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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 05.05.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e 

vlerësimit 2013 – 2016, të gjyqtarit {...}”, (relatore znj. Irena Plaku). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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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Shënim: Zonja Fatmira Luli futet në mbledhje gjatë trajtimit të çështjes së parë të rendit 

të ditës. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

8. {...}, magjistrat. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

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

gjyqtarit {...}”, (relatore znj. Irena Plaku) 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datës 5 maj 

2022. Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot janë 13 çështje.  

Nëse nga ana e kolegëve nuk ka diskutime mbi rendin e ditës, unë do të propozoja 

që të kalonim me shqyrtimin e çështjes së parë që ka të bëjë me shqyrtimin e 

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

vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013-2016, të gjyqtarit {...}”.  

Siç jeni në dijeni, nga ana e gjyqtarit është kërkuar që të dëgjohet dhe të jetë i 

pranishëm në seancën dëgjimore të shqyrtimit të vlerësimit të tij profesional, kështu që e 

ftojmë gjyqtarin {...}. 

 

(Hyn në sallë gjyqtari {...}.) 
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 Naureda Llagami: Përshëndetje zoti {...}! 

 Siç jeni vënë në dijeni, nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, në ditën e sotshme 

do të merret në shqyrtim projektvendimi “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

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

Relatore e këtij projektvendimi është zonja Irena Plaku. 

 Duke pasur parasysh procedurën që Këshilli, ju keni parashtruar kundërshtimet 

dhe keni kërkuar që të dëgjoheni. 

 Fillimisht fjala do t’i jepet relatores për të parashtruar projektvendimin, raportin 

tuaj të vlerësimit. Më pas do t’ju jepet fjala juve, pa kaluar në përsëritje për çka ju keni 

depozituar pranë Këshillit në formën e kundërshtimeve, duke u fokusuar në gjëra të tjera. 

Më tej ju do të vazhdoni jashtë për të lejuar Këshillin që të marri vendim lidhur me 

raportin e vlerësimit. 

 Atëherë, pa humbur kohë, fjalën ia jap zonjës Plaku. 

 

 Irena Plaku: Procedura e vlerësimit të gjyqtarit {...}, ka filluar me vendimin nr. 

207, datë 20.05.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Është caktuar fillimisht si relatore 

për vlerësimin anëtarja znj. {...}; Nëpunës përgjegjës për vlerësimin znj. Esmerilda 

Habili.  

Me urdhrin e datës 15.06.2021, relatori ka disponuar me vendim për përcaktimin 

e kategorisë së çështjeve. Bazuar në urdhrin e relatorit, në datën 18.06.2021, në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Përmet është zhvilluar në mënyrë elektronike shorti për përzgjedhjen e 

6 (gjashtë) çështjeve për vlerësim. 

Me vendimin nr. 14, datë 17.01.2022 “Për caktimin e relatorit në procedurat e 

vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduara për shkak të mbarimit të mandatit të 

anëtares së Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. {...}”, është hedhur shorti, ndërsa jam caktuar 

unë si relatore për vlerësimin e gjyqtarit.  

Gjyqtari është njoftuar rregullisht nëpërmjet postës elektronike për anëtarin e 

caktuar dhe brenda 3 ditëve, ka konfirmuar marrjen dijeni duke deklaruar se nuk ka 

konflikt lidhur me anëtarin e përcaktuar si relator. 

Me vendimin e datës 25.03.2022, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale (KVEVP), pasi gjeti të plotë dokumentacionin e dosjes, 
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vendosi vijimin e procedurës së vlerësimit, me njoftimin e projektraportit të vlerësimit 

me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016, për gjyqtarin {...}. Ashtu siç 

jeni njoftuar, gjyqtari pasi është njohur me projektraportin e vlerësimit ka paraqitur 

kundërshtimet e tij brenda afatit ligjore, kundërshtime të cilat i janë njoftuar menjëherë në 

rrugë elektronike të gjithë anëtarëve të Këshillit. 

Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit janë përdorur këto burime: 

Formulari i vetëvlerësimit profesional të gjyqtarit, i protokolluar me nr.{...}prot., 

datë 27.01.2017; Të dhënat e dosjes personale të gjyqtarit; Të dhënat statistikore për 

periudhën e vlerësimit; Dosje që i përkasin procedurës së vetting-ut. 

Konkretisht janë objekt vlerësimi 3 vendimet e zgjedhura nga vetë gjyqtari, 5 

dosje të hedhura në short gjatë procedurës së vlerësimit kalimtar dhe 6 dosje të shortuara 

të procedurës së vlerësimit trevjeçar, të cilat janë përshkruar në mënyrë të hollësishme në 

projektraportin e vlerësimit të njohurive profesionale nga faqja 7 deri në faqen 41 të 

projektraportit. 

Do paraqesë edhe kundërshtimet të cilat ka paraqitur gjyqtari, duke u fokusuar në 

çdo moment të projektraportit. 

Në lidhje me analizimin e këtyre dosjeve, gjyqtari ka paraqitur disa pretendime 

lidhje me konstatimet, për të cilat ai nuk ka pretenduar se janë të pavërteta apo që nuk 

janë paraqitur me korrektësi nga relatori. Vlerësohet të sqaroj se të gjitha konstatimet e 

pasqyruara në projektraport janë konstatimet të vërejtura nga unë si relatore në dosjen e 

hedhura në short pas fillimit të procedurës së vlerësimit për efekt gradimi, duke i 

pasqyruar ato të mënyrë të plotë pa bërë një vlerësim të tyre.  

Në kundërshtimet tek pjesa e parë është sqaruar nga ana e gjyqtarit: Sa i përket 

mungesës së dispozitivit (në proces verbal/ apo shënimet e sekretares një gjë e tillë është 

konstatuar në dosje, por është evidentuar se janë shënime të sekretares dhe jo 

procesverbali i seancës, i cili është në formatin audio sipas nenit 118 të K.Pr.C.  

Po të shohësh faqen 14 të projektraportit të vlerësimit, një fakt i tillë nuk është 

marrë parasysh në caktimin e pikëzimit të gjyqtarit për secilin nga kriteret e vlerësimi, 

por thjesht është evidentuar se çfarë është konstatuar në dosje, që në fakt një rrethanë e 

tillë është konstatuar dhe nga raporti për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit të hartuar nga ish-KLD-ja, i cili është burim vlerësimi. Fakti se një konstatim 

i tillë nuk është marrë parasysh në vlerësim konstatohet dhe në konkluzionet që janë 
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arritur për këtë dosje (konkluzione që në fakt janë dhënë për çdo dosje), ku në përfundim 

është vlerësuar se nuk është konstatuar asnjë problem si me seancat, afatet e gjykimit, 

pjesët e vendimit etj. (po të shikojmë faqen 16 të projektraportit). 

Në lidhje me dosjen 9 (e  cila i përket dosjes 4 të hedhur në short pas fillimit të 

procedurës së vlerësimit), edhe për këtë vlen e njëjta logjikë sepse janë përshkruar në 

mënyrë të detajuar çfarë është konstatuar nga ana e relatores. Nga ana e vlerësuesit janë 

përcaktuar me saktësi çfarë është konstatuar në dosje, janë pasqyruar gjithmonë shkaqet e 

shtyrjes së seancës apo të moszhvillimit të tyre sipas shënimeve të mbajtura nga 

sekretarja. As nuk është shtuar apo pakësuar ndonjë gjë. Janë konstatime të pasqyruara në 

mënyrë të përmbledhur dhe konkluzionet e arritura në faqen 32 të projektraportit. 

Konkretisht janë konstatuar se janë zhvilluar 33 seanca (sipas akteve të ndodhura në 

dosje), 5 seanca përgatitore, 1 prej të cilave nuk është realizuar për shkak të 

mosprezencës së gjyqtarit. Domethënë janë relatuar të gjithë shkaqet e shtyrjes së 

seancave, që mos t’i sqaroj me detaje. Janë zhvilluar gjithsej rreth 28 seanca gjyqësore, të 

cilat kanë qenë jo produktive për shkak të mosnjoftimit të njërës palë të paditur, 

mosparaqitjes së palëve, të ekspertit apo të mosnjoftimit të njërës prej palëve të paditura. 

Sipas këtyre të dhënave ka rezultuar se në total rreth 17 seanca kanë qenë joproduktive 

dhe 11 mund të themi se kanë qenë më efektive por mund të menaxhoheshin edhe më 

mirë nga gjyqtari. Referuar llojit të posaçëm të gjykimit, i cili është pjesëtim pasurie dhe 

dispozitave procedurale që rregullojnë këtë gjykim, i ndarë në dy faza, nga ana e 

vlerësuesit, referuar dispozitave nenit 371 dhe 372 është vlerësuar se nuk është e 

nevojshme caktimi i seancë përgatitore. 

Gjyqtari ka paraqitur pretendime lidhur me këtë fakt, duke cituar nenin 181 të 

K.Pr.C. që gjykimi fillon nga fillimi me pretendimin se çështja është kthyer rigjykim. 

Vlerësoj të saktësoj se një gjë e tillë është e saktë, por kur çështja kthehet për rigjykim, 

gjyqtari duhet ta rifillojë shqyrtimin nga e para, duke ndjekur rekomandimet apo detyrat e 

lënë nga gjykatat më e larta. Por siç e kam theksuar, këtu jemi përpara një gjykimi të 

posaçëm siç është “pjesëtimi i sendit në bashkëpronësi” të rregulluar nga nenet 369 e 

vijues të K.Pr.C., i cili zhvillohet në dy faza, në rast se faza e parë e pjesëtimit ka marrë 

formë të prerë, e si e tillë nuk merret dhe nuk është marrë në shqyrtim nga kjo gjykatë, 

pasi vendimi i fazës së parë është marrë në shqyrtim dhe faza e parë nuk është shqyrtuar 

nga ky gjyqtar. Neni 371 nuk e lidh fillimin e fazës së dytë të gjykimit të pjesëtimit me 
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faktin në rast se çështja është kthyer apo jo për rigjykim apo palët nuk kanë ankim, por e 

lidh vetëm me faktin se ankimi ka marrë formë të prerë. Neni 371 përcakton se gjykimi 

vijon me dëgjimin e palëve dhe me caktimin e ekspertit. Kjo rrethanë e tillë është marrë 

parasysh në pjesën organizative të gjyqtarit, në kriterin për sa i përket “Aftësive 

organizative të gjyqtarit”.  

Gjyqtari ka pretenduar se shkaqet e shtyrjes së seancës nuk vareshin nga sjellja e 

tij. Siç konstatohet qartë në projektraport, janë analizuar me detaje të gjitha rrethanat që 

kanë çuar në shtyrjen e çdo seance përgatitore e gjyqësore, të cilat siç e sqarova më sipër, 

vetëm për këtë çështje për të cilën gjyqtari ka paraqitur pretendime, janë rreth 28 seanca 

gjyqësore dhe këto seanca i përkasin, siç e theksuam, vetëm fazës së dytë të pjesëtimit të 

pasurisë së paluajtshme, të gjykuar nga gjyqtari.  

Sa i përket pretendimit se seancat janë shtyrë për njoftim, por dhe sjelljes së 

palëve, vlerësoj të saktësoj se është detyrë e gjyqtarit që të kujdeset për kontrollin e 

njoftimit si dhe për menaxhimin e sjelljes së palëve në seancë apo menaxhimit të 

kërkesave të tyre të vazhdueshme, duke u shprehur me vendim dhe urdhra edhe për palë 

problematike, të cilat në fakt janë vënë në dukje në projektraport që kanë qenë të tilla. 

Gjithashtu metodologjia e vlerësimit ka parashikuar se numri i lartë i seancave tregon 

pikërisht aftësitë organizative të gjyqtarit, duke i kategorizuar në tre nivele vlerësimi,  

mbi 3 seanca dhe shkallë e dobët e aftësisë – 3 pikë, mbi 3 seanca dhe shkallë mesatare e 

aftësisë – 9 pikë dhe 1-3 seanca dhe/ose shkallë shumë e lartë e aftësisë – 15 pikë.  

Për këtë tregues, gjyqtari është vlerësuar në nivelin e dytë të vlerësimit mbi 3 

seanca dhe me shkallë mesatare e aftësisë, aftësi e cila kurrsesi nuk është vlerësuar vetëm 

për një çështje. Janë vlerësuar të gjitha çështjet duke u numëruar të gjitha seancat për të 

gjitha vendimet objekt vlerësimi. Megjithatë është vlerësuar se një numër kaq i lartë i 

seancave në një çështje nuk mund të shkojë në një vlerësim me shkallë më të lartë të 

aftësisë për këtë nënkategori, aq më tepër kur në këtë fazë, siç e kam theksuar, jemi në 

fazën e dytë të gjykimit dhe afati minimal i gjykimit prej 6 muajsh merret parasysh për të 

dyja fazat, por pa u llogaritur këtu koha kur ndaj vendimit është bërë ankim apo është 

shqyrtuar nga ndonjë gjykatë tjetër.   

Lidhur me dosjen 11, atëherë edhe në këtë dosje kam evidentuar të gjitha 

rrethanat që kam konstatuar në dosje, asgjë më shumë. Gjyqtari në kundërshtimet e tij ka 

marrë në analizë se pse ai ka marrë një vendim për pranimin e gjykimit të shkurtuar, por 
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një rrethanë e tillë nuk është marrë në shqyrtim në projektraport, pasi në vlerësimin e 

gjyqtarit nuk merret në konsideratë mënyrën se si gjykata ka marrë apo ka arritur në një 

vendim të caktuar në kuadër të një gjykimi. Një rrethanë e tillë është marrë në 

konsideratë për vlerësimin e gjyqtarit në kriterin e aftësive profesionale, sa i përket 

analizës së dispozitave procedurale dhe përdorimit të standardeve të vendosura nga 

vendimet unifikuese apo vendimet e gjykatës kushtetuese, analizën e jurisprudencës. 

Gjithashtu, vlen të theksoj se nga ana ime janë marrë në konsideratë dhe janë lexuar dhe 

vendimet e ndërmjetme të arsyetuara, të cilat ndodheshin në secilën dosje objekt 

vlerësimi, pra nuk jam mjaftuar vetëm me vendimin përfundimtar (siç ka pretenduar 

gjyqtari), por është marrë në tërësi dhe është marrë në tërësi dosja dhe vendimet e 

ndërmjetme dhe ku në disa prej dosjeve kam thënë që ndodhen edhe vendimet e 

ndërmjetme të analizuara.  

Megjithatë konstatohet se në të gjithë këto kundërshtime të paraqitura nga 

gjyqtari, ai në asnjë moment nuk kundërshton vërtetësinë e tyre, por i ka marrë në 

analizë, duke kërkuar një vlerësim tjetër pikësh në lidhje me vlerësimin e aftësive 

profesionale nga ajo e vlerësuar nga komisioni për dy kriteret e vlerësimit për të cilat ai 

ka paraqitur kundërshtimet. 

Për këtë arsye, duke qenë se gjyqtari ka paraqitur kundërshtimet përkatëse, do të 

relatoj në mënyrë të përmbledhur projektraportin e vlerësimit, në kushtet kur jeni njohur 

paraprakisht si me projektaktin ashtu dhe me kundërshtimet e gjyqtarit. 

Vura në dukje vetëm konstatimet meqenëse është pjesa e parë e projektraportit, në 

mënyrë që të jemi më të qartë. 

Atëherë, vlerësimi është bërë për katër kriteret: 

a) aftësitë profesionale të gjyqtarit;  

b) aftësitë organizative;  

c) etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale të gjyqtarit;  

ç) aftësitë personale dhe angazhimi profesional.  

Siç e theksova, gjyqtari ka paraqitur kundërshtimin për dy nga këto kritere, 

konkretisht për: “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, për të cilën është vlerësuar me 90 

pikë dhe “Aftësitë organizative”. 

Në lidhje me “Aftësitë profesionale”, konkretisht për nënkriterin për “Aftësinë  

për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, 
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në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, 

rezulton se gjyqtari në përgjithësi ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë dhe të 

saktë të fakteve të çështjes, përcaktimin e natyrës së mosmarrëveshjes si dhe identifikimit 

të normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale që gjejnë zbatim në funksion 

të zgjidhjes së mosmarrëveshjes/çështjes, duke u vlerësuar aftësia e gjyqtarit si shumë e 

latë, duke u pikëzuar me 25 pikë.  

Sa i përket kriterit “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, 

referuar të gjitha burimeve të vlerësimit, është vlerësuar se në çështjet civile gjyqtari 

përgjithësisht interpreton normën juridike vetëm në përputhje me faktin dhe provat e 

lejuara dhe të marra në shqyrtim, duke iu kushtuar më shumë rëndësi analizimit të 

provave mbi bazën e të cilave gjykata arrin në një përfundim të caktuar kjo edhe duke 

marrë parasysh faktin se natyra e çështjeve nuk ka qenë komplekse por nuk ka kryer një 

analizë në aspektin abstrakt të tij (pra duke identifikuar në mënyrë specifike qëllimin, 

funksionin apo duke përcaktuar kushtet dhe kriteret që duhet të plotësohen në mënyrë 

kumulative që të gjejë zbatim pretendimi dhe kërkimi i palës). Por në vendim gjyqësor 

me objekt “shpërblim dëmi”, konstatohet se gjyqtari ka interpretuar në mënyrë abstrakte 

dispozitat që lidhen me shpërblimin e dëmit, neni 608 dhe 609 të Kodit Civil, duke marrë 

në analizë elementët e dëmit dhe duke i gërshetuar me rrethanat e faktit të provuara gjatë 

gjykimit, por edhe në këtë analiza ka qenë shumë e përmbledhur. Gjithashtu, gjyqtari ka 

interpretuar në mënyrë abstrakte dhe nenin 132 të K. Familjes (është e vetmja dispozitë 

që është interpretuar në mënyrë abstrakte) për të përcaktuar shkaqet në lidhje me 

zgjidhjen e martesës ligjore ndërmjet palëve. Po ashtu gjyqtari interpreton dispozitat 

materiale në lidhje me zgjidhjen e pasojave ligjore që rrjedhin nga mbarimi i martesës, 

siç është ajo e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore dhe detyrimit për ushqim, të cilat janë 

pasoja ligjore që nuk lidhen me kërkimet e palëve por edhe këtu duke i interpretuar në 

mënyrë përmbledhur me rrethanat e faktit. 

Në vendimet penale objekt vlerësimi është konstatuar se gjyqtari aplikon normën 

ligjore mbi faktet e çështjes, vetëm duke e cituar atë (pa treguar përmbajtjen e normës) -

ajo që konstatoj është që norma penale për të cilën dënohet një i pandehur nuk është 

cenuar përmbajtje e normës - duke bërë një zbërthim të shkurtër të saj (rreth një fjali) 

sipas elementëve të figurës së veprës penale apo kushteve dhe kritereve të aplikimit të 

normës procedurale, duke evidentuar dhe analizuar elementët e figurës së veprës penale 
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konkrete në raport me faktet konkrete të provuara gjatë gjykimit. Konstatohet jo vetëm 

identifikimi por edhe interpretimi i ligjeve të posaçme në ato raste kur dispozita penale 

materiale është blankete, duke cituar ligjin dhe dispozitën përkatëse, konkretisht në 

veprën penale të “Shkeljes së Rregullave të qarkullimit rrugor”, duke cituar Kodin 

Rrugor, si dhe veprën penale të “Ndihma për kalim të paligjshëm të Kufijve”, duke cituar 

ligjin nr.108/2013 “Për të huajt”. Pothuajse në të gjitha vendimet penale të themelit, për 

të mbështetur argumentimin mbi masën e dënimit, lidhur me llojin dhe masën e dënimit, 

gjyqtari interpreton në mënyrë të përmbledhur nenin 47 të Kodit Penal, duke përcaktuar 

rrethanat që merren në konsideratë në caktimin dhe individualizimin e dënimit, dhe duke 

i aplikuar ato mbi rastin konkret, në mbështetje të vlerësimit për përshtatshmërinë e 

masës së dënimit. Gjithashtu në rastet e aplikimit të alternativave të dënimit (neni 59 i K. 

Penal), gjyqtari ndalet shkurtimit kryesisht në funksionin dhe kushtet që duhet të 

përmbushen për të përfituar i pandehuri dënimin alternativ të parashikuar në nenin 59 të 

K. Penal, ku kryesisht përqendrohet tek rrezikshmëria e veprës dhe e autorit, mungesës së 

rrethanave rënduese. 

Për sa i përket interpretimit të dispozitave procedurale civile dhe penale, gjyqtari i 

jep rëndësinë e duhur më shumë sesa interpretimit të normës, zbatimit të saj, jo vetëm për 

sa i përket aspekteve meritore, por edhe atyre procedurale në rastin kur ngrihen çështje të 

procedurës, sidomos në marrjen e vendimeve të ndërmjetme apo kur është vetë dispozita 

procedurale ajo që vjen në ndihmë të zgjidhjes së çështjes në themel. 

Në të 3 çështjet penale burim vlerësimi konstatohet se gjyqtari nuk interpreton 

dispozitat e nenit 403 dhe 404 të K.Pr.C. në lidhje me pranimin e kërkesës për gjykim të 

shkurtuar, duke mos e cituar apo referuar këtë dispozitë, megjithatë bën një arsyetim të 

drejtë se kur një kërkesë e tillë duhet pranohet ose jo nga gjykata. Konstatohet se në 

rastin e pranimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar ai citon vetëm nenin 406 të K.Pr.C. 

në lidhje me pasojën sa i përket uljes së dënimit me 1/3 të tij, por edhe në këtë rast duke 

mos e cituar përmbajtjen e dispozitës në mënyrë eksplicite. 

Në çështjet civile, duket se gjyqtari i kushton një rëndësi të veçantë citimit dhe 

analizimit të dispozitave procedurale në lidhje me vendimet e ndërmjetme të marra gjatë 

gjykimit, siç janë ato për saktësimin, shtimin apo pakësimin e objektit të padisë, mbi 

barrën e provës në lidhje me lejimin e vlerësimin e provave shkresore, me ekspert e me 

dëshmitar. Gjithashtu, konstatohet se gjyqtari interpreton në raport me rrethanat konkrete 
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të provuara gjatë gjykimit dhe dispozitat e tjera procedurale që i referohen zgjidhjes së 

çështjes në themel, siç është neni 388, neni 609 dhe 610 i K.Pr.C. 

Në lidhje me aftësinë e gjyqtarit për të përdorur jurisprudencën relevante, në 

tërësinë e vendimeve të analizuara, rezulton që në disa raste gjyqtari të ketë identifikuar 

dhe përdorur jurisprudencën relevante në mbështetje të argumenteve në lidhje me 

interpretimin e ligjit material e procedural dhe zbatimin e tij në mbështetje të 

argumenteve në lidhje me interpretimin e ligjit procedural dhe zbatimin e tij. Konkretisht 

rezulton se gjyqtari ka referuar dhe zbatuar në pranimin ose jo të kërkesës për të 

proceduar më gjykim të shkurtuar, vendimi unifikues nr. 2, datë 29.01.2013 i Kolegjeve 

të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, por nuk rezulton të jetë përdorur dhe arsyetuar 

standardi kushtetues në lidhje me këtë institut të vendosur me vendimin nr.4/2012 të 

Gjykatës Kushtetuese. Gjithashtu, është cituar dhe përdorur për arsyetimin e vendimit, 

për të identifikuar kushtet e ekzistencës së një veprimi juridik, vendimi unifikues me 

nr.1/2009 i Gjykatës së Lartë (por pa cituar atë çka ka unifikuar ky vendim) si dhe 

vendimi unifikues me nr.12/2007 për të përcaktuar provueshmërinë e dëmit dhe figurat e 

tij, ku dhe në këtë rast është cituar se është marrë në vlerësim nga gjykata në dhënien e 

vendimit, ku në këtë rast është cituar dhe një pjesë e përmbajtjes së tij, me atë çfarë ka 

unifikuar në lidhje me nenin 608 dhe 643/a të Kodit Civil dhe mbi kuptimin e dëmit 

ekzistencial. Gjithashtu, rezulton se gjyqtari ka cituar dhe përdorur për zgjidhjen e 

çështjes praktikën unifikues të Gjykatës së Lartë dhe standardet e vendosura nga Gjykata 

Kushtetuese lidhur me vendimet e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. 

Konkretisht rezulton se gjyqtari ka cituar vendimin me nr.27/2010 të Gjykatës 

Kushtetuese lidhur me konceptim e “quasi gjyqësor”, vendimin nr.43, datë 06.10.2011 të 

Gjykatës Kushtetuese lidhur me juridiksionin dhe kompetencën, por pa e referuar 

qëndrimin e standardin e mbajtur nga kjo gjykatë, duke u shprehur “shih vendimin”), 

vendimin njësues nr.24/2002 lidhur me faktin se kjo mënyrë e fitimit të pronësisë nuk 

është mënyrë e re e fitimit por si korrigjim i padrejtësisë së bërë, pra se pronari nuk ka 

humbur të drejtën e pronësisë. Në asnjë nga vendimet objekt vlerësimi nuk është cituar 

dhe përdorur praktika e GJEDNJ-së si për çështjet penale dhe civile.  

Në lidhje me zbatimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës, gjatë interpretimit 

të ligjit të zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes gjyqtari përmend dhe zbaton parimet e 

përgjithshme të së drejtës, fakt i cili evidentohet jo vetëm duke i përmendur ato 
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shprehimisht, por edhe të nxjerra nga konteksti i arsyetimit dhe konkluzionit të arritur. 

Zbaton parimet e së drejtës materiale të cilat i shërbejnë dhe i vijnë në ndihmë 

interpretimit të ligjit dhe zgjidhjes së çështjes në themel si: parimi i interesit më të lartë të 

fëmijës, parimi i mbi procesin e të provuarit... 

NË KONKLUZION – Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit 

për këtë tregues, është vlerësuar se gjyqtari ka aftësi mbi mesataren, në interpretimin e 

ligjit procedural dhe material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me 

çështjen. Interpretimi i ligjit procedural dhe posaçërisht atij material në zgjidhjen e 

çështjes dhe kur është e nevojshme në mbështetje të arsyetimit të vendimeve, identifikon 

dhe zbaton kur është rasti dhe praktikën unifikuese të Gjykatës së Lartë si dhe zbaton dhe 

respekton parimet e së drejtës. Pjesa më e madhe e dispozitave referohen dhe zbatohen 

drejtpërdrejt mbi faktet e çështjes, pa u bërë më parë një interpretim paraprak i tyre në 

drejtim të identifikimit të qëllimit, elementëve përbërës dhe zbërthimit të tyre. Por në një 

rast konstatohet se gjyqtari nuk ka identifikuar, siç e cituam edhe më sipër, dispozitën sa i 

përket gjykimit të shkurtuar në zbatimin e aplikimit të standardit të vendimit të Gjykatës 

Kushtetuese, aq më tepër kur mua më duket (pa e vlerësuar), në kushtet kur çështja është 

gjykuar me tre gjyqtarë.  

Duke iu referuar burimeve të vlerësimit në tërësi, rezulton se interpretimi dhe 

analiza e normave nuk reflekton të njëjtën shkallë kujdesi në të gjitha vendimet pasi 

gjyqtari kryesisht referon dhe aplikon drejtpërdrejt ligjin mbi faktet e provuara në gjykim, 

duke i lidhur ato me konkluzionet e arritura dhe në dhënien e arsyeve konkrete për 

mënyrën e zbatimit të tij mbi faktet e çështjes. Në këto kushte, për këtë kriter gjyqtari 

është vlerësuar me 20 pikë. 

Sa i përket kriterit të “Arsyetimit ligjor”, gjyqtari është vlerësuar si më poshtë për 

këto tregues, konkretisht për: “Qartësinë, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, 

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

se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në drejtim të treguesit të qartësisë, koncizitetit dhe 

kuptueshmërisë së vendimit. Mënyra e zgjedhjes, përdorimi i fjalëve dhe organizimi i 

arsyetimit të vendimit gjyqësor në drejtim të shprehurit me gjuhë të thjeshtë dhe koncize, 

i bën vendimet të qarta dhe të kuptueshme. Gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit të 

mendimit, mundësojnë leximi të organizuar që ofron kalim nga njëra pjesë e vendimit tek 

tjetra në mënyrë logjike, ku dalin qartë dhe konkluzionet e gjykatës, të cilat vijnë si 
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rrjedhë logjike e të gjithë arsyetimit. Për sa më sipër shkalla e aftësisë së gjyqtarit për 

këtë tregues është vlerësuar si shumë e lartë, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

“Struktura e qëndrueshme dhe e mirorganizuar e vendimit” - në tërësi nga 

pikëpamja e përmbajtjes, mënyra e të shkruarit të vendimeve është i qartë dhe i 

strukturuar mirë, megjithëse jo i ndarë në nën tituj dhe i evidentuar shprehimisht, 

gjithmonë sipas këtij rendi; trajtimi i aspekteve procedurale të ngritura ose të marra 

kryesisht nga gjykata, parashtrimin e rrethanave të faktit, të gërshetuar me pretendimet e 

palëve ndërgjyqëse, ligjin e zbatueshëm (këtu vetëm është cituar dispozita përkatëse), 

trajtimin e çështjeve që duhet të shqyrtohen nga gjykata dhe në fund të pjesës arsyetuese, 

konkluzionet e arritura. Kështu referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton 

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

mirorganizuar të vendimit sipas pjesëve përbërëse të tij, duke u vlerësuar me shkallë 

shumë të lartë dhe duke u pikëzuar me 10 pikë. 

“Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”- në lidhje me këtë tregues është 

konstatuar se arsyetimi i vendimeve përfundimtare ndjekin një zhvillim logjik të 

koncepteve ligjore të parashikuar në ligjin procedural dhe material civil apo penal, me 

aplikimin e tyre në rastet konkrete. Evidentohet një kujdes i mirë i gjyqtarit për të 

identifikuar ligjin e zbatueshëm por pa i kushtuar vëmendjen e duhur analizimit të ligjit 

dhe koncepteve ligjore në mënyrë abstrakte por vetëm me çështjet konkrete në dobi të 

konkluzioneve të arritura lidhur me zgjidhjen e çështjes. Arsyetimi i vendimeve është i 

qartë, i plotë dhe përgjithësisht merr në analizë dhe i jep përgjigje të gjitha pretendimeve 

dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse. Në vendimet e analizuara, pretendimet e palëve 

janë pjesë e integruar e vendimeve gjyqësore, edhe pse jo të ndara në nënndarje të 

veçantë, por janë pjesë e rrethanave. Në çështjet penale analiza e këtyre pretendimeve, 

me natyrë procedurale, në lidhje me  provueshmërinë apo kualifikimin ligjor të faktit 

penal apo me bazueshmërinë e çështjes në themel, bëhet pjesë e arsyetimit ligjor të 

vendimit, duke u pozicionuar dhe analizuar në pjesën e duhur të arsyetimit që ka të bëjë 

pikërisht me këtë pretendim, duke marrë gjithmonë përgjigje të argumentuar në drejtim të 

mbështetjes në ligj apo prova.  

Përgjithësisht gjyqtari ka evidentuar më mënyrë të qartë dhe të kuptueshëm 

thelbin e konfliktit objekt gjykimi, ku evidentohet detajimi i tyre, duke orientuar dhe 

analizën e koncepteve (konceptim e titujve ekzekutiv sipas ligjit të posaçëm, të 
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pavlefshmërisë së tij, të urdhrit të ekzekutimit, të dëmit, figurave të tij, të veprimit juridik 

dhe kushtet e ekzistencës së tij, të veprave penale, figurave të saj) në shërbim të arritjes së 

konkluzioneve në lidhje me zgjidhjen e çështjes.  

Në të gjitha vendimet evidentohen edhe pse jo në mënyrë të shprehur, ngritja e 

çështjeve për diskutim, duke ardhur e nënkuptuar nga analiza dhe arritja e përfundimit 

ligjor. Nuk konstatohet gjithmonë identifikimi i tekstit normativ (civil apo penal) por 

vetëm citimi i normës (numrit të nenit apo ligjit). Citimi i përmbajtjes së normës 

konstatohet vetëm në pak vendime civile dhe këtu jo i gjithë teksti. Konkretisht, në 

vendimin me nr. {...} të vitit 2016, në vendimin me nr. {...}, të datës 27.10.2014, në 

vendimin me nr. {...}, të datës 19.05.2016, në vendimin nr. {...}, të vitit 2015, në 

vendimin nr. {...} të datës 21.09.2015. 

Ndërkohë, në lidhje me dënimin, vlerësimin e llojit dhe masës së dënimit apo 

aplikimin e dënimeve alternative, gjyqtari i ka kushtuar rëndësi analizës tërësore të 

kushteve ligjore për përcaktimin dhe individualizimin e dënimit, duke mos i kushtuar një 

rëndësi kushteve konkrete në mbështetje të konkluzioneve të arritura lidhur me 

përshtatshmërinë e masës së dënimit, aplikimin ose jo të alternativave të dënimit me 

burgim, duke marrë në analizë dhe provat e paraqitura lidhur me kërkesat e palëve. 

Në vendimet civile, gjyqtari evidenton në mënyrë të qartë normën ligjore të 

zbatueshme, por duke i kushtuar rëndësi kryesisht analizës ligjore drejtpërdrejt mbi faktin 

dhe provat, pa bërë një analizë abstrakte. Në vendimet e tjera civile (dy vendimet 

familjare me objekt zgjidhje martese dhe vendimi me objekt vërtetimi i faktit juridik të 

qenies në marrëdhënie pune), dispozitat ligjore që gjejnë zbatim në çështjet konkrete, 

referohen ose citohen kur është e nevojshme, por edhe analizohen dhe interpretohen në 

raport me faktet e çështjes apo me kërkimet e palëve në gjykim. 

Në disa nga vendimet burim vlerësimi, evidentohet që gjyqtari t’i ketë kushtuar 

rëndësi instituteve të caktuara të së drejtës, konkretisht të martesës, të dënimit dhe 

alternativave të tij. 

Në arsyetimin e vendimeve, analizën e përdorur për arritjen e konkluzionit të 

zgjidhjes së mosmarrrëveshjes civile apo asaj penale, gjyqtari i kushton një rëndësi të 

veçantë marrëdhënies shkak-pasojë në marrëdhëniet juridike–civile dhe lidhjes 

shkakësore midis veprimeve dhe mosveprimeve dhe pasojës në çështjet penale, por edhe 

në çështjen civile me objekt shpërblimin e dëmit jashtë kontraktor. 
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Në tërësi edhe pse arsyetimi i vendimeve është i qartë, i plotë dhe i jep përgjigje 

të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse si në çështjet civile ashtu 

edhe në çështjet penale, nga ana tjetër nuk konstatohet një analizë e mirëfilltë ligjore e 

cila është pjesë e procesit logjik nëpërmjet të cilit gjyqtari ka arritur tek bindja e formuar.  

Në këto kushte është arritur në konkluzionin se “Cilësia e analizës dhe 

argumentimit logjik”, përmbush në përgjithësi standardet e procesit të rregullt ligjor si 

dhe jep përgjigje të argumentuar për pretendimet e palëve, duke mbështetur konkluzionin 

për zgjidhjen e çështjes. Evidentimi i fakteve civile e penale mbështetet në një analizë të 

detajuar dhe integruar të provave të marra në gjykim, çka i jep cilësi të lartë analizës dhe 

argumentimit logjik. Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik ndjek rregullin: fakt – 

normë dhe interpretim – konkluzion. Por në të gjitha burimet e vlerësimit nuk konstatohet 

një analizë e veçantë abstrakte të normës ligjore të zbatuar por vetëm një analizë konkrete 

lidhur me faktet e provuara. Megjithatë konstatohet se arsyetimi i vendimeve është i 

qartë, i plotë dhe përgjithësisht merr në analizë dhe i jep përgjigje të gjitha pretendimeve 

dhe kërkimeve të palëve si ato më karakter procedural të ngritura gjatë gjykimit dhe ato 

me karakter material që lidhen me provueshmërinë dhe interpretimin e ligjit material.  

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues është vlerësuar mbi mesataren duke u 

pikëzuar me 20 pikë. 

Në tërësi, në lidhje me këtë kriter, gjyqtari është propozuar për t’u vlerësuar 

"Shkëlqyeshëm", duke u vlerësuar me nivel vlerësimi 90 pikë. 

Sa i përket kriterit të “Aftësive profesionale”, siç e theksova gjyqtari është 

vlerësuar me 90 pikë, konkretisht është vlerësuar me pikë maksimale për nënkategoritë 

“Njohuri të ligjit” (Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes); “Arsyetimi ligjor”  

(Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit) 15 pikë, “Struktura e qëndrueshme 

dhe e mirëorganizuar e vendimit” 10 pikë. Ndërsa për dy nënkategoritë, “Aftësia për të 

interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” dhe “Cilësia e analizës dhe argumentimit 

logjik” në nivel mbi mesatar, duke i pikëzuar me 20 pikë secilën.  

Në lidhje me kriterin e vlerësimit të “Aftësive organizative” gjyqtari është 

vlerësuar për të gjithë treguesit si më poshtë. 

Për treguesin e vlerësimit të “Afateve ligjore” - nga analiza e burimeve të 

vlerësimit, lidhur me këtë tregues, rezulton se referuar formatit të statistikave të 

administruara për efekt të këtij procesi, të cilat shërbejnë si burim vlerësimi edhe në 
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procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha 

çështjet. Për pasojë, vlerësimi lidhur me këtë tregues do të bëhet duke iu referuar 11 

çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim, 3 vendimeve të përzgjedhura nga 

gjyqtari dhe një çështjeve të trajtuara si pasojë e ankesave, të referuara për vlerësim etik 

dhe profesional sa i përket kohëzgjatjes së gjykimit, të cilat i përkasin periudhës së 

vlerësimit 2013-2016.   

Nga vëzhgimi i 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim, 3 vendimeve 

të përzgjedhura nga gjyqtari dhe 1 çështje të trajtuar si pasojë e ankesës, referuar 

kategorisë së çështjeve, rezulton se vetëm për 1 (një) çështje ka parashikuar afat ligjor për 

përfundimin e gjykimit, çështje e kategorisë civile themeli, me objekt “kundërshtim i 

veprimeve përmbarimore”, parashikuar nga neni 610 i K.Pr.C., për të cilën kjo dispozitë 

ka parashikuar si afat ligjor për përfundimin e tij, afatin 20-ditor dhe afatin 5-ditor për 

shqyrtimin e kërkesës për pezullimin e veprimeve përmbarimore. Referuar vendimit 

përkatës të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet (e vitit 2015), rezulton se çështja është 

regjistruar në datë 18.06.2014 dhe ka përfunduar më datë 14.04.2015, pra ka përfunduar 

pas 9 muaj e 26 ditë, në tejkalim haptazi të afatit 20-ditor të përcaktuar në nenin 610. 

Duke parë tekstin e vendimit konstatohet se kjo çështje i është caktuar me short gjyqtarit 

rreth datës 23.06.2014, pra 5 ditë pas regjistrimit të saj (një rrethanë e tillë është 

parashikuar në faqen 2 të vendimit). Nga përmbajtja e vendimit rezulton se gjatë gjykimit 

të kësaj çështjeje është marrë prova me ekspert dhe gjithashtu është kërkuar plotësimi i 

aktit të ekspertimit të depozituar më parë nga eksperti. 

Për pasojë, pavarësisht se të dhënat statistikore të administruara në dosje nuk 

japin informacion për kohëzgjatjen e të gjitha çështjeve për të cilat ligji parashikon afat 

gjykimi, duke iu referuar çështjeve të analizuara më sipër në të cilat për 1 (një) prej tyre 

parashikohet afat ligjor për përfundimin dhe se kjo çështje ka përfunduar tej afati ligjor 

20-ditor të parashikuar nga neni 610, rezulton se raporti i çështjeve të gjykuara jashtë 

afatit ligjor në raport me numrin e përgjithshëm të çështjeve për të cilat ligji parashikon 

afate gjykimi, është 100 %. Nga ana e gjyqtarit është pretenduar që në fakt është 9%, por 

vlerësoj të sqaroj se në analizën e përqindjes merren parasysh vetëm vendime për të cilat 

kanë parashikuar afat ligjor (nga 11 vendime të përzgjedhura me short dhe 2 vendime të 

përzgjedhura nga ana juaj nuk përcaktohet afat ligjor, prandaj është vlerësuar 100% 

raporti sepse është 1 çështje që ka parashikuar afat ligjor dhe kjo është tej afatit ligjor).   



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 05.05.2022  

16 

Megjithatë, duke konsideruar natyrën komplekse të çështjes e cila është gjykuar 

tej afatit ligjor (afat i cili ndër të tjera ka kaluar dhe standardin minimal), zhvillimin e 

gjykimit me prezencë të palëve, natyrën e kërkimeve, kërkesat e shumta procedurale të 

palëve të shqyrtuara gjatë gjykimit, veprimet procedurale dhe administrative për 

bashkimin e çështjeve, për aq sa rezultojnë nga përmbajtja e vendimit përfundimtar, si 

dhe në mungesë të akteve të dosjes gjyqësore, për të gjykuar mbi veprimet e ndërmarra 

nga gjyqtari për administrimin e çështjes, si dhe duke iu referuar të dhënave që rezultojnë 

nga vendimi për respektimin prej tij të afateve ligjore për shqyrtimin e kërkesave për 

pezullimin e veprimeve përmbarimore, vlerësoj se kjo çështje duke qenë një çështje e 

vetme, nuk mund të konsiderohet si tregues i saktë dhe absolut mbi aftësinë e gjyqtarit 

për respektimin e afateve ligjore. Duke konsideruar veprimet procedurale dhe kohën e 

kryerjes së tyre, vlerësoj se aftësitë e gjyqtari në lidhje me ketë tregues janë të larta dhe 

një çështje, për më tepër komplekse në kërkime, nuk mund të shërbejë e vetme si tregues 

për aftësinë e gjyqtarit për respektimin e afateve. Kështu, në tërësi, referuar të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes 

të posaçëm për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore, në çështjet e analizuara për të 

cilat ligji ka parashikuar afat, duke treguar aftësi shumë të mira në respektimin e tyre. 

Referuar sa më sipër, bazuar në burimet e vlerësimit për efekt të gradimit, vlerësoj se në 

lidhje me treguesin “Respektimi i afateve ligjore” gjyqtari duhet të vlerësohet me 12 pikë 

nga 15 pikë, që i korrespondon nivelit vlerësimit 11-20% të çështjeve të gjykuara jashtë 

afatit ligjor.  

Për treguesin “Plotësimi i standardeve minimale kohore”-  Plotësimi i standardeve 

minimale kohore nënkupton respektimin nga ana e gjyqtarit të afateve orientuese të 

përcaktuara nga KLGJ-ja, për çdo kategori çështjesh, të cilat referuar periudhës së 

vlerësimit, janë marrë në konsideratë afatet orientuese të përcaktuar nga vendimi i ish-

KLD-së nr. 261/2. Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, nga 14 çështjet për të cilat 

zbatohen standardet minimale kohore, në kushtet kur njëra prej çështjeve burim vlerësimi 

parashikon afate ligjore, sikundër rezultoi edhe më sipër, rezultoi se 2 (dy) çështje civile 

themeli dhe 2 (dy) çështje civile pa palë kundërshtare kanë përfunduar jashtë afatit 

standard minimal kohor prej 6 dhe 2 muajsh të parashikuar në pikën 5 të vendimit të 

KLD-së. Pra në total, referuar numrit prej 14 çështjesh, ka rezultuar se 28.5 % e çështjeve 

janë gjykuar jashtë afatit standard minimal kohor. Përqindja matematikore prej 28.5 % 
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përkon me nivelin e vlerësimit 3 (tre) pikë (Mbi 20-30%- 3 pikë, sipas “Metodologjia e 

pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”, të miratuar me 

vendimin me nr. 264/2019 të KLGJ-së. Por vlerësuesi veç analizës matematikore duhet të 

kryejmë edhe një analizë logjike të të dhënave, duke shmangur çështje që nuk janë 

përgjegjësi e gjyqtarit. Pavarësisht se për 28.5 % të çështjeve të shqyrtuara, rezulton 

tejkalim i standardit minimal kohor të pranuar prej 2 dhe 6 muaj, rezulton se ka qenë 

përgjithësisht pasojë e ecurisë procedurale të çështjes, në disa raste për shkak të 

kërkesave të palëve, të kërkesave për marrjen e provave me ekspert dhe kërkesave të 

ekspertit për prova shtesë, mospërgjigjes së institucioneve shtetërore për paraqitjen e 

provave, për të cilën gjyqtari ka disponuar me vendosjen e gjobës, dhe moszhvillimit të 

disa seancave të planifikuara për shkaqe të njoftimit të palëve.  

Nga ana tjetër në aspektin sasior të volumit të çështjeve të përfunduara, gjyqtari 

ka përfunduar në total për 3 vite periudhë vlerësimi 441 çështje (331 çështje në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Përmet dhe 130 çështje në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë). Nga 

këto çështje të përfunduara, 338 çështje themeli në tre vite (në këto përfshihen dhe 

çështjet pa palë kundërshtare, për sa kohë që ata nuk janë të ndara), megjithëse sipas 

Metodologjisë vlerësohen vetëm çështje të cilat janë me palë kundërshtare dhe 

mesatarisht i bie rreth 112 çështje themeli në vit, ndërkohë që duhej të shqyrtonte jo më 

pak se 200 çështje në vit me palë kundërshtare, referuar vendimit nr. 261/2 të ish-KLD-

së, duke qenë nën standardin minimal të shqyrtimit të çështjeve në masën 44 %, ngarkesë 

në punë që nuk e justifikon pikëzimin maksimal të gjyqtarit. U konstatua se në vitin 2016 

(muajin Shkurt 2016), gjyqtari është caktuar për të gjykuar edhe në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kavajë, por referuar çështjeve të cilave rezultojnë të jenë shqyrtuar tej 

standardit minimal kohor (duke qenë se ata i përkasin kryesisht vitit 2014-2015) 

vlerësohet se ky shkak nuk ka ndikuar tek ky aspekt, që mund të çonte me rritjen e 

pikëzimit në nivelin maksimal. 

Vlerësoj të theksoj se gjyqtari tek kundërshtimet e tij ka pretenduar se nuk është 

faji i tij që ka gjykuar kaq çështje. Normalisht që nuk është faji i gjyqtarit dhe as nuk 

është penalizuar për numrin e paktë të çështjeve. Sipas Metodologjisë së vlerësimit, një 

nga kriteret mund të çojë në një pikëzim të ndryshëm më të lartë është në rastet kur 

gjyqtarit i është rritur ngarkesa në mënyrë të papritur apo ka gjykuar më shumë çështje se 

standardi i parashikuar, të cilat mund të çojnë në një rezultat tjetër për të justifikuar edhe 
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mosrespektimin e afateve. 

Për sa më sipër, për pikëzimin e këtij treguesi, duke iu referuar analizës së të 

dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit lidhur me: 

(i) raportin e çështjeve të gjykuara tej standardit me numrin total të çështjeve të 

analizuara, që rezulton në masën 28.5 %; 

(ii) faktorët që ndikojnë në kohëzgjatjen e gjykimit të cilat, nga dosjet e 

vëzhguara...; 

(iii) afatin e gjatë të tejkalimit të këtij standardi minimal në çështjet konkrete, pra 

duke shkuar më shumë se dyfishi i standardit minimal të parashikuar; 

(iv) gjykimi me rreth 44 % më pak se standardi sasior të zbatueshëm sipas 

vendimit 261/2. 

Është vlerësuar se për këtë tregues gjyqtari duhet të pikëzohet me të njëjtin nivel 

siç rezulton nga të dhënat statistikore, me 3 pikë nga 5 pikë që është maksimalja, pasi 

shqyrtimi i 28.5 % të çështjeve jashtë standardit minimal 2 dhe 6-mujor për çështjet 

civile, ka ardhur përgjithësisht për shkaqe që është përgjegjësi dhe e gjyqtarit, pasi 

sikundër është treguesi sasior i punës së tij (e cila është nën standardin mesatar të 

miratuar) nuk e justifikon pikëzimin e tij në një nivel të ndryshëm nga ai i caktuar sipas të 

dhënave statistikore. Mund të arrinim në një nivel maksimal vetëm në qoftë se ngarkesa 

në punë do të ishte mbi normën standardin minimal të shqyrtimit të çështjeve çka do të 

justifikonte edhe vonesat në gjykim. 

Në lidhje me treguesin “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” edhe për 

këtë tregues vlerësimi do të bëhet duke iu referuar 11 çështjeve të përzgjedhura me short, 

2 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtari dhe 1 çështje të trajtuar si pasojë e ankesave.  

Duke krahasuar kohën mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, në raport me 

standardin minimal kohor për çdo kategori (14 çështjet e marra në analizë janë 11 çështje 

civile (2 prej të cilave janë çështje familjare dhe 2 kërkesa civile, pa palë kundërshtare) 

dhe 3 çështje penale themeli), rezulton se mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për 3 (tre) 

çështjet në kategorinë e çështjeve “penale krime”, rezulton të jetë rreth 60 ditë ose 2 

muaj, pra më e shkurtër se standardi minimal kohor prej 9 muaj për gjykimin e çështjeve 

penale të themelit në Gjykatën e Shkallës së Parë; Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit 

për 7 (shtatë) çështjet në kategorinë e çështjeve “civile themeli”, rezulton të jetë rreth 

195.8 ditë, ose 6 (gjashtë) muaj dhe 12.8 ditë, pra më e gjatë se standardi minimal kohor 
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prej 6 (gjashtë) muajsh; Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për 2 (dy) çështjet në 

kategorinë e çështjeve “kërkesë civile pa palë kundërshtare”, rezulton të jetë rreth 164 

ditë, ose 5 muaj dhe 13 ditë, pra më e gjatë se standardi minimal kohor prej 2 (dy) muajsh 

për gjykimin e çështjeve civile pa palë kundërshtare në Gjykatën e Shkallës së Parë; 

Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për 2 (dy) çështje në kategorinë e çështjeve 

“familjare me palë kundërshtare”, rezulton të jetë 80.5 ditë ose 2 muaj e 20 ditë, pra më e 

shkurtër se standardi minimal kohor prej 4 (katër) muajsh. Pra, kohëzgjatja mesatare e 

çështjeve të vëzhguara, është më e shkurtër se standardi minimal kohor për 2 nga 4 

kategoritë e çështjeve.  

Mbështetur në të njëjtën analizë si treguesi më sipër (treguesi “2.A.b Plotësimi i 

standardeve minimale kohore”), rezulton se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është 

mesatare, pasi rezulton se për 2 nga 4 kategoritë e çështjeve, koha mesatare është më e 

gjatë se standardi, duke u tejkaluar standardi kohor minimal të gjykimit me rreth 12 ditë 

tek gjykimet civile të përgjithshme dhe me 3 muaj e 13 ditë në çështjet civile pa palë 

kundërshtare. Por duke marrë në konsideratë shkaqet e shtyrjes dhe të zgjatjeve të 

gjykimeve, të cilat kanë qenë kryesisht për shkaqe procedurale por edhe të mungesës së 

njoftimeve, afatin tepër të shkurtër të tejkalimit të afatit minimal prej 6 muaj në gjykimet 

civile, vlerësoj që niveli i vlerësimit duhet të jetë më i lartë se mesatarja, por gjithsesi nuk 

justifikohet të jetë në pikëzimin maksimal, pasi treguesi sasior nuk e justifikon aspak këtë 

tejkalim dhe kompleksiteti i çështjes nuk mund ta justifikojë gjithmonë këtë zgjatje.  

Kështu në lidhje me këtë tregues gjyqtari duhet të pikëzohet me 4 pikë, pasi koha 

mesatare që i dedikohet çdo çështje është më e shkurtër ose e barabartë me standardin 

minimal kohor për gjysmën e kategorive të çështjeve dhe analiza logjike e të dhënave të 

nxjerra nga burimet e vlerësimit nuk justifikon një nivel më të lartë pikëzimi. 

Në lidhje me treguesin “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar 

gjyqësor” (e cila është vlerësuar me 15 pikë) – referuar burimeve të vlerësimit, rezulton 

se koha mesatare e arsyetimit të vendimeve për çështje të kategorisë “penale krime dhe 

kundërvajtje penale” për 2 dosje është 6.5 (gjashtë pikë pesë) ditë, për kategorinë civile 

themeli, për 7 dosje është më pak se 10 ditë referuar datës së shënuar si datë arsyetimi 

dhe 20 (njëzet) ditë si datë dorëzimi; për kategoritë e çështjeve “familjare me palë 

kundërshtare”, për 2 dosje, koha mesatare e arsyetimit është 8.5 ditë.  

Në konkluzion, koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar klasifikohet 
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si më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për shumicën e kategorive të 

çështjeve, duke u pikëzuar me 15 pikë.  

Në lidhje me treguesin “Aftësia e gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore” - 

Për këtë tregues vlerësohet “Numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, “Kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor”. Në lidhje me 

nëntreguesin e parë janë marrë në analizë të gjitha seancat e zhvilluara për të gjitha 

vendimet dhe dosjet objekt vlerësimi. Nga tërësia e të dhënave të analizuara në 

projektraportin e vlerësimit (faqe 74-81) rezulton se numri i seancave gjyqësore të 

zhvilluara nga gjyqtari në 10 çështjet e vëzhguara me palë kundërshtare (penale themeli 

dhe civile themeli) varion nga 1 deri në 28 seanca gjyqësore (për 10 çështje janë zhvilluar 

gjithsej 58 seanca gjyqësore). Numri mesatar i seancave gjyqësore, duke iu referuar 10 

çështjeve të vëzhguara, rezulton të jetë 5.878 seanca në çështjet civile me palë 

kundërshtare (8 çështje, 47 seanca gjyqësore) dhe 5.5 seanca gjyqësore në çështje penale 

(2 çështje, 11 seanca gjyqësore), dhe në total numri mesatar i seancave gjyqësore është 

5.8 seanca për të gjitha kategoritë e çështjeve.  

Nga vëzhgimi i 11 dosjeve të çështjeve të përzgjedhura (çështje civile dhe penale 

themeli, ku 1 çështje civile është pa palë kundërshtare) me short për vlerësim dhe 

përshkrimi i seancave për 1 çështjet e referuar për vlerësim etik dhe profesional nga ish-

Inspektorati i KLD-së (e cila është në fakt kërkesë civile), rezulton se gjyqtari në 

përgjithësi ka kryer me korrektësi të gjitha veprimet procedurale për planifikimin dhe 

zhvillimin e seancave gjyqësore duke respektuar përgjithësisht ligjin procedural civil dhe 

penal (nenin 158/a, nenin 155 dhe 171 e vijues të K.Pr.C. dhe neni 333 e vijues dhe 342/2 

të K.Pr.C.). Gjyqtari përgjithësisht ka mbikëqyrur dërgimin pa vonesë të njoftimeve, 

njoftimet janë të plota dhe të qarta për palët që iu drejtohen, nuk konstatohet në asnjë rast 

mungesa e njoftimeve për palët në dosje dhe përgjithësisht janë marrë masa për 

zhvillimin e seancave në kohë dhe në mosdështimin e tyre për shkak të fillimit me 

vonesë. Përgjithësisht shtyrjet e seancave gjyqësore kanë ndodhur për shkaqe procedurale 

të tilla si njoftimit i të pandehurve, njoftimi i mbrojtësve të të pandehurit, njoftimin e 

palëve të paditura, njoftimi i ekspertit, njoftimi i palëve të treta, marrje e informacionit 

dhe provave nga të tretët, kryerja e akteve të ekspertimit, njohja me aktin e ekspertimit 

etj. Në çdo rast të shtyrjes së seancave për shkaqe procedurale janë respektuar afatet 
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ligjore për caktimin e seancës vijuese sipas përcaktimeve të nenit 342/2 të K.Pr.P (përveç 

një rast por edhe në këtë i arsyetuar). 

Referuar sa më sipër, për treguesit e “Numrit mesatar të seancave gjyqësore për 

çdo çështje dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre 

joproduktive”, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi i çështjeve  të 

përzgjedhura me short, rezulton se numri i seancave gjyqësore për çështjet me palë 

kundërshtare është 5.8 seanca, dhe po kështu konstatohet që gjyqtari përgjithësisht ka 

treguar kujdes për shmangien e seancave joproduktive (përveç në 1 (një) çështje civile 

me palë kundërshtare dhe në 1 (një ) çështje penale themeli), planifikimin dhe zhvillimin 

e seancave në kohë dhe me efektivitet, por sërish numri i seancave gjyqësore në tërësi 

dhe numri i seancave joproduktive ose të shtyra për të njëjtin shkak rezulton i lartë (rreth 

44.8 % e seancave të zhvilluara kanë qenë joproduktive, konkretisht janë zhvilluar 58 

seanca gjyqësore, nga të cilat 32 kanë qenë produktive dhe 26 kanë qenë joproduktive). 

Në konkluzion duke iu referuar burimeve të vlerësimit, numrit mesatar të 

seancave gjyqësore dhe shkallës së kujdesit të treguar nga gjyqtari në shmangien e 

seancave joproduktive, faktin se numri i lartë i seancave ka rezultuar si në çështjet civile 

themeli, ku palët kanë paraqitur kërkesa të vazhdueshme procedurale dhe ka qenë e 

nevojshme marrja e provave më ekspert dhe tek të tretët, të cilët nuk kanë reaguar në 

kohën e duhur, për të cilën në një rast gjykata ka disponuar dhe me vendosjen e gjobës, 

por edhe në çështjet penale, faktin se në vitin 2016 gjyqtari ka qenë i caktuar për të 

gjykuar në dy gjykata (në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet dhe atë Kavajë, me 

distancë të largët nga njëra-tjetra) vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë 

tregues duhet të vlerësohet mesatare, më 9 pikë. Evidentohet që në çështjet e një natyre 

më komplekse edhe për shkak të kërkesave procedurale të vazhdueshme të palëve, 

gjyqtari nuk ka treguar kujdesin maksimal për zhvillimin e seancës gjyqësore produktive, 

pavarësisht nevojave procedurale që lidhen me ecurinë e gjykimit. Nga të dhënat dosjeve 

të vlerësuara konstatohet se gjyqtari përgjithësisht nuk ka kryer veprime përgatitore 

efektive porse ata kanë qenë formale, pasi rezultojnë në mënyrë të përsëritur seanca të 

shtyra për të njëjtin shkak dhe një numër i lartë seancash joproduktive.  

Referuar sa më sipër, vlerësoj se në lidhje me treguesin “Numri mesatar i 

seancave për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

shmangien e atyre joproduktive”, gjyqtari duhet të vlerësohet me 9 pikë, duke u vlerësuar 
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numri mesatar i seancave dhe shkalla e aftësisë së gjyqtarit, mbi 3 seanca dhe shkallë 

mesatare e aftësisë.  

Në lidhje me nëntreguesin “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor” – është konstatuar se gjyqtari gjithmonë ka vënë në 

lëvizje çështjet duke marrë vendim për caktimin e seancës përgatitore dhe vendim për 

caktimin e seancës gjyqësore menjëherë pas caktimit të çështjes me short, duke iu 

referuar rregullave dhe gjykimit të çështjeve civile dhe penale. Seancat gjyqësore të 

zhvilluara në çështjet e vëzhguara janë dokumentuar në procesverbalin e seancës 

gjyqësore, të mbajtur me regjistrim audio si dhe dokumentohen me shkrim nga sekretarja 

gjyqësore (në shënimet e mbajtura nga sekretaria në mënyrë të përmbledhur).  

Referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se përgjithësisht në çështjet e 

përzgjedhura me short, gjyqtari i ka vënë në lëvizje dosjet në kohë dhe në përputhje me 

kërkesat dhe afatet ligjore duke caktuar seancën dhe duke kryer njoftimet përkatëse për 

palët. Gjithashtu, rezulton se të gjitha veprimet procedurale gjatë shqyrtimit gjyqësor janë 

të dokumentuara. Drejtimi i seancës ka qenë i rregullt sipas kërkesave procedurale të 

parashikuara nga ligji për gjykimin në shkallë të parë si në çështjet civile, ashtu edhe në 

çështjet penale. Gjatë zhvillimit të gjykimit, gjyqtari tregon kujdes të posaçëm për 

verifikimin e paraqitjes së palëve, mbrojtësve, legjitimimin ë përfaqësuesve, relatimin e 

akteve të njoftimit të tyre, shkaqeve të mosparaqitjes së palëve ose pjesëmarrësve, 

marrjen e mendimit të palëve në çdo rast lidhur me ecurinë e gjykimit, zhvillimin e 

gjykimit në mungesë të të pandehurit, shpalljen e gjykatës, dëgjimin e kërkesave 

paraprake të palëve, shqyrtimin dhe vendimmarrjen e arsyetuar të gjykatës mbi këto 

kërkesa, zhvillimin e shqyrtimit gjyqësor sipas llojit të procesit të zhvilluar, dhënien e 

fjalës palëve për parashtrimin dhe paraqitjen e fakteve dhe të provave, shtyrjen e 

seancave gjyqësore duke pasqyruar shkakun në çdo rast si dhe urdhërimet për marrjen e 

masave për zhvillimin e seancës vijuese (njoftimin e palëve, kryerjen e komunikimit me 

institucionet e tjera, etj.). Drejtimi i seancës zhvillohet në çdo rast nëpërmjet urdhrave 

dhe vendimeve... . 

Në dosje të vëzhguara, në përgjithësi seancat e planifikuara janë çelur relativisht 

në kohë, me vonesa 2 deri në 15 minuta që janë të papërfillshme, e që lidhen me kushtet e 

punës e përgatitjen e sallës së gjykimit, në kushtet kur gjykimet zhvillohen njëri pas 

tjetrit, pa diferenca kohore. Megjithatë konstatohet një numër i konsiderueshëm seancash 
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të filluara me më shumë se 15 minuta vonesë, të cilat variojnë nga 20 minuta, 30 minuta, 

40 minuta, 50 minuta, 1 orë e 30, 20 e 55 minuta apo edhe deri në 3 orë e 7 minuta 

vonesë nga ora e planifikuar. Në 6 dosjet e përzgjedhura me short nga 65 seanca të 

zhvilluara gjithsej, 28 prej tyre kanë filluar me vonesa mbi 15 minuta të cituara si më 

sipër. Ndërkohë nga 5 dosjet e përzgjedhura me short për efekt të rivlerësimit nga 20 

seanca gjyqësore të zhvilluara rezulton që në total 12 prej tyre kanë filluar me vonesa mbi 

15 minuta, ku në një rast ka sjellë dështimin e seancës. Pra në total rezulton se 33% e 

seancave gjyqësore kanë filluar me vonesa të konsiderueshme duke kaluar nga 16 minuta 

deri në 2 orë apo 3 orë. Po kështu nuk mund të përcaktohet edhe shkaku për të cilën këto 

seanca kanë filluar me vonesë për sa kohë shkaku i vonesave në zhvillimin e seancave 

gjyqësore, nuk rezulton që të jetë relatuar gjithmonë nga ana e gjyqtarit, megjithatë nuk 

rezulton që seancat të mos jenë zhvilluar për shkak të fillimit më vonesë të tyre përveç 

një prej tyre. Distancat kohore midis seancave janë të arsyeshme dhe në raport me 

shkakun për të cilin seanca është shtyrë. 

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, vlerësohet bazuar ndër të tjera, edhe në 

shkallën e aftësisë dhe efiçencës së treguar nga gjyqtari në kryerjen e veprimeve për 

fillimin pa vonesë të seancave gjyqësore. Numri i konsiderueshëm i seancave të filluara 

me vonesë në këtë rast si dhe shtrirja kohore e vonesës, pavarësisht relatimit të shkakut 

për palët prezent (edhe relatimi mungon në shumicën e rasteve, duke i referuar disa 

rasteve të relatimit ku është sqaruar mungesa e sallave të gjykimit), është një e dhënë që 

në këtë rast nuk tregon shkallë shumë të lartë aftësie të gjyqtarit, në drejtim të 

planifikimit dhe mbikëqyrjes së fillimit pa vonesë të seancave. Nga ana tjetër duke iu 

referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka treguar shkallë shumë të lartë në 

drejtim të zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke i zhvilluar të 

gjitha seancat në sallë dhe me regjistrim audio, duke respektuar standardet e procesit të 

rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat proceduralë të gjykimit penal dhe 

civil, në seancat gjyqësore të zhvilluara. Për këto arsye është vlerësuar se shkalla e 

aftësisë së gjyqtarit është “mbi mesatare” duke u pikëzuar me 16 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore”, 

konkretisht për nëntreguesin, “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, është 

pikëzuar me 5 pikë që është maksimalja.  
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Aktet e dosjeve janë renditur në mënyrë të rregullt dhe duke ndjekur 

përgjithësisht, të njëjtën radhë të renditjes së dokumenteve. Renditja e akteve është bërë 

duke ndjekur rendin logjik sipas kategorive të akteve dhe rendin kronologjik (sipas datës 

së aktit) brenda së njëjtës kategori. Renditja e akteve i bën dosjet gjyqësore lehtësisht të 

aksesueshme duke përmbajtur aktin e shortit, kërkesë padia, aktet e përfaqësimit të 

palëve, provat e paraqitura nga ana e palëve ndërgjyqëse, njoftimet e palëve, diskutimet 

me shkrim të palëve, vendimin e kalimit të çështjes në seancë përgatitore, seancat 

përgatitore të zhvilluara sipas datave dhe më pas vendimi për kalimin e çështjes në seancë 

gjyqësore, njoftimet në rend kronologjik.  

Kështu, duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë 

aftësie shumë të lartë në këtë tregues duke u vlerësuar me 5 pikë maksimale. 

Në lidhje me treguesin “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes” (10 

pikë) - është konstatuar se në dosjet gjyqësore të vëzhguara ndodhen të gjitha aktet e 

hartuara nga gjykata (njoftimet për çdo veprim apo seancë, procesverbalet e çdo seance 

përgatitore apo gjyqësore, shkresat) si dhe aktet e paraqitura nga palët. Nuk konstatohet 

mungesa të dokumentacionit në dosjet e vëzhguara apo prania e akteve apo dokumenteve 

që nuk i përkasin çështjes konkrete. Kështu, është vlerësuar se Gjyqtari ka shkallë shumë 

të lartë aftësie në këtë tregues, duke u vlerësuar me 10 pikë. 

Për sa më sipër, për kriterin “Aftësitë organizative të gjyqtarit” është pikëzuar me 

78 pikë, që i korrespondon nivelit të vlerësimit “shumë mirë”. 

Atëherë sa i përket pretendimit se gjyqtari ka qenë i deleguar në dy gjykata, një 

fakt i tillë është pasqyruar në projektraportin e vlerësimit. Ndërsa sa i përket numrit të 

çështjeve të gjykuara si relator nga statistikat e dërguara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Kavajë, të cilat janë dhe pjesë e vlerësimit edhe në kuadër të procesit të vlerësimit 

kalimtar janë 130 çështje të përfunduara për periudhën e vlerësimit tetor 2013- 2016 dhe 

jo 190 (shih faqen 6 të projektraportit). Gjyqtari nuk ka paraqitur asnjë provë për të 

provuar të kundërtën e këtyre statistikave, që një rrethanë e tillë të merrej parasysh edhe 

në këtë moment. Ndërsa në lidhje me çështjet që gjyqtari nuk ka qenë relator ata nuk janë 

objekt i vlerësimit referuar metodologjisë së vlerësimit, por mund të merren parasysh në 

lidhje me ngarkesën në punë të përballuar nga gjyqtari. Por edhe në lidhje me këtë fakt, 

gjyqtari nuk ka paraqitur ndonjë provë për të provuar numrin e çështjeve ku ai ka gjykuar 

si anëtar. 
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Vlerësoj të theksoj se është marrë në konsideratë dhe periudha që gjyqtari ka 

gjykuar në dy gjykata të ndryshme, por nga të dhënat e burimeve të vlerësimit nuk duket 

që një rrethanë e tillë të ketë ndikuar në pjesën organizative të gjyqtarit, pasi për këtë 

periudhë afatet e gjykimit por dhe standardet minimale kohore të gjykimit të çështjeve 

janë respektuar. Konkretisht ka rezultuar se gjyqtari është caktuar për të gjykuar edhe në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë me vendimin nr.22, datë 22.02.2016.  

Po në këtë raport është evidentuar dhe numri i çështjeve të gjykuara për çdo 

kategori çështjesh të regjistruara si kërkesa më vete siç janë, kërkesat për vleftësim arresti 

dhe caktimi mase sigurimi personal, kërkesa me objekt sigurim padie, lëshimin urdhër 

mbrojtje çështje apo kërkesa të tjera pa palë kundërshtare, të cilat për tre vitet e 

vlerësimit, janë 51 kërkesa (meqenëse gjyqtari ka pretenduar që ka gjykuar një numër të 

lartë të tyre) ku përfshihen dhe masat e sigurimit dhe kërkesa të tjera, si dhe 8 urdhër 

mbrojtjeje (të cilat gjithashtu janë me afat), 52 kërkesa të tjera civile. Për vitin 2016 ku 

përfshihet dhe periudha që ai është caktuar në një gjykatë tjetër rezulton se ka gjykuar  

gjithsej 219 çështje, nga të cilat 161 civile themeli, 15 kërkesa penale, 9 familjare, 4 

urdhra mbrojtjeje, 14 penale, 9 masa sigurimi dhe 7 kërkesa penale. Pra po të shikojmë 

nuk mund të flasin për një numër të lartë të kërkesave civile dhe të masave të sigurimit, 

kur gjithsej kanë qenë vetëm 4 dhe 4 urdhra mbrojtjeje, të cilat kanë të parashikuar afat 

ligjor. 

Sa i përket gjykimit të më pak se 200 çështje me palë kundërshtare normalisht nuk 

është faji i gjyqtarit dhe një gjë e tillë nuk ka shërbyer në vlerësimin me një pikëzim më 

të ulët, por një gjë e tillë ka ndikuar në rritjen në një niveli të ndryshëm më të lartë 

pikëzimi, për sa kohë që nuk ka pasur një ngarkesë të lartë, që të rritej në vlerësim në 

raport me rendimentin e konstatuar nga ish-KLD-ja, në raportin për analizimin e aftësive 

profesionale të subjektit të rivlerësimit. 

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

gjyqtari nuk ka paraqitur kundërshtime apo pretendime. Gjithsesi po e relatoj në mënyrë 

të përmbledhur.  

Në lidhje me “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale”, ky kriter do të 

vlerësohet në bazë të tre nënkritereve.  

Etika në punë, me qëllim vlerësimin e angazhimit dhe përgjegjshmërisë; Në lidhje 

me integritetin e gjyqtari ku vlerësohet aftësia e gjyqtarit për shmangia e shfaqjes së 
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pahijshme, nderi dhe dinjiteti. 

Për nënkriterin “Etika në punë”, referuar të dhënave nga burimet arkivore të KLD 

–së dhe dokumentacionit të administruar në dosjen e rivlerësimit, rezulton se për 

gjyqtarin, në periudhën e vlerësimit, nuk janë marrë masa disiplinore. Në raportin e 

Inspektorit të KLD-së, në kuadër të verifikimit të ankesave, edhe pse 1 rast është referuar 

për tu mbajtur parasysh për efekt të vlerësimit profesional, dhe ai nuk referon dhe as 

konstatohen elemente që ndikojnë në vlerësimin e etikës në punë të gjyqtarit, veç të 

dhënave që afektojnë aftësitë e tij organizative. Nuk rezulton të jenë evidentuar elementë 

që dëshmojë shfaqjen e sjelljeve që tregojnë mungesë respekti për palët dhe pjesëmarrësit 

në gjykim, mungesë vetëpërmbajtjeje, ndjeshmërie, vëmendje apo praninë e sjelljeve... . 

Në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë 

tregues, rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk 

rezulton asnjë sjellje që mund të cenojë etikën në punë. Për këto arsye, për këtë tregues 

rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të angazhimit dhe përgjegjshmërisë në 

funksion duke u pikëzuar me 35 pikë. 

Në lidhje me integritetin e gjyqtari, shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe 

dinjiteti është konstatuar referuar të dhënave nga burimet arkivore, dokumentacionit të 

administruar në dosjen e rivlerësimit, rezulton se për gjyqtarin, në periudhën e vlerësimit, 

nuk rezulton të jenë marrë ose zbatuar masa disiplinore.  

Nga tërësia e burimeve të vlerësimit, nuk rezulton asnjë e dhënë apo element që të 

dëshmojë shfaqje të pahijshme apo cenim të nderit. Në këto kushte, vlerësoj se shkalla e 

pikëzimit për këtë nënkriter duhet të jetë 40 pikë. 

Në lidhje me nënkriterin “Paanësia e gjyqtarit”,  vlerësohet treguesi “Përdorimi 

ose jo i gjuhës diskriminuese”. Në lidhje me këtë tregues konstatohet se burimet e 

vlerësimit (3 vendimet gjyqësore të dorëzuara nga gjyqtari dhe aktet e 11 çështjeve të 

përzgjedhura me short për vlerësim), nuk rezulton në asnjë rast përdorimi i gjuhës 

diskriminuese nga gjyqtari në komunikimin me palët ndërgjyqëse gjatë zhvillimit të 

seancave apo në përmbajtje të vendimeve përfundimtare. Gjithashtu nuk ka asnjë të 

dhënë për përdorim të gjuhës diskriminuese me të tretët, referuar komunikimit shkresor 

dhe akteve përkatëse të administruara në dosje. Për këtë tregues shkalla e aftësisë së 

gjyqtarit është vlerësuar “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për 
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përjashtimin e gjyqtarit”. Referuar të dhënave statistikore të administruara në dosje  

rezultojnë të dhëna për numrin e kërkesave për përjashtim apo numrin e kërkesave për 

heqje dorë të gjyqtarit, pasi kjo e dhënë nuk është kërkuar në formatin standard mbi të 

cilin janë raportuar të dhënat statistikore. Nga burimet e tjera si dhe tërësia e akteve të 

administruara në dosjen e vlerësimit, nuk ka të dhëna për ekzistencën e një numri tejet të 

lartë të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtim. Duke iu referuar tërësisë së akteve 

të administruara në dosjen e vlerësimit (11 dosjet e përzgjedhura me short për vlerësim 

dhe 3 vendimet e përzgjedhura nga gjyqtari) nuk rezultojnë të dhëna që në këto çështje të 

jenë paraqitur kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit. Në këto kushte, duke referuar në 

parimin kushtetues që çdo gjyqtar, për shkak të statusit të tij, është dhe duhet të shfaqë 

paanësi në funksion, në mungesë të dhënave burimore për ekzistencën e një numri tejet të 

lartë të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit, në kushtet kur në 

rastet e gradimit dispozitat e Ligjit për Statusin, zbatohen për aq sa është e mundur, 

vlerësoj se numri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit duhet të 

vlerësohet i pakonsiderueshëm, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Sa më sipër, niveli i vlerësimit dhe pikëzimi për kriterin “Etika dhe angazhimi 

ndaj vlerave profesionale” është 100 pikë , duke u vlerësuar me “Shkëlqyeshëm”. 

Në lidhje me kriterin e 4 “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” janë 

vlerësuar këto tregues: 

“Aftësia e komunikimit”- Në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet 

e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka komunikim të qartë dhe transparent 

me pjesëmarrësit ne gjykim si dhe në gjuhën e përdorur në arsyetimin e vendimeve. Sa 

më sipër, shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues është vlerësuar “shumë e lartë”, 

duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të 

dhënave...” është konstatuar se nuk rezulton asnjë e dhënë për mosrespektim të 

konfidencialitetit apo të dhënave personale dhe për pasojë, prezumohet se gjyqtari ka 

treguar kujdes maksimal. Në këto kushte, është vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtarit 

për këtë tregues është “shumë e lartë”. 

Në lidhje me nënkriterin “Aftësia për të bashkëpunuar”, që tregon “Shkallën e 

komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe 

përvojës profesionale”, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për 
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këtë tregues dhe mungesës të dhënave burimore për shkallën e komunikimit dhe 

bashkëpunimit, vlerësohet se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të komunikimit dhe 

bashkëpunimit me ta duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me 

administratën gjyqësore”, nga të dhënat mbi verifikimin e ankesave, nuk rezulton asnjë e 

dhënë për mungesë të bashkëpunimit apo ekzistencën e një shkalle të ulët të komunikimit 

të gjyqtarit... . Për pasojë, në mungesë të dhënave që mund të rezultonin nga dy burimet e 

tjera te vlerësimit dhe mungesës të ndonjë të dhëne të drejtpërdrejtë apo të tërthortë për 

këtë tregues, prezumohet se ky bashkëpunim dhe komunikim ekziston dhe është në nivel 

të lartë. Për këtë arsye, propozohet vlerësimi me shkallën “shumë e lartë”, duke 

propozuar me 10 pikë. 

Në lidhje me nënkriterin “Gatishmëria e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari 

të tjera”, vlerësohet treguesi “Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të 

Shkollës së Magjistraturës...”. Nga të dhënat burim vlerësimi, konkretisht referuar 

raportit për analizimin e aftësive profesionale të Inspektoratit të ish-KLD-së, vërtetimit 

nr. {...} prot, datë 28.10.2016 të Shkollës së Magjistraturës, rezulton se gjyqtari është 

angazhuar në aktivitete trajnuese, në cilësinë e pjesëmarrëses në programin e Formimit 

Vazhdues në 16 (gjashtëdhjetë) aktivitete trajnuese, gjithsej 29 ditë trajnimi. Referuar sa 

më sipër, vlerësoj se duhet pikëzuar me 20 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët 

për gjyqtarë gjatë stazhit profesional...”, referuar burimeve të vlerësimit, si dhe formularit 

të deklarimit për aftësitë profesionale të gjyqtarit, rezulton se ai nuk është angazhuar në 

programin e formimit vazhdues së Shkollës së Magjistraturës në cilësinë e lehtësuesit në 

aktivitete trajnuese brenda Programit të Formimit Vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës. Për sa më sipër, duke iu referuar Metodologjisë së Pikëzimit që përcakton 

se për pikëzimin e këtij kriteri, duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla 

jo gjithmonë është në varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do ta fillojnë 

vlerësimin për ketë tregues me 3 pikë dhe 2 pikë do t’iu shtohen në rast vërtetimit të 

angazhimit në këto veprimtari. Për këtë arsye gjyqtari është propozuar që të vlerësohet 

me 3 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale” – 

referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, nuk rezulton 
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që gjyqtari të jetë angazhuar në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit 

të drejtësi apo aktivitete të tjera. Sa më sipër, vlerësoj se për këtë tregues gjyqtari duhet të 

pikëzohet me 3 pikë. 

Për treguesin “Publikimet ligjore akademike” – referuar të dhënave që rezultojnë 

nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton që gjyqtari nuk ka realizuar publikime 

ligjore akademike në periudhën vlerësimit dhe për pasojë, duhet të vlerësohet dhe 

pikëzohet me 0 pikë. 

Për sa më sipër, niveli i vlerësimit dhe pikëzimi për kriterin “Aftësitë personale 

dhe angazhimi profesional, duhet të pikëzohet me 91 pikë, që i korrespondon nivelit të 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

 Në përmbledhje të propozimit për nivelin e vlerësimit për çdo kriter është si më 

poshtë: 

1. Aftësitë profesionale të gjyqtarit – 90 pikë – Shkëlqyeshëm; 

2. Aftësitë organizative të gjyqtarit – 78 pikë - Shumë mirë; 

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – 100 pikë - Shkëlqyeshëm; 

4. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – 91 pikë - Shkëlqyeshëm 

Vlerësimi i përgjithshëm – 359 pikë - Shumë mirë (për shkak se njëri nga kriteret 

ka dalë "Shumë mirë". 

  

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Plaku! 

Atëherë ia japim fjalën magjistratit, i cili të fokusohet vetëm në ato çështje që nuk 

janë parashtruar tek kundërshtimet dhe nuk janë ezauruar nga relatorja. 

 

{...}: Do flas shumë shkurt, sepse edhe zëri s’më premton të flas gjatë. 

Të nderuar anëtarë, 

E nderuar Kryetare, 

Shkurtimisht mund të theksoj lidhur me çështjen 9, për numrin e lartë të seancave. 

Ka qenë qasja ime tolerante ndaj kërkesave të palëve për t’i pranuar ato dhe për t’i dhënë 

mundësi maksimale për të marrë pjesë në gjykim, por edhe probleme të tjera që janë 

parashtruar në kundërshtimet e mia.  

Lidhur me çështjen 11, që lidhet me mosarsyetimin sipas standardeve të Gjykatës 

Kushtetuese për vendimin e gjykimit të shkurtuar. Vlerësoj se një vendim i tillë është 
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marrë nga tre anëtarë të trupit gjykues ku unë kam qenë relator dhe të tre anëtarët, 

prokurori dhe i pandehuri, kanë mbajtur qëndrimin që çështja mund të zgjidhej... dhe për 

pasojë është vlerësuar jo e nevojshme që të ketë një arsyetim të zgjeruar lidhur me 

standardet e pranimit të kërkesave të gjykimit të shkurtuar. Kjo është e lidhur edhe me 

nënkriteret e tjera të “Aftësive profesionale”. Do ndalem në mënyrë shumë shkurt. 

Në lidhje me citimin dhe përfshirjen e dispozitave civile dhe penale në arsyetimin 

e vendimeve kam parashtruar qëndrimet ku sipas vendimeve që janë arsyetuar, dispozitat 

janë cituar, duke cituar atë pjesë të dispozitës që ka qenë e zbatueshme në rastin konkret 

dhe jo të gjithë dispozitën. Është përmendur për shembull neni 298, paragrafi i parë i 

Kodit Penal ku është parashtruar se kjo dispozitë parashikon ... etj., etj., dhe është bërë 

analizimi në mënyrë të përmbledhur i elementëve të kësaj dispozite. Kjo mënyrë citimi 

është bërë duke pasqyruar përmbajtjen e dispozitës në përmbajtjen e vendimit gjyqësor 

ose në mënyrë tjetër duke cituar dispozitën në thonjëza, pra duke e cituar fjalë për fjalë. 

Si rast kam paraqitur një vendim civil. 

Në lidhje me arsyetimin abstrakt të normës, kam vlerësuar se vendimi gjyqësor 

nuk vendi i duhur për të bërë arsyetime të zgjatura abstrakte, por në tërësinë e vendimeve 

është përfshirë një arsyetim, qoftë edhe një paragraf arsyetim abstrakt për normën e 

zbatuar në rastin konkret. 

Lidhur me “Aftësitë organizative”, dua ta ritheksoj për këtë kriter për shkak të 

ngarkesës së pakët të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet. Nga ana e KLD-së në atë 

kohë është propozuar që dy gjyqtarët e asaj gjykate të dërgoheshin për të gjykuar çështje 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe unë kam paraqitur pëlqimin për ta bërë një 

gjë të tillë. Siç u tha edhe nga relatori, gjykatat nuk janë afër me njëra-tjetrën dhe jo në 

pak raste, dita e punës ka filluar nga ora 5:00 e mëngjesit, ka përfshirë 3-4 orë rrugë 

vajtje, 3-4 orë rrugë kthim dhe besoj se ky kontribut mund të përfshihet në vlerësimin e 

aftësive organizative të gjyqtarit, pavarësisht se mbase metodologjia e vlerësimit nuk ka 

një kriter ku ta vendosësh këtë kontribut të dhënë nga ana ime.    

Pa u ndalur tek secili nënkriter, mendoj se “Rendimenti i përfundimit të 

çështjeve” është ndikuar kryesisht nga caktimi i numrit të madh të çështjeve pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, ku në tre raste janë caktuar grupe çështjesh, përbërë 

nga 48 çështje menjëherë, në një rast është caktuar diku tek 60 çështje dhe në një rast të 

tretë, diku tek 35 çështje, dhe kjo ka ndikuar në uljen e produktivitetit të përfundimit të 
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çështjeve. Megjithatë, nga periudha mars (delegimi është bërë në fund të shkurtit) deri në 

tetor janë përfunduar rreth 130 (apo 230) çështje (nuk dëgjohet mirë shifra e cituar nga 

gjyqtari) pranë asaj gjykate, duke mbetur pa përfunduar për pjesën tjetër nëntor-dhjetor 

dhe në vazhdim 50 çështje të tjera.  

 Në lidhje me “Numrin e seancave joproduktive” është i saktë konstatimi i 

relatores në lidhje me çështjen e pjesëtimit të sendit. Siç thashë, mbase ka ndikuar qasja 

ime tolerante ndaj kërkesave të palëve si dhe mbase formimi jo i duhur i eksperiencës në 

ato momente të fillimit të detyrës si gjyqtar, për të menaxhuar edhe më mirë kërkesat e 

palëve apo shtyrjet e seancave. Megjithatë, shumica e seancave janë shtyrë për shkaqe të 

pavarura nga vullneti i gjyqtarit, ku numri i seancave të shtyra nga shkaqe objektive të 

gjyqtarit është vetëm një nga të gjithë seancat e konstatuara nga burimet e vlerësimit. 

 Në lidhje me “Kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale”, konstatohet se si 

problematikë është ngritur vetëm fillimi me vonesë i disa seancave gjyqësore, por siç 

është konstatuar në kundërshtimet e mia, shkaqet kryesore kanë qenë mungesa e sallave 

gjyqësore, zgjatja e seancave të caktuara më parë tej planifikimit të bërë. Në seancën e 

përcaktuar që ka filluar rreth 2 orë me vonesë, si shkak ka qenë zhvillimi i një seance 

tjetër penale, ku janë pyetur një numër i konsiderueshëm dëshmitarësh dhe çështja ka 

qenë e një rëndësie të veçantë, pasi akuza lidhje me vrasjen me dashje nga ana e të 

pandehurit, dhe për pasojë, seancat pasuese kanë filluar me vonesë. 

 Kaq kisha për të shtuar. 

 Nëse keni pyetje? 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Nga kolegët ka pyetje? 

 Nëse jo, faleminderit për prezencën. 

 

 {...}: Faleminderit!  

 Punë të mbarë! 

 Ditën e mirë! 

 

 (Largohet nga mbledhja magjistrati zoti {...}.) 
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 Naureda Llagami: Atëherë, kemi propozime? 

 

Alban Toro: Kam unë. 

T’i marrë në total apo me radhë? 

 

Irena Plaku: Me radhë, që t’i fiksojmë, që t’i shkruajmë. 

 

Naureda Llagami: Me radhë Alban, që t’i shkruajmë. 

 

Alban Toro: Atëherë, pasi dëgjuam relatoren, pasi kemi lexuar edhe pretendimet 

e gjyqtarit në lidhje me vlerësimin si dhe aktet, në opinionin tim vlerësoj që është i 

bazuar propozimi im në lidhje me: 

Treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, ku propozoj 

që vlerësimi nga 20 të kalojë në 25 pikë, pasi mendoj që në vendimet që përbëjnë dhe 

kanë përbërë burim vlerësimi, më rezulton që gjyqtari ka interpretuar ligjin në kuadër të 

zgjidhjes së çështjes në përputhje me të. Kështu që këtu propozoj të bëhen 25 pikë. 

“Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, edhe këtu propozoj ngritje të 5 

pikëve (nga 20 në 25). Vlerësoj se vendimet të cilat kanë shërbyer për t’u vlerësuar, në to 

gjyqtari ka kryer analizë dhe ka dhënë argumente të mjaftueshme për t’i dhënë përgjigje 

palëve për të zgjidhur drejt konfliktin. 

Kalojmë tek “Aftësitë organizative”, tek treguesi “Respektimi i afateve ligjore” 

propozoj që niveli i pikëzimit të jetë 15 pikë (pra të shtohet me 3 pikë), pasi më rezulton 

që e vetmja çështje që është gjykuar jashtë afatit ligjor ka qenë komplekse, ka pasur 

ndryshime të trupit gjykues, pa pasur fillim të gjykimit rishtazi, dhe konflikti ka qenë në 

thelb padi për njohjen dhe kompensimin  e pronës... Pra nga 12 në 15. 

Tek “Rendimenti i përfundimit të çështjes...”, propozoj që propozimi të jetë 8 pikë 

nga 4. Këtu kam përfshirë edhe faktin që ai ka gjykuar në dy gjykata, pra në Kavajë, bile 

ka pasur një gamë të madhe të çështjeve në raport me Përmetin dhe kjo mendoj që mund 

të ketë shërbyer si rritje – po e quaj fiktive – por objektive të çështjeve të papërfunduara 

të vitit 2016. Gjykimi normalisht në dy gjykata të ndryshme, për vetë faktin objektiv që 

duhet të shkojë në dy qytete relativisht larg njëri-tjetrit, besoj që shërben si shkak i 

arsyeshëm për ta justifikuar gjyqtarin në këtë aspekt. 
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Tek treguesi “Numri mesatar i seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të 

nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, propozoj 15 pikë nga 9. Në 

opinionin tim mendoj që në ato seanca nuk është se ka qenë gjyqtari ai që ka ndikuar apo 

sjellja e gjyqtarit (neglizhenca e tij) në shtyrje, por kanë qenë kryesisht palët, 

pjesëmarrësit e tjerë, kështu që nuk mund t’ia atribuoj dot sjelljes së gjyqtarit këtë pjesë. 

Tek treguesi “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, edhe këtu propozoj 20 pikë nga 16 (pra të shtohet me 4 pikë), pasi ka 

pasur disa seanca gjyqësore me vonesë por kanë qenë shkaqe objektive dhe një pjesë i 

sqaroi edhe gjyqtari në pretendimet/prapësimet e veta. 

Këto ishin në total. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Alban! 

Zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Në fakt dua ta nis diskutimin tim nga një vlerësim i dytë që ne kemi bërë për 

gjyqtarin {...}, ku dukshëm ka rezultuar një ndryshim si në aspektin e menaxhimit të 

seancave dhe aftësive organizative të gjyqtarit, qoftë edhe në aspektin e aftësive 

profesionale të gjyqtarit. 

Për vitin 2017-2019 mos harrojmë që gjyqtari është vlerësuar me 391 pikë (është 

vlerësuar "Shkëlqyeshëm") sepse vërtetë ka pasur tregues të tillë që kanë treguar që ai ka 

pasur një rritje të performancës së tij në total. Ndërkohë që, kjo periudhë është një 

periudhë gradimi, gjyqtari sapo është emëruar gjyqtar në fillim, në janar të 2014-ës, dhe 

vetë e pranoi që eksperienca e tij në punë ka qenë shumë e pakët për periudhën e 

vlerësimit, e kondicionuar kjo edhe nga numri i pakët i çështjeve që ka pasur Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Për sa i përket kriterit të parë, që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, 

lidhur me dy indikatorët për të cilët u propozua edhe nga zoti Toro ngritja e pikëzimit, në 

fakt në projektraport, nga ajo që është parashtruar edhe nga ana e relatores, nuk 

evidentohen cilësi të dobëta të argumentimit logjik apo të mënyrës së interpretimit të 

ligjit, thjesht argumentohet që kjo nuk është në shkallën më të lartë dhe normalisht është 

e mirëkuptueshme për një gjyqtar që sapo ka filluar punën, por është në treguesin “mbi 
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mesatar”. Në fakt, nga tërësia  e vendimeve që unë kam lexuar, edhe nga metodologjia e 

punës së gjyqtarit, vendimet dominohen kryesisht nga pjesa përshkruese e provave. 

Gjyqtari ka një aftësi “shumë të lartë” të mënyrës së identifikimit të provës, të ekstraktit 

të faktit nga prova, por kur vjen çështja e argumentimit logjik, e lidhjes së tyre me 

zgjidhjen e çështjes, aty ndoshta do të ishte e nevojshme (në vlerësimin tim gjithmonë) 

një shkallë më e lartë aftësie, prandaj jam dakord me propozimin e relatores. Gjithsesi për 

kriterin e parë të “Aftësive profesionale të gjyqtarit”, ai mbetet përsëri në nivelin 

"Shkëlqyeshëm" dhe mbetet me pikët 90. Në fakt, i njëjti pikëzim dhe i njëjti interpretim 

është bërë edhe në rastin e gjyqtarëve të tjerë që ndoshta kanë pasur eksperiencë më të 

madhe pune se gjyqtari {...}. 

Për sa i përket “Aftësive organizative”, “Respektimit të afateve ligjore”, është e 

vërtetë në fakt që është një çështje “kundërshtim veprimesh përmbarimore”, e zgjatur tej 

afatit 20-ditor, e cila nuk është e varur në fakt nga ndryshimi i trupave gjykues sepse 

ndryshimi i trupave gjykues është bërë shumë shpejt (dorëheqjet) dhe gjyqtari i parë që 

ka pranuar kërkesën për pezullim... por është e ndërvarur sepse gjyqtari nuk ka arritur ta 

menaxhojë siç duhet çështjen kur ka qenë evidente që në fillim që padia nuk ishte ngritur 

nga debitori i titullit ekzekutiv. Padia ishte ngritur nga një person i tretë që pretendonte 

cenim të të drejtës së pronësisë dhe në kuadër të moskuptimit drejt të konfliktit, ka ecur, 

ka avancuar deri në kryerjen e akt ekspertimit dhe në fund fare padi (pas 9 muajsh) është 

rrëzuar sepse nuk legjitimohej paditësi të kundërshtonte veprimet përmbarimore sepse 

ishte person i tretë dhe ka qenë evidente që në fillim. Sigurisht, Këshilli nuk mund të 

ndërhyjë në meritat e zgjidhjes së çështjes dhe në arsyet e zgjidhjes së çështjes, por nga 

ana tjetër, kur bëhet fjalë për aftësitë organizative të gjyqtarit, mënyra e menaxhimit të 

çështjes sigurisht që analizohet, për të arritur në një pikëzim të ndryshëm. Gjithsesi, 

gjyqtari duhej të vlerësohej me 3 pikë dhe nga 3 pikë që duhej të vlerësohej (sepse kishte 

“mbi 40%”) ka marrë 12 pikë, pra është ngritur disa shkallë, duke marrë në konsideratë 

që ka qenë vetëm një çështje. 

Për sa i përket “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, në fakt, ngarkesa e 

punës së gjyqtarit në dy gjykata ka qenë në vitin 2016. Në vitin 2014 dhe në vitin 2015, 

gjyqtari ka qenë gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet dhe ka gjykuar numrin më 

të vogël të çështjeve në rang republike/gjyqtar (jo për faj të gjyqtarit). Por, nëse një 

gjyqtar në një gjykatë të vogël nuk arrin të respektojë standardin minimal me 100 çështje, 
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çfarë mund të themi ne për një gjyqtar të një gjykate më të madhe që mban një ngarkesë 

shumë më të madhe? Në qoftë se edhe këtu do të rrisim standardin, atëherë të mos 

kërkojmë standarde për gjyqtarët që gjykojnë 1000 çështje në vit.  

Për sa i përket “Kohës mesatare...” edhe nga ana e gjyqtarit nuk pati probleme. 

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve”, është e vërtetë në fakt 

që gjyqtari ka gjykuar në dy gjykata. Edhe unë në këtë rast do të isha dakord për rritjen e 

rendimentit të çështjeve nga 4 pikë... Nga ana e relatores nuk është rritur rendimenti për 

arsye sepse asnjë nga treguesit nuk ka pasur tejkalim të standardit, por fakti që një ditë 

gjyqtari ka përballuar ngarkesën dhe ka pranuar dhe ka qenë vullnetar që të gjykojë edhe 

në Gjykatën e Përmetit edhe në Gjykatën e Kavajës, unë jam dakord që nga 4 pikë të 

rritet në 8 pikë. Jam dakord me propozimin që bën Albani. 

Për sa i përket “Numrit mesatar të seancave gjyqësore...”, në fakt për kaq pak 

çështje dhe për çështje që në fakt nuk është se ka qenë komplekse, ku bëhet fjalë për një 

“pjesëtim pasurie” i fazës së dytë, të shkojmë në 33 seanca gjyqësore?! Nuk e di?! Seanca 

të shtyra në mënyrë të herëpashershme, kur nevoja e shqyrtimit gjyqësor dhe orientimi i 

shqyrtimit gjyqësor bëhet që në fillim. Në fazën e dytë të pjesëtimit, e dimë të gjithë – ne 

jemi të gjithë gjyqtarë – që kalohet direkt në akt ekspertimi dhe janë çështje që i ka 

zgjidhur tashmë gjykimi i fazës së parë të pjesëtimit.  

Menaxhimi i çështjes nga ana e gjyqtarit në vlerësimin tim nuk justifikon 

pikëzimin maksimal qoftë për numrin mesatar të seancave gjyqësore, qoftë për kryerjen e 

veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin gjyqësor. Janë gjykata që kanë pak 

gjyqtarë. Mund të kenë dy salla gjyqi. Menaxhimi i çështjeve nga ana e tyre duhet të jetë 

i tillë secili nga gjyqtarët nuk ka pse mos ta fillojë gjyqin në orarin e vet, por jo të fillojë 

gjykimi 3 orë... Është e justifikueshme në gjykatat që kanë shumë ngarkesë, kanë shumë 

gjyqtarë dhe kanë shumë pak salla gjyqi. Por me 4 (katër) gjyqtarë, me 2 salla dhe me 

këtë ngarkesë çështjesh, të fillojë gjykimi 3 orë me vonesë, në vlerësimin tim nuk është e 

justifikueshme. Nga ana tjetër ka edhe një rast kur seanca ka dështuar, nga shpjegimet e 

relatores, po për këtë shkak. 

Në vlerësimin tim, bashkohem me propozimin e Albanit vetëm për rritjen e 

rendimentit nga 4 në 8 pikë. Për pjesët e tjera jam dakord me vlerësimin e relatores. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  
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 Po nga ana e relatores? 

 

 Irena Plaku: Vetëm për sa i përket rendimentit, në fakt edhe unë jam dakord. 

 Nuk e kam rritur rendimentin, sepse mendova se gjyqtari do të sillte prova lidhur 

me këtë fakt, sepse nga të dhënat që kam pasur, nuk kam pasur për të përcaktuar një 

rendiment të ndryshëm, përveç atij që ishte përcaktuar në raportin e vlerësimit të bërë nga 

ish-KLD-ja, e cila ka kaluar në kuadër të vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve. Prandaj nuk e 

kam vlerësuar. 

 Po të shikosh në fakt, gjyqtari është emëruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kavajë në datën 22.02.2016 dhe ka një ndryshim në fakt në shpejtësinë e gjykimit, për 

mirë. Përkundrazi, nuk ka ndikuar kjo gjë që të ulej shpejtësia e gjykimit. Ka shkuar 

akoma më mirë. Por gjithsesi, pavarësisht se kishte rrugën, që e relatoi, dhe vërtet edhe 

unë e kam vënë në dukje këtë gjë, por duke iu referuar këtyre statistikave, nuk e kam 

rritur. Gjithsesi jam dakord për ta rritur me 8 pikë. Por e kam parë që ka shkuar 

gjithmonë për mirë nga momenti që është dekretuar dhe ka shkuar në Gjykatën Kavajë.     

 Tek pjesa e arsyetimit ligjor, që ka shkuar 90 pikë, po të shikosh dy vendime, 

kopjet e vendimeve që janë marrë gjatë procedurës së vlerësimit për procedurën e 

gradimit dhe për trevjeçarin 2017-2019, janë dukshëm të ndryshme vendimet (nga 

përmbajtja, nga çdo aspekt i vendimit), ka një ndryshim shumë kolosal për mua sepse i 

kam parë të dyja vendimet. Prandaj është vlerësuar 100 pikë me të drejtë. Gjithsesi është 

në vlerësimin tuaj. 

 

 Alban Toro: Unë do të shtoja, jo për të kundërshtuar Brikenën, por thjesht më 

duket se nuk ka sens që i kërkojmë që gjyqtari duhet të administrojë seancat dhe të mos 

shtojë seanca për shembull për kryerjen e një akti ekspertimi, në fakt ne po i hymë në 

meritë problemit, dhe merita i takon gjykatës së apelit për të cilat shpeshherë i ka 

penalizuar dhe i ka thënë që qëndrimi juaj është i pasaktë, sepse s’ke bërë akt ekspertimi. 

Pra hymë në disa kompetenca që në fakt i takon juridiksionit gjyqësor. Kështu që në këtë 

pjesë i kërkojmë gjyqtarit që (ka ndërhyrje në audio dhe audio është e paqartë)... ku në 

fakt ai është edhe i ndërvarur nga praktika që ka hapur apeli i juridiksionit përkatës atje 

dhe është i detyruar që për t’u konsideruar çështja plotësisht e hetuar, të bëjë disa veprime 

plus, të cilat në fakt ndikojnë edhe tek afatet ligjore sepse në momentin që cakton një 
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ekspert, kuptohet që ka një procedurë më të gjatë. Kjo ishte ajo pjesa që doja të 

evidentoja në këtë aspekt. 

 

 Irena Plaku: Tek kjo pjesa e kundërshtimit të veprimeve përmbarimore, që e 

theksuat, çështja ka qenë hedhur në short në vitin 2013. Nuk është marrë fare kjo 

periudhë. Është marrë nga dita që... është përcaktuar në projektraport edhe dita kur i ka 

rënë në short dhe kur e ka vënë në lëvizje gjyqtari. Nga ai moment ka filluar vlerësimi, jo 

përpara. Sepse e ka pretenduar edhe gjyqtari në kundërshtimet e tij. Nuk është marrë një 

vlerësim i tillë. Është nga ai moment dhe në vijim. 

 

 Alban Toro: Nuk kam pretendime për pjesën se kur i është nënshtruar vlerësimit, 

në të cilën kohë. Thjesht mos t’i kërkojmë gjyqtarit ca gjëra... 

 

 Irena Plaku: Nuk i kemi kërkuar asgjë gjyqtarit në fakt. 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, sipas procedurës, hedhim fillimisht propozimet që 

bëhen nga kolegët dhe më pas propozimin e relatorit. Kështu që fillojmë me propozimin e 

Albanit. Propozimi i Albanit ka të bëjë: 

 E para, “Aftësia për të interpretuar ligjin për zgjidhjen e çështjes”, nga 20 pikë, 

Albani propozon 25 pikë. Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Jo. 

 Irena Plaku: Kundër. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Kundër. 

 (Miratohet me 6 (gjashtë) vota pro propozimi i zotit Toro, nënkriterit “1Ab” i 
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shtohen 5 pikë dhe shkon 25 pikë.) 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi i dytë që është “Cilësia e analizës dhe 

e argumentimit logjik”, kemi propozimin e bërë po nga Albani nga 20 pikë, në 25 pikë. 

Ilir Rusi: Kundër. 

 Irena Plaku: Kundër. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Pro. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Yllka Rupa: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

 Klodian Kurushi: Kundër. 

 Naureda Llagami: Kundër. 

 (Nuk miratohet me 6 (gjashtë) vota kundër.) 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi tjetër që ka të bëjë me “Respektimin e 

afateve ligjore”, Albani këtu propozon 3 pikë (nga 12 në 15 pikë).  

Ilir Rusi: Kundër. 

 Irena Plaku: Kundër. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. (Vota e zonjës Ukperaj nuk dëgjohet në audio, por e 

kontaktuar nëpërmjet e-mailit ka konfirmuar që vota e saj ka qenë kundër (kjo del në fakt 

edhe nga arsyetimi i saj më sipër). Për efekt të procesverbalit e-maili i konfirmimit të 

votës i bashkëlidhet procesverbalit të sigluar.) 

 Klodian Kurushi: Dakord. 
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 Naureda Llagami: Kundër. 

 (Miratohet me 6 (gjashtë) vota pro propozimi i zotit Toro, nënkriterit “2Aa” i 

shtohen 3 pikë dhe shkon 15 pikë.) 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi “Rendimenti” që e keni të përbashkët, 

është edhe relatori dakord. Kalojmë tek “Rendimenti i përfundimit të çështjeve 

gjyqësore”, që nga ana e relatorit u pranua, nga 4 në 8 pikë.  

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 (Miratohet unanimisht propozimi për ndryshimin e nënkriterit “2Aç” nga 4 pikë, 

shkon në 8 pikë.) 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek “Numri mesatar...” 2Ba nga 9 në 15 pikë. 

 Atëherë, jeni dakord? 

Ilir Rusi: Kundër. 

 Irena Plaku: Kundër. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 
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 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Kundër. 

 (Miratohet me 6 (gjashtë) vota pro propozimi i zotit Toro, nënkriteri “2Ba” nga 9 

pikë, shkon 15 pikë.) 

  

 Naureda Llagami: Kalojmë tek 2Bb, 16 në 20. 

Ilir Rusi: Kundër. 

 Irena Plaku: Kundër. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër (Vota e zonjës Ukperaj nuk dëgjohet në audio, por e 

kontaktuar nëpërmjet e-mailit ka konfirmuar që vota e saj ka qenë kundër (kjo del në fakt 

edhe nga arsyetimi i saj më sipër). Për efekt të procesverbalit e-maili i konfirmimit të 

votës i bashkëlidhet procesverbalit të sigluar.) 

 Klodian Kurushi: Kundër. 

 Naureda Llagami: Kundër. 

 (Nuk miratohet me 6 (gjashtë) vota kundër.) 

 

 Naureda Llagami: Në përfundim, Këshilli vendosi: 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  
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3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 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 05.05.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimin paraprak “Për propozimin 

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

të shpallur me vendimin nr. 82, datë 26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator znj. Marcela Shehu).1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11.  

 

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) 

                                                 
1 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e katërta në rendin e ditës. 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimin paraprak “Për propozimin për emërim në Gjykatën e 

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

nr. 82 datë 26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator znj. Marcela Shehu). 

 

  

Naureda Llagami: Vijojmë me pikën 4 të rendit të ditës, që ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit paraprak “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, 

në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 82, 

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

Karrierës dhe do të relatohet nga zonja Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit Kryetare! 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i ka paraqitur për shqyrtim mbledhjes plenare 

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

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 82, datë 

26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 
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Sikurse jeni në dijeni, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në Gjykatën e 

Lartë nga radhët e gjyqtarëve, ndër të tjera, Këshilli, më herët, ka hapur procedurat e 

ngritjes në detyrë për 4 (katër) pozicione të lira në fushën e të drejtës administrative, 

respektivisht me vendimet nr. 82, nr. 83, nr. 84, datë 26.02.2020 dhe nr. 245, datë 

09.07.2021. 

Në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë për 3 (tre) pozicionet e lira në 

fushën e të drejtës administrative të shpallura me vendimet nr. 83, nr. 84, datë 26.02.2020 

dhe nr. 245, datë 09.07.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur: 

Me vendimin nr. 322, datë 22.07.2021 “Propozimin për emërim në Gjykatën e 

Lartë, të kandidatit z. {...}”; Me vendimin nr. 57, datë 10.02.2022 “Propozimin për 

emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidates znj. {...}”; Me vendimin nr. 80, datë 

02.03.2022 “Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”. 

Të tre këta gjyqtarë, aktualisht ushtrojnë funksionin e gjyqtarit në Gjykatën e 

Lartë pas dekretimit përkatës nga Presidenti i Republikës. 

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

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

Këshillit, brenda afateve të kandidimit, kandiduan gjithsej 7 (shtatë) kandidatë dhe 

konkretisht:  z. {...}; z. {...}; znj. {...}; znj. {...}; znj. {...}; z. {...} dhe z. {...}.  

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

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

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

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

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

propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë.  

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

Gjykatën e Lartë, Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit nga secili 

kandidat të kritereve të mëposhtme: 1) “përvojës profesionale minimale”; 2) “mospasjes 

masë disiplinore në fuqi”; 3) “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”; 4) 

të pasurisë dhe figurës. 

Me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira në Gjykatën e Lartë, 

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

specializuara, ka konsideruar zhvillimin paralelisht të procedurës së verifikimit të 
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kritereve të kandidimit, me atë të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për 

secilin nga pozicionet e lira.  

Për të 7 (shtatë) kandidatët, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga ata 

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

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

pozicionet e lira respektive ku ata kanë kandiduar. Konkretisht, Këshilli ka vendosur 

kualifikimin dhe vijimin e procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë për: z. 

{...}; z. {...}; znj. {...}; znj. {...}; znj. {...}; z. {...}; z. {...}.  

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

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

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

përfundimin e të dyja procedurave të ngritjes në detyrë. 

Ndërsa, kandidati z. {...}, aktualisht është dekretuar dhe tashmë ushtron 

funksionin e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. 

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

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

konkretisht:  

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

e rivlerësimit kalimtar), referuar pikës 5, të nenit 171, të Ligjit për Statusin;  

2) vlerësimi i përshpejtuar për vitin 2019, referuar pikës 3, të nenit 25, “Dispozitë 

kalimtare”, shtuar në këtë ligj me Ligjin nr. 48/2019. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

Kandidatët u njoftuan për këtë vendim dhe nuk paraqitën kundërshtime ose 

kërkesa për përjashtimin e relatores apo për ndonjë nga anëtarët e tjerë të Këshillit. 
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Në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të vendimit të Këshillit nr. 70, datë 

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

relatores kam administruar dokumentacionin përkatës për secilin kandidat të kualifikuar, 

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

verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit. Po ashtu, janë administruar edhe 

vendimet përkatëse të Këshillit në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për 

kandidatët e kualifikuar.  

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

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

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

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit 

nr. 82, datë 26.02.2020, në rrethanat kur për kandidatët e këtij pozicioni të lirë ka 

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

Sipas pikës 46, të vendimit 70/2020: “Vetëm kandidatët e kualifikuar dhe që kanë dy 

vlerësime etike dhe profesionale bëhen pjesë e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë për atë pozicion të lirë”. Në këto kushte, me cilësinë e relatores kam administruar 

tërësisht dokumentacionin e nevojshëm në funksion të përmbylljes së procedurës së 

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

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

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

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

20.05.2021 dhe nr. 203, datë 20.05.2021, vendime të cilat janë përfundimtare, pasi kanë 

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

datë 10.01.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

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

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

vendime të cilat janë përfundimtare, pasi kanë marrë formë të prerë, pas shqyrtimit të 

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

Administrative të Apelit. 

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

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

vendime të cilat janë përfundimtare, pasi kanë marrë formë të prerë, pas shqyrtimit të 
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ankimeve të bërë nga kandidatja, me vendimet nr. 3 datë 04.02.2022 të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

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

miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 155, datë 20.04.2022 dhe nr. 149, 

datë 14.04.2022, vendime të cilat janë përfundimtare, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur 

ankim referuar deklaratës së kandidatit që ka paraqitur pranë Këshillit.  

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

miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 144 dhe nr. 145, datë 08.04.2021, 

vendime të cilat janë përfundimtare, pasi kanë marrë formë të prerë pa u ankimuar. 

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

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

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

vendimin nr. 82, datë 26.02.2020, për ngritjen në detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

përvojës profesionale që kërkohet për pozicionin e lirë; c) procedurën që ndiqet në rastin 
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e kandidatëve me rezultate të njëjta; ...”. 

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

administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 82, datë 26.02.2020, u përfshinë 

përfundimisht pesë kandidatë, konkretisht: z. {...}, znj. {...}, znj. {...}, znj. {...}, z. {...}. 

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

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

në procedurën e ngritjes në detyrë ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin 

dy vlerësime etike dhe profesionale, sikurse kërkohet për efekt renditjeje nga shkronja 

“a”, pika 9, e nenit 48, të Ligjit për Statusin dhe përcaktohet në shkronjën “c”, pika 7 dhe 

në pikën 46, të vendimit 70/2020. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mëparshme etike dhe profesionale”, për kandidatët u konstatua: 

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

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

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

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

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

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

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

vlerësuar për vitin 2019, në nivelin “Shkëlqyeshëm”. 

Për znj. {...} – Sipas Vendimit të Këshillit nr. 153, datë 14.04.2021, kandidatja 

është vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016, në nivelin e përgjithshëm 
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“Shumë mirë”; Sipas Vendimit të Këshillit nr.154, datë 14.04.2021, kandidatja është 

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

Për znj. {...} – Sipas Vendimit të Këshillit nr. 144, datë 08.04.2021, kandidatja 

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

“Shkëlqyeshëm”; Sipas vendimit të Këshillit nr.145, datë 08.04.2021, kandidatja është 

vlerësuar për vitin 2019, në nivelin “Shkëlqyeshëm”. 

Për z. {...} – Sipas Vendimit të Këshillit nr. 155, datë 20.04.2022, kandidati është 

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

“Shkëlqyeshëm”; Sipas vendimit të Këshillit nr. 149, datë 14.04.2022, kandidati është 

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

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

të mëparshme etike dhe profesionale”, rezultoi se kandidatët z. {...} dhe znj. {...} të kenë 

“Shkëlqyeshëm” dy nivelet e mëparshme etike dhe profesionale. Kandidatja znj. {...}, dy 

nivelet e mëparshme etike dhe profesionale i ka “Shumë mirë” dhe “Shkëlqyeshëm”. 

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

po ashtu kandidati z. {...}, dy nivelet e mëparshme etike dhe profesionale i ka “Shumë 

mirë”. Nga vlerësimi krahasues i niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe 

profesionale për kandidatët, duke pasur parasysh pesë nivelet e vlerësimit sipas pikës 1, 

të nenit 78, të Ligjit për Statusin, arrihet të identifikohen kandidatët me rezultatet më të 

larta, pikërisht z. {...} dhe znj. {...}. Pas tyre identifikohet si kandidat me rezultate më të 

larta, znj. {...}, dhe pas saj dy kandidatët e tjerë, znj. {...}; z. {...}. 

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

të mëparshme etike dhe profesionale”, rezultoi e pamundur renditja e kandidatëve, pasi 

dy kandidatët me nivele më të larta vlerësimi z. {...} dhe znj. {...}, u konstatua që ata 

kanë të njëjtat rezultate vlerësimi, pra të njëjtin nivel vlerësimi në dy vlerësimet e 

mëparshme etike dhe profesionale. 

Në vijim të shkronjës “a”, të pikës 9, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, 

përcaktohet se: “... duke pasur parasysh: i) që përvoja në pozicionet e komanduara, si 

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

përpara kandidimit do të ketë përparësi; ...”. Ndërsa në pikën 15, të vendimit 70/2020, 

përcaktohet se: “Në rast se ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjta, për 

renditjen e kandidatëve me rezultatet më të larta zbatohen përparësitë sipas radhës së 
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mëposhtme: a) “niveli i vlerësimit të fundit” – Sipas kësaj përparësie, kandidati me 

nivelin më të lartë të vlerësimit të fundit etik dhe profesional, renditet më lart; b) “përvoja 

si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, ose si anëtar i Këshillit” - Sipas 

kësaj përparësie, kandidati që ka një nga këto përvoja, renditet më lart; c) “kohëzgjatja e 

përvojës si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, ose si anëtar i 

Këshillit” - Sipas kësaj përparësie, kandidati me përvojën me kohëzgjatjen më të madhe 

në vite, renditet më lart; ç) “shumëllojshmëria e përvojave si gjyqtar i komanduar, si 

gjyqtar në skemën e delegimit ose si anëtar i Këshillit” – Sipas kësaj përparësie, kandidati 

që ka më shumë nga këto përvoja, renditet më lart”. 

Referuar përparësisë së parë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas “nivelit 

të vlerësimit të fundit”, nisur nga sa më lart u parashtrua, për dy kandidatët z. {...} dhe 

znj. {...} u konstatua që kanë të njëjtin nivel vlerësimi, “Shkëlqyeshëm”, për vlerësimin e 

fundit etik dhe profesional, pra atë të vitit 2019. Për pasojë, rezultoi e pamundur renditja 

e kandidatëve sipas kësaj përparësie. 

Referuar përparësisë së dytë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas 

“përvojës si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, ose si anëtar i 

Këshillit”, u konstatua se njëri nga dy kandidatët me rezultate, nivele të njëjta vlerësimi 

etik dhe profesional, ka përvojë të tillë, konkretisht z. {...} në periudhën qershor 2000 

deri në qershor 2003 rezulton të ketë qenë i komanduar si ndihmës ligjor pranë Gjykatës 

së Lartë, me urdhrin nr. 102 datë 08.06.2000 të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

Referuar ligjit të kohës që ka qenë në fuqi, rezulton se zoti {...} ka ushtruar funksionin e 

ndihmësit ligjor pranë Gjykatës së Lartë për të gjithë periudhën maksimale që lejonte ligji 

i asaj kohe, që ishte 3 vjet. 

Referuar përparësisë së dytë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas 

“përvojës si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, ose si anëtar i 

Këshillit”, u bë e mundur renditja e kandidatëve, për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 82, datë 26.02.2020, ku më 

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

renditen më pas, znj. {...} si dhe znj. {...}; z. {...} duke mos pasur rëndësi për këtë 

procedurë përzgjedhjeje renditja mes tyre, pra renditja e kandidatëve me rezultate të 

njëjta më të ulëta. 

Në pikën 8, të vendimit 70/2020, përcaktohet se: “Renditja e kandidatëve bëhet 
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me qëllim përzgjedhjen e kandidatit më të mirë për pozicionin e lirë”. Ndërsa në pikën 

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

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

njëjta më të larta”. 

Për pasojë, nga zbatimi i përparësisë së dytë për kriterin e parë të renditjes, pra 

asaj sipas “përvojës si gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, ose si 

anëtar i Këshillit”, renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 82, datë 26.02.2020 është si më 

poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Znj. {...}; 

3) Znj. {...}; 

4) Znj. {...}; Z. {...}. 

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

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

Lartë Gjyqësor propozon me shkrim emërimin e kandidatëve që plotësojnë kriteret 

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

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

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

pikat 2 deri në 4, aplikohen për aq sa gjejnë zbatim. ... 13. Ngritja në detyrë e gjyqtarit me 

renditjen më të lartë dekretohet nga Presidenti i Republikës, në përputhje me nenin 136, 

pika 2, të Kushtetutës”.  

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

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

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

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

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

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

pavarësisht kandidimit edhe për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e Këshillit nr. 

85 dhe nr. 86, datë 26.02.2020 për ngritjen në detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë, 

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

nenit 48, të Ligjit për Statusin. Për pasojë, për këtë kandidat është e pazbatueshme 
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preferenca e kandidimit, duke u konsideruar njësoj i preferuar për të, çdo kandidim i tij.  

Bazuar në sa u citua në këtë relacion, sikundër edhe në rezultatin e renditjes të 

parashtruar pak më sipër, me cilësinë e relatores kam përgatitur projektvendimin paraprak 

“Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

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

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

lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 82, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1) {...}, 2) {...}, 3) {...}, 4) {...} 

dhe {...}. 

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

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

administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 82, datë 26.02.2020, të Këshillit të 

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

pozicion. 

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

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

kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar. 

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

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

dita e njoftimit të vendimit. 

Ky është projektvendimi i cili i paraqitet sot mbledhjes plenare për shqyrtim dhe 

miratim.  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zonja Shehu për relatimin e projekt–aktit! 

 Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt–aktit sipas propozimit të ardhur nga 

Komisioni. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 
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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.   

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1.Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën e 

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

nr. 82, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Znj. {...}; 

3) Znj. {...}; 

4) Znj. {...}; Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 82, datë 26.02.2020, të Këshillit të 

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

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

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

e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

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

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

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

 

* * * 

(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 05.05.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relator z. Alban Toro).2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11.  

 

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) 

                                                 
2 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e pesta në rendin e ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Tiranë të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban 

Toro). 

 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës që ka të bëjë me ngritjen në 

detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. Për më shumë detaje, fjalën 

ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Në kuadër të përpjekjeve që ka bërë Këshilli i Lartë Gjyqësor për të 

plotësuar vakancat në sistemin gjyqësor në përgjithësi dhe në mënyrë të veçantë në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, janë kryer veprimet procedurale, në mënyrë të veçantë për 

pozicionin nr. 395, 07.10.2020 të hapur me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Veprimi i fundit procedural nga ana e Këshillit është vendimi nr. 136, datë 

06.04.2022, ku është vendosur: 

“1. Miratimi i 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 civile, të 

shpallur me Vendimin nr. 395, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më 

poshtë: 
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1. Znj. {...}; 

2. Znj. {...}; 

3. Z. {...}; 

4. Znj. {...}.” 

Për të katër këta kandidatë është proceduar me njoftimin e vendimit nga ku këta 

kandidatë kanë konfirmuar marrjen/disponimin e vendimit dhe nga ana tjetër kanë 

konfirmuar që nuk do të bëjnë ankim. 

Gjithashtu janë administruar edhe kopje të shkresave të Gjykatë Administrative të 

Apelit, nga të cilat konfirmohet fakti që nuk kanë paraqitur ankime ndaj këtij vendimi 

dhe si i tillë vendimi ka marrë formë të prerë. 

Kështu, në këto kushte është proceduar me relatimin e dispozitivit të vendimit nga 

ana e relatorit lidhur me propozimin për ngritjen në Gjykatën e Apelit Tiranë për 

pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 395, 

07.10.2020 të kandidates së renditur më lart, pra zonjës {...}, është mbajtur në 

konsideratë, pavarësisht kandidimit edhe për pozicione të tjera të lira për ngritjen në 

detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, konstatohet që në momentin e 

kandidimit, ka shprehur preferenca kandidimi, sikurse përcaktohet në pikën 6, të nenit 48, 

të Ligjit për Statusin. Për pasojë, për këtë kandidate është e zbatuar preferenca e 

kandidimit sipas se cilës si preference të parë ishte pozicioni i lirë i shpallur me vendimin 

nr. 395 datë 07.10.2020.  

Do të ndalojë pak për pikën 2 ku është propozuar që efektet juridike të tij fillojnë 

më datë 09.05.2022, përcaktim i cili është bërë duke marrë për bazë disa faktorë: 

a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata e  Rrethit Gjyqësor Fier, ku znj{...} 

ushtron aktualisht funksionin, në të cilën janë në detyrë 7 (shtatë) gjyqtarë (përfshirë edhe 

znj. {...}) ndërsa organika e saj është 14 (katërmbëdhjetë) të tillë, si dhe situatën e 

gjykatës ku znj. {...} propozohet të ngrihet në detyrë, pra e Gjykatës së Apelit Tiranë, në 

të cilën janë në detyrë 9 (nëntë) gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 31 (tridhjetë e një) të 

tillë;   

b) ngarkesën që znj. {...} në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier dhe në gjykatat ku 

është caktuar nga Këshilli për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, konkretisht: 

i) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 11.04.2022 dhe asaj të përditësuar me nr. {...} 

prot., datë 13.04.2022, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, protokolluar në Këshill me 
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aktin nr. {...} prot., datë 15.04.2022, znj. {...} ka aktualisht për gjykim 118 çështje 

gjyqësore (civile dhe penale). Nga këto çështje, rezulton se 8 prej tyre janë të pezulluara, 

2 çështje janë në fazën e veprimeve paraprake, ndërsa 15 çështje janë në seancë 

paraprake, 58 çështje janë në gjykim, në seancë përgatitore janë 33 çështje, 4 në diskutim 

përfundimtar dhe 1 për shpallje vendimi të arsyetuar. Ndërkohë që nga këto për 2 çështje 

nuk është çelur hetimi gjyqësor, 9 çështje janë në fazën e njoftimit të palëve dhe 6 çështje 

kanë kaluar për gjykim por nuk është çelur shqyrtimi gjyqësor; 

ii) sipas shkresës të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, protokolluar në Këshill 

me aktin nr. {...} prot., datë 11.04.2022, znj. {...} ka përfunduar 1 (një) çështje gjyqësore 

me datë 08.04.2022 çështje për të cilën është caktuar nga Këshilli për gjykimin e 

çështjeve gjyqësore të veçanta; 

c) dhënien efekt të mëvonshëm, me qëllim lënien e një periudhë të mjaftueshme 

gjatë të cilës znj. {...} do të duhet të dorëzojë detyrën në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier 

si edhe kohë e mjaftueshme për të mbyllur çështjet të ndodhura në fazën e fundit të 

gjykimit. 

 Përfundimisht, nga ana e relatorit është bërë dispozitivi i vendimit, në të cilin ju 

sugjerohet të aprovoni: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 09.05.2022. 

3. Gjyqtarja {...} përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. 

4. 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, Gjykatës së 

Apelit Tiranë si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

 Nëse s’kemi ndonjë diskutim. 

 

 Brikena Ukperaj: Unë kam dy diskutime për dy çështje lidhur me këtë 

projektvendim. 
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 Së pari, Këshilli ka vlerësuar më parë që në aktet individuale që kanë lidhje me 

karrierën e gjyqtarit, të tilla që kanë të bëjnë me lëvizjet paralele, me transferimet, me 

ngritjet në detyrë kryesisht, nuk duhet të parashikojë si pjesë të dispozitivit të një vendimi 

përjashtimin e gjyqtarit nga procedurat e ndarjes së çështjeve me short. Ju kujtoj që këtë 

çështje e kemi shtruar edhe herë tjetër në mbledhje plenare, kur bëhet fjalë për ngritjet në 

detyrë të gjyqtarëve në gjykatën e apelit të posaçëm për korrupsionin dhe krimin e 

organizuar, kam qenë unë që e kam bërë pyetjen ndaj Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, dhe atëherë kemi rënë dakord që duke qenë se janë akte që lidhen me karrierën 

e gjyqtarit, parashikimet procedurale nuk duhet të jenë pjesë e dispozitivit të aktit 

administrativ por do të njoftohen me shkresë. Gjithsesi, deri më sot, të gjithë kryetarët e 

gjykatave, këtë gjë e kanë bërë kryesisht mbi bazën e akteve nënligjore që janë në fuqi. 

Prandaj propozoj që pika e tretë nuk është e nevojshme që të jetë pjesë e dispozitivit të 

aktit administrativ për ngritjen në detyrë të gjyqtarit. 

 Diskutimi i dytë që kam lidhur me efektet e këtij vendimi:  

 Në fakt sot është data 5, deri në datën 9, katër ditë janë shumë pak për t’i lënë 

kohë të arsyeshme gjyqtares për të dorëzuar punën. Duke marrë parasysh të gjitha ato që 

shkruhen në relacion, mund të ndodhë që gjyqtarja të ketë shtyre çështje për shpallje të 

vendimit të arsyetuar. Duke qenë që nuk janë të ndarë në dhoma civile apo penale, dimë 

që sipas Kodit të Procedurës Civile, gjyqtari mund të shtyjë shpalljen e vendimit deri në 

20 ditë. Prandaj unë mendoj që në këto situata, për shkak të ngarkesës së punës, të paktën 

afati 20-ditor duhet të respektohet. Edhe për çështjet penale mund të ndodhë e njëjta gjë, 

15 ditë është afati procedural një seancë nga një seancë tjetër. 

 Duke marrë parasysh që informacioni i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier është i 

datës 11 prill (nëse nuk gaboj), është shumë i hershëm, jemi afërsisht pas 1 muaji, ecuria 

procedurale e çështjeve është e tillë që mund të kenë shkuar çështje të tjera që janë në 

konkluzione përfundimtare apo në shpallje vendimi, kështu që për të respektuar në fakt 

edhe një afat të tillë që ne kemi ndjekur edhe në rastet e tjera të ngritjeve në detyrë po në 

gjykatën e apelit, unë do të propozoja datën 25 maj ose 1 qershor (si ta vlerësojë 

Këshilli), por të respektojmë një afat 20-ditor. Nëse sot gjyqtarja shtyn një vendim për 

shpallje vendimit të arsyetuar për 20 ditë, do duhet të presë dhe do jetë data 25 maj. 

 Këto dy diskutime kam lidhur me çështjen. 
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 Alban Toro: Mundem? 

 Naureda Llagami: Po Alban! 

 

 Alban Toro: Është parashikuar nga ana ime që të shikohet në dispozitiv dhe të 

sanksionohet fakti që gjyqtari të përjashtohet menjëherë nga procedurat e ndarjes me 

short, pasi një parashikim i tillë do të ndihmonte edhe kryetarin e gjykatës, i cili në 

kushtet kur ky vendim hyn në fuqi më pas, do t’i japi mundësi që të orientohet dhe të 

detyrohet që të mos e përfshijë zonjën në fjalë në organizimet e shorteve që bëhen. Pse? 

Mund të na ndodhë që një kryetar i zellshëm, të vazhdojë ta përfshijë pavarësisht se është 

njohur me faktin që në ditët në vijim ajo pret një ngritje në detyrë. Për sa kohë ajo 

paraqitet në punë dhe duhet të paraqitet në punë, është e detyruar të përfshihet në të gjithë 

obligimin që sjell pjesëmarrja në trupat gjykuese apo në shortet që hidhen në gjykatë në 

mënyrë uniforme për të gjithë gjyqtarët. Kjo për sa i përket kësaj pjese. Dhe këtu nuk 

besoj se ka standarde të vendosur nga ana e Këshillit në akte të veçanta.  

 E dyta, më lejo të them që ky material ka ardhur natën e vonë të datës 27. Është 

parashikuar kohë e mjaftueshme për t’i dhënë mundësi për të reaguar, për të zbardhur, 

dorëzuar dosjet. Fatkeqësisht, për shkak të ngarkesës së Këshillit, përfundoi më datën 5. 

Gjithsesi këtu jam i hapur të vendosë jo datën 9.05. por edhe 12.05 apo 20.07 apo 30.09. 

Si ta dëshironi ju. Është i hapur ky diskutim. Nuk është taksative. Mund të vendosni ta 

ndryshoni dhe të reagoni në mënyrë adekuate. 

 Vetëm kam një problem, të paktën me kontaktet me drejtuesit e Gjykatës së 

Apelit Tiranë, për t’i dhënë mundësi që të jenë sa më transparent në organizimin e shortit, 

ata do të dëshironin që një datë të jetë për të gjithë kandidatët. 

 Unë në atë kohë propozova datën 9. Në qoftë se kjo do të shtyhet, do të shtyhet 

për të gjithë kandidatët. 

  

 Marçela Shehu: Duhet parë ngarkesa që ka secili nga kandidatët. 

 Jam dakord me spostimin, por për ndonjërin mund të duhet të spostohet më 

shumë, se varet nga ngarkesa që ka. Kjo kandidate rezulton që ka 4-5 çështje në diskutim 

përfundimtar por mund të ketë dikush tjetër që ka më shumë. 

 

 (Diskutime vijojnë duke folur njëherësh anëtarët.) 
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 Brikena Ukperaj: Ajo do vazhdojë akoma më tepër dhe çështjet do ecin. 

 Ajo do vazhdojë gjykimin. Ne nuk mund të kondicionojmë ngritjen në detyrë me 

marrjen e informacioneve të përditësuara. 

 Marçela Shehu: Ne e kemi bërë. 

 Disa procedura ngritjeje në detyrë janë vonuar sepse kemi rifreskuar gjithmonë 

informacionin.  

 Naureda Llagami: Por kemi lënë edhe datën bosh ama. Kemi thënë që prit, në 

momentin që të sjellin... 

 Marçela Shehu: Prandaj po them, që nëse do marrim informacion, e gjithë çështja 

do shtyhet dhe të kalojë në një mbledhje tjetër. Nëse vlerësohet që s’ka vend për të marrë 

informacion... 

 Naureda Llagami: Relatori, në çastin që na e ka sjellë neve, ka bërë një vlerësim 

dhe në çastin që e ka sjellë këtu (ka pas ngarkesa të ndryshme besoj, se vijnë nga gjykata 

të ndryshme), ka propozuar një datë dhe e ngulmoi që duhet një datë për të gjithë, nga 

komunikimet që ka pasur nga gjykata e apelit, kështu ka rezultuar që do të ishte më e 

logjikshme.  

 Ajo që propozohet nga Brikena dhe që kuptova unë, është që të lihet një datë për 

të gjithë (propozim për të gjithë kjo) dhe të kalohet nga kjo datë në një datë tjetër, duke 

qenë se s’është më relevante, sepse e kemi futur për shqyrtim. 

 Marçela Shehu: Jam dakord për këtë procedurë ngritjeje në detyrë të shtyhet, 

ndërsa për të tjera t’i vlerësojmë kur të dëgjojmë të dhënat. Mund të ketë kandidatë që 

s’mund të jetë i njëjtë afati i efekteve. 

  

 Brikena Ukperaj: Në mendimin tim, shtyrja në seanca në ditë të ndryshme, apo 

shtyrja e procedurave se kur duhet të hyjë në fuqi ngritja në detyrë e gjyqtarit në 

vlerësimin tim është një çështje që Këshilli asnjëherë nuk do ta ezaurojë sepse do ta marri 

informacionin sot, ne do ta lëmë pas 2 javësh mbledhjen plenare apo pas një jave (si ta 

kemi organizuar punën) dhe pastaj prapë do të ndryshojë çështja. Çështjet vazhdojnë 

gjykohen. Afati që unë propozova ishte logjik në referim të afateve të vendosura në ligj. 

Pra nëse një gjyqtar i shkallës së parë ka mundësinë (se unë nuk e di se si janë çështjet e 

zonjës {...} në Fier – 118 çështje ka pasur atëherë, por mund të jenë shtuar çështjet se 
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mund të jenë hedhur çështjet e gjyqtares tjetër që sapo u shkarkua, pra nuk e di se sa janë 

çështjet), por në eventualitetin që ajo do të ketë shtyrë çështje për shpallje të arsyetuar, 

sigurisht që do t’i duhet 20 ditë në civile dhe 15 ditë në penale. Bazuar në këtë logjikë, 

propozoj që të jetë një datë duke marrë parasysh këtë. 

 Marçela Shehu: Unë jam dakord me atë që propozon, por rast pas rasti dhe jo në 

grup. 

 

 Naureda Llagami: Mendimi i Albanit është që nga komunikimet që ka pasur, për 

këto të Tiranës, duhet të vijnë njëherësh, sepse ka lehtësi shpërndarja e shortit dhe kjo 

bën sens; nga ana tjetër, Marçela thotë që kemi situata që... 

 

 Dritan Hallunaj: Edhe një herë. Ne kur kemi diskutuar këtë datë, kemi bërë me 

kohë mbledhjen e Komisionit. 

 Marçela Shehu: Po pra, është bërë herët. E kuptoj këtë gjë. 

   Dritan Hallunaj: Kur kemi caktuar këtë datë, kemi rënë dakord për këtë datë për 

efektin që t’i jepnim një farë kohe normale që të dorëzojë dosjet dhe të përfundojë një 

kategori dosjesh (siç e kemi bërë për të gjithë), dhe thelbi apo gjithë ajo ka qenë tek ideja 

që nëse do t’i bëjmë, do çojmë 5 (pesë) gjyqtarë atje dhe do t’i çojmë të pestë në një datë 

për efekt të shortit që do zhvillohej atje. Kjo është kërkuar me insistim edhe nga gjykata 

vetë. Në qoftë se doni, s’ka ndonjë problem. Por ky ka qenë synimi, që kur të shkojnë të 

shortohen dosjet të gjitha njëherësh. 

 Brikena Ukperaj: Shumë mirë, mund t’i lëmë të pestë (apo tre, sa kemi) me këtë 

arsyetim. 

  

 Naureda Llagami: Si mendoni që mund të jetë data Alban? 

 Brikena Ukperaj: 20 ditë duhet. 

 Marçela Shehu: Duhet të analizojmë ngarkesën e të gjithë gjyqtarëve. 

 Alban Toro: Bëjmë 1 qershor. 

 Brikena Ukperaj: 1 qershor është shumë Ok. 

 30 maji ishte ditë e hënë në fakt.  

 Marçela Shehu: Tani 1 muaj, sikur edhe për të mbyllur këto çështjet 

administrative, i duhet gjyqtarit. 
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 Alban Toro: Vetëm se do lini pa punë {...}, se {...} nuk ka ngarkesë, është e 

gatshme për të ardhur që nesër. Do e lini pushim? 

 Marçela Shehu: Prandaj thashë unë që duhet vlerësuar rast pas rasti. 

 

 Klodian Kurushi: Gjyqtarët që do të promovohen për të shkuar në apel, përtej 

{...}, të gjithë të tjerët kanë ngarkesë. 

 Marçela Shehu: Jo të gjithë. Në fazë diskutimi, për shembull {...} mund të ketë 

më pak në krahasim me të tjerët.  

 Unë jam dakord për 1 qershorin, edhe për 10 qershorin. 

 

 Naureda Llagami: Në sekondë. Edhe një gjë tjetër. 

 Lidhur me këtë, se edhe ky është në fakt një standard i ri. 

 Këtë, a mendoni që duhet ta komunikojmë me shkresë gjyqtarëve, apo do ta 

ndryshojmë siç kemi bërë deri dikur? Apo mendoni që të bëjmë një rregullim në akt për 

shortin?  

 Alban, ky është qëndrim që po e ndryshojmë në fakt këtu. 

 Deri dje kemi mbajtur një qëndrim. Nuk ka qenë Alban. Bashkë me vendimin 

kemi çuar shkresën. 

 

 Alban Toro: Ok, në qoftë se del një kryetar që të thotë –“jo, dua vendim”? 

 

 (Anëtarët flasin njëherësh..)   

  

 Marçela Shehu: Kur deklarojmë mbarimin e statusit ne e shkruajmë. 

 Brikena Ukperaj: Po pra është, e bëjmë tek mbarimi i statusit, i japim efekte të 

vonuara. 

 Naureda Llagami: Duhet ta kuptojmë që kjo është një risi që po bëjmë. 

 Brikena Ukperaj: Unë nuk kam kundërshtim që të përjashtohet. Sigurisht që të 

përjashtohet. 

 Naureda Llagami: Kemi një ndryshim standardi dhe ta mbajmë parasysh që këtë 

gjë do ta mbajmë gjithmonë... 
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 (Anëtarët flasin njëherësh..)   

     

 Naureda Llagami: E heqim Alban? 

 Alban Toro: E heqim, si të doni. 

 

 Naureda Llagami: Me sugjerimin e relatorit, për datën, që të fillojnë të gjitha 

menjëherë... Edhe një herë, me sugjerimin e relatorit, ramë dakord që efektet juridike të 

këtij vendimi do të jenë, data 1 qershor, datë e njëjtë për të gjithë ata që do të ngrihen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë; propozimi tjetër i ardhur nga zonja Ukperaj është 

heqja e pikës 3, duke qenë se pika 3, nga ana e Këshillit i është bërë me dije gjithmonë 

kryetarëve të gjykatave apo kryetarëve në detyrë përmes një shkrese përcjellëse.    

 

 Brikena Ukperaj: Ka edhe një gjë tjetër. Vendimi arsyetohet. 

  

 Naureda Llagami: A jeni dakord me këto sugjerime? 

Ilir Rusi: Dakord. 

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.   

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.06.2022. 

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, Gjykatës së 

Apelit Tiranë si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 05.05.2022  

64 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 05.05.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relator z. Alban Toro).3 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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) 

                                                 
3 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e gjashta në rendin e ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”.  

 

RENDI I DITËS: 

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

Tiranë të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban 

Toro). 

 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti i dytë, që ka të bëjë edhe kjo me 

ngritjen në detyrë të gjyqtares {...} si gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë. Prapë fjalën 

ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Edhe në lidhje me vendimin nr. 179, 28.05.2020, me ana të së cilit 

është hapur një pozicion i lirë në fushën e së drejtës civile pranë Gjykatës së Apelit 

Tiranë, është proceduar me të njëjtën modus operandi. 

Veprimi i fundit procedural i bërë nga Këshilli është vendimi nr. 139, datë 

06.04.2022, me anë të të cilit është vendosur: 

“1. Miratimi i 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 civile, të 

shpallur me vendimin nr. 179, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më 

poshtë: 

1) Znj. {...};  
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2) Znj. {...}; 

3) Znj. {...}. ...”. 

Për të tria kandidatet është proceduar duke u dhënë një kopje të vendimit dhe 

duke kërkuar njëkohësisht edhe konfirmim për marrjen e saj, si dhe është administruar 

edhe fakti që nga ana e tyre nuk kishte qëllime për të bërë ankim. 

Gjithashtu, nga ana e Gjykatës Administrative të Apelit janë administruar shkresat 

përkatëse me anë të të cilave rezulton që nuk është ushtruar ankim. Përfundimisht 

vendimi ka hyrë në fuqi dhe është i formës së prerë. 

 Lidhur me propozimin për ngritjen në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 179, datë 

28.05.2020, të kandidatit të renditur më lart, pra të znj. {...}, mbahet në konsideratë fakti 

se ajo, pavarësisht kandidimit edhe për pozicione të tjera të lira për ngritjen në detyrë në 

këtë gjykatë, konstatohet të mos ketë shprehur preferenca kandidimi sikurse përcaktohet 

në pikën 6, të nenit 48, të Ligjit për Statusin. Për pasojë, për këtë kandidate është e 

pazbatueshme preferenca e kandidimit, duke u konsideruar njësoj i preferuar për të, çdo 

kandidim i saj. 

Për rrjedhim, bashkëlidhur është edhe dispozitivi i vendimit, ku me ndryshimet e 

para pak çasteve, afati sugjerohet të shkojë në 1 qershor 2022 dhe në lidhje me vonesat në 

hyrjen në fuqi të këtij vendimi, janë marrë parasysh këto faktorë: 

a) situata në të cilën ndodhet Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ku znj. {...} 

ushtron aktualisht funksionin, në të cilën janë në detyrë 7 (shtatë) gjyqtarë (përfshirë edhe 

znj. {...}), ndërsa organika e saj është 14 (katërmbëdhjetë) të tillë, si dhe situatën e 

gjykatës ku znj. {...} propozohet të ngrihet në detyrë, pra e Gjykatës së Apelit Tiranë, në 

të cilën janë në detyrë 9 (nëntë) gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 31 (tridhjetë e një) të 

tillë;  

b) ngarkesën që znj. {...} ka në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë , konkretisht: 

i) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 11.04.2022, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, protokolluar në Këshill me aktin nr.{...} më datë 14.04.2022, znj. {...} ka 

aktualisht në shqyrtim e sipër, si relatore, 348 (treqind e dyzet e tetë) çështje gjyqësore 

penale dhe civile si relatore. Rezulton se në fazën e shpalljes së vendimit janë gjithsej 6 

(gjashtë) çështje gjyqësore ku shpallja e fundit është planifikuar për në datë 21.04.2022. 

Në fazën e pretendimeve përfundimtare rezulton se janë gjithsej 10 (dhjetë) çështje 
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penale themeli ku seanca me e largët për këto çështje është planifikuat për në datë 

21.04.2022 ku gjyqtarja gjykon e vetme. Në 7 (shtatë) çështje z, {...} është anëtare e 

trupit gjykues ku nga konsultimi paraprak me gjyqtaren u deklarua se këto seanca mund 

të përfundojnë në muajin prill 2022. 

ç) dhënien efekt të mëvonshëm, me qëllim lënien e një periudhë të mjaftueshme 

gjatë të cilës znj. {...} do të duhet të dorëzojë detyrën pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë si edhe kohë e mjaftueshme për të mbyllur çështjet të ndodhura në fazën e fundit të 

gjykimit. 

Në përfundim, dispozitivi përmban: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.06.2022. 

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, Gjykatës së 

Apelit Tiranë si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

  

 Naureda Llagami: Nëse nuk keni diskutime, kalojmë në votim projekt–aktin 

sipas propozimit të bërë me gjithë ndryshimet e pranuara tek projekt–akti i mëparshëm. 

Ilir Rusi: Dakord. 

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.   

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 
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2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.06.2022. 

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, Gjykatës së 

Apelit Tiranë, si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 05.05.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relator z. Alban Toro).4  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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) 

                                                 
4 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e shtata në rendin e ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Tiranë të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban 

Toro). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti i radhës i cili edhe ky ka të bëjë me 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë të znj. {...}. Sërish fjalën ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Atëherë, më herët, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr. 140, datë 

06.04.2022, 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 civile, të 

shpallur me vendimin nr. 181, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më 

poshtë: 

1. Znj. {...}; 

2. Znj. {...};  

3. Znj. {...}.” 

Vendimi përkatës i është vënë në dispozicion kandidatëve të cilët kanë konkurruar 

për këtë pozicion të lirë. Nga ana e tyre është konfirmuar marrja dijeni dhe 
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njëkohësisht që nuk do të ushtrojnë të drejtën e ankimit. Gjithashtu është administruar 

edhe nga Gjykata Administrative shkresa përkatëse që nuk ka ankim në lidhje me këtë 

vendim. Përfundimisht, në mungesë të ankimit vendimi ka marrë formë të prerë. Për 

rrjedhim është vijuar nga ana e relatorit me përpilimin e projektvendimit përkatës. 

Lidhur me propozimin për ngritjen në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e 

lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 181, datë 

28.05.2020, të kandidatit të renditur më lart, pra të znj. {...}, mbahet në konsideratë fakti 

se ajo, pavarësisht kandidimit edhe për pozicione të tjera të lira për ngritjen në detyrë në 

këtë gjykatë, konstatohet të mos ketë shprehur preferenca kandidimi sikurse përcaktohet 

në pikën 6, të nenit 48, të Ligjit për Statusin. Për pasojë, për këtë kandidate është e 

pazbatueshme preferenca e kandidimit, duke u konsideruar njësoj i preferuar për të, çdo 

kandidim i saj. 

Në lidhje me hyrjen në fuqi me efekt të vonuar të këtij vendimi, pra data 1 qershor 

2022, janë mbajtur në konsideratë këto faktorë.  

a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë, ku znj. {...} 

ushtron aktualisht funksionin, në të cilën janë në detyrë 4 (katër) gjyqtarë (përfshirë edhe 

znj. {...}, ndërsa organika e saj është 5 (pesë) të tillë, si dhe situatën e gjykatës ku znj. 

{...} propozohet të ngrihet në detyrë, pra e Gjykatës së Apelit Tiranë, në të cilën janë në 

detyrë 9 (nëntë) gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 31 (tridhjetë e një) të tillë;  

b) ngarkesën që znj. {...} ka në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë, konkretisht: 

i) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 08.04.2022, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lezhë, protokolluar në Këshill me nr.{...} prot., më datë 11.04.2022, rezulton se znj. {...} 

nuk ka në shqyrtim asnjë çështje gjyqësore, kjo referuar kërkesës nga ana e gjyqtares me 

datë 10.06.2021 për fillimin e lejes paralindje dhe kërkesës për të përfituar lejen vjetore; 

ii) sipas komunikimit elektronik të datë  26.04.2022 Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Lezhë, në përgjigje të shkresës nr.{...} prot., datë 06.04.2022 që ka të bëjë, me ngarkesën 

dhe situatën e çështjeve gjyqësore që janë në shqyrtim e sipër, gjykimi i të cilave i është 

ngarkuar kandidates për ngritje në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, znj. {...}, ka 

ridërguar informacionin si më poshtë: Gjyqtare {...} ka njoftuar Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Lezhë, me anë të kërkesës së depozituar me datë 10.06.2021, me objekt: 

“Dërgim informacioni për fillimin e lejes së paralindjes dhe kërkesë për të përfituar lejen 

vjetore”; raport për leje barrëlindje me Nr.Regj.{...}, datë 10.06.2021 dhe për këtë arsye 
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duhet të ndërpresë përkohësisht ushtrimin e funksionit të gjyqtares për shkak të lejes së 

shtatzënisë. Për këtë arsye të gjitha çështjet gjyqësore që gjyqtare {...} ka pasur në 

shqyrtim (gjykim), janë rishpërndarë me short ndërmjet gjyqtarëve të tjerë të kësaj 

gjykate. Gjithashtu sqarojmë se më datë 28.02.2022 gjyqtare {...}, ka ndërprerë lejen e 

lindjes. Nga data 01.03.2022 deri më 31.03.2022, ka ezauruar lejen vjetore të vitit 2021. 

Me datën 01.04.2022 ka qenë zyrtarisht aktive për punë. Nga data 07.04.2022 deri më 

datë 12.04.2022, gjyqtare {...} ka paraqitur raport mjekësor për paaftësi të përkohshme në 

punë; Me urdhrin nr. {...} prot., datë 13.04.2022 të Kryetares së Gjykatës është urdhëruar 

përfshirja e gjyqtare {...} në short me 50% të ngarkesës. Sa më sipër në lidhje me 

informacionin që ju kërkoni për gjyqtaren {...} pas ndërprerjes së lejes vjetore ju 

informojmë se në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë gjyqtare {...} si relatore rezulton të 

ketë në gjykim gjithsej 15 çështje gjyqësore, nga të cilat 6 (gjashtë) çështje penale dhe 9 

(nëntë) civile, ndërsa si anëtare në trupa gjyqësore rezulton të ketë 1 (një) çështje. 

c) dhënien efekt të mëvonshëm, me qëllim lënien e një periudhë të mjaftueshme 

gjatë të cilës znj. {...} do të duhet të dorëzojë detyrën pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lezhë si edhe kohë e mjaftueshme për të mbyllur çështjet të ndodhura në fazën e fundit të 

gjykimit. 

Për këtë qëllim është menduar data 01.06.2022. 

Përfundimisht, nga ana e relatorit propozohet: 

1. Ngritja në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.06.2022. 

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, Gjykatës së 

Apelit Tiranë si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro! 

  

(Zoti Toro pyetet nga zonja Shehu mbi lejen e lindjes së zonjës {...}.) 

 

Alban Toro: Mbaroi lejen e lindjes; ka mbaruar lejen e zakonshme; kishte një 
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periudhë paaftësie; teorikisht duhet të jetë në punë. 

 

Naureda Llagami: Ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votim? 

Ilir Rusi: Dakord. 

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.   

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.06.2022. 

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, Gjykatës së 

Apelit Tiranë si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare 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 05.05.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës Administrative të Apelit të z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro).5  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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) 

                                                 
5 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e teta në rendin e ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Administrative të Apelit të z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Alban Toro). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës që edhe kjo ka të bëjë me 

ngritjen në detyrë të gjyqtarit të Gjykatës Administrative të Apelit, të zotit {...}. Për më 

shumë detaje, sërish fjalën ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Edhe në lidhje me vakancat në Gjykatën Administrative të Apelit, nga ana e 

Këshillit janë bërë disa veprime procedurale ku përfundimisht me vendimin nr.142, datë 

06.04.2022, ka vendosur: 

“1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e 

gjyqtarit në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me 

vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Znj. {...}. . ...”. 

Edhe këtij kandidati i është bërë e ditur duke disponuar me një kopje të vendimit. 

Nga ana e tij është konfirmuar fakti që nuk do të ketë ankim. Për rrjedhim është vijuar me 

përpilimin e projektvendimit, në dispozitivin e të cilit do të gjeni: 
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Ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit të z. {...}. 

Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.06.2022. 

Ndërkohë, në lidhje me këtë janë marrë në konsideratë këto faktorë: 

a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, 

ku z. {...} ushtron aktualisht funksionin, në të cilën janë në detyrë 15 (pesëmbëdhjetë) 

gjyqtarë (përfshirë edhe z. {...} i cili ushtron detyrën e kryetarit të gjykatës), ndërsa 

organika e saj është 16 (gjashtëmbëdhjetë) të tillë, si dhe situatën e gjykatës ku z. {...} 

propozohet të ngrihet në detyrë, pra e Gjykatës Administrative të Apelit, në të cilën janë 

në detyrë 5 (pesë) gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 13 (trembëdhjetë) të tillë;  

b) ngarkesën që z. {...} ka në Gjykatën Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, 

konkretisht: 

i) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 07.04.2022, të Gjykatës Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë, protokolluar në Këshill me aktin nr.{...} më datë 07.04.2022, z. 

{...} ka aktualisht si ngarkese 3 (tre) kërkesa administrative dhe 49 (dyzet e nëntë) çështje 

themeli (5 pesë nga të cilat janë pezulluar) për sa më sipër rezulton se z. {...} ka një 

ngarkesë si më poshtë; 48 (dyzet e tetë) çështje si gjyqtar i vetëm, 1 (një) çështje është në 

cilësinë e gjyqtarit kryesues, 2 (dy) çështje ku është në cilësinë e anëtarit të trupit gjykues 

si dhe 23 (njëzet e tre) çështje përgatitore dhe 26 (njëzet e gjashtë) çështje gjyqësore nga 

të cilat 2 (dy) çështje janë shpallje vendimi më datë 11.04.2022. 26 (njëzet e gjashtë) 

çështje gjyqësore që vijojnë gjykimin pranë Gjyqtar Z. {...}, 2 (dy) çështje janë shpallur, 

pra janë vendimtare, dhe 1 (një) çështje ndodhet në fazën kur pritet dorëzimi i aktit të 

ekspertimit. Nga komunikimi dhe verifikimi i dosjeve me sekretaren e gjyqtarit, 23 

(njëzet e tre) çështjet gjyqësore që vijojnë të jenë në gjykim pritet të përfundojnë brenda 

muajit prill, nëse nuk do të ketë shkaqe të arsyeshme për shtyrje. 

ç) dhënien efekt të mëvonshëm, me qëllim lënien e një periudhë të mjaftueshme 

gjatë të cilës z. {...} do të duhet të dorëzojë detyrën pranë Gjykatës Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë dhe të përfundojë çështjet gjyqësorë në mbarim. 

Pika e tretë është që një kopje e vendimit i njoftohet zotit {...} sipas kërkesave të 

nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, Gjykatës Administrative të Apelit, si dhe Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 
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Lartë Gjyqësor. 

Në fakt, nëse do të shikojmë nevojën që ka Gjykata Administrative e Apelit 

ndoshta do duhet të rishikojmë efektin e vonuar (1 qershorin). Mos do duhet ta afrojmë 

pak në rastin konkret, meqenëse kjo nuk ndikon në shortin... Propozoni një datë për ta 

përfshirë.  

 

Brikena Ukperaj: Ai 40 çështje ka gjithsej. Nga ana tjetër, edhe nëse shtyhen, 5 

ditë mund të jenë për shpallje të arsyetuar. Kështu që 11 maj. 

Marçela Shehu: 10 maj. 

 

(Anëtarët flasin njëherësh.) 

 

Alban Toro: Unë jam dakord për 10-ën sepse është edhe një shenjë kontributi, që 

refuzojmë çdo kënaqësi që gjykata të mbushet. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë propozimin për 10 maj. 

Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Dakord. 

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.   

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës Administrative të Apelit të z. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 10.05.2022. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 
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115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës 

Administrative të Apelit si dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 05.05.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relator z. Alban Toro).6  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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) 

                                                 
6 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e nënta në rendin e ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Tiranë të znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban 

Toro). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë edhe kjo me 

ngritjen në detyrë të gjyqtares {...}, në Gjykatën e Apelit Tiranë. Për më shumë detaje, 

fjalën ia jap prapë relatorit. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Vijojnë përpjekjet e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të plotësuar vakancat në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, veprimi i fundit që është bërë për këtë është vendimi nr. 135, 

datë 06.04.2022, me anë të së cilit është 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 civile, të 

shpallur me Vendimin nr. 394, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më 

poshtë: 

1. Znj. {...};  

2. Znj. {...};..” 
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Vendimi përkatës i është bërë i ditur kandidatëve, të cilët kanë konfirmuar që nuk 

do të ushtrojnë të drejtën e ankimit. Në kushtet kur kandidatët kanë konfirmuar këtë fakt 

dhe kanë konfirmuar se nuk kanë ankim ndaj tij, vendimi 135, datë 06.04.2022 është 

konsideruar se ka marrë formë të prerë.  

Lidhur me propozimin për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 394, 

datë 07.10.2020, të kandidatit të renditur më lart, pra të znj. {...}, mbahet në konsideratë 

fakti i përcaktimit të saj e para në renditjen në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit 

të Gjykatës së Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur 

me Vendimin nr. {...}, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në kushtet kur 

konstatohet se në momentin e kandidimit nuk ka shprehur preferenca në lidhje me 

pozicionin, por një preferencë e tillë është shprehur gjatë procedurës së verifikimit një 

fakt i tillë nuk është marrë në konsideratë pasi nuk është në përputhje me pikën 6, të nenit 

48, të Ligjit për Statusin.   

Në përfundim është draftuar projektvendimi për të cilën do të kërkoja vëmendje të 

veçantë pasi ka probleme të cilat janë trajtuar në të. 

Në pikën e parë të projektvendimit bëhet fjalë për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 

Në pikën 2 dhe 3 të projektvendimit rregullohen efektet juridike të tij të cilat 

fillojnë më datë 01.06.2022 si edhe modus operandi i dorëzimit/përfundimit të çështjeve 

gjyqësorë të caktuar për t’u gjykuar nga gjyqtarja si anëtare apo kryetare e trupit gjykues 

në disa gjykata, duke marrë në konsiderohen këto faktorë: 

a) situatën në të cilën ndodhet Gjykata e Apelit Durrës, ku znj. {...} ushtron 

aktualisht funksionin si gjyqtare e skemës së delegimit, në të cilën janë në detyrë 5 (pesë) 

gjyqtarë (përfshirë edhe znj. {...}), ndërsa organika e saj është 13 (trembëdhjetë) të tillë,  

si dhe situatën e gjykatës ku znj. {...} propozohet të ngrihet në detyrë, pra e Gjykatës së 

Apelit 

Tiranë, në të cilën janë në detyrë 9 (nëntë) gjyqtarë, ndërsa organika e saj është 31 

(tridhjetë e një) të tillë;  

b) ngarkesën që znj. {...} ka në Gjykatën e Apelit Durrës dhe në gjykatat ku është 

caktuar nga Këshilli për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, konkretisht: 

i) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 11.04.2022, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
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Shkodër, dërguar me rrugë postare, znj. {...} referuar vendimit nr. 417, datë 29.09.2021 të 

Këshillit (caktimi i gjyqtarit në skemën e delegimit) nuk ka asnjë çështje në shqyrtim; 

ii) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 12.04.2022, të Gjykatës së Apelit Shkodër, 

dërguar dhe me postë elektronike më datë 12.05.2022, znj. {...} ka aktualisht në shqyrtim 

e sipër, si relatore, 9 (nëntë) çështje gjyqësore të veçanta e cila është caktuar për ti 

gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër duke i evidentuar si më poshtë: 1. 

çështja nr. {...}, datë 06.01.2022 është në fazën e parë gjyqësore atë të verifikimit të 

prezencës së palëve dhe është shtyrë me kërkesë të avokatit për njohje dosje. 2. çështja 

nr. {...}, datë 26.10.2021 është në fazën e parë gjyqësore atë të verifikimit të prezencës së 

palëve dhe është shtyrë me kërkesë të avokatit për njohje dosje. 3. çështja nr. {...}, datë 

12.11.2021 është në fund të procesit gjyqësor, shtyrë për shpallje vendimi. 4. çështja nr. 

{...}, datë 14.12.2021 është shtyrë me kërkesë të pandehurit për tu mbrojtur me avokat, 

ku janë zhvilluar 6 seanca gjyqësore deri tani. 5. çështja nr. {...}, datë 17.01.2022 nuk 

është zhvilluar asnjë seancë. 6. çështja nr. {...}, datë 07.04.2022 nuk është zhvilluar asnjë 

seancë. 7. çështja nr. {...}, datë 11.02.2022 janë zhvilluar dy seanca ku seanca e fundit 

është shtyrë për njoftimin e të pandehurit. 8. çështja nr. {...}, datë 17.01.2021 dhe çështja 

nr. {...}, datë 28.03.2021 kanë përfunduar; 

iii) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 11.04.2022, të Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, znj. {...}  ka aktualisht në 

shqyrtim e sipër në këtë gjykatë, si anëtare e trupit gjykues dhe relatore, 2 (dy) çështje 

gjyqësore, të cilat ndodhet në fazën e paraqitjes së konkluzioneve të mbrojtjes dhe në 

fazën e pyetjes së të pandehurit në një procedim të lidhur; 

iiii) sipas shkresës nr. {...} prot., datë 11.04.2022, të Gjykatës së Apelit Durrës, ku 

gjyqtarja znj. {...} ushtron aktualisht funksionin si gjyqtare e skemës së delegimit, sipas 

informacionit të dërguar nga gjykata rezulton se: 1. numri i çështje gjyqësore me seanca 

të planifikuara që gjyqtarja {...} ka në cilësinë e relatores pranë Gjykatës së Apelit Durrës 

deri me datë 11.04.2022 është në total 66 çështje gjyqësore, nga të cilat 22 çështje janë 

civile dhe 44 janë çështje penale. 2. numri i çështjeve gjyqësore me seanca të planifikuar 

nga gjyqtarja {...} ka në cilësinë e anëtares së trupit gjykues deri më datë 11.04.2022 

është në total 173 çështje gjyqësor, nga të cilat 127 janë çështje civile dhe 46 janë çështje 

penale. 3.numri i çështjeve në pritje të radhës së gjykimit pa planifikuar seancë gjyqësore 

që ka gjyqtarja {...} në cilësinë e relatores deri më datë 11.04.2022 është në total 402 
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çështje, nga të cilat 280 janë çështje civile dhe 126 çështje penale. 

c) dhënien efekt të mëvonshëm, me qëllim lënien e një periudhë të mjaftueshme 

gjatë të cilës znj. {...} do të duhet të dorëzojë detyrën pranë Gjykatës së Apelit Durrës 

dhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër apo gjykatat e tjera.  

i) Gjyqtarja {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykata ku ajo është caktuar si gjyqtare e skemës së delegimit, si gjyqtare e 

vetme, kryetare ose anëtare e trupit gjykues, për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si 

dhe ato në çdo gjykatë tjetër e caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështjet e tjera 

gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar dorëzohen në momentin hyrjes në fuqi te vendimit. 

ii) Një disponim i tillë është i arsyeshëm dhe i shërben mirë administrimit të 

sistemit gjyqësorë duke marrë në konsideratë edhe vakancat e krijuara si edhe ngarkesën 

tej çdo normaliteti ne mënyre të veçantë në gjykatat e apeleve. Është fakt i pamohueshëm 

që sistemi i drejtësisë prej vitesh vuan sëmundjen e zvarritjes së proceseve gjyqësore. E 

drejta e gjykimit brenda afatit të arsyeshëm është një ndër parimet më të rëndësishme të 

Konventës Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut, neni 6 saj (KEDNJ). 

Sipas qëndrimit të Gjykatës Evropianë për të Drejtat e Njeriut, shtetet nënshkruese të 

Konventës janë të detyruara që të organizojnë sistem juridik efikas, ku gjykatat do të jenë 

në gjendje që qytetarëve t’u garantojnë të drejtën e disponimit te një vendimi brenda 

afatit të arsyeshëm. Kërkesa për gjykim brenda afatit të arsyeshëm garanton se brenda një 

afati të arsyeshëm me anë të vendimit gjyqësor do të përfundojë pasiguria në aspekt të 

pozitës civile-juridike të subjekteve të së drejtës. Kjo kërkesë shtrohet në interes të 

dyfishtë, të subjekteve me të cilët ka të bëjë drejtpërdrejtë, si dhe në interes të sigurisë së 

përgjithshme juridike. Për rrjedhim modus operandi i dorëzimit/përfundimit të çështjeve 

gjyqësore mundëson një kohë të mjaftueshëm për përfundimin e tyre dhe mbron interesin 

e gjyqtarit në procedurën e ngritjes në detyrë duke vendosur një ekuilibër midis të drejtës 

së shtetit për të siguruar gjykim në kohë të çështjeve që janë në përfundim nga njëra anë 

dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të individit/gjyqtarit nga ana tjetër (shih vendimin 

nr.47, datë 26.07.2012 të Gjykatës Kushtetuese.) 

iii) Këshilli i Lartë Gjyqësor është i detyruar të garantojë mbrojtjen e interesit 

publik në ketë marrëdhënie, fakt që dikton kufizimin e së drejtës së gjyqtarit në lidhje me 

dorëzimin e ngarkesës aktuale të trashëguar nga skema e delegimit apo rregullorja për 
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gjykimin e çështjeve të veçantë dhe mënyrën e kufizimit e saj të cilat të vlerësuar 

objektivisht do të mund të konsideroheshin në ekuilibër të drejtë vetëm duke i dhënë kohë 

të mjaftueshëm proceseve për të përfunduar duke evituar zvarritjen e tyre dhe shtimin 

faktikisht të ngarkesës së gjyqtareve të tjerë.   

iiii) Një kufizim do të konsiderohej në përputhje me standardet e parimit të 

proporcionalitetit pasi : (i) objektivi i KLGJ-së për të mundësuar përfundimin e proceseve 

gjyqësorë është mjaftueshëm i rëndësishëm për të justifikuar kufizimin e së drejtës; (ii) 

kohë e dhënë është kohë e arsyeshme për të realizuar objektivin, përfundimin nga 

gjyqtarja të çështjeve në fazën e hetimit gjyqësorë; (iii) efekti i vonuar i hyrjes në fuqi 

dhe përfundimi i çështje për të cilat ka filluar hetimi gjyqësorë nuk dëmton interesin e 

gjyqtarit të cilit i është përfunduar procedura e ngritjes në detyrë dhe caktimi në 

pozicionin e ri gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë (shih vendimin nr.52, datë 

05.12.2012 të Gjykatës Kushtetuese). Në këtë rast është mbajtur në konsideratë edhe 

shmangia e caktimit të gjyqtarëve nga gjykata të tjera, duke pasur parasysh për këtë 

numrin e kufizuar të gjyqtarëve të kësaj gjykate, çka mund të impononte një situatë të 

tillë por që në fakt do të dëmtonte interesat e qytetarëve shqiptar të cilët do të jenë të 

detyruar të vijojnë pritjet sfilitëse në marrjen e shërbimit të drejtësisë. Po ashtu, në këtë 

rast është mbajtur në konsideratë edhe fakti se gjyqtarja në fjalë është caktuar së fundi për 

gjykimin e disa çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, çështje të cilat, pavarësisht stadit të tyre, si 

dhe pavarësisht cilësisë në përbërje të trupit gjykues (gjyqtar i vetëm, kryetar ose anëtar), 

ajo ngarkohet t’i përfundojë së gjykuari në supozimin që nuk i ka përfunduar ende por në 

këtë rast me kohë limit deri në 01.06.2022. Edhe për këtë është mbajtur në konsideratë 

shmangia e caktimit të gjyqtarëve nga gjykata të tjera. Në përcaktimin e këtij rregullimi 

është mbajtur në vëmendje edhe fakti se përfundimi i çështjeve të trashëguara nuk 

pasjellë ngarkimin e menjëhershëm të ngarkesës së plotë nga gjyqtaria në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, ndërsa kjo ngarkesë kushtëzohet nga fluksi i çështjeve që do të regjistrohet 

në vijim nga shorti në Gjykatën e Apelit Tiranë, ndaj vijimi i gjykimit nga ajo i çështjeve 

si më lart nuk do të sillte mbingarkesë tej normales për atë. Sa i përket çështjeve të tjera 

në Gjykatat, për të cilat nuk është planifikuar fillimi i gjykimit, është propozuar dorëzimi 

menjëherë i tyre nga gjyqtaria në fjalë, sa kohë ato janë në stadin fillestar të gjykimit dhe 

për këtë arsye rifillimi nga e para i tij nuk do të dëmtonte dhënien e drejtësisë, përveç se 
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përmes këtij rregulli arrihet shkarkimi për sa është e mundur i gjyqtarit nga ngarkesa në 

gjykatën e deleguar dhe shkëputja graduale prej saj, ndërsa fillon marrjen e ngarkesës në 

gjykatën ku ngrihet në detyrë. 

Pikën 4 ne e hoqëm, sepse urdhërohet përjashtimi i gjyqtares. Nëse do të qëndrojë 

në këtë projektvendim, - nuk e di?! 

Në pikën 5 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, Gjykatës së Apelit Tiranë (në të cilën propozohet të 

ngrihet në detyrë), Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër (në të cilën ka caktimin e 

përhershëm), Gjykatës së Apelit Durrës (në të cilën ushtron funksionin si gjyqtare e 

skemës së delegimit), Gjykatës së Apelit Shkodër (në të cilën ushtron funksionin për 

çështje gjyqësore të veçanta, caktuar nga Këshilli) si dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (në të cilën ushtron funksionin për 

çështje gjyqësore të veçanta, caktuar nga Këshilli). 

Në projektvendim përcaktohet edhe hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe publikimi në 

faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro! 

Atëherë, do ta ndryshojmë datën edhe këtu Alban? 1 qershor. 

 

Alban Toro: Në qoftë se s’keni kundërshtim. Problem për mua është të diskutoni 

... 

 

Fatmira Luli: Kam unë diçka. 

A mundet mos ta trajtojmë ndryshe Kaceren nga të tjerët meqë i lëmë tërë çështjet 

t’i gjykojë? T’i caktojmë vetëm çështjet që ka kaluar për shqyrtim? Se nëse sheh numrin 

e çështjeve që i bie të gjykojë, ajo duhet të jetë 1 vit e ca (janë 200 e ca çështje). Ajo 

duhet të vazhdojë në Durrës, jo në Tiranë. (Vijon zonja Luli diskutimin por audio ka 

shkëputje....) Nëse kjo është e deleguar në Durrës dhe emërohet në Tiranë, i bie të 

vazhdojë edhe një vit e ca në Durrës dhe mos të vijë në Tiranë. Asaj t’i lihen vetëm 

çështjet që ka në shqyrtim... 
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Alban Toro: Mira, mbarove? 

Atëherë, për t’i dhënë përgjigje Fatmirës është e pamundur që çështjen {...} ta 

trajtojmë ndryshe për shumë faktorë. Mbi të gjitha Këshilli i Lartë Gjyqësor mbron së 

pari interesin publik dhe dihet që ngarkesa që ka skema e delegimit në Gjykatën e Apelit 

Durrës është e tillë që është e konsiderueshme dhe aktualisht në draftin e vendimit është 

përcaktuar që ajo do të vijojë ato çështje që ka filluar hetimi gjyqësor, pra që ka filluar 

shqyrtimi gjyqësor i çështjes. Po t’i referohemi të dhënave që ka, është e vetmja gjyqtare 

që planifikon (si rrallë ndokush) 173 çështje, që do të thotë, planifikimi rregullohet nga 

nenet 460 të K.Pr.C., 426 të K.Pr.P. dhe autorizon relatorin apo gjyqtarin në fjalë që të 

bëjë planifikime për të ardhmen (çështjet që ajo do të gjykojë). Nëse unë do të isha 

gjyqtar, nuk do të kisha mundësi të planifikoja më shumë se 3 çështje në ditë, për dy herë 

në javë që kam gjykimin, bëjnë 6; 6 herë 4 bëjnë 24, ja po vëmë 30. Në fakt, panorama na 

tregon që gjyqtarja {...} ka planifikuar 173, që do të thotë, ndërgjegjësim i tillë, që tregon 

që ajo përballon ngarkesat të cilat ka planifikuar t’i trajtojë me konsekuencë. Duke marrë 

për parasysh edhe skemën e delegimit që ka një ngarkesë dhe vakanca që ka Gjykata e 

Apelit Durrës, do të ishte e pavend që ne të transferojmë ca gjyqtarë të tjerë pranë kësaj 

gjykate, kur çështja tashmë ka filluar për t’u gjykuar dhe që në fakt do duhet të mbarohet 

që të mos kemi drejtësi të mohuar nga drejtësia e vonuar, dhe në këtë kontekst është 

parashikuar që gjyqtarja t’i mbarojë këto çështje në skemën e delegimit. Natyrisht që 

Gjykata e Apelit Tiranë, duke pasur në dispozicion një kopje të vendimit/relacionit, do të 

dijë që gradualisht të kalojë barrën e shortit pranë kësaj gjyqtareje, pavarësisht se ajo 

mezi pret të fillojë edhe në këtë gjykatë. Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër është 

pak a shumë e qartë sepse nuk ka asnjë lloj çështjeje, po ashtu edhe në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë, në momentin që hyn efektet në fuqi, ka një kontradiktë, që 

ajo nuk mund të vijojë të gjykojë këto çështje sepse ka probleme të juridiksionit. Kështu 

që, them që është e pamundur që të shikohet një zgjidhje alternative dhe për më tepër 

duke lënë çështjet në mes të rrugës. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, për ta qartësuar, Fatmira propozoi që të hiqet pika 3, 

për të qenë i njëjti standard me të gjithë të tjerët. Albani dha kundërargumentet pse 

Komisioni e ka vlerësuar që kjo pikë duhet të qëndrojë, për ngarkesën që ka gjykata e 

apelit. 
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Kërkon fjalën Brikena. 

 

Brikena Ukperaj: Unë në fakt nuk do doja që ta diskutonim këtu çështjen se çfarë 

do bëhet me çështjet sepse është një çështje që i takon pikës tjetër të përfundimit të afatit 

të skemës së delegimit. Tek përfundimi i afatit të skemës së delegimit ne të gjithë kemi të 

drejtën të diskutojmë se çfarë do të bëhet me çështjet që zonja {...} ka në shqyrtim, që 

nuk i ka nxjerrë për gjykim, etj.  

Nuk është e saktë ajo që thotë Albani se nuk janë të planifikuara prej saj 173 

çështje. Sipas informacionit të sjellë nga gjykata, 66 çështje i ka si relatore, ku 

prezumohen që janë çështje që i ka caktuar për gjykim dhe çështje të shtyra (të 

planifikuara), dhe 173 janë çështje në cilësinë e anëtarit, që do të thotë që janë të 

planifikuara nga relatorët e tjerë të trupave gjykues. Gjithsesi, 66 dhe 173, zonja {...}, 

deri më 11 prill apo edhe më vonë kur ka ardhur informacioni, ka 239 çështje në 

Gjykatën e Apelit Durrës të nxjerra për shqyrtim. 

Unë mendoj që pika 3 që është parashikuar tek projektvendimi i ngritjes në detyrë 

dhe pika 4, të hiqen tërësisht si pika të këtij akti dhe të diskutojmë çështjet tek diskutimi i 

përfundimit të skemës së delegimit. Megjithatë, meqenëse u hap çështja për diskutim, dua 

të them, i kemi lënë afat më 01.06.2022 zonjës {...} për të qëndruar në Durrës. Brenda 

këtij afati, pa ndërhyrë dhe pa zgjidhur ne si Këshill se cilat çështje duhet të përfundojë 

ajo – sepse nuk mund ta bëjmë dot, çështjet mund të jenë në përfundim të shqyrtimit 

gjyqësor, mund të përfundojnë edhe me një seancë çështjet që janë shpallur sot – unë 

vlerësoj që vetë gjyqtarja deri në këtë datë të përfundojë ato çështje që mund të 

përfundojë. Të gjitha çështjet e tjera që nuk mund t’i përfundojë, ato duhet të 

rishpërndahen me short midis të gjithë gjyqtarëve të tjerë të Gjykatës së Apelit Durrës. 

Për merakun e Albanit, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka një procedurë gati në 

Gjykatën e Apelit Durrës për ngritje në detyrë. Është një procedurë ku ka mbaruar 

vlerësimi i të gjithë kandidatëve dhe mund të operohet shpejt. Deri në datën 01.06.2022, 

gjyqtari apo gjyqtarja që do të klasifikohet i pari, do të shkojë në Gjykatën e Apelit 

Durrës. Nga ana tjetër mund të operohet edhe me skemën e delegimit për Gjykatën e 

Apelit Durrës (pra nuk është çështja vetëm e ngarkesës). 

Për sa i përket çështjes në Gjykatën e Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, ato ajo nuk mund t’i gjykojë dot sepse po shkon në një juridiksion 
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tjetër, po ngrihet në detyrë në një gjykatë më të lartë. Kështu që, nëse ato nuk do të 

përfundojnë deri në datën 01.06.2022, normalisht që do rishpërndahen me short midis 

gjyqtarëve të tjerë. 

Për sa i përket çështjeve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, nuk kishte asnjë 

çështje për gjykim.  

Për sa i përket çështjeve që si e caktuar në Gjykatën e Apelit Shkodër, në 

vlerësimin tim, ato çështje duhet të vazhdojnë të gjykohen (jo të ngarkohet t’i përfundojë 

por të vazhdojnë të gjykohen se edhe mund të mos i përfundojë për shkaqe të ndryshme) 

sepse gjyqtarja {...}, kur është caktuar në ato çështje, është shortuar njësoj si të gjithë 

gjyqtarët e tjerë të juridiksionit të saj, pra është shortuar njësoj e përzgjedhur si edhe 

gjyqtarët e tjerë të apelit Durrës dhe në vlerësimin tim nuk ka pengesë që të vazhdojë 

shqyrtimin e këtyre çështjeve. 

Ato do të vazhdojë t’i shqyrtojë si të ishte një gjyqtare apeli e caktuar në Shkodër. 

Ndërkohë që, nuk mund të vazhdojë të shqyrtojë 237 çështje në Durrës dhe të jetë një 

gjyqtare apeli e Tiranës me ngarkesën që ka Gjykata e Apelit të Tiranës. Nuk ka sot 

gjyqtarë apeli që gjykon edhe çështjet e gjykatës së vet, ka edhe 237 çështje të deleguar 

në gjykata të tjera.  

   Nëse sot do të transferonim një gjyqtar Alban nga Gjykata e Apelit Durrës në 

Gjykatën e Apelit të Tiranës, çfarë do t’i thoshim, që do të gjykosh të gjithë çështjet e 

apelit Durrës dhe do shkosh të gjykosh edhe çështjet e apelit të Tiranës? 

 

Alban Toro: Po kështu e kemi lënë. 

Ata kanë gjykuar çështjet që kanë pasur. 

Brikena Ukperaj: Transferimi. Të gjitha çështjet e apelit Durrës. Kemi bërë 

transferime në apele.  

Alban Toro: Në rastet kur kemi bërë transferime, kanë mbaruar çështjet që kanë 

pasur në gjykatat nga kanë ardhur dhe kanë vijuar edhe çështjet që kanë pasur në 

gjykatën përkatëse. 

Brikena Ukperaj: Jo! Në gjykatat e shkallës së parë dhe kur bën transferime por 

edhe tek skema e delegimit kemi thënë të paktën të përfundojnë ato që kanë në përfundim 

të shqyrtimit gjyqësor dhe kanë qenë vetë gjyqtarët që kanë zgjedhur çështjet me 

kryetarët e gjykatave, cilat kanë përfunduar dhe cilat kanë dorëzuar. Nuk kanë përfunduar 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 05.05.2022  

90 

të gjitha çështjet. Unë mendoj që pika 3 dhe pika 4 duhet të hiqen fare nga 

projektvendimi i ngritjes në detyrë dhe të reflektohen këto propozime që bëra në 

projektvendimin e përfundimit para afatit të shërbimit në skemën e delegimit të gjyqtares.  

 

Marçela Shehu: Kam edhe unë një propozim. 

 

Fatmira Luli: Jam dakord me këtë propozim. 

 

Marçela Shehu: Kam një propozim ndryshe nga Albani dhe Brikena. E kuptoj 

shqetësimin e Albanit lidhur me fatin e atyre çështjeve që janë në shqyrtim dhe nga 

ngritja në detyrë e gjyqtares, vonesat në shqyrtimin e tyre do të zgjaten. E kuptoj edhe atë 

që thotë Brikena, që një gjyqtare praktikisht nuk mund të ketë ngarkesë të madhe edhe në 

Durrës edhe në Tiranë. Unë do të jepja një propozim alternativ. Prandaj edhe thashë që në 

fillim që ne nuk mund të flasim për efektet juridike të vendimit për të gjithë gjyqtarët në 

grup. Prandaj thashë që duhet vlerësuar rast pas rasti nga specifika që ka secili kandidat. 

Duke pasur parasysh të gjithë ngarkesën aktuale që ka zonja {...} sot në Gjykatën e 

Apelit Durrës unë do të propozoja që efektet juridike të vendimit, të mos ishte data 1 

qershor si kandidatët e tjerë, por data 1 korrik, për t’i dhënë mundësi që gjyqtarja të 

gjykojë dhe të heqë sa më shumë vendime që të mundet. Ky është propozimi im. 

 

Naureda Llagami: Dhe ndërkohë, për pikën 3 dhe 4 je dakord me Brikenën, që t’i 

heqim? 

 

Marçela Shehu: Edhe një herë, cila është pika 3?   

 

Brikena Ukperaj: Janë të njëjtat tek të dyja projektvendimet, edhe tek përfundimi 

i shërbimit në skemën e delegimit edhe tek ngritja në detyrë. 

 

Naureda Llagami: Po flasim gjithmonë tek ngritja në detyrë. 

Pika 3 është pika ku i ngarkohet (propozimi i sqaruar nga Albani dhe që ndërhyri 

në fillim Fatmira) ishte që të trajtohet e njëjtë siç janë trajtuar edhe gjyqtarët e tjerë që 

janë shkarkuar nga çështjet që kanë nga gjykatat e tjera ku ato ushtrojnë funksionin, për 
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t’u fokusuar në ato çështje që i kanë në dorë dhe që mund t’i përfundojnë brenda afatit që 

fillojnë efektet juridike; me përjashtimin e vetëm që Brikena tha që mund ta heqim 

komplet pikën 3, por me përjashtim apelin Shkodër ku ajo mund t’i vazhdojë (të cilat i ka 

marrë me short), por jo apeli Durrës, sepse aty ka një ngarkesë. E kemi pasur edhe tek 

{...} që e kemi lejuar. 

Brikena Ukperaj: E njëjta gjë është. 

 

Naureda Llagami: Të ndaj propozimet që do hedhim në votim. 

Atëherë, ti je për shtyrje afati nga 1 qershori deri në 1 korrik, dhe pa ndryshuar 

pikën 3 dhe 4? 

 

Irena Plaku: Është 2 muaj, por po të shikosh ngarkesën që kishte  {...} me 300 e 

ca çështje me {...}n, në qoftë se do bënim një shtyrje, duhet t’ia bënim edhe Elonës. 

Alban Toro: Elona vjen nga rrethi dhe shkon në apel. 

Irena Plaku: Nuk ka rëndësi. Interesi publik është në çdo vend, si në rreth dhe në 

apel. Njëlloj është. 

Alban Toro: Këtu kam përshtypjen që dëmtohet më shumë. 

 

(Zoti Kurushi ndërhyn pa pasur afër mikrofonin, ndaj audio nuk është e qartë.) 

Irena Plaku: Sipas procedurave të vlerësimit, një gjyqtar duhet ta përfundojë për 

tre seanca maksimumi. Këtë po them. Nuk duhet ta paragjykojmë. 

 

Klodian Kurushi: Nuk mbyllen me tre seanca çështjet në shkallë të parë. 

 

(Anëtarët flasin njëherësh...) 

 

Klodian Kurushi: Çështjet janë më komplekse në shkallë të parë dhe nuk i 

përfundon dot gjyqtarja e shkallës së parë 300 çështje, t’i japësh edhe një muaj edhe dy 

muaj, dhe 3 muaj (në raport me apelin). Apeli është shkallë e dytë e gjykimit ku gjyqtarët 

e kanë mundësi ta zgjidhin çështjen me një seancë gjyqësore, me dy seanca gjyqësore. 

Me këtë dua të them që mënyra e të përfunduarit të çështjes në gjykatën e apelit është me 

një ritëm shumë më të madh sesa ai i një gjyqtari të gjykatës së shkallës së parë. Pra 
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afatet kohore, nëse ne do t’i barazojmë midis gjyqtarit të shkallës së parë dhe gjyqtarit të 

gjykatës së apelit, rezultatet nuk do jenë njësoj, apeli do eci më shpejt, shkalla e parë do 

shkojë më ngadalë. Kjo është arsyeja që më bën të mendojë që nëse ne i japim një afat, 

por gjithsesi unë do ta them në fund fare mendimin tim, mund t’i jepet mundësia për të 

ezauruar më shumë çështje një gjyqtareje në gjykatën e apelit sesa ai në shkallën e parë. 

Më kuptoni? 

 

Irena Plaku: Jam dakord me këtë që the, që normalisht në gjykatën e apelit ecin 

më shpejt, çka do të thotë që nëse ajo ka 200 e ca çështje, mund t’i përfundojë në një 

seancë, të paktën si shtyhet, mund të shkojë edhe 2 vjet. Por duke qenë se ajo në shkallën 

e parë ka 340 e ca, kjo do të thotë që ajo kërkon një afat, siç e thamë për shkak të natyrës 

së gjykimit, kërkon një afat më të gjatë. Asaj që kërkon një afat më gjatë gjykimi i lamë 

afatin 1 qershor, kësaj që kërkon një afat më të shkurtër gjykimi sepse e tillë është 

procedura (sapo e the), po i lëmë më shumë. S’ka kuptim kjo. 

 

Marçela Shehu: Irena, te shkalla e parë vlerësuam çështjen në diskutim 

përfundimtar, nuk jemi marrë me numrin total të çështjeve sepse edhe Marsela kishte 

shumë çështje në gjykim. Unë rashë dakord sepse çështje në fazën e diskutimit 

përfundimtar ishin vetëm katër dhe kishte kohë për t’i mbyllur dhe për të mbyllur çështjet 

administrative. Unë kam përshtypjen që me çështjen e gjyqtares {...}  ne vendosëm një 

standard dhe ne nuk e përjashtuam nga gjykimi i çështjeve që kishte në apelin ku ishte 

(në Durrës). Zonja  {...}  i dorëzoi të gjitha dosjet në Durrës, apo jo? Kështu që, a do 

ndjekim të njëjtin standard? 

(Disa nga anëtarët flasin njëherësh.) 

Nuk ishte ky argumenti që u zbatua në atë rast. 

 

Brikena Ukperaj: Argumenti ishte sepse Këshilli paraprakisht e kishte vendosur 

që ajo duhet ta dorëzonte detyrën. Këtë gjë që po e diskutojmë tani ne s’e kishim 

diskutuar tek zonja  {...} . Kishim rënë dakord që po, në këtë datë ajo duhet të dorëzojë 

detyrën dhe e kemi thënë edhe në relacion. Dhe këtu shumë mirë që e diskutojmë (nuk 

është e qartë audio...). 

Marçela Shehu: Nuk e diskutuam në momentin që u ngrit në detyrë por u 
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diskutua më vonë kur kryetari i gjykatës na vuri në lëvizje.  

Brikena Ukperaj: U diskua më vonë. Por ishte një çështje që e kishim diskutuar 

edhe tek ngritja në detyrë dhe kishim thënë që të dorëzojë detyrën. Ndërsa situata nuk 

është e njëjtë tani dhe shumë mirë që e diskutojmë tani këtë gjë. Ne edhe tek shkalla e 

parë nuk morëm parasysh diskutimet përfundimtare sepse të dhënat për diskutimet 

përfundimtare ishin të 11 prillit. Morëm parasysh volumin e çështjeve që ... 

Marçela Shehu: Volumin e çështjeve që të krijojë efektet me 1 qershor nuk e 

merr dot parasysh Brikena, as 100, as 300 dosje. 

Brikena Ukperaj: Pritshmëritë dhe mundësitë e ligjshme të gjyqtarit marrim 

parasysh. Nga ana tjetër është e vërtetë që gjykimi në apel përfundon më shpejt dhe po 

kaq i lehtë është zëvendësimi i trupit gjykues në apel në krahasim me gjykatën e shkallës 

së parë sepse nëse do të ikë gjyqtarja {...}, një gjyqtar i ri, e kemi procedurën gati dhe 

mund të operojmë shumë, shkon dhe plotëson... Të paktën nuk e përkeqësojmë gjendjen, 

nuk e përmirësojmë ndoshta, por nuk e përkeqësojmë çështjen. Unë jam dakord që 

ndoshta mund të vihet edhe një afat i gjatë, por çfarë do bëjë gjyqtarja {...} që sot deri në 

1 korrik, do përjashtohet nga shorti? Domethënë nuk do marrë çështje fare dhe do gjykojë 

vetëm 173 çështjet. Nga 173 çështje ka 66 çështje si relatore dhe nuk është ngarkesë e 

barabartë me të gjithë gjyqtarët e gjykatave të apeleve sepse 173 çështje i ka vetëm si 

anëtare. 66 çështje si relatore, për tre muaj, janë shumë pak (po të shikojmë se sa 

mbarojnë gjyqtarët e tjerë). 

Po e lamë në short edhe për këto tre muaj, atëherë s’kemi bërë asgjë. Prandaj unë 

vazhdoj t’i qëndroj propozimit që bëra edhe më herët, por që gjithsesi të gjitha këto 

çështje të trajtohen tek përfundimi para afatit të skemës së delegimit. 

 

Dritan Hallunaj: Detyra jonë është menaxhimi i sistemit në tërësi. Ne po çojmë 

një gjyqtare që ka 270 dosje në Durrës dhe t’i themi mbaro ato dhe pastaj do shkosh në 

Gjykatën e Tiranës ku këtu ke 1 000 e ca. Atëherë, cila është ajo që bëmë ne në këtë rast? 

I bie që s’kemi bërë asnjë gjë se në fund ajo do rrijë dy muaj atje dhe nuk do përfundojë 

dosjet atje, nuk do futet në short. Prandaj unë personalisht jam që kjo të fillojë me datën 1 

qershor dhe jam për t’u përjashtuar për ato çështje (për një kategori të dosjeve) në Durrës. 

Për çfarë po e çojmë në apelin e Tiranës? Po e çojmë se apeli i Tiranës është problem dhe 

na duhet që të kemi sa më shumë prurje të reja tek kjo gjykatë. Kështu që edhe unë jam 
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me atë që mund të bëjmë një ndryshim për sa i përket pjesës se cilën kategori të çështjeve 

mund të marrë pjesë në Durrës.  

Në apelin e Shkodrës pa diskutim që po sepse është gjyqtare e niveli të apelit dhe 

mund të gjykojë si të gjithë gjyqtarët e tjerë. Ndërsa për tek apeli Durrës, nëse vijon me 

këto që ka në përfundim dhe i mbaron deri në atë datë... Ato që s’ka dashur për t’i 

mbaruar, s’ka për t’i mbaruar. 

 

(Anëtarët flasin njëherësh...) 

   

Naureda Llagami: Propozimet: 

Kemi propozim për datën, më 1 qershor. 

Pikën 3 e kemi bashkim propozimesh (znj. Ukperaj, z. Hallunaj dhe znj. Luli) të 

cilët janë dakord që pika 3 të hiqet vetëm për çështjet e gjykatës së apelit dhe gjykatën e 

posaçme. 

 

Brikena Ukperaj: Pika 3 dhe 4 duhet të hiqen fare nga ngritja në detyrë.  

 

Alban Toro: Skemën e delegimit e ke të rregulluar tek projekti përkatës. 

 

Brikena Ukperaj: Po pra, por ta heqim nga këtu. 

Alban Toro: Këtu ke edhe Gjykatën e Apelit Shkodër. Çfarë do bëhet me të?  

Brikena Ukperaj: Edhe ajo të futet tek skema e delegimit. 

Alban Toro: Është për çështje të veçanta ajo. Nuk është për skemë delegimi. 

Brikena Ukperaj: Kjo është ngritja në detyrë. Tek ngritja në detyrë, kur hoqëm 

përjashtimin nga shorti, nuk mund të themi për asnjë çështje tjetër. 

Në projektvendimin që ka të bëjë me përfundimin e skemës së delegimit trajtohen 

të gjitha çështjet që gjyqtarja ka në shqyrtim, dhe janë edhe çështjet e Shkodrës edhe 

çështjet e Durrësit edhe çështjet e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të 

organizuar. Unë e kam bërë një formulim. 

 Alban Toro: Më fal Brikena, në Shkodër kjo është për çështje të veçanta, jo nga 

skema e delegimit. 

 Brikena Ukperaj: Jo, për çështje të veçanta. 
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 Ta lexoj njëherë formulimin por është për tek përfundimi i skemës së delegimit. 

 Marçela Shehu: Për çështje të veçanta, por si gjyqtare e skemës, se nuk e ke 

marrë nga shkalla e parë, e ke marrë nga apeli. 

Alban Toro: Ç’rëndësi ka nga e ke marrë? Por është për çështje të veçanta, jo për 

skemë delegimi. 

 

(Anëtarët flasin njëherësh...) 

 

Brikena Ukperaj: Prandaj them që ta heqim dhe ta trajtojmë atje. 

Alban Toro: Atje është për çështje të veçanta, nuk ka lidhje me skemën e 

delegimit. Tek skema e delegimit është folur vetëm për skemën e delegimit, por jo për 

çështjet e veçanta që i ka marrë për Shkodrën. 

Brikena Ukperaj: Po pra, por ato çështje që i janë caktuar atje, është futur në 

short edhe si gjyqtare e skemës së delegimit. 

Alban Toro: Ç’rëndësi ka?! Mund të futet edhe si gjyqtare e Shkodrës. S’ka 

rëndësi ajo pjesë se si është futur. 

 

Marçela Shehu: Si gjyqtare e skemës së delegimit Brikena, nuk mund ta veçojmë 

Durrësin. Nëse ne do themi që do ta vazhdojë gjykimin e atyre çështjeve në Shkodër 

sepse i ka marrë me short, por si gjyqtare e skemës se delegimit, atëherë duhet të 

vazhdojë të rrijë edhe në Gjykatën e Apelit Durrës. 

Brikena Ukperaj: Ajo është futur në short në Shkodër Marçela si të gjithë 

gjyqtarët e gjykatës së apelit.  

Marçela Shehu: Po pra, ajo është gjyqtare e shkallës së parë në skemë delegimi, 

në apel. 

Brikena Ukperaj: Në rast se ne do ta heqim Iridën edhe nga Shkodra do futet 

prapë dhe prapë midis gjyqtarëve të apelit do ...(nuk është e qartë audio...)  

Marçela Shehu: Të kuptoj, por nuk mund të bëjmë diferencën me Durrësin sepse 

edhe në Durrës ajo është si gjyqtare e skemës së delegimit, pavarësisht se e ka ushtruar në 

mënyrë të përhershme aty funksionin dhe herë pas here, si gjyqtare e skemës, ka shkuar 

edhe në Shkodër edhe në gjykata të tjera. 

Unë jam dakord që të bëjmë një diferencim të llojit të çështjeve që ajo duhet të 
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vazhdojë të gjykojë në të gjitha gjykatat si gjyqtare e skemës së delegimit.  

Brikena Ukperaj: ...nga ana tjetër pastaj duket sikur Këshilli ndërhyn dhe zgjedh 

çështjet. Këtë kemi pasur merak edhe më përpara apo jo? 

Marçela Shehu: Po edhe këtu është e rrezikshme sepse ne i themi mbaje 

Shkodrën dhe hiqe Durrësin. Edhe këtu ndërhyn Këshilli me diskrecionin e vet. 

Brikena Ukperaj: Gjithsesi, caktimin e gjyqtarit në Shkodër, Këshilli e bën në 

bazë të vendimmarrjes së vet mbi bazën e një rregulloreje që ka vetë. 

Marçela Shehu: Si gjyqtare e skemës sepse ajo nuk është gjyqtare e apelit, është 

gjyqtare e shkallës së parë. 

 

Naureda Llagami: Në apelin Durrës ajo merr ngarkesë si të ishte gjyqtare e 

apelit, pavarësisht se është e skemës, në Shkodër është caktuar nga shorti që ka bërë 

KZHK-ja. 

  

Marçela Shehu: Gjithsesi ajo ka vajtur si gjyqtare e skemës në të gjitha gjykatat e 

apelit. 

Naureda Llagami: Problemi është që nëse ne duam ta themi, si do e themi këtu? 

Këtë kam unë merak. Do e kemi tek skema e delegimit apo do e kemi tek vendimi i 

ngritjes në detyrë. 

 

Brikena Ukperaj: Tek {...} e kemi thënë tek përfundimi i skemës së delegimit. 

Sot e kemi për miratim. 

 

(Disa nga anëtarët flasin njëherësh dhe pa mikrofona...) 

 

Brikena Ukperaj: Dakord, e kemi thënë, por nuk e kemi thënë pjesë të 

dispozitivit. Pjesë të disponimit nuk e kemi parashikuar. E kemi thënë në arsyetim. Edhe 

këtu e njëjta gjë do thuhet, që deri në datën 1.06.2022 gjyqtarja do të vazhdojë të gjykojë 

çështjet në Gjykatën e Apelit Durrës (pra çfarë mund të thuhet në pjesën e arsyetimit). 

Pra i lihet ky afat për të përfunduar punën në Gjykatën e Apelit Durrës. 

Ndërkohë, kur të vijmë tek përfundimi i skemës së delegimit, do ketë disponime 

të tjera pastaj se çfarë do bëhet me të gjitha çështjet që ka gjyqtarja. 
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Marçela Shehu: Brikena, tek zonja  {...} , sepse mbaj mend që ti edhe Klodi keni 

diskutuar më gjatë, përveç problemit se gjyqtarja shkoi në gjykatën e një juridiksioni 

tjetër, a u ngrit ky diskutim, a u bë ky diskutim? 

Brikena Ukperaj: Ja ta shpjegoj diskutimin që kishim për zonjën  {...} . 

Marçela Shehu: Sepse mendoj që duhet të ndiqet i njëjti standard. 

Brikena Ukperaj: Tek zonja  {...}  kishim rënë të gjithë dakord pa asnjë diskutim, 

kur u relatua në mbledhje, që në datën 1 apo 2 shkurt (sa ishte data), zonja  {...}  duhet të 

dorëzonte detyrën në të gjitha gjykatat dhe kjo ishte një çështje që Këshilli e kishte marrë 

vendim dhe nuk mund të ngriheshim tani përsëri dhe të thoshim jo, ti nuk do të dorëzosh 

punën, por do gjykosh në Shkodër dhe në Durrës. Kjo ishte situata e zonjës  {...} , veç 

faktit që shkonte në një juridiksion të posaçëm dhe gjyqtarët e kësaj gjykate nuk janë si 

gjyqtarët e gjykatave të tjera. 

Këtu çështja është ndryshe. Po e diskutojmë në këtë moment pikërisht se çfarë do 

bëhet me çështjet.  

Marçela Shehu: E kishim ngritur më pas, ndërkohë që zonja {...} në Korçë nuk e 

ngriti dhe vazhdoi i shqyrtoi të gjitha çështjet që kishte si gjyqtare e skemës së delegimit.  

Brikena Ukperaj: Marçela, e kemi diskutuar edhe bashkërisht zonjën {...} dhe 

kemi rënë dakord bashkërisht që s’ka problem sepse ajo ishte në atë gjykatë dhe do të 

vazhdonte të gjykonte çështjet.    

 

(Disa nga anëtarët flasin njëherësh dhe pa mikrofona...) 

 

Naureda Llagami: Fillojmë me secilin nga projekt–aktet, pastaj propozimet. 

Tek projekt–akti për ngritjen në detyrë, propozimi i parë është 1 qershori 2022. 

T’i kalojmë një nga një pikat dhe propozimet? 

Jemi dakord me këtë pikë? 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

 

Marçela Shehu: Të diskutonim një herë çfarë do ndodhi me dosjet e Durrësit, 

Shkodrës, pastaj efektet. 

Naureda Llagami: Do i hedhim në propozim tani. 

Marçela Shehu: Sepse propozimi im ka lidhje pikërisht me këtë situatë. 

Në qoftë se Këshilli do vendosi që çështjet e Durrësit gjyqtarja do t’i dorëzojë, 

atëherë unë kam propozimin tjetër për efektet e vendimit për datën 1 korrik. 

Alban Toro: Pra Marçela thotë që 1 korriku ezauron edhe problemin e pikës 3. 

Naureda Llagami: Ti je e mendimit që në qoftë se e shton me 1 korrik, mund t’i 

mbarojë këto çështje. 

Alban Toro: Po, mund t’i mbarojë çështjet që ka filluar shqyrtimi gjyqësor. 

Marçela Shehu: Po! Por duhet të shprehet një herë Këshilli lidhur me këto 

çështjet e Durrësit. 

Naureda Llagami: ... me qëndrimin që kemi si shumicë “a duhet t’i mbajë 

çështjet ajo apo jo”? 

Marçela Shehu: Po! Për Durrësin. 

Për Shkodrën janë pak a shumë të gjithë dakord, se i ka marrë me short. Për 

Shkodrën do t’i vazhdojë. 

Naureda Llagami: As për gjykatën e krimeve të rënda s’kemi diskutime sepse 

është juridiksion... dhe Këshilli është shprehur. 

Marçela Shehu: Diskutimi është për Durrësin.  

Naureda Llagami: Hajde ta ngremë këtë si çështje për diskutim. 

Alban Toro: Hajde t’i japim afat më të gjatë siç thotë Marçela dhe ezaurojmë 

edhe pikën e Durrësit. Po i mbylli mirë, po s’i mbylli.  

Naureda Llagami: Po afati i gjatë me 200 e ca... 100 ka gjykuar gjykata e apelit 

administrativ gjithë vitin. Po 200?! 

Alban Toro: Po atje e ke trupën e cunguar. 

Kush do t’i gjykojë atje? Prapë nga apeli i Tiranës do t’i çosh. 

Marçela Shehu: Afati i gjatë është 1 korrik. 

Naureda Llagami: Prandaj po them që çfarë do bëjnë me 200 e ca. 
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(Disa nga anëtarët flasin njëherësh ...) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, propozimi i ardhur nga zonja Luli, zonja Ukperaj dhe 

zoti Hallunaj që gjyqtarja zonja {...} në pikën 3 të vendimit për ngritjen në detyrë të mos 

i ngarkohen çështjet gjyqësore që ka në gjykim në Gjykatën e Apelit Durrës ku ushtron 

aktualisht funksionin si gjyqtare e skemës së delegimit. Jeni dakord?  

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

 

Marçela Shehu: Komisioni me çfarë propozimi ishte? 

Më falni që po ndërhyj mes votimit. 

 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Kundër sepse mendoj që nëse vlerësojmë që ajo do të vazhdojë 

të shqyrtojë çështjet në gjykata të tjera si Shkodra apo gjykata e posaçme, e apelit 

kuptohet, çështje të cilat i ka marrë si gjyqtare e skemës së delegimit, pavarësisht se nga 

procedurat e shortit, mendoj që duhet të vazhdojë të gjykojë çështjet që ka në fazë 

shqyrtimi edhe në Gjykatën e Apelit Durrës ku është caktuar si gjyqtare e skemës.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Kundër këtij propozimi, duke dhënë vetëm një argumentim 

shumë të vogël. E kemi sqaruar ndoshta edhe në relacionin përkatës. Për mendimin tim, 

gjyqtarja me emërimin në Gjykatën e Apelit Tiranë kurrsesi s’ka pse t’i – jemi në një 

situatë emergjente të sistemit gjyqësor – s’ka pse si t’i dorëzojë dosjet e tjera. Në mënyrë 

graduale, le të planifikojë si gjyqtare e gjykatës së apelit çështjet që mund të vijojë 

gjykimi në Gjykatën e Apelit Tiranë dhe të vijojë edhe me çështjet e tjera që po gjykon 

aktualisht si gjyqtare e Gjykatës së Apelit Durrës. Kështu që unë qëndroj me atë 

propozimin që ne kemi dhënë në projektvendimin për t’u miratuar sot.  Faleminderit!    

Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, duke qenë se shumica vlerësoi që gjyqtarja {...} t’i dorëzojë çështjet 

gjyqësore që në gjykim në Gjykatën e Apelit Durrës, atëherë edhe pika 4 automatikisht i 

bie që të hiqet dhe Brikena, nuk e ndryshojmë tek skema e delegimit, e kemi, këtu, sipas 

propozimit që ka sjellë Komisioni. Tek pika 3 e riformulojmë duke hequr Durrësin, si dhe 

me fillimin e efekteve ligjore dorëzon të gjitha çështjet e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër, Gjykatës së Apelit Durrës dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar pavarësisht fazës në të cilën ndodhen.       

 

Marçela Shehu: Atëherë, meqë Këshilli vendosi që gjyqtarja do të përjashtohet 

nga gjykimi në Durrës nga 1 qershori e mbrapa, atëherë në këtë moment vlerësoj që ka 

vend propozimi im për efektet në datën 1 korrik, sepse për Durrësin u zgjidh. 

Naureda Llagami: Efekte më 1 korrik do të ishin në qoftë se ne do të kishim lënë 

Durrësin. Kështu e the argumentin ti. 

Marçela Shehu: E hoqëm Durrësin. Thamë 1 qershor dhe e hoqëm.  

Tani, meqë Këshilli e hoqi Durrësin, mendoj që efektet duhet t’i kryejë më 1 

korrik, sepse për aq kohë... 

Naureda Llagami: Nuk qëndron kjo, në logjikën si e the ti. Të paktën unë ndoshta 

e kam kuptuar gabim. Ndjesë!  

 Marçela Shehu: Në këtë logjikë pra, kështu i bie.  

 

(Disa nga anëtarët flasin pa mikrofona...) 

 

Marçela Shehu: Mua prapë më bën sens afati. Më bën sens sepse duke qenë se 

gjyqtarja do t’i lërë dosjet e Durrësit, të shtyhet afati i kohës që ajo.. 

 

Naureda Llagami: Propozimi mund të bëjë sens, por argumenti që e ngrite 

përpara s’bënte sens.     

Kalojmë në propozimin e Marçelës për efektet më 1 korrik. Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Jo. 

Irena Plaku: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ridvan Hado: Kundër. 
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Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Klodian Kurushi: Kundër. 

Naureda Llagami: Kundër. 

Atëherë, Këshilli vendosi:   

1. Ngritjen në detyrën e gjyqtares të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {...}. 

2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.06.2022. 

3. Gjyqtarja znj. {...} ngarkohet të përfundojë gjykimin e çështjeve të veçanta në 

Gjykatën e Apelit Shkodër. Me fillimin e efekteve ligjore të këtij vendimi, të dorëzohen 

të gjitha çështjet e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Gjykatës së Apelit Durrës dhe 

Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

pavarësisht fazës në të cilën ndodhen.  

4. 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, Gjykatës së 

Apelit Tiranë, Gjykatës së Apelit Durrës, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Gjykatës 

së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar si dhe 

Gjykatës së Apelit Shkodër. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 05.05.2022) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para 

afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro).7  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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) 

                                                 
7 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e dhjeta në rendin e ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtaren znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Alban Toro). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek dy projekt-aktet e radhës që kanë të bëjnë me 

përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. {...} dhe z. 

{...}. 

Për {...}n e ka sërish zoti Toro fjalën.  

 

Alban Toro: Më herët, me vendimin nr.416, datë 29.09.2021, nga ana e Këshillit 

është vendosur: “... 1. Për caktimin në skemën e delegimit të gjyqtares znj. {...}. ...”, si 

dhe me vendimin nr.417, datë 29.09.2021, nga ana e Këshillit është vendosur: “Për 

caktimin e gjyqtares së skemës së delegimit znj. {...}, në Gjykatën e Apelit Durrës”. 

Duke marrë shkas nga situata që gjendet Gjykata e Apelit Durrës e cila aktualisht 

është në kufijtë minimal të funksionalitetit, ndërsa pranë saj ushtrojnë detyrën vetëm 5 

(pesë) gjyqtarë (nga 13 sipas organikës), përfshirë këtu edhe znj. {...}. 

Ndërkohë, gjyqtarja znj. {...} ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 394, datë 

07.10.2020. Nga ana e Këshilli aktualisht u miratua ngritja në detyrë, ndaj Komisioni 
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i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për përfundimin para afatit të 

shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. {...}” duke konsideruar se në rastin 

konkret verifikohet një shkak për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit për znj. {...}. 

Për këtë, Komisioni ka në vëmendje përcaktimin e shkronjës “e”, pika 1, të nenit 

4, të vendimit të Këshillit nr. 22, datë 07.02.2019. Po ashtu, Komisioni ka në vëmendje 

edhe përcaktimin e pikës 4, të neni 14, të vendimit të sipërpërmendur të Këshillit, sipas të 

cilit: “... 4. Në raste të justifikuara, me kërkesë të motivuar dhe me miratim të Këshillit, 

përfundimi i shërbimit mund të japë efekte përpara kohës së përcaktuar në pikën 1 të këtij 

neni”. 

Komisioni vlerëson se ngritja në detyrë e znj. {...} dhe caktimi në mënyrë të 

përhershme në Gjykatën e Apelit Tiranë, është një rrethanë që justifikon përfundimin 

para afatit të shërbimit të saj në skemën e delegimit, në kushtet kur vijimi i shërbimit në 

skemë delegimi cenon funksionalitetin e gjykatës ku ajo është caktuar në mënyrë të 

përhershme. 

Kështu është përgatitur drafti përkatës në të cilën ju sugjerohet të miratoni: 

1. Përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. 

{...}.  

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë (këtu është) 09.05.2022. Mbetet për t’u 

përcaktuar data kur do të hyjë në fuqi. 

3. Gjyqtarja znj. {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që ka në 

gjykim në Gjykatën e Apelit Durrës ku ushtron aktualisht funksionin si gjyqtare e skemës 

së delegimit si dhe dorëzimin menjëherë prej saj të çështjeve të tjera gjyqësore në 

Gjykatën e Apelit Durrës për të cilat nuk është planifikuar fillimi gjykimit. 

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër dhe Gjykatës së Apelit Durrës.  

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim, përveç datës? 

Si do ta propozojmë datën Alban? 

Alban Toro: 1 qershor, meqenëse u futën të gjithë. 

 

Naureda Llagami: Nëse s’kemi diskutime, atëherë... 

 

Alban Toro: Duhet të diskutojmë pikën 3. 

Naureda Llagami: A e shprehëm tek projekt–akti tjetër? 

Brikena Ukperaj: Atëherë, duhet ta heqim që këtu. 

Naureda Llagami: E heqim fare se e kemi rregulluar aty. 

 Atëherë, me gjithë propozimin që pika 3 largohet, e hedhim në votim. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtaren znj. 

{...}.  

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 01.06.2022. 

3. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër dhe Gjykatës së Apelit Durrës.  

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 
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njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

   

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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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 05.05.2022) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para 

afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj).8  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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) 

                                                 
8 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 11-ta në rendin e ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e 

delegimit, për gjyqtarin z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Dritan Hallunaj). 

  

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

përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}. Për më 

shumë detaje, fjalën ia jap zotit Hallunaj. 

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit!  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e sistemit 

gjyqësor, mbi kërkesën e gjyqtarit së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, z. {...}, me 

vendimin nr.504, datë 25.10.2021, ka vendosur: “... 1. Zgjatjen e afatit të caktimit në 

skemën e delegimit të gjyqtarit z. {...} deri më datë 05.11.2022, afat që mund të 

ndërpritet ose zgjatet në varësi të rrethanave. ...”. 

Ndërkohë, me herët, gjyqtari z. {...} ka kandiduar për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Aktualisht kjo 

procedurë ngritjeje në detyrë ka përfunduar me vendimin e Këshillit nr.153, datë 

20.04.2022: “1. Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}. 
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2. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 09.05.2022.” 

Nisur nga kjo situatë, duke konsideruar se në rastin konkret verifikohet një shkak 

për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit për z. {...}, Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për përfundimin para afatit të 

shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}”. 

Për këtë, Komisioni ka në vëmendje përcaktimin e shkronjës “e”, pika 1, të nenit 

4, të vendimit të Këshillit nr. 22, datë 07.02.2019. Po ashtu, Komisioni ka në vëmendje 

edhe përcaktimin e pikës 4, të neni 14, të vendimit të sipërpërmendur të Këshillit, sipas të 

cilit: “... 4. Në raste të justifikuara, me kërkesë të motivuar dhe me miratim të Këshillit, 

përfundimi i shërbimit mund të japë efekte përpara kohës së përcaktuar në pikën 1 të këtij 

neni”. 

Komisioni vlerëson se ngritja në detyrë e z. {...} dhe caktimi në mënyrë të 

përhershme në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

është një rrethanë që justifikon përfundimin para afatit të shërbimit të saj në skemën e 

delegimit, në kushtet kur vijimi i shërbimit në skemë delegimi cenon funksionalitetin e 

gjykatës ku ai është caktuar në mënyrë të përhershme. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 5 pika. 

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për përfundimin para afatit të shërbimit në 

skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {...}.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se efektet juridike fillojnë më datë 

09.05.2022 pra datën kur është propozuar fillimi i efekteve juridike të projektvendimit 

“Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar të z. {...}”. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet rindarja me short i të gjitha çështjeve 

në shqyrtim nga gjyqtari {...} si dhe atyre të caktuara për shqyrtim si relator deri në datën 

09.05.2022. Në këtë pikë, përcaktohet vijimi i procedurave për plotësimin e trupave 

gjykues ku gjyqtari {...} ka qenë anëtar deri në datën 09.05.2022. 

Në pikën 4 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarit si dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ku z. {...} ka caktimin e përhershëm 

aktualisht, si dhe Gjykatës së Apelit Vlorë, ku ai është caktuar si gjyqtar i skemës së 

delegimit.  

Në pikën 5 të projektvendimit përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet 
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ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi, konkretisht menjëherë 

dhe publikimi i vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Hallunaj!  

 Atëherë, keni ndonjë diskutim? 

 Në qoftë se s’kemi diskutime, kalojmë në votim propozimin e ardhur nga 

Komisioni. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. 

{...}.  

2. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 09.05.2022. 

3. Rindarjen me short të të gjitha çështjeve në shqyrtim nga gjyqtari {...} si dhe 

atyre të caktuara për shqyrtim si relator deri në datën 09.05.2022. Vijimin e procedurave 

për plotësimin e trupave gjykues ku gjyqtari {...} ka qenë anëtar deri në datën 

09.05.2022.” 

4. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier, Gjykatës së Apelit Vlorë, Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe Gjykatës 
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Administrative të Apelit. 

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

   

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 05.05.2022) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short 

të relatorit të ri të procedimit disiplinor nr. 7/2021, të filluar ndaj magjistratëve z. {...} 

dhe z. {...}, me funksion gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë”, i përgatitur nga Komisioni 

Disiplinor (relatore znj. Marçela Shehu).9  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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) 

                                                 
9 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 12-ta në rendin e ditës. 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

 

RENDI I DITËS: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të relatorit të ri të procedimit 

disiplinor nr. 7/2021, të filluar ndaj magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me funksion 

gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relatore znj. 

Marçela Shehu). 

  

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në çështjen tjetër që ka të bëjë me caktimin 

me short të relatorit të procedimit disiplinor nr. 7/2021, të filluar ndaj magjistratëve z. 

{...} dhe z. {...}, me funksion gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë. Për më shumë detaje 

fjalën ia jap kryetares së Komisionit Disiplinor, znj. Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Komisioni Disiplinor paraqet për shqyrtim dhe miratim mbledhjes plenare 

projektvendimin “Për caktimin me short të relatorit të procedimit disiplinor nr. 7/2021, të 

filluar ndaj magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me funksion gjyqtarë në Gjykatën e Apelit 

Vlorë”. 

Pas depozitimit të kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me detyrë gjyqtarë në 

Gjykatën e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 381, datë 16.09.2021, mbi bazën e shortit, 
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Këshilli ka vendosur caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor z. {...}, në cilësinë e 

relatorit të çështjes.  

Me vendimin nr. 396, datë 22.09.2021, Këshilli ka vendosur kalimin e çështjes në 

seancë dëgjimore.  

Në vijim, pas zhvillimit të seancave dëgjimore, me vendimin nr. 494, datë 

25.10.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur: “Pezullimin e procedimit disiplinor 

nr. 7/2021 të filluar ndaj magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën 

e Apelit Vlorë, deri në përfundimin e procedurës së rivlerësimit kalimtar, me vendim të 

formës së prerë”. 

Me vendimin nr. 581, datë 13.12.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në 

nenin 147/b dhe 149, pika 5 e Kushtetutës së Republikës, në Vendimin e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor nr. 5, datë 20.12.2018, “Mbi caktimin me short të mandatit 3-vjeçar të 

anëtarëve gjyqtarë dhe anëtarëve jogjyqtarë”, si dhe në vendimin e Mbledhjes së 

Përgjithshme të gjyqtarëve më datë 08.10.2021, ka vendosur deklarimin e mbarimit të 

mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor z. {...}. 

Në vijim, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 601, datë 23.12.2021 “Për një 

ndryshim në vendimin nr. 13, datë 18.01.2019 të tij “Mbi ngritjen dhe përbërjen e 

komisioneve të përhershme”, në mbështetje të nenit 62 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet 

e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, vendimit nr. 13, datë 18.01.2019 “Mbi 

ngritjen dhe përbërjen e Komisioneve të Përhershme”; vendimit nr. 5, datë 20.12.2018; 

vendimit nr. 581, datë 13.12.2021 të tij, ka vendosur që përbërja e Komisioneve të 

Përhershme të jetë si vijon: “… Komisioni Disiplinor, Anëtarë: Marçela Shehu, Ridvan 

Hado dhe Maksim Qoku. Anëtarë zëvendësues Dritan Hallunaj dhe Alban Toro”. 

Ndërkohë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 147/b dhe 149, pika 5 e 

Kushtetutës së Republikës, në nenin 276, pika 7 e Ligjit nr. 115/2016, në vendimin e tij 

nr. 5, datë 20.12.2018, “Mbi caktimin me short të mandatit 3-vjeçar të anëtarëve gjyqtarë 

dhe anëtarëve jogjyqtarë”, si dhe në vendimin e nr. 22, datë 24.02.2022 të Kuvendit të 

Republikës së Shqipërisë, me vendimin nr. 77, datë 02.03.2022 ka vendosur: 

“1. Deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor z. 

{...}.” 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbështetje të nenit 62 të ligjit nr. 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” të ndryshuar, vendimeve të tij nr. 13, datë 
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18.01.2019; nr. 5, datë 20.12.2018; nr. 77, datë 02.03.2022 dhe nr. 78, datë 02.03.2022, 

me vendimin nr. 79 datë 02.03.2022 ka vendosur: 

 “Vendimi nr. 13, datë 18.01.2019 të KLGJ-së “Mbi ngritjen dhe përbërjen e 

Komisioneve të Përhershme”, i ndryshuar me vendimin nr. 601, datë 23.12.2021, 

ndryshon si më poshtë:  

1. ........ 

Për Komisionin Disiplinor (KD) 

Në vend të z. {...} zgjidhet z. Ilir Rusi....” 

Në kushtet kur kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor, ka iniciuar një procedurë individuale administrative, e cila ka lidhje 

me statusin profesional të magjistratëve në fjalë, në referim të nenit 63 të ligjit nr. 

115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, nga ana e 

Këshillit duhet të procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit të ri të çështjes.  

Relator për këtë çështje do të caktohet njëri nga anëtarët e Komisionit Disiplinor. 

Nga sa u parashtrua, Komisioni Disiplinor, bazuar në nenin 63 të ligjit nr. 

115/2016, si dhe në nenin 16 të Rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor”, i propozon Mbledhjes Plenare, zhvillimin e procedurës për caktimin me 

short të relatorit të procedimit disiplinor nr. 7/2021, të filluar ndaj magjistratëve, z. {...} 

dhe z. {...}. 

Lidhur me procedurën e shortit, Komisioni Disiplinor propozon që në short të 

përfshihen tre anëtarët e përhershëm të tij znj. Marçela Shehu, z. Ridvan Hado dhe z. Ilir 

Rusi, në referim të nenit 16 pika 3 të Rregullores për Procedurat Disiplinore, ku 

përcaktohet se: “Në çdo rast, në procedurën e shortit për caktimin e relatorit të çështjes, 

nuk mund të marrin pjesë më pak se tre anëtarë”.  

 

Procedura e shortit si vijon: 

Në një enë qelqi futen shiritat e letrës me emrat e tre anëtarëve të Komisionit 

Disiplinor: znj. Marçela Shehu, z. Ilir Rusi dhe z. Ridvan Hado. 

Nga shorti, përzgjidhet relator z. Ridvan Hado. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Jemi dakord? 
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Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, z. Ridvan Hado, në cilësinë e 

relatorit të procedimit disiplinor nr. 7/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

ndaj magjistratëve, z. {...} dhe z. {...}, me funksion gjyqtarë pranë Gjykatës së Apelit 

Vlorë. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 

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

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, brenda 5 ditëve nga shpallja e 

tij. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

  

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 05.05.2022) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave 01.04.2022, 04.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022, 

07.04.2022, 11.04.2022, 12.04.2022.10 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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) 

                                                 
10 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 13-ta në rendin e ditës. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

 

RENDI I DITËS: 

11. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të 

datave 01.04.2022, 04.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 11.04.2022, 

12.04.2022. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt–akti tjetër i cili ka të bëjë me miratimin e 

procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave 01.04.2022, 

04.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 11.04.2022, 12.04.2022. Janë përcjellë 

nga ana e administratës. Kështu që ju ftoj që t’i miratojmë.  

Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Do të largohem pasi nuk mund të vazhdojë dot më, për shkak të një angazhimi që 

kam dhe nuk do të jem e pranishme “online”. 

Naureda Llagami: Faleminderit Fatmira! 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

datave 01.04.2022, 04.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 11.04.2022, 

12.04.2022. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre 

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Pasi të kalojmë tek dy çështjet e rendit të ditës, dua t’ju 

informoj që nga ana e stafit po përpunohen disa kërkesa që kanë ardhur për caktim 

gjyqtarësh, dhe me përfundimin e rendit të ditës, të vijojmë me shqyrtimin nga ana e 

Këshillit, duke qenë se janë urgjente. 

 

(Mbledhja vijon me dy çështjet të cilat do të trajtohen vetëm në prezencën e 

anëtarëve të Këshillit, për të vijuar më tej me çështjen e shtuar në rendin e ditës (cituar 

më sipër) nëpërmjet platformës “online”.) 

 

  

* * * 

(Pika 11 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 05.05.2022) 

 

Pika 14 shtesë e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”. 11  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:18 

dhe mbaroi në orën 15:11. 

 

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) 

                                                 
11 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Lorena Gerveni, Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Entela Dobi dhe Denisa Varfi, përfaqësuese të Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

14. Shtesë Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e 

çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë 

funksionet në mënyrë të përhershme”. 

 

Çështja e shtuar në rendin e ditës e cila filloi pas shqyrtimit të rendit të ditës së 

parashikuar, lidhet me shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Klodian Kurushi. 

Zoti Kurushi relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit duke i 

propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Krujë, Gjykata e rrethit gjyqësor Dibër. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Korçë: Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë, Gjykata e rrethit gjyqësor Kukës. 

Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë. 
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Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ: Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Gjirokastër, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës. 

Gjykata e Posaçme e Apelit Për korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; 

Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: Gjykata e Apelit Shkodër. 

 

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë ka 

paraqitur nevojë për 9 çështje gjyqësore (lexohen të dhënat e çështjeve sipas tabelës në 

relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

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

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e 9 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 9 çështjeve gjyqësore të 

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti për shkaqe shëndetësore 

gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, Z. Ded Miri. 

Si përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, të mos përjashtohet nga shorti, kryetari 

në detyrë i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Z.Aurel Arapi, por të përjashtohet nga 

shorti në çështjet specifike që ai ka papajtueshmëri, konkretisht çështjet nr.7 dhe nr.8 në 

tabelë. 

Gjithashtu, në çështjen nr. 7 (sipas tabelës), Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, në 

kërkesën e saj ka parashtruar që kërkohet caktimi i 1 (një) gjyqtari kryesues për gjykim e 

çështjes me të pandehur {...}. Kanë pengesë gjyqtarët {...}; {...}; {...} dhe {...}; trupi 
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gjykues aktual {...} dhe {...}. Gjyqtare {...} e cila ishte kryesuese është me leje lindje. 

Ndaj, për shkak të largimit të saj, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë kërkon që gjyqtari i ri 

i caktuar të marri atributet edhe të gjyqtarit kryesues.  

Meqenëse çështja gjyqësore është në vijim, propozohet që njëri nga gjyqtarët që 

është anëtar i trupit gjykues, të shortohet ndërmjet tyre për të marrë cilësinë e relatorit, 

ndërkohë që gjyqtari i ri që do të caktohet nëpërmjet shortit të jetë anëtar i trupit gjykues. 

Kjo është edhe një praktikë e vendosur nga Këshilli në një rast që Këshilli është thirrur 

për të diskutuar dhe për të vendosur (konkretisht për një çështje administrative në 

Gjykatën Administrative të Apelit). 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 7, penale, gjyqtari Olti Skrame. 

Për çështjen nr. 8, civile, gjyqtarja relatore Alda Sadiku. 

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtari relator Olti Skrame. 

Për çështjen nr. 9, civile, gjyqtarja relatore Alda Sadiku. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtari Olti Skrame. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Alda Sadiku. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtari Olti Skrame. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Alda Sadiku. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Olti Skrame. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Dibër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër ka 

paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore, 2 në lëndë penale dhe 1 civile (lexohen të dhënat 

e çështjeve sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

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

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 
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gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohet për 

gjykimin e 2 (dy) çështjeve gjyqësore të veçanta 1 (një) penale ajo me numër rendor 1 në 

tabelë dhe 1 (një) civile, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë. 

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

të veçanta të jetë 1 (një).  

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë penale, ajo me numër rendor 2 në tabelë 

të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë penale numri rendor nr. 2, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti Kryetarja e gjykatës së rrethit 

gjyqësor Lezhë, konkretisht: Znj. {...}, për shkak të ngritjes në detyrë. 

Në përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, në kushtet e ngarkesës relativisht jo të 

lartë, nuk përjashtohet nga shorti kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Mat, konkretisht: 

z. Artan Çupi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Ilir Përdeda. 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtari Ilir Përdeda. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtari Suela Lika. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Pogradec”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec ka 

paraqitur nevojë për 3 çështje gjyqësore, 1 në lëndë penale dhe 2 në lëndë civile (lexohen 

të dhënat e çështjeve sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, në pamundësi të 
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zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

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

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e 3 (tre) çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 (tre) çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht: Z. Besnik Shehu. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Seladin Pysqyli. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtari Seladin Pysqyli. 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtari Seladin Pysqyli. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tropojë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

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

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 
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gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Kukës, duke përjashtuar nga shorti gjyqtarin e transferuar pranë asaj gjykate. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kukës, konkretisht: Znj. Merita Karaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Florin Demollari. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

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

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tropojë. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetarja në detyrë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, konkretisht: Znj. Enkeleda 

Dalipi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Enkeleda Dalipi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

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

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër, duke përfshirë edhe gjyqtarin e transferuar pranë kësaj gjykate. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, konkretisht: Znj. Suela Dashi. 
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Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Blerta Çibuku. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Durrës ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, (lexohen të dhënat e çështjes sipas 

tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, në 

pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, 

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

Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e 

një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

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

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Tiranë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 2 (dy). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti Kryetari i Gjykatës 

administrative të shkallës së parë Tiranë, konkretisht: Z. {...}, për shkak të ngritjes në 

detyrë, si dhe Zv.kryetarja e gjykatës administrative znj. {...}. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtarët Afërdita Maho dhe Enerjeta Shehaj. 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tetë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 5 çështje gjyqësore, (lexohen të dhënat e çështjeve 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, 

në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, 

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

Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e 

një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 5 (pesë) çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Vlorë, përfshirë dhe gjyqtarët e transferuar përkohësisht pranë saj. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 5 (pesë) çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

administrative të shkallës së parë Vlorë, konkretisht: Z. Bevis Shehaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, 2, 3, 4, 5, gjyqtari Hazbi Balliu. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të nëntë “Për caktimin e gjyqtarit të 

skemës së delegimit z. {...} për gjykimin e një çështjeje gjyqësore në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Rasti në fjalë lidhet me një çështje gjyqësore të gjykuar në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nga një trupë gjykuese të përbërë nga 

tre gjyqtarë, në përbërje të të cilit ka qenë edhe gjyqtari {...}. Pas përfundimit të kësaj 
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çështjeje gjyqësore është paraqitur nga palët pjesëmarrëse në procesin gjyqësor një 

kërkesë për ndreqje gabimi dhe referuar kësaj kërkese, zëvendëskryetarja në detyrë e 

kësaj gjykate ka paraqitur pranë KLGJ-së një kërkesë ku ajo kërkon që në përbërje të 

trupit gjykues të caktohet gjyqtari {...} pasi referuar dispozitave ligjore në Kodin e 

Procedurës Penale, trupi gjykues i cili ka gjykuar themelin e çështjes është kompetent për 

të gjykuar edhe kërkesat që i referohen rasteve të plotësimit të vendimit ose ndreqjeve të 

gabimeve materiale që nuk janë konstatuar në vendimin e shpallur nga Gjykata e Apelit 

kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.  

Ndodhur në këto kushte, është paraqitur nga Komisioni relacioni përkatës së 

bashku me projektvendimin, ku i propozohet Këshillit që të caktohet pa short gjyqtari 

{...} për të qenë pjesë e trupit gjykues që do të shqyrtojë kërkesën e paraqitur në këtë 

gjykatë me objekt “ndreqje gabimi”. Ky propozim mbështetet konkretisht në nenin 385 

dhe nenin 385/a të Kodit të Procedurës Penale. 

Projektvendimi përbëhet nga dy pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. 

{...} (gjyqtari që caktohet në vijim të vendimit nr.579, datë 07.12.2021) caktohet në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogarit të Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar çështjen penale me kërkesën penale me 

nr.{...}akti, datë 27.04.2022 regjistrimi me kërkues: {...} etj.; me objekt: Korrigjimin e 

gabimit material...” (çështja për të cilën gjykata paraqet nevojë). 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarit {...} (gjyqtarit sipas pikës 1), sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, 

të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në 

adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.     

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime dhe kështu konsiderohet i miratuar 

propozimi i ardhur nga Komisioni.) 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet për të gjykuar për llogari të 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar kërkesën 

penale me nr.{...} akti, datë 27.04.2022 regjistrimi me kërkues: {...} etj.; me objekt: 

Korrigjimin e gabimit material...”. 
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2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit {...}, sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të fundit “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

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

nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale, (lexohen të dhënat e çështjes sipas 

tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohet për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, në shortimin e çështjes të mos 

përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së Apelit Durrës, konkretisht (në 

kushtet kur znj. {...} ka pengesë, dhe {...} është tashmë anëtare e trupit gjykues): z. 

Valbon Çekrezi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 
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Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Valbon Çekrezi. 

 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

 

* * * 

(Pika 14 shtesë e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 

 


