe saktësisë së plotësisë së 

dokumentacionit të dosjes, për të dy këto tregues, pikëzimi është maksimal, shkalla e 

aftësisë “shumë e lartë”. 

Përfundimisht për kriterin e “Aftësive organizative të gjyqtarit”, niveli i vlerësimit 

propozohet "Shkëlqyeshëm", pikët 96. 

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

treguesit e këtij kriteri është vlerësuar pikëzimi maksimal, shkalla e aftësisë “shumë e 

lartë”. Nuk ka pasur të dhëna që mund të afektonin etikën në punë, integritetin, paanësinë 

e gjyqtarit. Numri i kërkesave të palëve të pranuara ka qenë zero sepse nuk kanë rezultuar 

të tilla për përjashtimin e gjyqtarit. Kështu që, propozimi është niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm", pikët 100. 

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

maksimal për treguesit “Komunikimi i qartë dhe transparent”, “Respektimi i 

konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale”, “Aftësisë për të bashkëpunuar 

si me kolegët ashtu edhe me administratën gjyqësore”.  

Lidhur me “Gatishmërinë e gjyqtarit për t’u angazhuar me veprimtari të tjera”, 

“Pjesëmarrja e tij në programe të formimit vazhdues”, ka tregues dhe ka të dhëna që ka 

qenë pjesëmarrës brenda marzhit 15-20 ditë. Pikëzimi për trajnimet 20 pikë. 
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Sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, nuk ka pasur të 

dhëna. Bazuar në parimin e prezumimit propozohet pikëzimi me 3 pikë. 

Për sa i përket “Angazhimit të gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për 

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

gjykata”, ka të provuar përfshirje të gjyqtarit në procesin e mësimdhënies pranë 

Universitetit “{...}”, dhe për këtë arsye propozohet pikëzimi me 5 pikë. 

Për sa i përket treguesit të fundit që ka të bëjë me “Publikimet ligjore akademike”, 

nuk ka pasur të dhëna që i përkasin kësaj periudhe vlerësimi. Ka një të dhënë për një 

publikim por ai i përket viteve 2004-2005. Kështu që pikëzimi propozohet të jetë me 0 

pikë. 

Për këtë arsye, për kriterin e katërt që është “Aftësisë personale dhe angazhimi 

profesional”, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" dhe pikët 93. 

Për secilin nga kriteret: “Aftësitë profesionale”- 100 pikë, "Shkëlqyeshëm". 

“Aftësitë organizative” – 96 pikë, "Shkëlqyeshëm". 

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

“Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”- 93 pikë, "Shkëlqyeshëm”. 

Propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit, shkalla e aftësisë 

“Shkëlqyeshëm”, pikët 389. Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Ukperaj! 

Nëse nuk keni komente, vazhdojmë me relatimin e projektvendimit për vlerësimin 

etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-

2016. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 
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 Yllka Rupa: Dakord (Vota e zonjës Rupa nuk dëgjohet në audio, por e kontaktuar 

nëpërmjet e-mailit ka konfirmuar që vota e saj ka qenë dakord. Për efekt të 

procesverbalit e-maili i konfirmimit të votës i bashkëlidhet procesverbalit të sigluar.) 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Ilir Rusi: Faleminderit!  

 Vendim për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, me qëllim gradimi, 

për periudhën e vlerësimit 2013-2016, me bazën përkatëse ligjore, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, vendosi: 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar.  

Ju faleminderit! 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.04.2022 (Pika 5) 

70 

 

 

 

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 20.04.2022) 

 

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

vjetor për gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

vitin 2021”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 1 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:00 

dhe mbaroi në orën 16:26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (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) 

 
1 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 6-ta në rendin e ditës. 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike.  

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e raportit vjetor për gjendjen e sistemit 

gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për vitin 2021”, i përgatitur nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Ilir Rusi: Vazhdojmë me pikën 5 e cila është shqyrtimi i projektvendimit “Për një 

ndryshim në Vendimin nr.12, datë 18.01.2019, “Për miratimin e strukturës organizative të 

administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i ndryshuar”, i përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, për të cilin do të relatojë Drejtoresha 

e Burimeve Njerëzore, znj. Etrita Petriti “online”.  

Ju lutem mundësoni lidhjen përkatëse. 

 

(Zonja Petriti relaton pjesën hyrëse të relacionit shoqërues të projektvendimit, 

por për shkak të një çështjeje teknike, audio e saj nuk u dëgjua në sallën ku po zhvillohej 

mbledhja. Ndaj, nga anëtarët u vendos që kjo çështje të zhvillohet e fundit, derisa të 

rregullohet problemi teknik dhe ndërkohë të trajtohet çështja e radhës që ka lidhje me 

miratimin e raportit vjetor për gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e KLGJ, për 

vitin 2021.) 
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Ilir Rusi: Për efekt kohe propozoj që meqë nuk është ende pjesa teknike për t’u 

lidhur, mund të vazhdojmë me pikën 6, meqenëse relatorja është prezent fizikisht, apo do 

presim lidhjen teknike? Jeni dakord me këtë kapërcim të rendit të ditës? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

Atëherë, vazhdojmë me pikën 6, ndërkohë që me pikën 5 do vazhdojmë në një 

moment të dytë, po sot. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Raportit vjetor për gjendjen e 

sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për vitin 2021”, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, për të 

cilin do të relatojë zonja Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit!  

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, ka paraqitur për 

shqyrtim dhe miratim mbledhjes plenare, projektvendimin “Për miratimin e Raportit 

vjetor për gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

vitin 2021”. Projektraporti është përgatitur nga grupi i punës, ngritur me urdhrin nr.4 datë 

27.01.2022 dhe përveç pasqyrimit të veprimtarisë së kryer nga KLGJ-ja përgjatë vitit 

2021 ofron një përshkrim analitik dhe të detajuar, sipas indikatorëve të performancës, të 

situatës dhe funksionimit të sistemit gjyqësor bazuar në të dhënat e raportuara nga vetë 

gjykatat.  

Në varësi të çështjeve që trajtohen si dhe analizës që ofrohet, ky projektraport 

është i strukturuar në 5 kapituj:  

-Veprimtaria e vetë institucionit, e cila shpërfaqet përmes funksionimit të 

komisioneve të përhershme dhe vendimmarrjeve respektive, bashkëpunimi i brendshëm 

dhe i jashtëm i institucionit, si dhe transparenca. 

-Analiza mbi situatën e gjykatave, ofron një tablo me informacion të thelluar 

sasior dhe cilësor mbi nivelin e efiçencës dhe cilësisë së drejtësisë që jepet në 38 gjykatat 

e vendit. Qëllimi i kësaj analize është matja dhe interpretimi i treguesve të performancës 

së gjyqësorit me synim evidentimin e nevojave për përmirësimin e punës dhe ofrimin e 

një drejtësie cilësore dhe pa vonesa për qytetarët.  
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-Menaxhimi i burimeve, kapitull i cili trajton kapitalin njerëzor të KLGJ-së dhe 

sistemit gjyqësor, sikurse shpenzimet financiare sipas zërave operativë. Gjithashtu, në 

këtë kapitull i kushtohet një rëndësi e veçantë veprimtarisë financiare të institucionit, si 

dhe nevojave buxhetore.  

-Zhvillimi i qëndrueshëm i sistemit gjyqësor i cili hedh dritë mbi aspekte të 

rëndësishme të institucionit dhe masave të marra në drejtim të garantimit të një gjyqësori 

sa më efiçent. Në këtë kapitull i kushtohet një vëmendje e veçantë planifikimit strategjik 

2022-2024, si dhe hartës së re gjyqësore. Ndërkaq, ky kapitull trajton edhe zhvillimin 

profesional të gjyqtarëve dhe stafit administrativ, si dhe burimeve njerëzore në 

institucion. Nga ana tjetër, nuk mund të mungonte edhe aspekti i teknologjisë së 

informacionit, i cili është analizuar në të gjithë komponentët e tij, ku përfshihen Qendra e 

Teknologjisë së Informacionit, zhvillimet në infrastrukturën ekzistuese të sistemeve 

teknologjike, si dhe udhërrëfyesi i sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve.  

-Angazhime dhe konkluzione. 

Lidhur me përmbledhjen e shkurtër të veprimtarisë dhe aktivitetit të KLGJ-së. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka përmbyllur me sukses vitin e tij të tretë të 

funksionimit si institucioni qeverisës i gjyqësorit. Ndonëse jo në kushtet më të 

përshtatshme, Këshilli gjatë vitit 2021 u angazhua maksimalisht, jo vetëm për të ruajtur 

ritmin e veprimtarisë së tij në kuadër të përmbushjes së kompetencave kushtetuese, 

ligjore edhe strategjike, por mbi të gjitha për të garantuar funksionalitetin e gjykatave, në 

funksion të ofrimit të shërbimeve gjyqësore efiçente për publikun.  

Pavarësia, integriteti, profesionalizmi, paanshmëria dhe llogaridhënia kanë qenë 

që në krye të herës dhe vazhdojnë të mbeten edhe gjatë vitit 2021, parimet kryesore në të 

cilat u bazua veprimtaria institucionale e Këshillit. Gjatë këtij viti evidentohen disa 

zhvillime të rëndësishme pozitive, ku vlen  të përmendim: 

1. Zhvillimin e 100 mbledhjeve plenare dhe miratimin e 607 vendimeve. 

2. Rifunksionalizimin e Gjykatës së Lartë përmes plotësimit të saj me 9 anëtarë  

dhe hapja e garës, për të gjitha vendet e mbetura vakante, përmes procedurës së ngritjes 

në detyrë të magjistratëve. Theksojmë se në mars të vitit 2021 janë emëruar 4 gjyqtarë 

dhe 2 të tjerë në korrik të po këtij viti. 
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3. Finalizimin e propozimit të përbashkët me Ministrinë e Drejtësisë, të hartës së 

re gjyqësore dhe organizimin e konsultimeve publike me të gjitha palët e interesuara, 

përfshirë gjyqtar, avokat, profesionistë të së drejtës, shoqërinë civile dhe komunitetin e 

biznesit.  

4. Me qëllim rritjen e efiçencës në sistemin gjyqësor, Këshilli ndërmori një sërë 

masash: 

a. Vijimin e zbatimit të reformës së administratës civile gjyqësore me qëllim 

garantimin e profesionalizimit, qëndrueshmërisë dhe integritetit në ushtrimin e 

funksioneve publike. Në funksion të kësaj reforme, u ndërmorën një sërë masash duke 

realizuar:  

 Rekrutimin  dhe shpërndarjen e 86  nëpunësve gjyqësorë në gjykata; 

 Përfundimin e verifikimit të kritereve ligjore, pasurisë dhe integritetit për 2/3 e 

kancelarëve në detyrë; 

 Verifikimin dhe pranimin në shërbim civil gjyqësor të 17 punonjësve nga të cilët 

7 këshilltarë ligjorë pranë njësisë ligjore të Gjykatës së Lartë dhe 10 ndihmës ligjorë në 

gjykatat e apeleve. 

b. Përgatitjen dhe rekrutimin e gjyqtarëve të rinj duke: 

Përcaktuar në 35 numrin/kuotat e kandidatëve për magjistratë “profili gjyqtar”, 

dhe 20 numrin e kandidatëve për këshilltarë (4 kuota) dhe për ndihmës ligjorë (16 kuota), 

për vitin akademik 2021-2022; Kryer verifikimin e kritereve dhe kushteve formalo-

ligjore si dhe pasurisë dhe figurës për 26 kandidatë. 

5. Këshilli gjithashtu vijoi bashkëpunimin me organet e rivlerësimit kalimtar të 

gjyqtarëve, duke depozituar pranë KPK-së 70 raporte të analizimit të aftësive 

profesionale të shoqëruara me 350 dosje gjyqësore për 70 subjekte (gjyqtarë) të 

rivlerësimit kalimtar. Nga fillimi i procesit të rivlerësimit janë dorëzuar pranë KPK-së 

352 raporte të analizimit të aftësive profesionale, duke përmbyllur 79% të të gjithë 

subjekteve që kanë paraqitur formularin e rivlerësimit pranë ish-Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë.  

6. Vazhdimin e plotësimit të paketës së akteve dhe vlerësimin etik-profesional të 

gjyqtarëve në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Ndërkaq, Këshilli ka hartuar dhe 

miratuar 72 raporte vlerësimi, si dhe ka përfunduar vlerësimin e 36 gjyqtarëve, duke 
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trajtuar me prioritet kandidatët që janë në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Lartë, gjykatat e posaçme dhe gjykatat e apeleve me qëllim funksionalizimin apo ruajtjen 

e funksionalitetit të tyre. 

7. Këshilli ka vijuar zbatimin e kompetencave të tij lidhur me përgjegjësinë 

disiplinore ndaj gjyqtarëve duke zhvilluar 10 procedime disiplinore, 6 prej të cilave kanë 

konkluduar në 3 masa “Shkarkimi nga detyra”, 1 masë “Vërejtje publike”, 1 masë “Ulje e 

përkohshme e pagës”, 1 masë “Pezullimi nga detyra, si dhe 4 procedime disiplinore janë 

përmbyllur me vendime jopërfundimtare.  

8. Me qëllim plotësimin e trupave gjyqësore, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka trajtuar 

744 kërkesa duke caktuar 920 gjyqtarë për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në 

gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme ose 5% më 

shumë se vitin e shkuar, si dhe ka përfshirë në skemë delegimi 14 gjyqtarë e ka 

transferuar me pëlqim 10 të tjerë.  

9. Vijimi i një qasje transparente komunikimi publik në mënyrë sa më 

profesionale dhe cilësore. Në këtë kontekst dhe në funksion të garantimit të 

transparencës, KLGJ: 

a. në zbatim të ligjit për të drejtën e informimit gjatë vitit 2021, ka trajtuar 55 

kërkesa për informacion, duke iu përgjigjur, brenda një afati të arsyeshëm, të gjithë 

kërkuesve të informacionit.  

b. ka vijuar me popullimin, me informacion dhe në kohë të arsyeshme, të faqes 

zyrtare të internetit të KLGJ-së, me të gjitha materialet dhe vendimmarrjet e Këshillit si 

dhe komunikimin e tyre në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për publikun përmes 

njoftimeve për shtyp.  

10. Në funksion të orientimit strategjik, Këshilli ka hartuar planin e dytë strategjik 

për periudhën 2022-2024 i cili i është nënshtruar një procesi gjithëpërfshirës dhe 

transparent konsultimesh me gjykatat, grupet e biznesit dhe shoqërinë civile që ushtron 

veprimtarinë në fushën e drejtësisë.  

11. Gjithashtu, me qëllim parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit, Këshilli 

ka hartuar e miratuar rregulloret për shqyrtimin e praktikave korruptive në KLGJ, hetimin 

administrativ të sinjalizimit, mbrojtjen e sinjalizuesve dhe ruajtjen e konfidencialitetit. 

Analiza e sistemit – gjetjet: 
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Për të ofruar një panoramë sa më realiste të situatës faktike të sistemit gjyqësorit 

për vitin që lamë pas, analiza vjen e kategorizuar sipas juridiksionit dhe nivelit të 

gjykatave, në përputhje me të dhënat statistikore të raportuara nga vetë gjykatat.  

Për sa i përket ngarkesës së përgjithshme të punës në gjykatat e të gjitha niveleve, 

theksohet se ngarkesa totale për gjykatat në vitin 2021 shënon një rritje të ndjeshme prej 

21.8% krahasuar me vitin 2020.  

Ngarkesa e punës në gjykata është përballuar nga vetëm 224 gjyqtarë ose 7.91 

gjyqtarë për 100.000 banorë. Ky raport është më pak se 40% e normës evropiane. Pjesa 

më e madhe e gjykatave kanë funksionuar me kapacitet të reduktuar të gjyqtarëve, nën 

70%, ndërsa në nivel kombëtar vetëm 62.4% e organikës së gjyqtarëve kanë qenë 

efektivisht në detyrë gjatë vitit 2021. 

Analiza statistikore evidenton një përkeqësim të disa indikatorëve të 

performancës, që në shumicën e rasteve ka ardhur si pasojë e kufizimeve të detyruara nga 

pandemia Covid-19 dhe veçanërisht nga ulja e ndjeshme e numrit të gjyqtarëve si 

rrjedhojë e ecurisë së procesit të Vetting-ut.  

Megjithatë, vlen të përmendet se gjykatat kanë bërë përpjekje për të ruajtur ritmin 

e zgjidhjes së çështjeve dhe për të mbajtur nën kontroll rritjen e stokut, pavarësisht uljes 

së numrit të gjyqtarëve efektivë dhe efekteve të pandemisë. 

Rendimenti mesatar i punës për gjyqtar në rang vendi gjatë vitit 2021 ka qenë 

mesatarisht pothuajse 536 çështje për gjyqtar, që shënon një rritje me 165 çështje (371.3 

çështje në 2020) më tepër krahasuar me një vit më parë. 

Më në detaj, treguesit e analizës së sistemit gjyqësor, sipas kategorive dhe 

juridiksioneve, mund të përmblidhen si vijon: 

Gjykata e Lartë e ka filluar vitin 2021 me një total prej 36 288 çështjesh në pritje 

të gjykimit. Ajo ka funksionuar me 39% të gjyqtarëve dhe 63.7% të administratës 

gjyqësore të parashikuar në organikë. Gjatë vitit 2021 në Gjykatën e Lartë janë regjistruar 

2859 çështje të reja dhe çdo gjyqtar ka pasur mesatarisht 5 341 çështje në ngarkim, 454 

nga të cilat i ka përfunduar në vitin 2021. Gjatë vitit raportues Gjykata e Lartë ka arritur 

të evadojë 3 325 çështje civile, administrative dhe penale, duke reduktuar stokun për vitin 

2022 me 1%, si dhe të shumëfishojë normën e likuidimit të çështjeve për të tria 
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kategoritë. Pavarësisht rritjes së efiçencës, në 31 dhjetor 2021 në Gjykatën e Lartë 

mbeten në pritje për t’u shqyrtuar 35 822 çështje (backlog-u i vitit 2021). 

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar e ka 

filluar vitin 2021 me një backlog prej 23 çështje në pritje të gjykimit dhe gjatë vitit 

raportues janë regjistruar 367 çështje të reja, 24% më shumë se në vitin 2020. Megjithëse 

ka funksionuar me 42% të gjyqtarëve dhe me ngarkesë të shtuar të çështjeve kjo gjykatë 

ka arritur të ketë një performancë pozitive duke ruajtur një stok të ulët të çështjeve të 

mbartura (6.4 % e ngarkesës totale), duke rritur rendimentin për gjyqtar me 64% nga 54.6 

çështje në vitin 2020, në 79.7 çështje të përfunduara për gjyqtar në vitin 2021, duke 

ruajtur një normë të likuidimit të çështjeve në masën 95%, si dhe duke ulur kohën e 

nevojshme për evadimin e çështjeve (DT) në vetëm 25 ditë.  

Gjykata e Posaçme për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar e ka nisur punën në 

janar 2021 me 158 çështje në pritje të gjykimit (backlog), 177% më shumë krahasuar me 

57 çështjet backlog në fillim të vitit 2020. Në gjykatë janë regjistruar 2 203 çështje të 

reja, 12.85% më shumë, krahasuar me një vit më parë. Ndonëse numri efektiv i 

gjyqtarëve në vitin 2021 është ulur, në krahasim me vitin paraardhës tërësia e treguesve 

të efiçencës në gjykatë është përmirësuar, ku vlen të përmendet se rendimenti mesatar për 

gjyqtar (ER) është rritur me 65%, duke arritur vlerën 304.50 çështje të përfunduara për 

gjyqtar, krahasuar me 185 në vitin 2020 dhe norma e likuidimit të çështjeve (CR) është 

99%, pra 4% më tepër se viti paraardhës. Ndërkaq, koha e nevojshme e përgjithshme për 

zgjidhjen e çështjes (DT) mbetet pothuaj njësoj.  

Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, kanë pësuar një rritje të backlog-

ut gjatë vitit 2021 me 24%, duke shënuar 22 702 çështje në të gjithë apelin. Për rritjen e 

backlog-ut ka kontribuar kryesisht Gjykata e Apelit Tiranë me 13 873 çështje (61% e 

backlog-ut total) dhe Vlora me 3 436 çështje (15% e backlog-ut total). Gjatë vitit 

raportues, janë regjistruar 17 162 çështje të reja (3 359 çështje më shumë se në vitin 

2020) të cilat janë kryesisht në Tiranë (38% e çështjeve) dhe në Vlorë (21% ). Ngarkesa 

mesatare për gjyqtar ka shënuar rritje në të gjithë grupin e gjykatave, ndërsa vlerësohet 

problematike rritja e ngarkesës në Tiranë me 2 572.7 çështje për gjyqtar (142% më e lartë 

se në 2020). Gjatë vitit 2021 gjykatat kanë shënuar përgjithësisht një përmirësim të 

treguesve të efiçencës, pasi rendimenti i gjyqtarëve të apelit është mesatarisht 348.3 
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çështje të gjykuara për gjyqtar, 53% më e lartë krahasuar me vitin 2020, ndërsa treguesi i 

kohës së nevojshme për zgjidhjen e çështjes (DT) është 893.9 ditë. Krahasuar me një vit 

më parë shqyrtimi në apel është shkurtuar me 19.8 ditë ose 2%, përjashtuar Gjykatën e 

Apelit Tiranë ku tendenca aktuale që nevojitet për zgjidhjen e çështjes është 5820.1 ditë. 

Ndërkaq, norma e likuidimit të çështjeve (CR) gjatë vitit 2021 është 93%, krahasuar me 

66% që shënohej në vitin 2020. 

Gjykatat e shkallës së parë, juridiksioni i përgjithshëm kanë pasur një ngarkesë 

totale të backlog-ut nga viti 2020 prej 28 654 çështjesh (29% më shumë se një vit më 

parë) nga të cilat 42% (12 032 çështje) në Gjykatën e Tiranës. Gjykatat e shkallës së parë, 

juridiksioni i përgjithshëm, kanë funksionuar me 70% të gjyqtarëve. Gjatë vitit 2021 janë 

regjistruar 110 821 çështje të reja (46% më shumë se viti paraardhës). Vendin e parë me 

42 513 çështje (38% e totalit) e zë Tirana, ndërsa vendin e dytë me 8 666 çështje (8% e 

totalit) e mban Durrësi. Treguesit e efiçencës janë përmirësuar duke shënuar rritje të 

rendimentit mesatar të gjyqtarëve në këtë grup. Rendimenti mesatar është 547.2 çështje 

për gjyqtar, ndërkaq norma e likuidimit të çështjeve civile (CR Civil) është mesatarisht 

99 %, ndërsa për çështjet penale (CR Penal) është 100%. Vlen të theksohet se një çështje 

civile gjykohet në shkallë të parë mesatarisht për 119.7 ditë ndërsa një çështje penale për 

68.1 ditë. Ngarkesa mesatare për gjyqtar dhe norma e efiçencës për gjyqtar tregojnë 

disbalancë të theksuar mes gjyqtarëve të të njëjtit nivel, shkaktuar nga ngarkesa e ulët e 

këtyre gjykatave. Pavarësisht treguesve të efiçencës në fund të vitit 2021 stoku është 

rritur me 7 925 çështje. Në fund të vitit 2021 mbeten në pritje të gjykimit 36 579 çështje 

nga të cilat 53 % (19 374 çështje) i përkasin Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Gjykata Administrative e Apelit e ka filluar vitin 2021 me 15 157 çështje në pritje 

për t’u gjykuar, 18% më shumë se në vitin 2020. Gjatë vitit raportues janë regjistruar në 

këtë gjykatë edhe 4145 çështje të reja ose 399 çështje (11%) më shumë se një vit më parë. 

53% e gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Apelit janë përballur me një ngarkesë 

mesatare prej 2793.3 çështje për gjyqtar (77% më të lartë krahasuar me një vit më parë). 

Treguesit e efiçencës vazhdojnë përkeqësimin e nisur në vitin 2020, duke shënuar rritje të 

backlog-ut dhe zgjatje të afateve të gjykimit. Ndërkaq, norma mesatare e efiçencës për 

gjyqtar (ER) është 128 çështje (2% më pak, krahasuar me vitin 2020), norma e likuidimit 

të çështjeve (CR) është ulur nga 37% në vitin 2020, në 21% në vitin 2021, si dhe 
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tendenca për zgjidhjen e çështjeve sot është 7577.8 ditë. Ky afat është rritur me 88. 5% 

në krahasim me një vit më parë. 

Gjykatat administrative të shkallës së parë, e kanë filluar vitin 2021 me 5 584 

çështje në pritje për t’u gjykuar nga gjykatat administrative të shkallës së parë, vlerë 24% 

më e lartë kjo krahasuar me vitin paraardhës. Backlog-u gjendet kryesisht në Gjykatën e 

Durrësit 35% e totalit (1958 çështje), në Tiranë 28% (1574 çështje) dhe 20% (1143 

çështje) shënohen në Shkodër. Gjatë vitit janë regjistruar 15 802 çështje të reja nga të 

cilat 45% në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe gjykimi është kryer 

nga 87.4% e gjyqtarëve të parashikuar. Gjykatat administrative të shkallës së parë kanë 

shënuar rritje të ngarkesës së gjykatës me 24% më shumë backlog dhe 16% më shumë 

çështje të reja të regjistruara në krahasim me vitin 2020, si dhe një rritje të ngarkesës së 

gjyqtarëve në 785.07 çështje për gjyqtar, krahasuar me 593.5 çështje/gjyqtar në vitin 

2020. Ndërkaq, është shënuar rritje e rendimentit të gjyqtarëve në 499.7 çështje nga 376 

çështje të gjykuara për gjyqtar në vitin 2020 , si dhe është shënuar një normë nën 100% të 

likuidimit të çështjeve në 4 gjykata (Durrës, Gjirokastër, Tiranë, Vlorë). Përjashtuar 

Durrësin, gjykimi kryhet brenda afate të arsyeshme ligjore me një tregues DT mesatar 

prej 214.4 ditë. 

Angazhimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2021: 

Në përfundim, raporti thekson se Këshilli i dedikuar për garantimin e pavarësisë 

dhe mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, i vetëdijshëm dhe në njohje të thellë të situatës së 

tij, angazhohet që gjatë vitit 2022, të punojë për përmbushjen e një sërë prioritetesh, ndër 

të cilat:  

Vijimi i hartimit dhe miratimit të akteve nënligjore të nevojshme me fokus 

adresimin në kohë të nevojave të sistemit gjyqësor me qëllim zbatimin e reformës në 

drejtësi; 

Përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve kandidatë për 

emërim në Gjykatën e Lartë dhe plotësimin e kësaj gjykate me 19  gjyqtarë deri në fund 

të vitit 2022.  

Fillimin e zbatimit të propozimit të përbashkët të hartës së re gjyqësore, pas 

miratimit të saj me Vendim të Këshillit të Ministrave. 
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Monitorimin e vazhdueshëm të situatës së burimeve njerëzore në gjykata, duke u 

angazhuar në kryerjen rigoroze të procedurave ligjore për emërimin, ngritjen në detyrë, 

transferimin e gjyqtarëve me qëllim plotësimin për sa është e mundur të organikës së 

gjykatave të të gjitha niveleve me fokus më të veçantë në gjykatat e apeleve dhe ato të 

Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

 Përfundimin e procedurës së emërimit të gjyqtarëve në gjykatat e apeleve për 16 

pozicione të lira me qëllim plotësimin për sa është e mundur të organikës së këtyre 

gjykatave. 

 Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për 4 pozicione të lira, në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe 4 pozicione 

të lira, në Gjykatën e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe 

emërimin me prioritet të gjyqtarëve të cilët konfirmohen në detyrë nga organet e 

rivlerësimit kalimtar. 

Bashkërendimin e punës dhe vijimin e bashkëpunimit me organet e rivlerësimit 

kalimtar, për sa i përket dorëzimit të raporteve të aftësive profesionale në kohë dhe duke 

synuar përmbylljen e procesit të rivlerësimit kalimtar të të gjithë subjekteve brenda afatit 

2-vjeçar të mandatit të këtyre organeve. 

Vazhdimin e zbatimit të procesit të vlerësimit etik-profesional të gjyqtarëve në 

përputhje me skemën e re të vlerësimit të gjyqtarëve, duke i dhënë prioritet vlerësimeve 

etike-profesionale të gjyqtarëve që kandidojnë për ngritje në detyrë.  

Përfundimin e verifikimit të kancelarëve në detyrë apo rekrutimin rishtazi të tyre, 

në përputhje me Rregulloren mbi “Procedurën e verifikimit të plotësimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e 

Lartë dhe për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit”. 

Zbatimin e rregullave të etikës për gjyqtarët përmes forcimit të bashkëpunimit me 

Këshilltarin e Etikës dhe përpilimit të manualit praktik zbërthyes të këtyre rregullave.  

Kërkesat e parashikuara për Kuvendin në këtë raport. 

Për sa më sipër, Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkon mbështetjen e Kuvendit të 

Republikës së Shqipërisë në lidhje me mbështetjen financiare, për zbatimin konkret të 

hartës së re gjyqësore, përmes: 
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Investimeve infrastrukturore për gjykatat në nevojë, si për shembull Gjykata e 

Lartë, Gjykata e Tiranës, etj.; 

Rritjes së burimeve njerëzore me numrin e nevojshëm të punonjësve, në përputhje 

me raportin e fizibilitetit për zbatimin të hartës së re gjyqësore;   

Dizenjimin dhe krijimin e sistemeve bashkëkohore të teknologjisë së 

informacionit për sistemin e drejtësisë.  

Ky ishte relacioni shoqërues i projektraportit mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe 

veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2021. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Shehu! 

Nëse nuk keni komente, kalojmë në miratimin e projektvendimit “Për miratimin e 

raportit vjetor për gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, për vitin 2021” 

Ilir Rusi: Pro. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Yllka Rupa: Dakord.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Ilir Rusi: Vendim “Për miratimin e Raportit vjetor për gjendjen e sistemit 

gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për vitin 2021”- 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në nenin 82 të ligjit nr.115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, vendosi: 

1. Miratimin e “Raport mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2021”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

   

  

* * * 

(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 20.04.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

Vendimin nr.12, datë 18.01.2019, “Për miratimin e strukturës organizative të 

administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor”, të ndryshuar”, i përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.2 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:00 

dhe mbaroi në orën 16:26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (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) 

 
2 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 5-ta në rendin e ditës. 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike.  

2. Etrita Petriti, Drejtore e Burimeve Njerëzore. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në Vendimin nr.12, datë 18.01.2019, 

“Për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor”, 

të ndryshuar”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

 

Ilir Rusi: Me mirëkuptimin tuaj për kapërcimin në rendin e ditës, vazhdojmë me 

pikën 5 (sipas rendit të ditës). 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në Vendimin nr.12, datë 

18.01.2019, “Për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, të ndryshuar”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit, për të cilin do të relatojë Drejtoresha e Burimeve Njerëzore, 

Etrita Petrit, “online”.  

 

Etrita Petriti: Faleminderit të nderuar! 

Me vendimin nr. 72, të datës 23.02.2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor, miratoi 

detajimin e numrit të punonjësve për vitin 2022. Me detajimin e pozicioneve për vitin 

2022 kemi të miratuar 3 pozicione pune për Këshillin e Lartë Gjyqësor, pra kemi një 

ndryshim të numrit të pozicioneve të punës në strukturën aktuale nga 125 pozicione për 

vitin 2021, kalojmë në një numër 128 pozicione për vitin 2022. 
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Më konkretisht, tre pozicionet janë: 

-1 (një) pozicion Këshilltar Ekonomik, i Komisioneve të Përhershme, në Njësinë 

Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme; 

-1 (një) pozicion Specialist për Sigurinë e Gjykatave, në Sektorin e Administrimit 

Gjyqësor dhe Standardeve, në Drejtorinë e Organizimit të Gjykatave dhe Standardeve, në 

Departamentin e Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë së Informacionit; 

-1 (një) pozicion Shofer Administrate, në Sektorin e Shërbimeve Administrative, 

në Drejtorinë e Shërbimeve Administrative, në Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Administrative. 

Ndodhur në kushtet kur kemi të detajuar edhe të miratuar tre pozicionet plus në 

strukturën aktuale të Këshillit të Lartë Gjyqësor, propozojmë pasqyrimin dhe shtimin e 

këtyre pozicioneve në strukturën aktuale të miratuar me vendimin nr. 12, datë 18.01.2019 

nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, ndryshuar me vendimin nr. 80, datë 30.05.2019 të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Ju faleminderit! 

Nëse nuk ka ndonjë koment apo pyetje nga anëtarët e Këshillit, do kaloja në  

miratimin e projektvendimit “Për një ndryshim në Vendimin nr.12, datë 18.01.2019, “Për 

miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor””. 

Ilir Rusi: Pro. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Yllka Rupa: Dakord.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Ilir Rusi: Ju faleminderit! 
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Vendim “Për një ndryshim në Vendimin nr.12, datë 18.01.2019, “Për miratimin e 

strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor””, Këshilli vendosi: 

 1. Në Vendimin nr.12, datë 18.01.2019, “Për miratimin e strukturës organizative 

të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor”, të ndryshuar, bëhet një ndryshim në 

strukturën organizative të administratës, i cili është pasqyruar në strukturën dhe 

organigramën bashkëlidhur këtij vendimi. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Nëse nuk kemi çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja deklarohet e mbyllur. 

Faleminderit për durimin!  

  

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


