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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 11.05.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës 

së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë 

në fushën e të drejtës penale, për shkak të përfundimit të mandatit të z.{...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:38. 

 

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) 
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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. Denisa Varfi, përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën 

e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale, për 

shkak të përfundimit të mandatit të z.{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 11 maj 

2022. 

Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot nga ana e Këshillit do të merren në 

shqyrtim 6 çështje.  

Nëse nuk kemi diskutime mbi rendin e ditës, do propozoja të fillonim me çështjen 

e parë, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për hapjen e procedurës së 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në 

fushën e të drejtës penale, për shkak të përfundimit të mandatit të z.{...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Për më shumë detaje fjalën ia jap z. Klodian Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit zonja Kryetare! 

Të nderuar kolegë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në këtë mbledhje plenare 

ka paraqitur projektvendimin së bashku me relacionin përkatës me objekt hapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një 
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pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale, për shkak të përfundimit të mandatit të 

z.{...}. 

Pa humbur kohë po filloj me prezantimin e relacionit. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është administruar shkresa nr. {...} prot., datë 

08.04.2022 ardhur nga Gjykata e Lartë “Mbi pozicionin e lirë që krijohet për shkak të 

përfundimit të mandatit të z. {...}”. Sipas kësaj shkrese ndër të tjera citohet se: 

“...zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë ju njofton për pozicionin e lirë që krijohet për 

shkak të përfundimit të mandatit të z. {...} në datë 8.7.2022, si dhe për fillimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pasardhës.”     

Aktualisht, z. {...} është anëtar i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 

Zoti {...} ka filluar ushtrimin e mandatit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë në datë 

08.07.2010. Në datë 12.12.2018, z. {...} është përzgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme 

e gjyqtarëve, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës së 

Lartë, funksion të cilin e ka ushtruar deri më 12.12.2021. 

Referuar nenit 4 të ligjit nr.115/2016 parashikohet se: “Anëtari gjyqtar, në 

përfundim të mandatit, kthehet në vendin e mëparshëm të punës. Gjyqtarit të Gjykatës së 

Lartë ose gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme i pezullohet mandati si gjyqtar gjatë kohës që 

ushtron funksionin si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor”. Në funksion të dispozitës të 

përmendur më lart, z. {...} u rikthye në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë pas 

përfundimit të mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ecuria e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë, si 

edhe plotësimi nga radhët e juristëve të spikatur. 

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

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji, pas vlerësimit të situatës dhe marrjes edhe të 

opinioneve e sugjerimeve nga misionet e partnerëve ndërkombëtarë që asistojnë 

veprimtarinë tonë, EURALIUS dhe USAID (Projekti “Drejtësi për të Gjithë”), ka hapur 

në periudha të ndryshme procedurat e ngritjes në detyrë nga radhët e gjyqtarëve. 

Në relacion përmenden rastet e vendimmarrjeve që ka marrë Këshilli i Lartë 

Gjyqësor për hapjen e procedurave për ngritjen në detyrë nga radhët e gjyqtarëve, dhe 

bëhet fjalë për datën 26.02.2020, ku me vendimet nr. 82, nr. 83 dhe nr. 84, janë hapur 3 
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(tre) pozicione të lira në fushën e të drejtës administrative dhe me vendimet nr. 85, nr. 86 

dhe nr. 87, janë hapur 3 (tre) pozicione të lira në fushën e të drejtës civile. 

Procedura është në vijim për vendimin nr.82 të së drejtës administrative si edhe 

për vendimet nr.85 dhe nr.86 të së drejtës civile. 

Më datë 09.07.2020, Këshilli hapi procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në 

Gjykatën e Lartë edhe për 4 (katër) pozicione të lira në fushën e të drejtës penale, me 

vendimet nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, si dhe për 1 (një) pozicion të lirë në fushën 

e të drejtës administrative, me vendimin nr. 245. Këto procedura janë finalizuar të gjitha 

me sukses. 

Më datë 17.11.2021, Këshilli hapi procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në 

Gjykatën e Lartë edhe për 2 (dy) pozicione të lira në fushën e të drejtës civile, me 

vendimet nr. 536 dhe nr. 537, si edhe për 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

administrative, me vendimin nr. 535. Procedurat janë në proces për të 3 (tre) vendet e lira 

të hapura më 17.11.2021. 

Në hapjen e këtyre pozicioneve në kohë të ndryshme Këshilli ka pasur në 

vëmendje nga njëra anë bërjen funksionale të Gjykatës së Lartë, por edhe moscenimin e 

funksionalitetit të gjykatave të tjera nga gjyqtarët do të ngrihen në detyrë në këtë gjykatë. 

Këshilli ka vlerësuar se hapja e menjëhershme e procedurave për të gjitha pozicionet e 

lira mbarte disa problematika dhe risqe, të cilat mund të çonin në mosarritjen e objektivit 

final brenda një kohe optimale. 

Gjithashtu, Këshilli mbajti parasysh se ngritja në detyrë e gjyqtarëve në Gjykatën 

e Lartë, sipas ligjit, do të duhet të kalojë edhe përmes procesit të verifikimit të pasurisë 

dhe figurës së kandidatëve, proces i cili do të ndërthurej edhe me atë të rivlerësimit 

kalimtar të gjyqtarëve, sipas parashikimeve të ligjit nr. 84/2016. Këshilli mbajti parasysh 

se ngritja në detyrë e gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë, sipas ligjit, është e lidhur edhe me 

procesin e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, sikundër dhe me procesin e 

renditjes së tyre, procese këto që po zbatohen për herë të parë nga Këshilli, nën një 

kuadër të ri ligjor, rrethanë kjo e rëndësishme për operativitetin e Këshillit. 

Për hapjen e këtyre procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e 

Lartë, Këshilli i Lartë Gjyqësor mbajti në konsideratë numrin e pozicioneve të lira në 

këtë gjykatë, të cilat mund edhe të plotësohen përmes ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, 
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konkretisht 14 (katërmbëdhjetë). Këshilli në hapjen e procedurës së fundit (17.11.2021), 

ka kërkuar edhe opinionin e mbledhjes së gjyqtarëve së Gjykatës ë Lartë. Nëpërmjet 

shkresës nr. {...} prot., datë 16.11.2021, të zëvendëskryetarit të Gjykatës së Lartë është 

përcjellë sugjerimi i mbledhjes së gjyqtarëve se: “3 pozicionet e lira të mbetura të 

plotësohen nga 2 gjyqtarë të fushës së të drejtës civile dhe 1 gjyqtar nga fusha e së drejtës 

administrative.” 

Tashmë jemi përpara rastit të hapjes së procedurës për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Lartë  për pozicionin e lirë që krijohet për shkak të përfundimit të mandatit të 

z. {...}. 

Sa i përket përcaktimit të fushave të së drejtës për pozicionet e lira, Këshilli ka 

vlerësuar se parimisht numri i tyre duhet të jetë i barabartë për të tre fushat, çka në 

situatën e plotësimit të tyre, do të mundësonte funksionimin normal të të 3 (tre) 

Kolegjeve të Gjykatës së Lartë. 

Aktualisht situata në Gjykatën e Lartë për vendet e shpallura, në raport me fushat 

e së drejtës rezulton si më poshtë:  

Në fushën e së drejtës civile janë emëruar aktualisht 3 (tre) gjyqtarë: 2 (dy) nga 

radhët e juristëve të spikatur dhe 1 (një) nga radhët e gjyqtarëve. Vijon procesi i ngritjes 

në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë referuar vendimeve nr. 85, nr. 86, nr. 536 dhe 

nr. 537. 

Në fushën e të drejtës administrative janë emëruar 4 (katër) gjyqtarë. Vijon 

procesi për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve referuar vendimeve nr. 82 dhe nr. 535. 

Në fushën e së drejtës penale janë emëruar 5 (pesë) gjyqtarë: 1 (një) nga radhët e 

juristëve të spikatur dhe 4 (katër) nga radhët e gjyqtarëve. Në Kolegjin Penal gjykon edhe 

z. {...}, mandati i të cilit përfundon më 08.07.2022. 

Pra, referuar procedurave të hapura, në potencë në Gjykatën e Lartë do të ketë 

sipas pozicioneve të llogaritura nga KZHK: 7 (shtatë) gjyqtarë me përvojë specifike në 

fushën e të drejtës civile, 6 (gjashtë) gjyqtarë me përvojë specifike në fushën e të drejtës 

administrative dhe 5 (pesë) gjyqtarë me përvojë specifike në fushën e të drejtës penale. 

Duke pasur në vëmendje mënyrën e organizimit dhe gjykimit në Gjykatën e Lartë, 

konform nenit 31 të ligjit 98/2016, si edhe faktit që parimisht numri i gjyqtarëve duhet të 
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jetë i barabartë për të tre fushat, pozicioni i lirë i krijuar nga përfundimi i mandatit të z. 

{...} i përket fushës të së drejtës penale. 

Propozimi i Komisionit: 

Referuar përcaktimeve të nenit 61 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve”, ku parashikohet se: “1. Mandati i gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë është 

nëntë vjet pa të drejtë rizgjedhjeje. Mandati i Prokurorit të Përgjithshëm është shtatë vjet 

pa të drejtë rizgjedhjeje. Mandati i prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme është nëntë 

vjet pa të drejtë rizgjedhjeje”, Këshilli i Lartë Gjyqësor fillon procedurat për 

zëvendësimin e anëtarit të Gjykatës së Lartë të përmendur më lart. 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës parashtron projektvendimin për hapjen e 

procedurës për pozicionin e lirë nga radhët e gjyqtarëve që duhet të plotësohen për shkak 

të përfundimit të mandatit të z. {...}, në fushën e së drejtës penale. 

Sa i përket përmbajtjes së projektvendimit tip, në fushën e së drejtës penale, ai 

është strukturuar në 4 Krerë, në përputhje me përcaktimet e bëra në pikën 5, të nenit 48, 

të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, me të njëjtën përmbajtje si dhe në rastin e hapjes së 14 

(katërmbëdhjetë) vendeve dhe procedurave për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

sipas vendimeve nr.82-87, datë 26.02.2020; nr.241-245, datë 09.07.2020 dhe nr.535-537, 

datë 17.11.2021. 

Në çdo rast, Këshilli do të duhet të përcaktojë afatin e kandidimit (të paktën dy 

javë nga data e shpalljes) për procedurën përkatëse të ngritjes në detyrë që ai do të 

vendosë të hapë. 

Komisioni, duke pasur në vëmendje edhe procesin e rivlerësimit kalimtar, 

vlerëson se koha prej 3 (tre) javësh do të ishte optimale për të mundësuar që rrethi i 

kandidatëve potencialë për ngritjen në detyrë të jetë sa më i gjerë. 

Bashkëlidhur projektvendimit tip janë edhe dy formularët tip, që kandidatët duhet 

të plotësojnë dhe dorëzojnë në momentin e aplikimit, konkretisht:  

i) formulari - Vetëdeklarim për masë disiplinore dhe;  

ii) formulari - Vetëdeklarim për situatën e papajtueshmërisë ambientale. 

 Ky është relacioni që ne kemi përgatitur. 
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 Bashkëlidhur relacionit gjendet edhe projektvendimi përkatës të cilin ne e 

përmendëm në relacion. Projektvendimi është i ndarë në 4 krerë kryesorë: Kreu i I-rë ka 

dy pika; Kreu i II-të ka një pikë; Kreu i III-të ka tre pika dhe Kreu i IV ka tre pika. 

 Në fund kemi propozuar që ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin e tij në 

faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Ju faleminderit për vëmendjen! 

                                                                                               

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Klodi! 

Do të ftoja kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim lidhur me datën/afatin e kandidimit. 

Klodian Kurushi: Zonja Kryetare, afatin e kandidimit e kemi lënë në mënyrë 

opsionale. Është pika e parë e Kreut të II-të dhe e kemi lënë të hapur. Ndërsa, në relacion 

kemi propozuar që të lëmë një afat rreth 3 javësh si Komision. Na është dukur një afat i 

arsyeshëm, i cili përmbush besoj të gjithë kërkesat e kandidatëve që do të duan të 

kandidojnë për vendin e lirë të shpallur. 

Naureda Llagami: Jam shumë dakord. Thjesht do e lini me datë fikse apo doni që 

ta lëmë me javë? 

Klodian Kurushi: E kemi lënë në mënyrë opsionale. Si ta vlerësojnë të gjithë 

anëtarët e Këshillit.  

Naureda Llagami: Ndonjë sugjerim nga kolegët? 

Dritan Hallunaj: Më falni për ndërhyrjen. 

Meqenëse afati 3-javor përkon me datën 1 qershor, do ishte komode që data të 

jetë 1 qershor. 

 Naureda Llagami: Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

 Ridvan Hado: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e  

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës penale, për shkak të përfundimit 

të mandatit të z. {...}, me afatin e kandidimit deri më datë 1 qershor 2022. 

 

* * * 

(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 11.05.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve paraprake të përgatitura 

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

“Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

“Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 86, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:38. 

 

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) 
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7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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. Denisa Varfi, përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimeve paraprake të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Alban Toro): 

“Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

“Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 86, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës, e cila ka të bëjë me shqyrtimin 

e projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të 

relatohen nga zoti Toro, lidhur me dy propozimet për emërim në Gjykatën e Lartë në 

fushën e së drejtës civile. Pa humbur kohë ia japim fjalën zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit! 
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Relacioni vijues është dëshmi e përpjekjeve që Këshilli i Lartë Gjyqësor po bën 

për të plotësuar vakancat në të gjithë instancat e gjykatave, në mënyrë të veçantë në 

Gjykatën e Lartë. Ky relacion përfundon procedurat e ngritjes në detyrë për dy nga 

pozicionet e lira (nr. 85 dhe nr. 86).  

Në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë për këto pozicione, në 

mënyrë grafike ju kam paraqitur kandidatët përkatës të cilët kanë kandiduar për këto 

pozicione, konkretisht:  

Për vendimin nr. 85 - {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}; 

Për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 86, 26.02.2020 - {...}, {...}, {...}, {...}, 

{...}; 

Për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 87, datë 26.02.2020- {...}, {...}, {...}, 

{...}, {...}, {...} dhe {...}. 

Për të gjithë këta kandidatë, paraprakisht nga ana e Këshillit janë realizuar 

procedurat e verifikimit të kritereve formale të përcaktuara nga nenet 8/3, 48/8, 47/4 të 

ligjit për statusin si dhe është kryer edhe verifikimi i pasurisë dhe i figurës. 

Ndërkohë është marrë në konsideratë që paralelisht të zhvilloheshin edhe 

procedurat e vlerësimit etik dhe profesional për secilin nga kandidatët. 

Gjatë procedurave të verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit, për tre 

kandidatë, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur skualifikimin dhe përjashtimin e tyre 

nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë, pasi nga ana e Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit, për këta magjistratë, ishte marrë vendimi i shkarkimit nga detyra. 

Për 7 (shtatë) kandidatë të tjerë, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga 

ata të të gjitha kritereve të kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre (më poshtë po 

jap emrat e kandidatëve si dhe vendimet përkatëse me anë të të cilave është vendosur 

kualifikimi i tyre): 

1) Për znj. {...}, Këshilli ka vendosur me vendimin nr. 382, datë 02.10.2020, 

kualifikimin e kandidates dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Lartë; 

2) Për z. {...}, me vendimin nr. 373, datë 28.09.2020, është vendosur kualifikimi i 

kandidatit dhe vijimi i procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë;  
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3) Për znj. {...}, me vendimin nr. 379, datë 02.10.2020, është vendosur 

kualifikimi i kandidates dhe vijimi i procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë;  

4) Për znj. {...}, me vendimin nr. 602, datë 04.12.2020, është vendosur 

kualifikimi i kandidates dhe vijimi i procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë; 

5) Për znj. {...}, është vendosur me vendimin nr. 447, datë 14.10.2020, 

kualifikimi i saj dhe vijimi i procedurës së ngritjes në detyrë; 

6) Për z. {...}, i cili ka kandiduar dhe për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës 

civile, të shpallura me vendimet nr. 85 dhe nr.86, nga ana e Këshillit, me vendimin nr. 

569, datë 07.12.2021, është vendosur kualifikimi i kandidatit dhe vijimi i procedurës së 

ngritjes në detyrë. 

Në respekt të shkronjës /a/, pika 47, të vendimit të Këshillit nr.70, datë 

07.02.2020, nga ana e relatorit është administruar dokumentacioni përkatës për secilin 

kandidat të kualifikuar. Gjithashtu janë administruar edhe vendimet përkatëse të Këshillit 

në lidhje me vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatët e kualifikuar. 

Më lejoni të theksoj se për z. {...} dhe znj. {...} është investuar Gjykata 

Administrative e Apelit me ankime të veçanta në lidhje me vlerësimet e tyre, ankime të 

cilat janë rrëzuar dhe rrjedhimisht vendimet e Këshillit kanë marrë formë të prerë.  

Po filloj të relatoj përmbajtjen e këtij relacioni në lidhje ose në funksion të 

përmbylljes së procedurës së përzgjedhjes për sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë 

për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile, të shpallura me vendimet e Këshillit nr. 

85 dhe nr. 86, datë 26.02.2020. 

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

vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 212, datë 26.05.2021 dhe nr. 213, datë 

26.05.2021, vendime të cilët janë të formës së prerë.  

Për 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 

formës së prerë për shkak të mungesës së ankimit në Gjykatën Administrative të Apelit.  

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

vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 202, datë 20.05.2021 dhe nr. 203, datë 

20.05.2021, vendime të cilët janë ankimuar nga zoti {...} në Gjykatën Administrative të 
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Apelit, ankime të cilat janë rrëzuar duke shkaktuar marrjen formë të prerë të vendimit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Për 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. Zonja {...} 

ka bërë ankim vetëm për vendimin nr. 264 duke investuar Gjykatën Administrative të 

Apelit, e cila ka rrëzuar ankimin duke shkaktuar marrjen formë të prerë të vendimit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Për z. {...} u administruan dy vendimet e vlerësimit, përkatësisht nr. 149, datë 

14.04.2022 dhe nr. 155, datë 20.04.2022, vendime të cilat në mungesë të ankimeve janë 

vendime të formës së prerë. 

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

vendimet nr. 146, datë 08.04.2021 dhe nr. 147, datë 08.04.2021. 

Ndërkohë, kjo kandidate, me vullnet të lirë, ka proceduar me tërheqjen e 

kandidimit, duke detyruar Këshillin e Lartë Gjyqësor të vendosë: Përfundimin e 

procedurave të ngritjes në detyrë për këtë kandidate, me vendimin nr. 275, datë 

01.07.2021, duke respektuar kështu vullnetin e kësaj kandidateje. 

Ndërsa kandidatja znj. {...} kishte kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Lartë edhe për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin e 

Këshillit nr. 242, datë 09.07.2021. Për këtë të fundit, në kuadër të procedurës së ngritjes 

në detyrë, pikërisht në procedurën e përzgjedhjes, Këshilli, ndërsa ka miratuar renditjen e 

kandidatëve, me vendimin nr. 89 datë 12.03.2021, ka vendosur që znj. {...} të propozohet 

për emërim në Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të lirë. Me Dekretin nr. 12031, datë 

19.03.2021, Presidenti i Republikës së Shqipërisë ka emëruar znj. {...} gjyqtare të 

Gjykatës së Lartë. Në këto rrethana, kandidimi i znj. {...} për këtë pozicion është pa 

objekt. 

Kështu që po i dedikohemi aktualisht renditjes së kandidatëve për pozicionin e 

hapur me vendimin nr. 85, datë 26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në këtë procedurë përzgjedhjeje janë përfshirë 5 (pesë) kandidatë konkretisht: z. 

{...}, znj. {...}, znj. {...}, z. {...} dhe znj. {...}. Kjo e fundit pas tërheqjes, e ka kufizuar në 

katër kandidatë përzgjedhjen dhe normalisht për këto katër kandidatë janë verifikuar 

plotësimi i dy kërkesave të ligjit për të qenë pjesë e procedurës së përzgjedhjes për këtë 
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pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar në procedurat e ngritjes në 

detyrë/emërimit ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin dy vlerësime etike 

dhe profesionale. 

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 Vendimin nr.70/2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

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

mëparshme etike dhe profesionale”, më lejoni të paraqes për secilin kandidat vlerësimet 

përkatëse: 

Për z. {...} – Me vendimin nr. 202, datë 20.05.2021, për vitet 2013-2016, niveli i 

vlerësimit “Shumë mire”; Me vendimin e Këshillit nr. 203, datë 20.05.2021, për këtë 

kandidat për vitin 2019, vlerësimi është në nivelin e përgjithshëm “Shumë mire”; 

Për znj. {...} – Me vendimin e Këshillit nr. 144, datë 08.04.2021, kjo kandidate 

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

“Shkëlqyeshëm”; Vlerësimi "Shkëlqyeshëm" është edhe për vitin 2019 për këtë kandidate 

referuar vendimit të Këshillit nr. 145, datë 08.04.2021. 

Për znj. {...} – Me vendimin e Këshillit nr.264, 28.06.2021, për këtë kandidate për 

vitet 2013-2016, është vlerësuar “Shumë mire”; Me vendimin e Këshillit nr.265, 

28.06.2021, kjo kandidate është vlerësuar për vitin 2019, në nivelin “Shkëlqyeshëm”. 

Për z. {...} – Me vendimin e Këshillit nr. 155, datë 20.04.2022, për këtë kandidat 

për periudhën 2013-2016, vlerësimi ka qenë “Shkëlqyeshëm”; Me vendimin e Këshillit 

nr. 149, datë 14.04.2022, kandidati është vlerësuar për vitin 2019, në nivelin 

“Shkëlqyeshëm”. 

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

të mëparshme etike dhe profesionale”, rezultoi që dy kandidatët znj. {...} dhe z. {...}, të 

kenë “Shkëlqyeshëm” dy nivelet e vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale. 

Kurse kandidatet znj. {...} dy nivelet e vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale i 

ka “Shkëlqyeshëm” dhe “Shumë mirë” dhe kandidati  z. {...} dy nivelet e vlerësimeve të 

mëparshme etike dhe profesionale i ka “Shumë mirë” dhe “Shumë mirë”. Nga vlerësimi 

krahasues i niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale për 
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kandidatët, duke pasur parasysh pesë nivelet e vlerësimit sipas pikës 1, të nenit 78, të 

Ligjit për Statusin, identifikohen dy kandidatë me rezultate të njëjta më të larta, 

konkretisht kandidatet znj. {...} dhe z. {...}, të cilët renditen më lart se kandidatet znj. 

{...} dhe z. {...}. Por, nga ana tjetër, referuar këtij kriteri renditjeje, është e pamundur 

renditja e dy kandidatëve me rezultate të njëjta më të larta, duke mos u arritur kështu 

bërja e renditjes së plotë të kandidatëve, për të identifikuar kandidatin e renditur më lart. 

Ndërkohë, për këtë procedurë përzgjedhjeje, mbetet e parëndësishme renditja e 

kandidatëve të tjerë me rezultate më të ulëta, ndërsa qëllimi i procedurës së përzgjedhjes 

është identifikimi i kandidatit me rezultatet më të larta. 

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 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 

me këtë përparësi. 

Referuar përparësisë së dytë për kriterin e parë të renditjes, sipas “përvojës si 

gjyqtar i komanduar, si gjyqtar në skemën e delegimit, apo 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. {...} i cili 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. 

Nisur nga përcaktimet pikave 8 dhe 15/b, të Vendimit 70/2020, rezulton se 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”, arrihet të 

identifikohet kandidati me rezultatet më të larta, pikërisht z. {...}. Mbi këtë bazë arrihet të 

bëhet renditja e kandidatëve, ku më lart renditet kandidati z. {...}, ndërsa kandidatët e 

tjerë renditen pas tij. 

Në përputhje me ato që u deklaruan më përpara është bërë një renditje: 

1) Znj. {...}; 

2) Znj. {...}; 

3) Znj. {...}; 

4) Z. {...}. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.05.2022 

16 

Kandidati i renditur më lart, z. {...} rezulton i renditur më lart edhe për pozicionin 

e lirë, në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 82, 

datë 26.02.2020, shkak për të cilin, në projektvendimin paraprak për këtë pozicion të lirë, 

ai propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të lirë. Nisur nga një 

rrethanë e tillë, ky kandidat nuk mund të propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë 

edhe për pozicionin e lirë, në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 85, datë 26.02.2020. Ligji lejon konkurrimin për ngritjen në detyrë apo 

emërimin në Gjykatën e Lartë për jo më shumë se tre pozicione të lira (pika 6, e nenit 48, 

të Ligjit për Statusin), por kjo nuk nënkupton që një kandidat mund të ngrihet në detyrë 

apo të propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë në më shumë se një pozicion të lirë. 

Një mënyrë e tillë të vepruari do të ishte pa sens. Synimi dhe interesi i ligjshëm i 

kandidatit konsiderohet i arritur me ngritjen në detyrë apo propozimin për emërim në 

Gjykatën e Lartë për një nga pozicionet e lira ku ka kandiduar dhe, në rastin kur ka 

shprehur preferenca në momentin e kandidimit, në pozicionin sipas preferencës së parë. 

Nga ana tjetër, interesi publik është plotësimi i çdo pozicioni të lirë në një gjykatë 

(aktualisht në Gjykatën e Lartë). 

Për rrjedhojë, për t’u propozuar për emërim në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e 

lirë, në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 85, datë 

26.02.2020, mbetet kandidati i renditur pas z. {...}, pra znj. {...}. Gjithashtu sjellim në 

vëmendje se kjo kandidate në momentin e kandidimit ka shprehur preferencë si pozicion 

të parë vendimin e Këshillit të shpallur me nr. 85 datë 26.02.2020 sikurse përcaktohet në 

pikën 6, të nenit 48, të Ligjit për Statusin. Për pasojë, për këtë kandidate është 

njëkohësisht e zbatueshme dhe preferenca e kandidimit. 

Në këto kushte është përgatitur projektvendimi në dispozitivin e të cilit ju 

sugjerohet të miratoni: 

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 civile, të shpallur me vendimin nr. 85, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1. Z. {...}; 

2. Znj. {...}; 

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

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidates znj. {...}. 

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

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

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

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

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

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

Ky është relacioni për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 85. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit Alban! 

 Ftoj kolegët nëse kanë 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. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 85, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 
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2) Znj. {...}; 

3) Znj. {...}; 

4) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me Vendimin nr. 85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidates znj. {...}. 

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

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

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. ...  

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në aktin e radhës. Prapë do të relatohet nga zoti Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!  

 Vijojmë me renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 

nr. 86, datë 26.02.2020. 

 Për këtë pozicion, në garë mbeten 3 kandidatë. Znj. {...}, e cila për shkak të 

vullnetit të saj është tërhequr nga procedura e kandidimit të mëtejshëm, fakt të cilin e 

parashtruam edhe më parë. Kështu që në garë ka mbetur z. {...}, znj. {...} dhe z. {...}. 

 Duke iu referuar kriterit të parë pra atij sipas “niveleve të dy vlerësimeve të 

mëparshme etike dhe profesionale”, për kandidatët u konstatua: 

Për zotin {...}, me vendimin e Këshillit nr. 155, 20.04.2022, kandidati është 

vlerësuar për vitet 2013-2016, “Shkëlqyeshëm”; me vendimin e Këshillit nr. 149, 

14.04.2022, kandidati është vlerësuar për vitin 2019, “Shkëlqyeshëm”. 

Për zonjën {...} – Me vendimin e Këshillit nr. 144, datë 08.04.2021, kandidatja 

është vlerësuar për vitet 2013-2016 “Shkëlqyeshëm”; me vendimin e Këshillit nr.145, 

08.04.2021, kandidatja është vlerësuar për vitin 2019, “Shkëlqyeshëm”; 

Për zotin {...} – Me vendimin e Këshillit nr. 212, 26.05.2021, kandidati është për 

vitet 2013-2016, është vlerësuar “Shkëlqyeshëm”; Me vendimin e Këshillit nr. 213, datë 

26.05.2021, kandidati është vlerësuar për vitin 2019, “Shkëlqyeshëm”. 
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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, ndërsa 

u konstatua që ata kanë të njëjtat rezultate vlerësimi. 

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 kandidatët 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, z. {...}, në periudhën qershor 2000 deri 

në qershor 2003 ka qenë i komanduar në përputhje me vendimin nr. 102, 08.06.2000 të 

ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë si ndihmës ligjor pranë Gjykatës së Lartë. 

Nisur nga përcaktimet pikave 8 dhe 15/b, të vendimit 70/2020, rezulton se nga 

zbatimi 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”, arrihet të 

identifikohet kandidati me rezultatet më të larta, pikërisht z. {...}. Mbi këtë bazë arrihet të 

bëhet renditja e kandidatëve, ku më lart renditet zoti {...}, ndërsa kandidatët e tjerë 

renditen pas tij.  

Në kushtet kur kandidati i renditur më lart, z. {...} rezultoi i renditur më lart edhe 

për dy pozicionet e lira, në fushën e të drejtës administrative dhe civile, të shpallura me 

vendimet e Këshillit nr. 82 dhe nr. 85, 26.02.2020, shkak për të cilin, në projektvendimin 

paraprak për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, ai propozohet për 

emërim në Gjykatën e Lartë për këtë pozicion të lirë. Nisur nga një rrethanë e tillë, u 

vlerësua i nevojshme realizimi i plotë i renditjes për këtë pozicion me qellim 

identifikimin e kandidatëve gjyqtare të tjerë të renditur më lart. 

Për dy kandidatët e tjerë me rezultate të njëjta, konkretisht znj. {...} dhe z. {...} u 

ndoq hapi i renditjes referuar përparësisë së tretë për kriterin e parë të renditjes, asaj sipas 

“skemës së pikëve të miratuar nga Këshilli”, ku konstatohet:  

Për znj. {...} – në total 788 pikë; 

Për z. {...} – në total 778 pikë. 
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Nga zbatimi i përparësisë së tretë për kriterin e parë të renditjes, pra asaj sipas 

“skemës së pikëve të miratuar nga Këshilli”, është e mundur renditja e kandidatëve me 

rezultate të njëjta, si më poshtë: 

1. Znj. {...} - 788 pikë; 

2. Z. {...} - 778 pikë. 

Nisur nga zbatimi përparësisë së tretë për kriterin e parë të renditjes, asaj sipas 

“skemës së pikëve të miratuar nga Këshilli”, arrihet të identifikohet kandidati me 

rezultatet më të larta, mes dy kandidatëve znj. {...} dhe z. {...}, pikërisht znj. {...}.  

Për pasojë renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, 

të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 86, datë 26.02.2020 është si më poshtë: 

1) Znj. {...} ; 

2) Znj. {...}; 

3) Z. {...}. 

Për të njëjtat arsye si më sipër, vlerësohet se për sa kohë të dy kandidatët e 

renditur më lart për këtë pozicion të lirë, janë propozuar për emërim në Gjykatën e Lartë, 

në dy pozicionet e lira pararendëse në fushën e të drejtës administrative dhe asaj civile, të 

shpallura me vendimet e Këshillit nr. 82 dhe nr. 85, datë 26.02.2020, nuk mund të 

propozohen përsëri për emërim në këtë gjykatë. Në këto kushte, e drejta dhe interesi i 

tyre për zhvillimin e karrierës gjyqësore konsiderohet i përmbushur me propozimet 

respektive për emërim në Gjykatën e Lartë, ndaj për emërimin në këtë gjykatë, në 

pozicionin e lirë, në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 86, datë 

26.02.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor arrin në përfundimin se duhet të propozohet 

kandidati i renditur pas tyre, që mbetet kandidati i vetëm i mundshëm për këtë pozicion, 

konkretisht z. {...}. 

Për rrjedhojë, për t’u propozuar për emërim në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e 

lirë, në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 86, datë 

26.02.2020, mbetet vetëm kandidati z. {...}. 

Në këto kushte është përgatitur projektvendimi në dispozitivin e të cilit ju 

propozohet të miratoni: 
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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 civile, të shpallur me vendimin nr. 86, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Znj. {...}; 

 3) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 86, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidatit z. {...}. 

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

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit z. Toro!  

Kemi ndonjë sugjerim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit të ardhur sipas propozimit të 

Komisionit. 

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. 
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 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 civile, të shpallur me vendimin nr. 86, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Znj. {...}; 

 3) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 86, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidatit z. {...}. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit iu njoftohet kandidatëve z. {...}, 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 11.05.2022) 

 

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

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, 

për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan 

Hallunaj).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:38. 

 

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) 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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. Denisa Varfi, përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, për pozicionin e lirë, të shpallur me 

vendimin nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj). 

 

Naureda Llagami: Vazhdojmë me çështjen e radhës së rendit të ditës, e cila ka të 

bëjë me renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të 

Gjykatës së Apelit Durrës, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 392, datë 

07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Për më shumë detaje, fjalën ia jap relatorit z. 

Dritan Hallunaj. 

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit Kryetare! 

Parashtroj relacionin mbi projektvendimin “Për renditjen e kandidatëve në 

procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, për pozicionin e 

lirë, të shpallur me vendimin nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.  

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

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

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

gjitha niveleve, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në gjykatat e apelit të 
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juridiksionit të përgjithshëm, ndër të tjera, ka hapur dhe disa procedura ngritjeje në detyrë 

edhe në Gjykatën Apelit Durrës, ndër të tjera edhe për një pozicion të lirë në fushën e të 

drejtës civile, respektivisht me vendimin e tij nr. 392, datë 07.10.2020. 

Në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile si më lart, brenda afatit të kandidimit, 

kandiduan gjithsej tre kandidatë dhe konkretisht: z. {...}; znj. {...} dhe znj. {...}.  

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. 

Për të evidentuar kandidatët që përmbushnin kriteret e kandidimit për ngritjen në 

detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, konkretisht në Gjykatën e 

Apelit Durrës, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile, Këshilli realizoi 

procedurat e verifikimit të plotësimit nga secili kandidat të kritereve të më poshtme:  

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, ndër të tjera, edhe në 

Gjykatën e Apelit Durrës, në të gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat më të 

larta ose të specializuara, Këshilli ka konsideruar zhvillimin paralelisht të procedurës së 

verifikimit të kritereve të kandidimit, me atë të vlerësimit etik dhe profesional të 

kandidatëve për secilin nga pozicionet e lira. Kështu, për të filluar në kohë procesin e 

vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, çka do të mundësonte më pas përmbylljen 

e procedurës së përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lart, Këshilli konsideroi ndarjen 

në dy faza të procedurës së verifikimit të kritereve të kandidimit. Në fazën e parë të 

procedurës së verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin verifikimit për tre kriteret 

formale të kandidimit, pikërisht atyre të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes 

masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”, 

në logjikën sipas të cilës kandidati që nuk i plotësonte këto kritere do të duhej të 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.05.2022 

26 

skualifikohej nga kandidimi, duke mos u bërë kështu ai pjesë e procedurës së vlerësimit 

etik dhe profesional, pra për të lehtësuar këtë proces dhe synuar përfundimin në kohë të 

tij. Ndërsa në fazën e dytë të procedurës së verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin 

verifikimit të kriterit të pasurisë dhe të figurës. Vetëm pas verifikimit të të gjithë kritereve 

të kandidimit, Këshilli do të vendoste përfundimisht për kualifikimin ose jo të çdo 

kandidati. 

Për tre kandidatët në garë në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga ata të gjithë kritereve të 

kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave respektive të 

ngritjes në detyrë për pozicionet e lira ku kanë kandiduar. Konkretisht:   

1) Për z. {...}, i cili ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 

392, datë 07.10.2020, Këshilli, me vendimin nr. 267, datë 28.06.2021, ka vendosur 

kualifikimin e tij dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë, ndër të tjera edhe në 

Gjykatën e Apelit Durrës. 

2) Për znj. {...}, e cila ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 

392, datë 07.10.2020, Këshilli, me vendimin nr. 525, datë 10.11.2021, ka vendosur 

kualifikimin e saj dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë, ndër të tjera edhe në 

Gjykatën e Apelit Durrës. 

3) Për znj. {...}, e cila ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 

392, datë 07.10.2020, Këshilli, me vendimin nr. 204, datë 20.05.2021, ka vendosur 

kualifikimin e saj dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë, ndër të tjera edhe në 

Gjykatën e Apelit Durrës. 

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.  
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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 në Gjykatën e Apelit Durrës, me vendimin nr. 231, datë 02.06.2021, 

Këshilli filloi procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Durrës për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale dhe të së drejtës civile, të 

shpallura me vendimet nr.174, datë 28.05.2020 dhe nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. Me këtë vendim, si relator është përzgjedhur anëtari i Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës, z. {...}. 

Më datë 02.06.2021, në rrugë elektronike, në zbatim të vendimit të Këshillit nr.70, 

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

kandidatët e kualifikuar deri në atë moment u njoftuan për fillimin e procedurës së 

përzgjedhjes për pozicionin e lirë ku kanë kandiduar, si dhe për caktimin e relatorit. 

Kandidatët e kualifikuar më pas, u njoftuan menjëherë pasi Këshilli ka vendosur 

kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë. Nga kandidatët nuk 

janë paraqitur kundërshtime ose kërkesa për përjashtimin e relatorit. 

Në vijim është shpjeguar edhe procedura, pasi me vendimin nr. 582, datë 

13.12.2021 “Për deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. {...}”, është bërë zëvendësimi i tij, me vendimin nr. 25, datë 17.01.2022, 

duke ndryshuar pikën 2 të vendimit, duke caktuar si relator zotin Hallunaj.  

Më datë 17.01.2022 është vijuar procedura për njohjen mbi kriteret dhe 

procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve dhe janë njoftuar kandidatët në lidhje me 

ndryshimin e pikës 2 të vendimit nr. 231, datë 02.06.2021, të cilët nuk kanë paraqitur 

ndonjë kërkesë apo kundërshtim për përjashtimin e relatorit apo për ndonjë nga anëtarët e 

Komisionit. 

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” relatori ka 

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. Gjithashtu janë administruar edhe vendimet 

përkatëse të Këshillit në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatët e 

kualifikuar. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.05.2022 

28 

Ndaj mbi sa u parashtrua më lart, relatori administroi tërësisht dokumentacionin e 

nevojshëm në funksion të përmbylljes së procedurave të përzgjedhjes sa i përket 

procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për  pozicionin e lirë të 

shpallur me vendimin nr. 392, datë 07.10.2020.  

Kështu, për z. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 419 dhe nr.420, datë 29.09.2021, 

vendime të cilat janë përfundimtare, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim, referuar 

shkresës nr. {...} prot., datë 29.12.2021 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. 33, datë 26.01.2022 dhe nr. 67, 

datë 23.02.2022, vendime të cilat janë përfundimtare, dhe ndaj tyre nuk është paraqitur 

ankim referuar komunikimit elektronik, protokolluar në Këshill me nr. {...} prot., datë 

07.03.2022, me anë të cilit deklaron se nuk ka ankim ndaj tyre. 

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

të miratuara me vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 397 dhe nr. 398, datë 

22.09.2021, vendime që janë përfundimtare, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim 

referuar shkresës nr. {...} prot., datë 15.11.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit. 

Ndërkohë, gjatë procedurave të përzgjedhjes, kandidatja znj. {...} paraqiti një 

kërkesë, protokolluar në Këshill më datë 15.03.2022, protokolluar me nr. {...} prot., 

nëpërmjet të cilës ka parashtruar tërheqjen nga kandidimi për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës. Mbi këtë kërkesë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi 

përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë për këtë kandidate, lidhur me atë 

pozicion, me vendimin nr. 106, datë 25.03.2022. Ndërsa kandidatja znj. {...}, kishte 

kandiduar 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. 395, datë 07.10.2020. 

Për këtë të fundit, në kuadër të procedurës së ngritjes në detyrë, pikërisht në procedurën e 

përzgjedhjes, Këshilli, ndërsa ka miratuar renditjen e kandidatëve, me vendimin nr. 165, 

datë 05.05.2022, ka vendosur që znj. {...} të ngrihet në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Tiranë për këtë pozicion të lirë. Nisur nga një rrethanë e tillë, kandidatja znj. {...} nuk 

mund të vijojë procedurat për ngritjen në detyrë për pozicionin e lirë të shpallur me 

vendimin e Këshillit nr. 392, datë 07.10.2020.  
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Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në kushtet kur në këtë 

procedurë ngritjeje në detyrë ngelet vetëm një kandidat, për rrjedhojë, edhe në 

procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve është vetëm një i tillë, u vlerësua se nuk ka 

vend për ndjekjen e hapave, kritereve dhe përparësive sipas përcaktimeve të Kreut IV, të 

vendimit 70/2020, në funksion të renditjes së kandidatëve. Nga ana tjetër, në respektim të 

përcaktimeve të Seksionit B, Kreu VI, të vendimit 70/2020, relatori përgatiti 

projektvendimin “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 392, datë 

07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Projektvendimi është i strukturuar në 3 pika. 

Sipas pikës 1 të projektvendimit, Këshillit i propozohet të miratojë renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 392, datë 07.10.2020, si më poshtë:  

1) z. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit, përcaktohet se një kopje e arsyetuar e vendimit i 

njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

Në pikën 3 të projektvendimit përcaktohet se kundër vendimit mund të bëhet 

ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit. 

Së fundi, përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Projektvendimi “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 392, datë 

07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, u shqyrtua nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, i cili në mbledhjen e datës 05.05.2022 sikurse përcaktohet në Seksionin C, 

Kreu VI, të vendimit 70/2020, ku pasi ka konstatuar si të plotë dokumentacionin e 

administruar për kandidatin në këtë procedurë përzgjedhjeje, ka vendosur kalimin e 

çështjes në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Ky ishte relatimi mbi procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 392, datë 07.10.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 
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Faleminderit! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Hallunaj! 

 Atëherë, vijojmë, nëse nuk kemi ndonjë diskutim nga kolegët, kalojmë në 

miratimin e projekt-aktit sipas propozimit të Komisionit? 

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. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, për pozicionin e lirë, të shpallur me Vendimin nr. 

392, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) z. {...}. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave 

të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar.  

3. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, 

brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

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

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 11.05.2022) 

 

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

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

vlerësimit 2013 – 2016, të gjyqtarit {...}, relatore znj. Brikena Ukperaj.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:38. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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. Denisa Varfi, përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

 

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

etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-

2016. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

Projektraporti i vlerësimit etik dhe profesional i gjyqtarit {...} ka për qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit apo ndryshe i quajtur gradimin e gjyqtarit, i cili ka 

kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë. Projektraporti i 

vlerësimit i është dërguar paraprakisht të gjithë anëtarëve, njëkohësisht i është 

komunikuar në adresën e tij elektronike edhe gjyqtarit {...}. Ai ka konfirmuar marrjen 

dijeni lidhur me projektraportin dhe ka paraqitur disa kundërshtime. Në fakt, 

kundërshtimet i referohen vetëm njërit prej treguesve, të kriteri të katërt të “Aftësive 

personale dhe angazhimit profesional të gjyqtarit”. Gjithashtu ka paraqitur edhe disa 

prova të reja, të cilat do të relatohen prej meje pikërisht në momentin e relatimit të 

shkallës së aftësisë dhe pikëzimit të këtij treguesi. 

Gjyqtari {...}, fillimisht me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 

(KPK-së) është shkarkuar nga detyra, por ky vendim i KPK-së është rivlerësuar dhe është 
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ndryshuar nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA-ja), i cili me vendimin nr. {...}, datë 

{...} ka vendosur: Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe 

konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit {...}, me arsyetimin se: “Kolegji, pasi 

analizoi të gjitha gjetjet e paraqitura në vendimin e Komisionit objekt shqyrtimi, arriti në 

konkluzionin se qëndrimi i Komisionit në lidhje me kontrollin e këtij kriteri nuk është 

rezultat i vlerësimit të drejtë dhe në harmoni me dispozitat ligjore në fuqi të gjetjeve të 

konstatuara. Kolegji konstaton se disa prej tyre përfaqësojnë vlerësime e qëndrime në 

kapërcim të objektit të organeve të rivlerësimit lidhur me kontrollin e këtij kriteri, përpos 

gjetjeve që u konstatuan të pambështetura në ligj dhe fakte sipas vlerësimit të trupit 

gjykues. Kolegji konstatoi gjithashtu se gjetjet e Komisionit, të cilat u konsideruan si të 

bazuara, ishin të tilla që nuk mjaftonin për të kualifikuar aftësinë profesionale të subjektit 

të rivlerësimit si nën nivelin minimal kualifikues. Për pasojë, në analizë të të gjitha 

rrethanave të çështjes dhe kuadrit ligjor në fuqi, arriti në konkluzionin se zbatimi i nenit 

61, pika 4 e ligjit nr. 84/2016, që përcakton shkarkimin nga detyra për subjektin, është i 

gabuar. Në këto kushte, Kolegji vlerëson se subjekti i rivlerësimit arrin të paktën nivelin 

minimal kualifikues në drejtim të vlerësimit të aftësive profesionale për efekt të këtij 

procesi, në kuptim e zbatim të nenit 59, pika 1, germa “c” e ligjit nr. 84/2016. Lidhur me 

konkluzionin për cenimin e besimit të publikut te sistemi i drejtësisë, Kolegji gjithashtu e 

ka gjetur të padrejtë qëndrimin e Komisionit dhe si një vlerësim sipërfaqësor dhe të 

paargumentuar të rrethanave të konsideruara se kanë shërbyer si bazë për mbajtjen e këtij 

qëndrimi. Kolegji ka konstatuar se në çfarëdo vlerësimi të këtyre rrethanave, ato nuk 

mund të shërbejnë si një bazë e mjaftueshme dhe e vlerësueshme për të konkluduar se 

subjekti i rivlerësimit ka cenuar besimin e publikut te sistemi i drejtësisë.” 

Ky vendim i KPA-së është i rëndësishëm në fakt si një nga burimet e vlerësimit 

për efekt të gradimit, për faktin se, jo vetëm se në të analizohen disa elementë të aftësive 

profesionale të gjyqtarit, duke lënë detyra të caktuara për procesin e gradimit, por aty veç 

burimeve të vlerësimit që kanë të bëjnë me dokumentat ligjore dhe 3 (tre) dokumentave 

të përzgjedhura nga gjyqtari, dhe 5 (pesë) dosjeve të përzgjedhura me short, janë 

analizuar edhe 6 (gjashtë) dosje të tjera të gjyqtarit ku janë dhënë edhe gjetjet përkatëse 

dhe vlerësimet përkatëse. Këto 6 (gjashtë) dosje gjyqësore, në fakt, janë analizuar edhe në 

kuadër të procesit të vlerësimit etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të 
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vlerësimit të gjyqtarit. Por, siç rezulton edhe nga raporti, jo të gjitha këto dosje përmbajnë 

të dhëna burimore për efekt të këtij procesi për atë që do të analizohet dhe do të relatohet 

në vijim prej meje, konkretisht: 

1. Dosja gjyqësore me materialet që i përkasin procedimit penal të vitit 2017, për 

të cilin nga Gjykata e Apelit Shkodër është marrë vendimi i datës 18.10.2017, ku gjyqtari 

{...} ka qenë në cilësinë e relatorit, është vlerësuar se nuk përbën burim vlerësimi edhe 

pse KPA-ja ka konstatuar se qëndrimi i KPK-së lidhur me aftësitë profesionale të 

gjyqtarit lidhur me këtë çështje nuk afekton negativisht vlerësimin e kriterit të “Aftësive 

profesionale”. Përveç këtij përfundimi, ky vendim gjyqësor rezulton të jetë dhënë jashtë 

periudhës së vlerësimit, që është jo më vonë se viti 2016 dhe si i tillë nuk përbën as burim 

vlerësimi për efekt të gradimit dhe nuk është marrë në analizë nga ana e vlerësuesit për 

asnjë nga kriteret e vlerësimit. 

2. Për sa i përket vendimit të dytë, dosjes së dytë të administruar, që është 

vendimi i Gjykatës së Apelit Shkodër datë 20.02.2014, si dhe materialet e dosjes 

gjyqësore, në trupën gjykuese të së cilit gjyqtari {...} ka qenë në cilësinë e relatorit, nga 

ana e KPK-së është konkluduar se kjo çështje me objekt ankimin ndaj masës së sigurimit 

të padisë, ishte shqyrtuar me rreth 14 muaj vonesë në apel, ndërkohë që vetë gjykimi i 

themelit të padisë kishte përfunduar një vit më parë në vitin 2013. Lidhur me këtë 

konstatim të KPK-së, Kolegji ka arsyetuar se nga analiza që u bëhet dispozitave ligjore 

në fuqi në kohën e gjykimit të kësaj çështjeje, Kodi i Procedurës Civile para ndryshimeve 

që pësoi me ligjin nr. 38/2017, nuk ka pasur asnjë parashikim ligjor për trajtimin me 

prioritet apo në ndonjë modalitet të posaçëm lidhur me afatin apo formën e gjykimit, për 

shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të ndërmjetme të gjykatës së rrethit gjyqësor, për 

të cilat ishte parashikuar ankim i veçantë sipas nenit 443/4 të Kodit të Procedurës Civile. 

Kjo situatë për herë të parë ka pësuar rregullime të posaçme ligjore me Kodin e 

Procedurës Civile të ndryshuar me ligjin nr. 38/2017, i cili nuk ka qenë në fuqi në kohën 

e kësaj vendimmarrjeje.  

Në këto kushte, duke pasur parasysh se ankimi i ushtruar ndaj një vendimi të 

gjykatës së shkallës së parë për refuzimin e kërkesës për vendosjen e masës së sigurimit 

të padisë, është i adresuar ndaj një vendimi të ndërmjetëm të gjykatës, pavarësisht faktit 

se ndaj këtij vendimi, sipas nenit 209 nuk parashikohej as ankim i veçantë, në drejtim të 
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vlerësimit të aftësive organizative të subjektit për të cilat është konkluduar në vendimin e 

Komisionit, nuk gjendet ndonjë dispozitë ligjore apo rregull i brendshëm të cilin gjyqtari 

duhet të ketë shkelur me shqyrtimin e kësaj çështjeje në kohën e shqyrtimit të saj, pas 

depozitimit të ankimit në Gjykatën e Apelit Shkodër. Lidhur me administrimin e procesit 

gjyqësor nga e gjyqtarit relator {...}, Kolegji ka vlerësuar se Komisioni ka gabuar kur ka 

konsideruar se subjekti gjendet në kushtet e mangësisë në drejtim të aftësive organizative, 

sipas parashikimit të nenit 74, pika 2 e ligjit nr. 96/2016, për shkak të marrjes për 

shqyrtim në një kohë jo të shpejtë të ankimit të përshkruar më lart dhe nuk e ka 

konsideruar këtë si një gjetje të vlefshme për të afektuar vlerësimin e kriterit të aftësive 

profesionale të subjektit të rivlerësimit. Në këto kushte, duke qenë në një vlerësim të tillë 

nga ana e Kolegjit, edhe pse ky vendim gjyqësor është dhënë brenda periudhës së 

vlerësimit 2013-2016, ai përbën burim vlerësimi, por nuk ka gjetje që do të afektonin 

aftësitë organizative të gjyqtarit dhe nuk është marrë parasysh nga ana ime si relatore në 

pikëzimin e treguesit të kriterit të “Aftësive organizative”. 

3. Për sa i përket dosjes gjyqësore me materialet që i përkasin procedimit penal të 

vitit 2009, për të cilin nga Gjykata e Apelit Shkodër është marrë vendimi i datës 

20.05.2010, në trupën gjykuese të së cilit gjyqtari {...} ka qenë në cilësinë e anëtarit. 

Lidhur me aftësitë profesionale të gjyqtarit në këtë vendim, KPA-ja ka arritur në 

konkluzionin se Komisioni ka tejkaluar kompetencën e tij kushtetuese dhe ligjore, pasi ka 

vlerësuar vendimmarrjen dhe zgjidhjen në themel të çështjes gjyqësore, atribut vetëm i 

një gjykate më të lartë. Sipas Kolegjit qëndrimet e mbajtura nga gjykatat më të larta 

mund të provokojnë një vlerësim apo hetim të mëtejshëm drejt sjelljes profesionale të 

magjistratit, por ato nuk mund të jenë kriteri matës determinant për vlerësimin e aftësive 

profesionale të tyre. Përpos këtij arsyetimi, rekomandimet e Këshillit të Evropës mbi 

pavarësinë e sistemit gjyqësor, si dhe jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave 

të Njeriut dhe Gjykatës së Lartë në Shqipëri, si dhe parimet e gjithë pranuara të 

Bangalores mbi sjelljen e gjyqësorit, kanë qenë të qarta dhe eksplicite në këto raste për 

mospërdorimin e një vendimi të një gjykate më të lartë për të vlerësuar aftësitë 

profesionale të një gjyqtari të një gjykate më të ulët. Në zbatim të nenit 171, pika 5 të 

Ligjit për Statusin, procesi i gradimit që Këshilli fillon me përparësi për gjyqtarët e 

konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë, përfshin çdo dokument të përdorur 
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nga organet e rivlerësimit për vlerësimin e aftësive profesionale. Pavarësisht se periudha 

e vlerësimit etik dhe profesional (gradimi), si rregull, është 3-vjeçare, duke përfshirë vitet 

2013-2016, ajo ndjek të njëjtën kohëzgjatje si periudha e rivlerësimit, për fakte të 

evidentuara nga organet e rivlerësimit që lidhen me etikën dhe veprimtarinë profesionale, 

por jo pas vitit 2016 dhe jo para 1 janarit të vitit 2006. 

Sa më sipër, vendimi gjyqësor i dhënë në vitin 2010, duke qenë se është përfshirë 

në procesin e rivlerësimit kalimtar në përputhje me nenin 41, pika 3 të Ligjit 84/2016  ka 

përbërë burim vlerësimi për efekt gradimi. Pavarësisht kësaj të fundit, për shkak të 

konkluzionit të Kolegjit, ky vendim nuk afekton aftësitë profesionale të gjyqtarit në 

drejtim të njohurive ligjore dhe arsyetimit ligjor, në kushtet kur gjyqtari ka qenë anëtar 

dhe jo relator i trupit gjykues dhe nuk janë konstatuar të dhëna të tjera që lidhen me 

kriteret e tjera të vlerësimit. 

4. Për sa i përket dosjes së katërt që është dosja gjyqësore me materialet që i 

përkasin procedimit penal të vitit 2001, për të cilin nga Gjykata e Apelit Shkodër, në 

përbërje të së cilës ka qenë edhe gjyqtari {...}, është marrë vendimi i datës 17.01.2008. 

Kolegji pasi ka analizuar respektimin e një sërë dispozitash procedurale nga ana e 

Gjykatës së Apelit, çështje që e ka cilësuar si brenda kompetencës së organeve të 

rivlerësimit lidhur me indikatorin e njohurive ligjore të gjyqtarit {...}, ka konkluduar se 

qëndrimet e Komisionit në lidhje me këtë çështje nuk janë të drejta dhe se në gjetjet e tij 

nuk gjenden elemente të mangësive në njohuritë ligjore për gjyqtarin, sipas parashikimit 

të nenit 72, pika 2 e ligjit nr. 96/2016, për pasojë këto qëndrime nuk janë konsideruar prej 

Kolegjit si mangësi që afektojnë vlerësimin e kriterit të aftësive profesionale të gjyqtarit 

në kuadër të këtij procesi. Për shkak të të njëjtit arsyetim të bërë edhe më lart, bazuar në 

nenin 171, pika 5 të Ligjit për Statusin, edhe ky vendim përbën burim vlerësimi por nuk 

ka gjetje të tilla dhe të dhëna që afektojnë aftësitë profesionale të gjyqtarit në drejtim të 

njohurive ligjore dhe arsyetimit ligjor dhe as janë konstatuar të dhëna të tjera që ndikojnë 

në kriteret e tjera të vlerësimit. 

5. Për sa i përket dosjes së pestë që është dosja me materialet që i përkasin 

vendimit gjyqësor të datës 20.03.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër, në trupën gjykuese 

të së cilës gjyqtari {...} ka qenë në cilësinë e relatorit – Lidhur me aftësitë profesionale të 

gjyqtarit në këtë vendim, KPA ka arritur në konkluzionin se me të drejtë Komisioni në 
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këtë rast kishte konstatuar se gjyqtari kishte vepruar në tejkalim të kompetencave e rolit 

të një gjykate në një proces civil duke performuar një rol aktiv që, sipas ndryshimeve të 

reja procedurale, nuk e gëzon më. Kolegji e ka vlerësuar të drejtë vendimin e Komisionit 

lidhur me këtë çështje, duke konkluduar se gjyqtari ka vepruar në kundërshtim me 

parashikimet e nenit 465 të Kodit të Procedurës Civile, duke marrë një prove të re 

kryesisht dhe e ka konsideruar këtë mangësi, të tillë që duhet të afektojë njohuritë ligjore 

sipas parashikimit të nenit 72, pika 2 e ligjit nr. 96/2016, por jo të mjaftueshme për të 

çuar në një vlerësim jo kualifikues të gjyqtarit ne lidhje aftësitë e tij profesionale. 

Pavarësisht këtij përfundimi të arritur nga KPA-ja, ky vendim gjyqësor është i vitit 2019 

dhe rezulton të jetë dhënë jashtë periudhës së vlerësimit 2013-2016, si i tillë ai nuk 

përbën burim vlerësimi për efekt gradimi dhe nuk mund të merret në analizë nga ana e 

vlerësuesit për asnjë nga kriteret e vlerësimit, por është një e dhënë që duhet vlerësuar 

nga ana e Këshillit në vlerësimet periodike pas vitit 2016. 

6. Për sa i përket dosjes së fundit, dosja gjyqësore me materialet që i përkasin 

procedimit penal të vitit 2011, për të cilin nga Gjykata e Apelit Shkodër, në përbërje të së 

cilës ka qenë edhe gjyqtari {...} në cilësinë e anëtarit, është marrë vendimi i datës 

04.01.2013 - Kolegji pasi ka analizuar respektimin e një sërë dispozitash procedurale nga 

ana e Gjykatës së Apelit, çështje që e ka cilësuar si brenda kompetencës së organeve të 

rivlerësimit lidhur me indikatorin e njohurive ligjore të gjyqtarit, ka konkluduar se: “ …. 

Në analizë të arsyetimit ligjor të vendimit që i përket çështjes së mësipërme, Kolegji 

konstaton se në të janë përdorur argumente të arsyeshme dhe të logjikshme, si dhe është 

kryer një analizë e provave të marra, analizë e cila e ka çuar gjykatën në dy konkluzione 

të rëndësishme: i) nuk ka pasur asnjë provë që tregonte për përfshirje të drejtpërdrejtë për 

të gjykuarin në vrasje; dhe ii) nuk ka rezultuar e provuar as dijenia e tij se thirrja e 

viktimës prej tij në vendin e takimit ku është kryer vrasja më pas, ka qenë me qëllim 

vrasjen e tij, madje këtë fakt duket se e pohon edhe vetë vendimi i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër datë 28.12.2011, që e ka dënuar për vrasje në bashkëpunim të 

gjykuarin. Pa i hyrë bazueshmërisë në prova të këtyre elementeve të cilat citohen në 

vendimin e Gjykatës së Apelit Shkodër, por në këndvështrim të këqyrjes së arsyetimit të 

vendimit dhe përdorimit të njohurive mbi ligjin, Kolegji çmon se vendimi i Gjykatës së 

Apelit është i arsyetuar mbi një analizë të kënaqshme të provave e elementeve përbërëse 
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të veprës penale të vrasjes, si një bazë e arsyeshme, logjike e ligjore që ka shërbyer për 

konkluzionin se i gjykuari nuk ka qenë në rolin e bashkëpunëtorit në vrasjen e kryer dhe 

se për këtë arsye duhet të ndryshohet kualifikimi ligjor i veprës penale për të, sipas 

parashikimit të nenit 375 të Kodit të Procedurës Penale. Duke ndjekur këtë linjë 

arsyetimi, Kolegji ka konstatuar gjithashtu se kualifikimi i ri ligjor i veprimtarisë së të 

gjykuarit nuk është korrekt dhe në përputhje me ligjin për sa i përket konkluzionit se ai ka 

konsumuar veprën penale të sigurimit të kushteve për vrasje, sipas parashikimit të nenit 

80 të Kodit Penal. Kolegji ka arritur në këtë konkluzion pa i hyrë besueshmërisë në prova 

apo bindjes së brendshme të trupës gjykuese që ka arritur në këtë konkluzion, por në 

interpretimin e zbatimin e duhur të kësaj dispozite, e cila, sipas një interpretimi historik, 

përfaqësonte një parashikim ligjor të përfshirë për herë të parë në Kodin Penal të vitit 

1996, për të parashikuar në mënyrë të posaçme përgjegjësinë penale për fazën e 

përgatitjes së veprës penale të vrasjes në një kohë që kjo fazë e kryerjes së një aktiviteti 

kriminal nuk ishte më e dënueshme për veprat e tjera penale, përveç vjedhjes. Në emër të 

këtij interpretimi, një individ do të thirret nën përgjegjësi penale për këtë vepër - arsyeton 

Kolegji - nëse veprimtaria kriminale gjendet në fazën e përgatitjes për vrasje. Për këto 

arsye, kjo dispozitë nuk mund të gjejë zbatim e të konkurrojë me vetë veprën penale të 

vrasjes, siç është rasti konkret. Në këto rrethana, aplikimi i kësaj dispozite për të 

kualifikuar veprimet e të gjykuarit është gjetur nga Kolegji si i gabuar, duke mbështetur 

në këtë rast edhe konkluzionin e Komisionit. Në konkluzion të këtij arsyetimi, Kolegji 

arrin në përfundimin se lidhur me këtë çështje penale, gjyqtari duhet të konsiderohet se 

ka shfaqur mangësi në drejtim të njohurive ligjore sipas parashikimit të nenit 72, pika 2 e 

ligjit nr. 96/2016, për sa i përket kualifikimit të gabuar ligjor të veprimeve të të gjykuarit 

për veprën penale të parashikuar nga neni 80 i Kodit Penal. Në zbatim të nenit 171, pika 

5 të Ligjit për Statusin, procesi i gradimit që Këshilli duhet të fillojë me përparësi për 

gjyqtarët e konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë, përfshin çdo dokument të 

përdorur nga organet e rivlerësimit për vlerësimin e aftësive profesionale. Pavarësisht se 

periudha e vlerësimit etik dhe profesional (gradimi), si rregull, është 3-vjeçare, duke 

përfshirë vitet 2013-2016, ajo ndjek të njëjtën kohëzgjatje si periudha e rivlerësimit, për 

fakte të evidentuara nga organet e rivlerësimit që lidhen me etikën dhe veprimtarinë 

profesionale të cilat shtrihen në kohë që nga 1 janari 2006. Sa më sipër, vendimi gjyqësor 
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i dhënë në fillim të vitit 2013, duke qenë se është përfshirë në procesin e rivlerësimit 

kalimtar në përputhje me nenin 41, pika 3 të Ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, përbën burim vlerësimi për 

efekt gradimi. Konkluzionet e Kolegjit lidhur me kriterin e aftësive profesionale, aspektin 

e njohurive ligjore të gjyqtarit, janë marrë parasysh nga ana ime si vlerësuar në vijim të 

projektraportit, në përcaktimin e shkallës së aftësisë dhe nivelin e pikëzimit të gjyqtarit 

për këtë kriter. 

Lidhur me burime të tjera të vlerësimit – lidhur me burimet arkivore të ish-

Këshillit të Lartë të Drejtësisë apo Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas raportit për 

analizimin e aftësisë profesionale të gjyqtarit, ka rezultuar se gjatë periudhës trevjeçare 

“8 tetor 2013-8 tetor 2016”, për gjyqtarin {...} janë paraqitur 3 (tre) ankesa (1 në vitin 

2013 dhe 2 në vitin 2016) në Inspektoratin e KLD-së. 1 (një) ankesë e vitit 2013 është 

arkivuar pasi rezulton ankesë e përsëritur. Ndërsa 2 (dy) ankesa të vitit 2016 janë 

verifikuar dhe rezultatet janë si më poshtë: 

i. 1 (një) ankesë është verifikuar për mosrespektim formal të ligjit, por në 

përfundim është arkivuar, pasi është konstatuar se pretendimet kanë qenë të pabazuara; 

ii. 1 (një) ankesë është verifikuar për vonesë në caktimin e seancës së parë 

gjyqësore të një çështjeje në cilësinë e kryetarit të gjykatës. Nga verifikimi janë 

konstatuar parregullsi të veprimtarisë së kryetarit të gjykatës, për të cilat është 

konkluduar se duhet t’i regjistrohen kryetarit për vlerësim profesional dhe etik. 

Ky konkluzion është analizuar në vijim të kritereve të vlerësimit në 

projektraportin e vlerësimit. 

Sipas të dhënave të regjistrit të procedimeve disiplinore, për gjyqtarin {...} 

përgjatë periudhës së rivlerësimit nuk është regjistruar asnjë kërkesë për procedim dhe 

nuk është dhënë asnjë masë disiplinore. 

Në vijim, për sa i përket burimeve të vlerësimit, në projektraport janë përshkruar 

të gjitha burimet, referuar të dhënave statistikore, dosjeve të përzgjedhura me short gjatë 

procesit të rivlerësimit, dokumentave ligjore të depozituara nga gjyqtari, dokumentave që 

tregojnë ngritjen e tij profesionale si dhe gjashtë çështjet e tjera të cilat janë përzgjedhur 

me short pas fillimit të procedurës së vlerësimit. 
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Për sa i përket vlerësimit të katër kritereve të vlerësimit, duke filluar me kriterin e 

parë “Aftësitë profesionale”, aspekti i “Njohurive ligjore”, treguesi i “Aftësisë për të 

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

është analizuar aftësia e gjyqtarit në drejtim të evidentimit dhe përshkrimit të fakteve të 

çështjes, identifikimit dhe përshkrimit të natyrës së çështjes, në drejtim të përcaktimit të 

ligjit të zbatueshëm, duke i ndarë vendimet në dy grupe (civile dhe penale), nga ana ime 

si relatore është konkluduar se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë 

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

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

funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjes. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 25 

pikë, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”.  

Për sa i përket “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, duke 

marrë parasysh atë çfarë relatova më lart, pra gjetjet e KPA-së, si dhe analizës së 

burimeve të tjera të vlerësimit që janë dokumentet ligjore, dokumente që i përkasin 

procesit të rivlerësimit dhe atyre të përzgjedhura me short rishtazi pas fillimit të 

procedurës, pas evidentimit të aftësisë dhe të gjetjeve gjatë këqyrjes së vendimeve civile 

dhe atyre penale, si dhe përdorimit apo jo nga ana e gjyqtarit të parimeve të përgjithshme 

të së drejtës dhe jurisprudencës relevante, është arritur në konkluzionin se gjyqtari ka 

aftësi “mbi mesataren” në interpretimin e ligjit procedural dhe material, në shërbim të 

konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen. Nuk evidentohet e njëjta shkallë kujdesi e 

gjyqtarit në interpretimin paraprak të qëllimit, elementëve përbërës dhe zbërthimit të 

normës. Kjo e fundit përgjithësisht zbatohet  drejtpërdrejt mbi faktet e çështjes. 

Gjithashtu, nuk evidentohet në asnjë rast identifikimi dhe referimi në praktikën gjyqësore 

relevante, çka do t’i jepte vlerë të shtuar interpretimit të ligjit, në mbështetje të 

konkluzioneve të arritura mbi zbatimin e tij. Prandaj shkalla e aftësisë këtu propozohet të 

vlerësohet si “mbi mesatare”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Sa i përket aspektit të dytë “Arsyetimit ligjor”, treguesi “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, nga analiza e burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari ka 

aftësi shumë të mira në drejtim të këtij treguesi, prandaj është propozuar pikëzimi me 15 

pikë, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”. 
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Për sa i përket “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirorganizuar të vendimit”, nga 

analiza e burimeve të vlerësimit ka rezultuar se gjyqtari ka aftësi shumë të larta në 

ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirorganizuar të vendimit sipas pjesëve 

përbërëse të tij. Në të gjitha vendimet e analizuara, ndjekja e një strukturë të njëjtë, të 

mirëpërcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën e ecurisë logjike, nga njëra pjesë e 

vendimit në tjetrën, i bën vendimet lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme dhe 

orienton drejt dhe saktë lexuesin lidhur me përmbajtjen e tyre. Prandaj propozohet 

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

Për sa i përket treguesit të fundit të këtij aspekti, që ka të bëjë me “Cilësinë e 

analizës dhe argumentimit logjik”, në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga 

burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka aftësi “mbi mesataren” për 

këtë tregues. Arsyetimi i vendimeve është i qartë dhe përgjithësisht merr në analizë dhe i 

jep përgjigje pretendimeve dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse që lidhen në mënyrë 

konkrete edhe me shkaqet e ankimit të palëve. Megjithatë duke i vlerësuar burimet e 

vlerësimit në tërësinë e tyre, referuar këtu edhe gjetjeve të Kolegjit mbi aftësitë 

profesionale të gjyqtarit, nuk evidentohet e njëjta shkallë kujdesi në drejtim të analizës 

dhe argumentimit logjik. Komponenti analitik i arsyetimit, në një pjesë të vendimeve 

është i dominuar nga përshkrimi dhe analiza e faktit, pa u ndërthurur me interpretimin e 

ligjit të zbatueshëm dhe dhënien e arsyeve për mënyrën e zbatimit të tij mbi faktin 

konkret. Prandaj është propozuar dhe shkalla e aftësisë “mbi mesatare” dhe pikëzimi me 

20 pikë. 

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

propozohet niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm", pikët 90. 

Për sa i përket kriterit të dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, “Respektimi i 

afateve ligjore”, nga të dhënat statistikore të cilat ne kemi të mundshme për të analizuar 

në kuadër të procesit të gradimit, nuk ka rezultuar asnjë çështje e përfunduar tej afatit 

ligjor. Prandaj për treguesin e parë është propozuar pikëzimi me 15 pikë. 

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

analiza e burimeve të vlerësimit nuk është evidentuar asnjë çështje e shqyrtuar tej 

standardit minimal kohor në fuqi dhe që respektohet aktualisht nga ana e Këshillit në 

kuadrin e vlerësimeve. Prandaj propozohet pikëzimi me 5 pikë (përqindja është 0).  
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Për sa i përket “Kohës mesatare...”, në të gjitha çështjet e vëzhguara ajo është më 

e shkurtër se standardi minimal kohor. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 5 

pikë. 

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve”, duke iu refereruar 

burimeve të vlerësimit, rendimenti i gjyqtarit për periudhën e vlerësimit ka rezultuar 

71.5%. Metodologjisë së Pikëzimit kjo përqindje e rendimentit pikëzohet me 2 pikë. Në 

Metodologjinë e Pikëzimit, lidhur me këtë tregues, përcaktohet se: “Të gjitha të dhënat 

statistikore analizohen sipas situatës, me qëllim për të shmangur përfundimet për çështje 

që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Analiza e të dhënave statistikore bazohet në 

kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve, 

dhe aspekte të tjera që lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të çojnë në një pikëzim 

më të lartë se ai i tabelës së mësipërme, deri në pikëzim maksimal, nëse gjyqtari ka 

gjykuar brenda të njëjtit vit kalendarik më shumë se 50 % të standardit minimal të 

ngarkesës së përcaktuar nga Këshilli.” Bazuar në këtë parashikim dhe në analizën 

statistikore si më sipër, rezulton se gjyqtari në periudhën 3-vjeçare të vlerësimit, ka 

tejkalim te standardit minimal të ngarkesës me 45 %, duke justifikuar një shkallë me e 

lartë pikëzimi, por jo pikëzim maksimal. Duke konsideruar këtë tejkalim, ngarkesën në 

punë të gjyqtarit në plotësimin e trupave gjykues në gjykatën e apelit si dhe angazhimin e 

tij në cilësinë e anëtarit të Kolegjit Zgjedhor gjatë kësaj periudhe, kam vlerësuar se për 

këtë tregues niveli i pikëzimit duhet të rritet me dy shkallë dhe duhet të pikëzohet 

përfundimisht me 6 pikë. 

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

gjitha vendimet rezultojnë që të jenë arsyetuar brenda afatit 30-ditor të rekursit, madje në 

një kohëzgjatje më pak se gjysma e kohëzgjatjes së këtij afati. Për këtë arsye, sikundër 

kemi vepruar edhe për gjyqtarë të tjerë të gjykatës së apelit, pikëzimi propozohet të jetë 

15 pikë, pikët maksimale. 

Për sa i përket “Aftësisë së gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore”, “Numri 

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

procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, nga analiza e të dhënave statistikore, 

nga analiza e dosjeve gjyqësore që janë pjesë e dosjes së vlerësimit është konstatuar se 

numri mesatar i seancave gjyqësore në dosjet e vëzhguara të jetë 1.3 seanca gjyqësore. 
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Gjithashtu, nga vëzhgimi i dosjeve ka rezultuar se se gjyqtari ka kryer me korrektësi të 

gjitha veprimet procedurale për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet të 

seancave gjyqësore duke respektuar në çdo rast ligjin procedural civil dhe penal. Gjyqtari 

ka mbikëqyrur si duhet 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 (me përjashtim të njoftimeve të cilat janë bërë me shpallje konform 

dispozitave procedurale në lidhje me njoftimet ne gjykimin në apel) dhe në çdo rast janë 

marrë masa efektive për të siguruar zhvillimin e seancave gjyqësore në kohë. 

Përfundimisht, për këtë tregues, propozohet shkallë shumë e lartë aftësie, pikëzimi 15 

pikë. 

Për sa i përket treguesit tjetër “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale 

për organizimin e procesit gjyqësor”, përgjithësisht gjyqtari ka vënë në lëvizje çështjet 

por është konstatuar se nuk është nxjerrë vendimi për caktimin e seancës gjyqësore dhe 

vetëm në dy çështje konstatohet nxjerrja e vendimit formal për caktimin e seancave 

gjyqësore, disa muaj pas caktimit të çështjes me short, duke iu referuar rregullave të 

gjykimit të çështjeve në apel. Seancat gjyqësore të zhvilluara në çështjet e vëzhguara janë 

dokumentuar në procesverbalin e seancës gjyqësore, mbajtur në përgjithësi me regjistrim 

audio pasi sistemi audio në gjykatën e apelit ka filluar të funksionojë në prill 2015, si dhe 

dokumentohen me shkrim nga sekretarja gjyqësore. 

Në dosje te vëzhguara, seancat e planifikuara janë çelur përgjithësisht në kohë me 

vonesa të vogla (1-15 min.) dhe të papërfillshme, të cilat nuk kanë ndikuar në zhvillimin 

e seancës gjyqësore. Lidhur me vonesat në fillimin e seancave gjyqësore nga ana e KPA-

së është konkluduar se: Kolegji vëren se mangësia e pasqyruar e që lidhet me fillimin me 

vonesë prej 10 minutash të katër seancave gjyqësore, përpos faktit që është një vonesë jo 

domethënëse dhe përkufizuese e tipologjisë së një organizmi defektoz të punës, nuk 

rezulton të ketë qartësi se në çfarë kushtesh ka ndodhur. Kjo gjetje, ndonëse nuk vihet në 

diskutim për sa i përket ekzistencës së faktit dhe detyrimit të gjyqtarit për të filluar 

gjykimin në orarin e përcaktuar sipas detyrimeve të rregullave të etikës e parimit të 

mirëpranuar mbi solemnitetin e seriozitetin e sjelljes gjyqësore të magjistratit, në 

vlerësimin e Kolegjit, nuk përbën element i cili përcakton vlerësimin e indikatorit të 

aftësisë organizative, qoftë për shkak të afatit të shkurtër, qoftë për shkak të faktit se ajo 
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mund të ketë ardhur edhe për shkaqe të justifikuara (vonesë gjykimesh të tjera, 

problematika logjistike etj.), të cilat nuk janë verifikuar gjatë procesit, qoftë edhe për 

shkak të numrit jo të lartë të rasteve të verifikuara, të cilat jo detyrimisht përcaktojnë këto 

episode si sjelljen e zakonshme të magjistratit në këtë drejtim. Në vijim Kolegji ka 

vlerësuar se rrethanat e mësipërme, për nga pesha e rëndësisë së tyre dhe pasojave që ato 

kanë pasur në mbarëvajtjen e proceseve, nuk mund të përcaktojnë vlerësimin e gjyqtarit 

me mangësi në aspektin e indikatorit të aftësive organizative, sipas parashikimit të nenit 

74 të ligjit nr. 96/2016.    

Duke iu referuar të gjitha burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se 

gjyqtari ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie lidhur me kryerjen e veprimeve të 

nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, korrektësinë e zhvillimit të 

dokumentimit të tyre, në respektim të standardeve të procesit të rregullt ligjor, duke 

ndjekur me korrektësi hapat proceduralë të gjykimit në apel dhe në rast se ka disa seanca 

gjyqësore të filluara deri me 15 minuta vonesë (siç ka konstatuar edhe Kolegji), për shkak 

të arsyeve objektive të kohëzgjatjes së gjykimeve, përgatitjes së sallës së gjykimit, etj., 

këto rrethana nuk afektojnë aftësinë e gjyqtarit për të çuar në një pikëzim të ndryshëm 

nga ai i propozuar që është 20 pikë. 

Për sa i përket “Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes”, rezulton se nga 

analiza e burimeve të vlerësimit, gjyqtari ka shkallë shumë të lartë aftësie në drejtim të 

këtij treguesi. 

Për sa i përket “Saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes”, në analizën 

dhe në raportin analitik që është përgatitur nga Këshilli për efekt të procesit të 

rivlerësimit kalimtar është konkluduar se në dosjet gjyqësore të gjyqtarit të përzgjedhura 

me short, janë konstatuar sipas atij raporti, mangësi në aftësinë e administrimit dhe 

mbikëqyrjes së saktësisë dhe plotësisë së akteve, pasi nuk ka akt formal të gjyqtarit 

relator për caktimin e seancës së parë gjyqësore dhe nuk ka relacion me shkrim nga 

relatori i çështjes.  

Lidhur me saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes rezulton se në 

dosjet gjyqësore të vëzhguara ndodhen të gjitha aktet e hartuara nga gjykata (njoftimet 

për çdo veprim apo seancë, procesverbalet e çdo seance, shkresat drejtuar institucioneve 

ndihmëse, vendimet gjyqësore) si dhe aktet e paraqitura nga palët në rastet e përsëritjes 
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pjesërisht të hetimit gjyqësor. Nuk konstatohet mungesa të dokumentacionit në dosjet e 

vëzhguara (me përjashtim të fakti që është konstatuar edhe në raportin analitik, që 

pothuajse në të gjitha dosjet burim vlerësimi mungon vendimi i nxjerrjes së çështjes në 

seancë gjyqësore) apo prania e akteve apo dokumenteve që nuk i përkasin çështjes 

konkrete. 

Lidhur me konstatimet e raportit analitik të rivlerësimit në drejtim të mungesës së 

vendimit formal për caktimin e seancës së parë gjyqësore dhe mungesën e relacionit me 

shkrim të gjyqtarit kryesues, duke iu referuar dispozitave procedurale në fuqi në kohën në 

të cilën janë zhvilluar gjykimet përkatëse, rezulton se: 

(i) Sa i përket aktit formal për caktimin e seancës së parë gjyqësore, në  

çështjet civile, neni 460 i K.Pr.Civile para ndryshimeve me ligjin 38/2017 parashikonte: 

“....2. Kryetari i gjykatës së apelit cakton relatorin e çështjes dhe ditën e gjykimit. 3. 

Sekretaria e gjykatës së apelit i njofton palët rregullisht të paktën 10 ditë më parë, ditën e 

shqyrtimit të çështjes në apel, si dhe shpall listën përkatëse të çështjeve”. Për çështjet 

penale, neni 426, pika 1 i K.Pr.Penale, para ndryshimeve me ligjin nr. 37/2017, 

parashikonte: “1. Kryetari i kolegjit të gjykatës së apelit urdhëron thirrjen e të pandehurit, 

paditësit civil dhe të paditurit civil, si dhe të mbrojtësve e të përfaqësuesve të tyre. Afati i 

paraqitjes nuk mund të jetë më i vogël se dhjetë ditë.” Në rastin konkret mungesa e aktit 

formal për caktimin e seancës së parë gjyqësorë në çështjet civile lidhet me kompetencën 

për caktimin e datës së gjykimit, nëpërmjet kalendarit të gjykimeve, e cila ushtrohen nga 

kryetari i gjykatës dhe jo gjithmonë një kopje e tij përfshihej në dosjet gjyqësore. Në fakt 

kjo është një dukuri që është parë tek të gjithë gjyqtarët e gjykatë së apelit. 

Në çështjet penale neni 426, pika 1 parashikon si kompetence të gjyqtarit 

kryesues urdhërimin për thirrjen e palëve, por nuk përcakton mënyrën e dokumentimit të 

këtij urdhërimi nëpërmjet një akti formal (urdhër, vendim) apo nëpërmjet njoftimeve. 

Pavarësisht mungesës së aktit formal në disa dosje, rezulton se kjo nuk ka sjellë pasoja në 

zhvillimin e gjykimit, pasi urdhërimi për thirrjen e palëve në seancën e parë gjyqësore, 

është dokumentuar dhe realizuar nëpërmjet akteve të njoftimit.  

(ii) Sa i përket konstatimit për mungesën e relacionit me shkrim të gjyqtarit 

kryesues, referuar legjislacionit procedural në fuqi në kohën e zhvillimit të gjykimeve 

konkrete, nuk parashikohej në mënyrë të shprehur detyrimi për përgatitjen e relatimit të 
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çështjes në formë të shkruar. Për pasojë, mungesa e një relacioni me shkrim në aktet e 

dosjeve të shqyrtuara, në kushtet kur formalizimi i këtij akti në formë të shkruar nuk 

parashikohej shprehimisht nga ligji, nuk mund të vlerësohet si mangësi në aspektin e 

aftësive organizative të gjyqtarit, dhe posaçërisht në drejtim të pikëzimit të treguesve të 

rregullshmërisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes. 

Lidhur me mungesën në dosjet gjyqësore të vendimit të kalimit në seancë 

gjyqësore, ka një qëndrim në fakt edhe nga KPA-ja, po kështu edhe për relacionin me 

shkrim të përgatitur nga relatori, në të cilin shprehet se: “Për sa i përket konstatimit tjetër 

të Komisionit në lidhje me këtë indikator, atij të mungesës së një vendimi për kalimin e 

çështjes në seancë gjyqësore, në mungesë të një parashikimi të qartë për mënyrën e 

vënies në lëvizje të çështjeve gjyqësore e një roli procedural të kryetarit të gjykatës në 

shpalljen e listave për gjykim të çështjeve, si edhe mungesës së një relacioni të shkruar në 

dosje, në një kohë kur dispozitat procedurale të kohës, por edhe ato të ndryshuara e që 

janë sot në fuqi, nuk kanë një parashikim të tillë eksplicit, Kolegji i vlerëson si mangësi të 

cilat edhe nëse do të konsideroheshin, nuk ka rezultuar se kanë sjellë pasoja për 

zhvillimin e gjykimit dhe mbarëvajtjen e tij, duke mos cenuar në këtë mënyrë ndonjë të 

drejtë të palëve pjesëmarrëse”. Në vijim Kolegji ka vlerësuar se rrethanat e mësipërme, 

për nga pesha e rëndësisë së tyre dhe pasojave që ato kanë pasur në mbarëvajtjen e 

proceseve, nuk mund të përcaktojnë vlerësimin e gjyqtarit me mangësi në aspektin e 

indikatorit të aftësive organizative. 

Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të 

lartë aftësie, pasi pavarësisht se mungojnë vendimet e nxjerrjes së çështjes në gjykim, kjo 

mungesë nuk ka sjellë asnjë pasojë procedurale në zhvillimin e çështjes dhe përfundimin 

e saj, pasi gjykata ka marrë masat për njoftimin e palëve për seancën e parë gjyqësore dhe 

asnjë veprim apo mosveprim nga ana e saj nuk ka ndikuar në zvarritjen apo mos 

zhvillimin e seancave gjyqësore efektive. Propozohet pikëzimi me 10 pikë dhe shkallë 

aftësie “shumë e lartë”. 

Përfundimisht për kriterin e “Aftësive organizative të gjyqtarit”, propozimi i 

nivelit të vlerësimit është "Shkëlqyeshëm", pikët 96. 

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

“Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion”, lidhur me këtë kriter, në raportin e 
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Inspektoratit të KLD-së i cili është referuar për procedim disiplinor të gjyqtarit, rezulton 

se në një ankesë të vitit 2016 e cila është verifikuar për vonesë në caktimin e seancës së 

parë gjyqësore të një çështjeje nga kryetari i gjykatës i cili ka qenë edhe gjyqtari {...}, 

nga verifikimi janë konstatuar parregullsi të veprimtarisë së tij si kryetar, për të cilat është 

konkluduar t’i regjistrohen atij për vlerësim etik dhe profesional. Referuar praktikës së 

tërhequr nga arkivi i ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë në lidhje me sa më sipër, rezulton 

se një shtetase ka bërë ankim ndaj kryetarit të Gjykatës së Apelit Shkodër, pasi edhe pse 

kishe mbi 1 vit që kishte paraqitur ankim ndaj një vendimi civil të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër, akoma çështja e saj nuk po i gjykohej nga kjo gjykatë. Çështja është 

regjistruar në Gjykatën e Apelit Shkodër në datën 08.06.2016 dhe me shortin e datës 

13.06.2016 i është caktuar për shqyrtim një gjyqtari. Nga kjo datë, deri në datën e 

verifikimit të ankesës (që është rreth një vit më pas), kjo çështje nuk ishte shqyrtuar nga 

Gjykata e Apelit Shkodër, pasi ende nuk ishte planifikuar nga kryetari i gjykatës data e 

gjykimit duke qenë se sipas ligjit (nenit 460 të K.Pr.Civile) data e gjykimit civil në 

gjykatën e apelit ishte në kompetencën e kryetarit të gjykatës.   

Pas verifikimit të ankesës, inspektorët e ish KLD-së kanë vlerësuar se kryetari i 

Gjykatës së Apelit Shkodër nuk ka vepruar konform rregullave për caktimin e seancës së 

parë gjyqësore pasi pretendimi i tij se relatori i çështjes po shqyrtonte ende çështje të vitit 

2015 nuk qëndron referuar verifikimit të bërë nga inspektorët. Në këtë kontekst referuar 

edhe karakterit të ngutshëm të çështjes (me objekt shtyrje e ekzekutimit të detyrimit në të 

holla) inspektorët kanë vlerësuar se kryetari i Gjykatës së Apelit Shkodër ka pasur 

detyrimin ligjor të planifikonte datën për gjykimin e kësaj çështjeje, gjë të cilën nuk e ka 

bërë deri ditën e verifikimit të ankesës, prandaj kanë konstatuar dhe referuar që kjo 

çështje duhet t’i referohet kryetarit të gjykatës së Shkodrës për efekt të vlerësimit etik dhe 

profesional. 

Në këtë relacion të përpiluar nga Inspektorati i KLD-së nuk rezulton të jenë 

evidentuar elementë që dëshmojnë shfaqjen e sjelljeve që tregojnë mungesë respekti për 

palët dhe pjesëmarrësit në gjykim, mungesë vetëbesimi, ndjeshmërie, vëmendje apo 

praninë e sjelljeve dhe qasjeve të pahijshme dhe ofensive nga ana e gjyqtarit. 

Ndërkohë, në procesin e rivlerësimit kalimtar, referuar vendimit të Kolegjit te 

Posaçëm të Apelimit, i cili ka ndryshuar vendimin Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, 
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rezulton se janë shqyrtuar dhe vlerësuar elementë që mund të ndikonin në vlerësimin 

lidhur me etikën e gjyqtarit (midis të cilave edhe ky vendim), por ato janë gjetur të 

pabazuara dhe nuk janë gjetur të tilla që mund të afektonin etikën në punë të gjyqtarit.  

Nga ana tjetër, qëllimi i procesit të gradimit, është përcaktimi i nivelit të 

vlerësimit, shkallës së aftësisë së gjyqtarit. Veprimtaria etiko-profesionale e gjyqtarit 

është objekt vlerësimi i pavarur nga ajo e kryetarit të gjykatës, kur gjyqtari ushtron 

njëkohësisht edhe funksionin drejtues në gjykatë. Veprimtaria e kryetarit vlerësohet 

bazuar në dy kritere : i) aftësitë drejtuese dhe organizative dhe ii) aftësitë e komunikimit. 

Gjetja e referuar për vlerësim nga ish-inspektorët e KLD-së lidhet me indikatorë të 

aftësive organizative dhe drejtuese të kryetarit të gjykatës, referuar nenit 80 të Ligjit 

96/2016, i ndryshuar. Këto gjetje nuk lidhen me etikën në punë të gjyqtarit dhe as mund 

të afektojnë aftësitë e tij organizative si gjyqtar, të cilat janë të ndryshme nga ato të 

kryetarit të gjykatës. Për këtë arsye është vlerësuar që kjo e dhënë të mos ndikojë në 

etikën në punë të gjyqtarit dhe është propozuar pikëzimi me 35 pikë, për sa i përket 

treguesit të angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion si gjyqtar, për shkak se 

vlerësimi i kryetarit është një vlerësim i pavarur nga ai i vlerësimit të punës së gjyqtarit. 

Për sa i përket çështjeve të “Integritetit të gjyqtarit”, “Shmangies së shfaqjes së 

pahijshme, nderit dhe dinjitetit të gjyqtarit”, referuar burimeve të vlerësimit, posaçërisht 

edhe vendimit të KPA-së, nuk ka asnjë të dhënë që unë të dëshmoj për shfaqje të 

pahijshme apo cenim të nderit dhe dinjitetit apo besimit të publikut, dhe për këtë arsye 

propozohet shkallë “shumë e lartë” e aftësisë dhe pikëzimi 40 pikë. 

Për sa i përket aspektit të “Paanësisë së gjyqtarit”, treguesit “Përdorimi ose jo i 

gjuhës diskriminuese”, në të gjitha aktet e analizuara rezulton se gjyqtari në asnjë rast 

nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese, në mënyrë të drejtpërdrejte ose të tërthortë, në 

komunikimin  me subjektet e procedimit ose përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij. 

Për këto arsye, është vlerësuar se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të aftësisë për këtë 

tregues dhe është pikëzimi me 10 pikë. 

Për sa i përket “Numrit tejet të lartë të kërkesave të pranuara për përjashtimin e 

gjyqtarit”, nuk ka rezultuar asnjë kërkesë e tillë, për këtë arsye, për këtë tregues ky numër 

vlerësohet i pakonsiderueshëm dhe gjyqtari pikëzohet me 15 pikë. 
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Përfundimisht, për kriterin e tretë që ka të bëjë me “Etikën dhe angazhimin ndaj 

vlerave profesionale”, niveli i vlerësimit të propozuar është "Shkëlqyeshëm", me pikët 

100. 

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

vlerësim maksimal për “Aftësitë e komunikimit”, që kanë të bëjnë me “Komunikimin e 

qartë dhe transparent me pjesëmarrësit në gjykim” si dhe në gjuhën e përdorur në 

arsyetimin e vendimeve. Është propozuar shkallë shumë e lartë e aftësisë. 

Për sa i përket treguesit të “Respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të 

dhënave personale”, me pikëzimin 15 pikë. 

Shkallë shumë e lartë e aftësisë për sa i përket treguesve të aspektit të “Aftësisë 

për të bashkëpunuar”, që kanë të bëjnë me shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit me 

kolegët dhe shkëmbimit të njohurive dhe përvojës profesionale me ta si dhe me shkallën e 

komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, duke u propozuar pikëzimi 

maksimal për aftësinë e gjyqtarit lidhur me këta tregues. 

Për sa i përket aspektit të fundit që ka të bëjë me “Gatishmërinë e gjyqtarit për t’u 

angazhuar në veprimtari të tjera”, “Pjesëmarrja e gjyqtarit në programin e formimit 

vazhdues të Shkollës së Magjistraturës”, ka rezultuar se gjyqtari ka pasur 15 ditë trajnim 

në të gjithë periudhën e vlerësimit brenda trajnimit vazhdues të shkollës por ka pasur 

edhe 4 trajnime të tjera të cilat kanë qenë jashtë programit të formimit vazhdues. Në total 

19 ditë, ditë të cilat janë brenda periudhës 15-120 ditë, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

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

gjyqtarë gjatë stazhit profesional”, nuk kanë rezultuar të dhëna dhe për shkak të 

prezumimit që kemi parashikuar në metodologji, gjyqtari është pikëzuar me 3 pikë. 

Për sa i përket aspektit të “Angazhimit të gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhëniet me 

publikun në gjykata”, fillimisht në projektraport, në mungesë të provave dokumentare të 

cilat provonin kontributin e gjyqtarit në këtë aspekt, është propozuar pikëzimi me 3 pikë, 

pikëzim që ndodh për të gjithë gjyqtarët të cilët nuk paraqesin dokumentacion provues. 

Pasi gjyqtari është njohur me projektraportin e vlerësimit ka paraqitur 

kundërshtime dhe njëkohësisht edhe akte provuese, të cilat dëshmojnë për përfshirjen e tij 

në procesin e mësimdhënies (aktet u janë dërguar edhe anëtarëve). Gjithashtu gjyqtari ka 
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pretenduar që ka qenë pjesë e grupit për ligjet e reformës në drejtësi, ka dërguar një e-

mail por e-maili nuk përmban të dhëna të mjaftueshme për të provuar këtë kontribut (në 

vlerësimin tim). Nga ana tjetër, ka qenë edhe anëtar i zyrës së administrimit të buxhetit, 

siç ka funksionuar më parë kjo zyrë. Gjithsesi, në kushtet kur provohet përfshirja e 

gjyqtarit pothuajse në të tria vitet e vlerësimit në aktivitetin e mësimdhënies, në cilësinë e 

relatores vlerësoj që kundërshtimet e gjyqtarit duhet të vlerësohen nga ana e Këshillit dhe 

pikëzimi nuk duhet të jetë 3 pikë por duhet të jetë 5 pikë. Pra bëj një propozim nga ana 

ime si relatorë, në kuadrin e provave të reja të paraqitura nga gjyqtari. 

Për sa i përket “Publikimeve ligjore akademike”, nuk ka të dhëna lidhur me këtë 

tregues. Për këtë arsye propozohet pikëzimi me 0 pikë. 

Përfundimisht për kriterin e katërt që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe 

angazhimit profesional”, pikëzimi tashmë nuk është 91 por do të jetë 93 pikë pikëzimi që 

propozohet dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Përfundimisht për të katër nivelet e vlerësimit, propozohet shkalla e aftësisë 

“shumë e lartë”, niveli i përgjithshëm i vlerësimit "Shkëlqyeshëm", me pikët 379. 

Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit! 

 Atëherë, do të ftoja kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim, përveç atyre që relatorja 

reflektoi. 

 Atëherë nëse nuk ka, Brikena, totali i pikëve është 379? 

Brikena, më dëgjon? 

 Totali i pikëve pas sugjerimit që ju bëtë është 379.  

 Brikena Ukperaj: Po, 379 pikë. Shtohen dy pikë tek treguesi i angazhimit të 

gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale. 

 Naureda Llagami: Atëherë ne po e hedhim në votim me propozimin tuaj që i 

shtoni 2 pikë, pra nga 377, shkon në 379, ndërkohë që nuk kemi ndryshim në vlerësim. E 

hedhim në votim? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 
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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 “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi, të 

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 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 11.05.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

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

vlerësimit 2013 – 2016, të gjyqtares {...}, 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 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:38. 

 

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) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.05.2022 

53 

 

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. Denisa Varfi, përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

{...}, relatore znj. Irena Plaku. 

 

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

dhe profesional të gjyqtares {...}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013 – 

2016. Fjalën ia jap zonjës Plaku. 

 

Irena Plaku: Faleminderit, Kryetare! 

Atëherë, po ju paraqes në mënyrë të përmbledhur projektraportin për vlerësimin 

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

periudhën e vlerësimit 2013-2016, të gjyqtares {...}. Kësaj të fundit i është njoftuar 

projektraporti dhe ka paraqitur edhe kundërshtime vetëm për njërin nga treguesit, për të 

cilin ju jeni njohur paraprakisht. 

Procedura e vlerësimit të gjyqtares {...} ka filluar me vendimin nr. 437, datë 

04.10.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku është zgjedhur si relatore anëtarja {...} dhe 

nëpunëse Gilda Hoxha. 

Me urdhrin e datës 13.10.2021 relatorja ka disponuar për zhvillimin e shortit, 

përcaktimin e kategorisë së çështjeve. Bazuar në këtë urdhër, në datën 19.10.2021 në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë është zhvilluar në mënyrë elektronike shorti për 

përzgjedhjen e 6 (gjashtë) dosjeve. 
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Me vendimin nr. 14, datë 17.01.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, është 

proceduar për caktimin e relatorit të procedurës së vlerësimit pas mbarimit të mandatit  të 

anëtares {...} dhe nëpërmjet shortit është përzgjedhur si relator anëtari {...}. 

Me vendimin nr. 93, datë 09.03.2022, për shkak të mbarimit të mandatit të 

anëtarit të Këshillit z. {...}, jam përcaktuar unë si relatorë për vlerësimin e gjyqtares. 

Gjyqtarja është njoftuar rregullisht dhe nuk ka paraqitur kundërshtime apo kërkesë për 

përjashtimin e relatorit. 

Me vendimin e datës 07.04.2022, Komisioni, pasi e gjeti të plotë 

dokumentacionin e dosjes së vlerësimit, vendosi vijimin e procedurës së vlerësimit, me 

njoftimin e projektraportit të vlerësimit me qëllim gradimi, gjyqtares {...}. Kjo e fundit, 

pasi është njohur ka paraqitur edhe kundërshtimet. 

Burimet e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimin, e cila përkon me 

periudhën e vlerësimit tetor 2013 – tetor 2016, bazuar në ligjin nr.84/2016, si akte për 

vlerësimin e saj janë marrë parasysh:  

Formulari i vetëdeklarimit të gjyqtarit; Të dhënat e dosjes personale; Të dhënat 

statistikore; Vendime të administruara për shkak të ankesave, ku në këtë aspekt nuk ka 

rezultuar asnjë vendim. 

Nga ana e KPK-së është referuar një çështje pranë ILD-së, por kjo çështje i përket 

vendimit me nr. 373, 01.04.2019 i cili nuk i përket periudhës së vlerësimit, por është 

referuar që të mbahet parasysh për efekt vlerësimi për periudhën përkatëse që përfshin 

vitin 2019. 

Referuar ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë dhe Metodologjisë së pikëzimit, gjyqtari është vlerësuar 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.  

Në lidhje me kriterin e parë, referuar metodologjisë së vlerësimit, gjyqtari është 

vlerësuar për nënkriterin “Aftësitë ligjore”, për treguesin “Aftësinë për të identifikuar 

natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”. 

Referuar burimeve të vlerësimit, konkretisht konkluzionet e arritura në lidhje me 

këtë tregues në raportin për analizimin e aftësive profesionale të KLGJ-së, ku është 
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konkulduar se gjyqtarja ka shfaqur aftësi shumë të mira në drejtim të interpretimit dhe 

zbatimit të ligjit; Dokumentet ligjore të administruara gjatë procesit të rivlerësimit (5 

dosjet e përzgjedhura me short dhe 3 vendimet e paraqitura nga gjyqtari), aktet e 

çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedurës së vlerësimit (6 dosjet e 

përzgjedhura me short) është arritur në konkluzionin se aftësia e gjyqtares për paraqitjen 

dhe analizës e plotë të fakteve, si atyre me natyrë procedurale, në të cilat jep një 

panoramë të qartë të ecurisë së çështjes dhe veprimeve të kryera, së bashku me analizën 

ligjore në rastet kur elementët procedurale lidhen ne trajtimin e kërkesave të palëve apo 

elementë procedurale të vlerësuar kryesisht nga gjykata, ashtu edhe të fakteve thelbësorë 

të çështjes të cilat paraqiten në mënyrë të detajuar, të plotë dhe analitike, duke integruar 

provat e administruara në gjykim dhe faktin e ekstraktuar si pasojë e analizës dhe 

vlerësimit tërësor të tyre. Po ashtu rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në 

identifikimin e normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale që gjejnë zbatim 

në zgjidhjen e çështjes, citimin dhe analizën e tyre në mënyrë të veçantë dhe të integruar 

me njëra-tjetrën, në funksion të përcaktimit të qartë të natyrës së mosmarrëveshjes në 

shqyrtim, e cila shërben si bazë për orientimin e arsyetimit dhe analizës ligjore lidhur me 

zgjidhjen e çështjes. Kështu është konkluduar se aftësia e gjyqtares për këtë tregues, 

duhet të vlerësohet “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Për treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, referuar 

burimeve të vlerësimit të analizuar në pjesën e parë të projektraportit të vlerësimit ka 

rezultuar nga burimet e vlerësimit për këtë tregues se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në 

interpretimin e ligjit procedural dhe material, në funksion të vlerësimit të çështjeve me 

karakter procedural apo në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje zgjidhjen në 

themel të çështjes. Po ashtu, në shumicën e vendimeve burim vlerësimi rezulton kujdesi i 

shtuar i gjyqtares për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, 

praktikën gjyqësore të Gjykatës së Lartë, Gjykatës Kushtetuese dhe GJEDNJ-së, si dhe 

kujdesi për të referuar dhe zbatuar parimet e së drejtës, si në aspektin procedural ashtu 

edhe në thelbësor, parime të cilat integrohen në arsyetim dhe mbështesin argumentet e 

gjyqtares lidhur me mënyrën e interpretimit dhe zbatimit të ligjit mbi faktet e çështjes. 

Referuar sa më sipër është vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtares në këtë 

tregues duhet të vlerësohet “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 25 pikë. 
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Në lidhje me arsyetimin ligjor për treguesin “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, në tërësi, referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, 

evidentohet se gjyqtarja i kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimeve në drejtim 

të qartësisë dhe kuptueshmërisë për lexuesin. E njëjta rëndësi evidentohet në drejtim të 

koncizitetit të pjesës përshkruese, në çdo nënndarje të saj, pavarësisht trajtimit të gjerë të 

çështjeve me karakter procedural edhe kur ato nuk kanë qenë pjesë e pretendimeve të 

palëve. 

Referuar sa më sipër, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtares në treguesin 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, duhet të vlerësohet “shumë e lartë” 

duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e 

vendimit”, në tërësi, nga pikëpamja e përmbajtjes, mënyra e të shkruarit të vendimeve 

është e qartë dhe e mirëstrukturuar, gjithmonë sipas këtij rendi; trajtimi i aspekteve 

procedurale të ngritura gjatë gjykimit apo të vlerësuara kryesisht nga gjykata, parashtrimi 

i rrethanave të faktit, pretendimet e palëve ndërgjyqëse, ligjin e zbatueshëm, trajtimi i 

çështjeve që duhet të shqyrtohen nga gjykata në lidhje me themelin, duke përfshirë 

analizën e pretendimeve të palëve dhe në fund të pjesës arsyetuese ose të çdo pjese të 

veçantë të tij, përfundimet e arritura nga gjykata. Në përgjithësi konstatohet që për çdo 

nënndarje apo njësi e vendimit të jenë vendosur titujt përkatës dhe fjali tematike, për 

orientimin e duhur të palëve dhe gjykatave më të larta mbi përmbajtjen e vendimit si dhe 

në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë së tij duke mundësuar lexim të organizuar 

dhe të strukturuar në rrjedhë logjike. Për këtë arsye është vlerësuar se shkalla e aftësisë së 

gjyqtares për këtë tregues është “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Cilësia e analizës dhe argumentit logjik”, referuar të 

dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të 

larta për këtë tregues. Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik ndjek rregullin: fakt-

normë - interpretim ligjor - konkluzion, duke krijuar një pamje të qartë të zhvillimit të 

mendimit juridik të gjyqtares në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik 

dhe logjik të arsyetimit. Në secilin vendim të analizuar, mendimi logjik ka vijueshmëri 

dhe evidentohet interpretimi individual i ligjit, si dhe mbështetja e tij në qëndrimet e 

praktikës gjyqësore dhe integrimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës. Arsyetimi i 
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vendimeve është i qartë, i plotë dhe merr në analizë dhe i jep përgjigje të gjitha 

pretendimeve dhe kërkimeve të palëve apo çështjeve të shtruara për diskutim kryesisht në 

aspektin procedural dhe thelbësor, me qëllim dhënien e një përgjigje të argumentuar në 

lidhje me mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes. Për këtë është vlerësuar se shkalla e 

aftësisë së gjyqtares është “shumë e lartë” duke e pikëzuar me 25 pikë.  

Sa më sipër niveli i vlerësimit dhe pikëzimi për kriterin e “Aftësive profesionale 

të gjyqtarit” propozohet “Shkëlqyeshëm”, me pikëzimin 100 pikë. 

Në lidhje me kriterin “Aftësive organizative të gjyqtarit”, për treguesin 

“Respektimi i afateve ligjore”, nga vëzhgimi i 11 (njëmbëdhjetë) dosjeve të përzgjedhura 

me short për vlerësim dhe 3 (tre) dosjeve të përzgjedhura nga gjyqtarja, referuar 

kategorisë së çështjeve, rezulton se 2 (dy) prej tyre parashikohet afat ligjor, konkretisht: 

Çështja e kategorisë «kërkesë penale në fazën e hetimeve paraprake» (konkretisht 

vleftësim arresti i ligjshëm dhe caktim mase sigurimi), rezulton se për këtë çështje është 

respektuar afati ligjor; 

Çështja civile me objekt “Kundërshtim i veprimeve përmbarimore” e cila është 

shqyrtuar prej 4 muaj e 5 ditë, ndërkohë që neni 610 i K.Pr.C., sipas formulimit të 

dispozitës rezulton se afati ligjor është 20 ditë. Nga përmbajtja e vendimit rezulton se 

gjyqtarja e ka shqyrtuar në datë 13.11.2015 kërkesën për pezullimin e veprimeve 

përmbarimore (marrjen e masës së sigurimit të padisë siç është cituar në objektin e 

vendimit), e cila me vendim të ndërmjetëm është pranuar nga gjykata po në këtë datë, 

duke u shqyrtuar për 4 ditë, brenda afatit 5-ditor të parashikuar në nenin 510, të K.Pr.C. 

Nga përmbajtja e vendimit rezulton se gjatë gjykimit të kësaj çështjeje janë shqyrtuar një 

sërë kërkesash të palëve të tilla si për marrjen e masës së përkohshme për pezullimin e 

veprimeve përmbarimore, pezullimin e gjykimit, pushimin e gjykimit, bashkimin e 

çështjeve, etj., të cilat duket se kanë ndikuar në kohëzgjatjen e gjykimit të çështjes.  

Në dosje administrohet edhe vendimi gjyqësor që i përket çështjes së përfunduar 

me vendimin nr. 1021, datë 30.05.2016 me objekt “Kundërshtim veprimesh 

përmbarimore, pavlefshmëri titulli ekzekutiv dhe pezullimin e veprimeve përmbarimore”. 

Referuar vendimit të arsyetuar të gjykatës konstatohet se objekti kryesor i padisë është 

pavlefshmëria e titullit ekzekutiv për të cilin ligji procedural (neni 609 i K.Pr.C.) nuk 

parashikon afate. 
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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 2 (dy) prej tyre 

parashikohet afat ligjor (konkretisht prej 48 orëve dhe afatin ligjor 20-ditor) 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 50 %.  

Duke konsideruar natyrën komplekse të çështjes e cila është gjykuar tej afatit 

ligjor, 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 gjyqtarja për administrimin e çështjes, si dhe duke iu referuar 

të dhënave që rezultojnë nga vendimi për respektimin prej saj 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 gjyqtares për respektimin e afateve ligjore. Duke konsideruar veprimet 

procedurale dhe kohën e kryerjes së tyre, lidhur me shqyrtimin e kërkesave për sigurimin 

e padisë, në të dy çështjet e referuara më sipër (pavarësisht se çështja e trete u konsiderua 

me standard minimal kohor) vlerësoj se aftësitë e gjyqtares 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 gjyqtares për respektimin e afateve ligjore.  

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

tregues, rezulton se gjyqtarja ka treguar kujdes të posaçëm për zhvillimin e gjykimit 

brenda afateve ligjore, në çështjet e analizuara për të cilat ligji ka parashikuar afat 

shqyrtimi si dhe për shqyrtimin e kërkesave me afat ligjor, të paraqitura së bashku me 

padinë apo gjatë gjykimit, duke treguar aftësi shumë të mira në respektimin e tyre. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtares është vlerësuar si shumë e lartë, duke u pikëzuar 

me 15 pikë. 

Në lidhje me kriterin “Plotësimi i standardeve minimale kohore”, referuar 

Metodologjisë së Pikëzimit, nga 12 çështjet për të cilat zbatohen standardet minimale 

kohore, rezultoi se të gjitha çështjet kanë përfunduar brenda standardit minimal kohor 
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sipas vendimit 261/2 të ish-KLD-së. Pra në total 0 % të çështjeve janë jashtë afatit 

standard minimal kohor. 

Për këtë arsye, për këtë tregues, gjyqtarja duhet të pikëzohet me 5 pikë,  pasi 

përqindja e çështjeve të gjykuara prej saj tej standardit është 0%.    

Në lidhje me treguesin “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, në tërësi 

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

koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, për të gjitha kategoritë e çështjeve për të cilat 

zbatohet standardi minimal kohor ka qenë më e shkurtër se standardi minimal kohor. Për 

këtë arsye, aftësia e gjyqtares për këtë tregues është e lartë dhe duhet të pikëzohet 

maksimalisht, me 5 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, duke iu 

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

në masën 94%. Po kështu sipas të dhënave statistikore konstatohet se ngarkesa sasiore e 

gjyqtares ka qenë në standardin minimal sasior në fuqi. Referuar Metodologjisë së 

Pikëzimit përqindja e mësipërme pikëzohet me 8 pikë. Në Metodologjinë e Pikëzimit, 

lidhur me këtë tregues, përcaktohet se: “Të gjitha të dhënat statistikore analizohen sipas 

situatës, me qëllim për të shmangur përfundimet për çështje që nuk janë përgjegjësi e 

gjyqtarit. Analiza e të dhënave statistikore bazohet në kompleksitetin e çështjeve, 

volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve, dhe aspekte të tjera që 

lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të çojnë në një pikëzim më të lartë se ai i tabelës 

së mësipërme, nëse gjyqtari ka gjykuar brenda të njëjtit vit kalendarik më shumë se 50% 

të standardit minimal...”. Nga burimet e vlerësimit nuk rezultojnë të dhëna për t’u marrë 

në konsideratë nga vlerësuesi për të konkluduar në një nivel më të lartë pikëzimi. 

Referuar sa më sipër, referuar “Rendimentit të përfundimit të çështjeve 

gjyqësore” gjyqtarja duhet të pikëzohet me 8 pikë, aq sa i përket rendimentit prej 94 %.  

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

përfundimtar”, referuar çështjeve sipas kategorive të tyre, rezulton se koha mesatare e 

arsyetimit të vendimit gjyqësor përfundimtar (i) për kategorinë “kërkesa penale të fazës 

së hetimit paraprak”, është 4 ditë, më e shkurtër se afati 10-ditor; (ii) për kategorinë 

“penale themeli”, është 4 ditë, më e shkurtër se afati 10-ditor dhe (iii) për kategorinë 
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“civile të përgjithshme me palë kundërshtare” është 7 ditë, më e shkurtër se afati 10-ditor 

i përcaktuar në nenin 308/2 të K.Pr.C. 

Në tërësi, referuar sa më sipër analizuar si në raportin për analizimin e aftësive 

profesionale të KLGJ-së lidhur me kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar 

gjyqësor, ashtu edhe nga të dhënat e sipërcituara në lidhje me dosjet e shortuara rezulton 

se në tërësi koha mesatare e arsyetimit të vendimit është më shkurtër se afati procedural 

për të gjitha kategoritë e çështjeve. 

Për këtë arsye, gjyqtarja është propozuar të pikëzohet me 15 pikë, pasi afati është 

më i shkurtër se afati procedural për të gjitha çështjet e analizuara.  

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

merret në vlerësim “Numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të 

nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo-produktive”. Nga 11 çështjet e 

përzgjedhura për vlerësim, 10 prej tyre rezultojnë të jenë çështje me palë kundërshtare. 

Sa i përket numrit të seancave gjyqësore rezulton se: (i) për çështje të kategorisë “civile 

të përgjithshme me pale kundërshtare” numri mesatar i seancave gjyqësore është 2.1 

seanca gjyqësore; (ii) për çështje të kategorisë “marrëdhënie pune” numri mesatar është  

4 seanca gjyqësore dhe (iii) për çështje të kategorisë “penale krime” numri mesatar është 

5 seanca gjyqësore. 

Numri mesatar i seancave gjyqësore për të 10 çështjet me palë kundërshtare të 

analizuara, rezulton të jetë 2.8 seanca gjyqësore. 

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 rezulton të jetë 2.8 seanca gjyqësore.   

Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, duke qenë se numri mesatar i seancave 

është më i ulët se 3 për kategorinë e çështjeve me palë kundërshtare dhe faktit se shkalla 

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

administrimin e procesit në tërësi është e lartë, gjyqtarja duhet të pikëzohet me 15 pikë.  

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

organizimin e procesit gjyqësor”, duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se 

gjyqtarja ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie në këtë tregues, evidentuar në 
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shpejtësinë dhe korrektësinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të 

veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke 

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

përgatitore dhe gjyqësore të zhvilluara.  

Për këtë tregues, shkalla e aftësisë së gjyqtares është vlerësuar “shumë e lartë” 

duke u pikëzuar me 20 pikë. 

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

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes” - 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 

procedurale dhe rendin kronologjik (sipas datës së aktit) brenda së njëjtës kategori. 

Renditja e akteve i bën dosjet gjyqësore lehtësisht të aksesueshme duke përmbajtur aktet 

e regjistrimit të çështjes dhe shortimit të saj, kërkesën/kërkesëpadinë dhe provat, 

vendimin për caktimin e seancës përgatitore dhe gjyqësore, njoftimet dhe shkresat e 

gjykatës sipas datave, procesverbalet e seancave, konkluzionet me shkrim të palëve dhe 

vendimin gjyqësor përfundimtar.  

Renditja e akteve në dosje, e cila është përgjithësisht e njëjtë, është bërë në 

mënyrë të tillë që ta bëjë dosjen gjyqësore lehtësisht të shfrytëzueshme nga subjektet dhe 

gjykata më e lartë.  

Për sa më sipër, për këtë tregues aftësia e gjyqtares është vlerësuar si “shumë e 

lartë” duke u pikëzuar me 5 pikë. 

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

Lidhur me saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes rezulton se në dosjet 

gjyqësore të vëzhguara ndodhen të gjitha aktet e hartuara (vendimet për vënien në lëvizje 

të çështjes, njoftimet për çdo veprim apo seancë, procesverbalet e çdo seance përgatitore 

apo gjyqësore, shkresat drejtuar institucioneve ndihmëse, si dhe vendimi përfundimtar) si 

dhe aktet e paraqitura nga palët (aktet e përfaqësimit të palëve si prokura autorizime 

ekstrakte të regjistrit tregtar, provat e administruara në të cilën përfshihet edhe akti i 

ekspertimit nëse është lejuar marrja e provës, etj.). Nuk konstatohet mungesa të 

dokumentacionit në dosjet e vëzhguara apo prania e akteve apo dokumenteve që nuk i 

përkasin çështjes konkrete.  
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Sa më sipër, vlerësohet se shkalla e aftësisë së gjyqtares për këtë tregues është 

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

Kështu për kriterin “Aftësitë organizative të gjyqtarit” është propozuar; niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm” dhe niveli i pikëzimit 98 pikë. 

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

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

rezulton se gjyqtarja ka reflektuar angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk 

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

tregues rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të angazhimit dhe përgjegjshmërisë 

në funksion, uke u pikëzuar me 35 pikë. 

 

Për treguesin “Integriteti i gjyqtarit”, nëntreguesi “Shmangia e shfaqjes së 

pahijshme, nderi dhe dinjiteti” - Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit për këtë tregues, nuk rezulton asnjë e dhënë për sjellje të pahijshme apo sjelle 

që cenojnë nderin dhe dinjitetin e gjyqtarit.  

Referuar sa më sipër, vlerësoj se shkalla e integritetit të gjyqtares në treguesin 

“Shmangia e sjelljeve të pahijshme, nderi dhe dinjiteti” është “shumë e lartë” dhe 

pikëzohet me 40 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Paanësia e gjyqtarit” - Referuar të dhënave që rezultojnë 

nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja në asnjë rast nuk ka 

përdorur gjuhë diskriminuese, në mënyrë të drejtpërdrejte ose të tërthortë, në 

komunikimin  me subjektet e procedimit ose përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej 

saj. Për këto arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të 

aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese dhe duhet të pikëzohet me 10 

pikë. 

Treguesi “Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e 

gjyqtarit” - Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, 

rezulton se nuk ka asnjë të dhënë për ekzistencën e një numri tejet të lartë të kërkesave të 

pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtares. Për këto arsye, për këtë tregues vlerësoj 

se numri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtares duhet të vlerësohet 

si i pakonsiderueshëm, duke u pikëzuar maksimalisht me 15 pikë. 
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Kështu, niveli i vlerësimit dhe pikëzimi për kriterin “Etika dhe angazhimi ndaj 

vlerave profesionale” është propozuar “Shkëlqyeshëm”, duke u pikëzuar 100 pikë. 

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

lidhur me këtë kriter, për një nga treguesit gjyqtarja ka paraqitur edhe kundërshtimet e 

saj. 

Për treguesin “Aftësia e komunikimit”, “Komunikimi i qartë dhe transparent” - 

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

rezulton se gjyqtarja ka komunikim të qartë dhe transparent me pjesëmarrësit ne gjykim 

si dhe në gjuhën e përdorur në arsyetimin e vendimeve. 

Shkalla e aftësisë për këtë tregues është “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 25 

pikë. 

Për treguesin “Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave 

personale” - Referuar 3 vendimeve gjyqësore të përzgjedhura nga gjyqtarja për vlerësim 

dhe akteve të 11 çështjeve të përzgjedhura me short, nuk rezulton asnjë e dhënë për 

cenim të konfidencialitetit apo të dhënave personale të subjekteve të procedimit. 

Sa më sipër është propozuar një nivel vlerësimi “shumë i lartë”, duke u pikëzuar 

me 15 pikë. 

Për treguesin “Aftësia për të bashkëpunuar”, Shkalla e komunikimit dhe 

bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës 

profesionale me ta”, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë 

tregues, dhe mungesës të dhënave burimore për shkallën e komunikimit dhe 

bashkëpunimit të gjyqtares me kolegët, vlerësoj se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të 

komunikimit dhe bashkëpunimit me ta. Për këtë është propozuar pikëzimi me 15 pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore” -

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, dhe 

mungesës të dhënave të tjera për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit të gjyqtares 

me administratën gjyqësore, vlerësoj se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të 

komunikimit dhe bashkëpunimit me ta, duke propozuar pikëzimin me 10 pikë. 

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

tjera”, konkretisht për nëntreguesin “Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit 

vazhdues të shkollës së magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale” - Referuar të 
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dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka 

marrë pjesë në aktivitete trajnuese, kryesisht për tema që i përkasin së drejtës civile, 

penale, familjare, tregtare etj., gjithsej 22 aktivitete të zhvilluara për 39 ditë + 3 ditë 

trajnim jashtë vendit, kohëzgjatje e cila është brenda kufijve 20 deri në 160 ditë në gjithë 

periudhën 4-vjeçare, për pasojë brenda kufijve 15-120 ditë për një periudhë 3-jeçare, 

sipas ligjit. 

Pjesëmarrja e gjyqtarit në trajnime është pikëzuar me 20 pikë. 

Për treguesin “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve” - Referuar burimeve 

të vlerësimit si më sipër, formularit të deklarimit për aftësitë profesionale të gjyqtarit dhe 

vërtetimit me nr. {...} prot., datë 07.03.2014 të Shkollës së Magjistraturës, rezulton se 

gjyqtarja {...}, në atë kohë kandidate për magjistratë, në vitet akademike 2012-2013 dhe 

2013-2014, është angazhuar si asistente dhe ka kontribuar në aktivitetet trajnuese të 

zhvilluara në kuadër të projektit për falimentimin, organizuar nga Shkolla e 

Magjistraturës. Sipas vërtetimit aktivitetet rezultojnë të jenë zhvilluar në Gjykatat e 

Rretheve Gjyqësore Korçë (2 maj 2013), Tiranë (14 tetor 2013), Shkodër (16 tetor 2013), 

Sarandë (18 tetor 2013) dhe Lushnje (21 tetor 2013).  

Po ashtu, referuar formularit të vetëdeklarimit për aftësitë profesionale dhe 

dokumentacionit bashkëlidhur, rezulton se gjyqtarja është angazhuar në veprimtarinë e 

redaktimit të publikimit “Manual mbi ligjin shqiptar për falimentimin”, botuar nga 

shtëpia botuese “Maluka”, në vitin 2013. 

Por këto angazhime i përkasin kohës kur gjyqtarja ka qenë gjatë vazhdimit të 

Shkollës së Magjistraturës, konkretisht në vitin e dytë të shkollës dhe vitin e tretë (tetor 

2013-korrik 2014), të kryerjes së stazhit profesional sipas ligjit Nr.{...}, datë 31.07.1996 

“Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës të Shqipërisë”, të ndryshuar. Megjithëse 

gjatë kohës së periudhës së stazhit profesional magjistrati gëzon të njëjtat të drejta dhe 

detyrime si gjyqtar, këto aktivitete janë vlerësuar nga Shkolla në përfundim të ciklit të 

studimit, e si e tillë nuk mund të jenë objekt i periudhës së gradimit, megjithëse i përket 

periudhës së vlerësimit (tetor 2013- tetor 2016).  

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 
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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, vlerësoj se për gjyqtaren {...}, duke qenë se rezultojnë se 

të dhëna për angazhimin i përkasin periudhës së vlerësimit nga shkolla (pra janë vlerësuar 

njëherë) dhe nuk i përkasin periudhës së objekt vlerësimi, ky tregues duhet të pikëzohet 

me 3 pikë. Pra është propozuar që të vlerësohet me 3 pikë për këtë kriter. 

“Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhëniet me publikun në gjykata”- Nga analiza e 

burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja {...}, në vitet 2013-2015 ka 

qenë pedagoge e jashtme në {...}. Ky fakt rezulton edhe nga përmbajtja e vërtetimit me 

nr.{...} prot., datë 28.03.2022 i lëshuar nga ky universitet privat. 

Për sa më sipër, duke iu referuar Metodologjisë së Pikëzimit që përcakton se për 

pikëzimin e këtij treguesi, duke marrë parasysh se 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, vlerësoj se për gjyqtaren {...}, ky tregues duhet të 

pikëzohet me 5 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Publikimet ligjore akademike”, nga analiza e burimeve të 

vlerësimit lidhur me këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka botuar në bashkautorësi, një 

artikull botuar në revistën Diritto&Diritti, diritto.it, sipas vërtetimit të paraqitur, në datën 

27.03.2014, i cili ka edhe ISSN. Referuar datës së vërtetimit e cila mbante datën 

27.03.2014, duke qenë se kjo periudhë i përket kohës kur gjyqtaria ka qenë në vazhdimin 

e Shkollës së Magjistraturës, konkretisht vitit të tretë të kryerjes së stazhit profesional, 

nga ana e relatorit është propozuar që të pikëzohet ky tregues me 0 pikë. 

Ashtu siç jeni njohur, nga gjyqtarja janë paraqitur kundërshtime së bashku me 

provat, të cilat janë vënë në dispozicion. Referuar kundërshtimeve të paraqitura nga 

gjyqtaria, përmbajtjes së vërtetimit si dhe të dhënave të publikimit të këtij artikulli, 

rezulton se artikulli në fakt është publikuar në datë 27.04.2015, pra gjatë kohës kur 

gjyqtarja ka mbaruar periudhën e vlerësimit nga Shkolla e Magjistraturës. Referuar kohës 

së botimit, rezulton se gjyqtarja ka qenë në pritje të emërimit përfundimtar duke gëzuar 

statusin e gjyqtarit. 
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Për sa më sipër, pasur parasysh kundërshtimet e gjyqtares, është propozuar 

tashmë për këtë nëntregues, pikëzimi nga 0 pikë në 5 pikë, pasi rezulton se gjyqtarja 

është bashkautore e një shkrimi shkencor. 

Në përfundim, niveli i vlerësimit dhe pikëzimi për kriterin “Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional” propozohet shkëlqyeshëm duke u pikëzuar nga 92 pikë (plus 5 

pikë që i shtohen nënkriterit të fundit) në 98 pikë. 

Kështu niveli i vlerësimit për të katër kriteret propozohet: 

Aftësitë profesionale të gjyqtares – 100 pikë; 

Aftësitë organizative të gjyqtares – 98 pikë; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – 100 pikë; 

Aftësia personale dhe angazhimi profesional - 98 pikë. 

Vlerësimi i përgjithshëm "Shkëlqyeshëm" me 396 pikë. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit Irena! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, do ta kalojmë kështu me totalin që kemi? 

Irena Plaku: Niveli i vlerësimit nuk ka ndryshuar por ka ndryshuar niveli i 

pikëzimit, nga 391 që është propozuar fillimisht, pasur parasysh kundërshtimet e 

paraqitura dhe provat e paraqitura nga gjyqtarja, ka kaluar në 396 pikë. Gjithsesi është 

për diskutim, në rast se kanë kolegët. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, me sa duket nuk kemi diskutime nga kolegët. E 

hedhim në votim me gjithë propozimin e relatores. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.05.2022 

67 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm” - 396 pikë. 

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 11.05.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për planin strategjik të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë (2022-

2024)”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:06 

dhe mbaroi në orën 13:38. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës: 

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. Denisa Varfi, përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për planin strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor për 

sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë (2022-2024)”, i përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Sipas rendit të ditës, kalojmë në projekt–aktin tjetër. 

Projekt–akti i radhës ka të bëjë me planin strategjik për sistemin gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë për vitin 2022–2024. 

Bazuar në nenin 81, të Ligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të 

ndryshuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, harton, 

miraton dhe zbaton një plan strategjik për sistemin gjyqësor.  

Tashmë, dy vite pas hartimit dhe miratimit të planit të parë strategjik (2019–2020) 

i cili synonte, ndër të tjera, ngritjen dhe funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, lindi 

nevoja për hartimin e një plani të ri. Ky plan i ri, hartuar në bashkëpunim me Projektin 

Drejtësi për të gjithë i USAID dhe Fondacionin Ndërkombëtar për Sistemet Elektorale 

(IFES), por që duhet të reflektonte krahas nevojave aktuale të sistemit gjyqësor edhe 

sfidat e KLGJ–së drejt konsolidimit të tij institucional. 

Gjatë periudhës së ardhshme strategjike, pritet që peizazhi në të cilin gjykatat 

ushtrojnë veprimtarinë e tyre të pësojë ndryshime të dukshme (projekti për riorganizimin 

e gjykatave dhe kompetencave të tyre tokësore). Miratimi dhe zbatimi i hartës së re 

gjyqësore së bashku me sfidat e pandemisë dhe ato të procesit të vetting–ut, që ende 
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vijojnë, dhe përpjekjet për të përmirësuar urat e komunikimit me publikun janë në qendër 

të planit të ri strategjik 2022–2024.   

Puna për hartimin e këtij dokumenti strategjik ka vijuar mbi themelet tashmë të 

ngritura të institucionit të KLGJ–së në përputhje me vizionin e tij strategjik. Mësimet e 

marra gjatë viteve të fundit kanë treguar qartë, se si dhe ku, duhet të përqendrohet 

vëmendja e institucionit në mënyrë që të ndikojë drejtpërdrejt në ndërtimin e një sistemi 

gjyqësor sa më të pavarur, efiçent, llogaridhënës dhe transparent. Gjithashtu, me qëllim 

hartimin e një plani sa aktual, po aq edhe koherent e vizionar, është marrë në konsideratë 

edhe shkalla e realizimit të planit strategjik 2019–2020. Ky plan, ndonëse zbatuar në 

kushte të vështira si tërmeti, pandemia Covid–19, apo mungesat e theksuara në burime 

njerëzore në sistem, vlen të theksohet se është realizuar me sukses në masën 75%. 

Me qëllim për të siguruar harmonizimin e plotë me politikat e përgjithshme 

shtetërore për sistemin e drejtësisë, plani strategjik 2022–2024 është konsultuar me një 

seri dokumentash të tjerë referues përfshirë: Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe 

Integrim 2015–2020, Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2021–2023, Strategjinë e 

Reformës në Administratën Publike, si dhe Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe 

planin e saj të veprimit 2021–2025.  

Gjithashtu, në vazhdën e përpjekjeve të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin 

Evropian është parë i domosdoshëm edhe konsultimi i dokumenteve të tillë si 

Marrëveshja e Stabilizim Asocimit dhe Instrumenti i Asistencës së Para – anëtarësimit 

(IPA II) 2014–2020, sikurse edhe Progresraporti i Komisionit Evropian 2021 për 

Shqipërinë.  

Hartimi i planit të ri strategjik synon të përqendrojë përpjekjet e KLGJ–së në 

synime strategjike të cilat përputhen me vizionin dhe vlerat e institucionit, në përmbushje 

të misionit të tij për ndërtimin, udhëheqjen dhe qeverisjen e një gjyqësori me 

performancë të lartë, që synon ekselencën dhe meriton besimin e publikut.   

Plani strategjik 2022–2024 përmban objektiva ambicioze, të cilat dëshmojnë 

qartësisht që KLGJ–ja po hyn tashmë në një fazë më të konsoliduar. Vendosmëria e 

Këshillit për përmirësimin e performancës së gjyqësorit në të gjitha nivelet materializohet 

plotësisht në pesë synimet strategjike, të cilat janë:  
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Synimi 1: Vijimi i zbatimit të reformave të pushtetit gjyqësor, duke adresuar 

nevojat infrastrukturore dhe administrative (burimet njerëzore) në të gjitha gjykatat. 

Ndryshe nga plani i mëparshëm, ku prioritet ishte rifunksionalizimi i Gjykatës së Lartë, i 

cili pa diskutim vijon të mbetet edhe në vazhdim, një vëmendje e veçantë i është kushtuar 

gjykatave të apelit, qoftë përmes promovimit të gjyqtarëve ashtu edhe rekrutimit të stafit 

mbështetës (ndihmësit ligjorë) pranë këtyre gjykatave. Kjo është një risi e diktuar nga 

situata aktuale në të cilën ndodhet sistemin gjyqësor dhe gjen reflektim të plotë në planin 

e propozuar. 

Synimi 2: Zbatimi dhe monitorimi i standardeve për ekselencë gjyqësore. 

Angazhimi për zbatimin e praktikave më të mira për menaxhimin e burimeve njerëzore 

në të gjitha nivelet e gjyqësorit, duke u përqendruar në standardet që sigurojnë cilësi 

gjyqësore, si dhe ngritja e mekanizmave monitorues për zbatimin e etikës profesionale 

nga gjyqtarët, është në thelb të misionit të KLGJ–së. Për rrjedhojë, tani më shumë se 

kurrë, themelet e hedhura gjatë planit të parë strategjik do duhet të konsolidohen edhe më 

shumë, dhe këto standarde do duhet të brendësohen si në mënyrë vertikale, ashtu edhe 

horizontale në sistemin tonë gjyqësor, duke prekur jo vetëm trupën gjyqësore, por edhe 

administratën e saj. 

Synimi 3: Ofrimi efikas i shërbimeve dhe funksionimi më i mirë i gjykatave. Ky 

synim fokusohet tek përmirësimi i ofrimit të shërbimeve përmes miratimit dhe zbatimit të 

hartës së re gjyqësore, novacionit dhe forcimit të strukturave, si dhe sistemeve të 

teknologjisë që garantojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale. Në 

këtë plan strategjik gjen vend koncepti i gjykatës si shërbim, e si i tillë sikurse çdo 

shërbim tjetër edhe shërbimet gjyqësore do duhet të maten kundrejt parimit të efiçencës. 

Ndaj në dallim nga plani i mëparshëm strategjik, i cili synonte funksionalitetin e 

gjykatave, plani strategjik 2022–2024 vendos theksin tek rritja e efiçencës së gjykatave 

përmes digjitalizimit të shërbimeve gjyqësore dhe vijimit të zbatimit të hartës së re 

gjyqësore. Për herë të parë, si pjesë e këtij synimi është përfshirë edhe përmirësimi i 

kapaciteteve organizative të KLGJ–së dhe gjykatave për t’iu përgjigjur situatave të 

krizave dhe për të ruajtur funksionalitetin në kushtet e emergjencave, gjë e cila u diktua si 

pasojë e pandemisë së shkaktuar nga Covid–19.  
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Synimi 4: Fuqizimi i kapaciteteve të brendshme të KLGJ–së është një synim i cili 

do vijojë të mbetet prioritet edhe në vitet e ardhshme. Ky synim fokusohet tek zhvillimi i 

qëndrueshëm i kapaciteteve institucionale të Këshillit, përfshirë kërkimin e burimeve të 

përshtatshme buxhetore, me qëllim përballimin me sukses të sfidave të sistemit gjyqësor. 

Synimi 5: Përmirësimi i ndërveprimit midis gjyqësorit, partnerëve tanë dhe 

publikut, përmes zbatimit dhe përmirësimeve të vazhdueshme të strategjive të 

komunikimit. Gjatë planit të parë strategjik, ne kemi ndërtuar themelet e një komunikimi 

transparent me publikun, i cili për shkak të dinamikave që mbart procesi i komunikimit, 

është e nevojshme të konsolidohen. Fokusi i këtij synimi mbetet përmirësimi i 

komunikimit me publikun dhe median për të siguruar një marrëdhënie që nuk mbetet 

thjesht dhe vetëm në nivelin e komunikimit transparent. Përkundrazi, tashmë komunikimi 

me publikun dhe median do duhet të jetë proaktiv, informues dhe cilësor për të afruar 

gjithnjë e më shumë publikun me gjyqësorin dhe veprimtarinë e tij, përmes partneritetit 

me aktorë të shoqërisë civile. 

Këto synime zbërthehen më tej në tabelën e plan veprimit në objektiva dhe masa 

konkrete, duke përcaktuar qartësisht njësitë zbatuese, si dhe indikatorët matës cilësorë 

dhe sasiorë për vlerësimin e rezultateve në një hark kohor të përcaktuar.  

Dy elementë të rëndësishëm, që plani strategjik dhe ai i veprimit parashikojnë, 

janë: 

1. Mënyra e monitorimit të zbatimit të vetë planit, duke parashikuar strukturën 

përgjegjëse zbatuese, raportimin periodik për progresin e arritur dhe mekanizmin e 

rishikimit dhe transparencës ndaj publikut.  

2. Parashikimi buxhetor i cili përcakton mundësitë objektive për realizimin e 

planit (objektivave) dhe evidenton mungesat financiare të cilat kërkojnë financim në të 

ardhmen. Aktualisht, rreth 40% e nismave të parashikuara në plan do të mbulohen nga 

buxheti i shtetit. Për pjesën e aktiviteteve të pambuluara me fonde publike, KLGJ-ja do të 

koordinojë përpjekjet me donatorë dhe partnerë ndërkombëtar për të mundësuar 

mbështetjen e nevojshme financiare, sikurse ka bërë edhe më parë.  

Procesi i hartimit dhe konsultimit të planit strategjik: 

Plani strategjik 2022–2024 dhe plani i tij i veprimit janë hartuar në harkun kohor 

shtator 2020 – dhjetor 2021. Përmbajtja e këtyre dy dokumenteve i është nënshtruar një 
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procesi të kujdesshëm draftimi dhe konsultimi (kontrolli), ku janë përfshirë jo vetëm 

anëtarët e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, por të gjithë 

anëtarët e Këshillit si pjesë integrale e këtij procesi.  

Për t’u siguruar mbi koherencën, vlefshmërinë dhe përfaqësimin e këtyre 

dokumenteve strategjike, ato i janë nënshtruar konsultimeve si brenda sistemit gjyqësor 

ashtu edhe jashtë tij, për të arritur në këtë draft të konsoliduar. Në mënyrë të 

përmbledhur, fazat e konsultimit të këtij plani strategjik janë si më poshtë vijon: 

1. Cikli parapërgatitor – fazë gjatë të cilës u bë diskutimi mbi planifikimin 

strategjik dhe që u orientua në dy akse kryesore:  

a) Diskutim me trupën gjyqësore, për të njohur më nga afër mendimet e tyre mbi 

zbatimin e planit të mëparshëm strategjik dhe cilat duhet të ishin prioritetet për të 

ardhmen.  

b) Diskutim me anëtarët e Këshillit (nëntor 2020). 

Për të siguruar përfaqësimin e duhur të nevojave të gjyqtarëve dhe gjykatave, 

fillimisht janë zhvilluar takime të drejtpërdrejta në terren me trupën gjyqësore, takime të 

cilat për shkak të pandemisë së shkaktuar nga Covid–19 u transferuan në takime 

konsultative përmes platformave elektronike apo me grupe më të vogla përfaqësuesish të 

trupës gjyqësore. Takime të tilla janë zhvilluar me disa prej gjykatave të rretheve 

gjyqësore, si dhe gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm si Vlorë, Gjirokastër, 

Korçë, etj.  

Për shkak të kufizimit që solli pandemia, KLGJ–ja në bashkëpunim me Projektin 

Drejtësi për të gjithë (USAID), hartoi një pyetësor mbi planifikimin strategjik i cili iu 

shpërnda fizikisht dhe elektronikisht të gjithë trupës gjyqësore. Ky pyetësor  ndër të tjera 

kërkonte identifikimin e sfidave me të cilat përballej sistemi gjyqësor, si dhe opinionin e 

gjyqtarëve mbi orientimin strategjik që duhet të ndiqte Këshilli për adresimin e këtyre 

sfidave. 

Gjatë seancave konsultative me anëtarët e komisioneve të përhershme të Këshillit, 

këta të fundit parashtruan idetë e tyre konkrete mbi prioritetet e KLGJ–së për 3 (tre) vitet 

e ardhshme parë nga prespektiva e secilit prej komisioneve të përhershme, nga 

prespektiva e KLGJ–së si organi qeverisës i sistemit gjyqësor si dhe prespektiva e 

publikut.   
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Konsultimi i Brendshëm: 

Mbështetur në feedback–un dhe informacionin e marrë nga faza paraprake, u 

hartua drafti i parë i planit strategjik, i cili ishte produkt i drejtpërdrejt nga procesi i 

diskutimeve me trupën gjyqësore dhe anëtarët e Këshillit. Krahas faktit që ishte vijim i 

planit të mëparshëm strategjik, ky draft rezonoi jo vetëm me gjendjen aktuale të sistemit 

gjyqësor, por edhe me sfidat që pritet të përballet sistemi në të ardhmen e afërt.  

Me qëllim për të siguruar një qëndrim të unifikuar, drafti i parë iu nënshtrua një 

cikli të dytë konsultimi me të gjithë anëtarët e Këshillit, si dhe me trupën gjyqësore. Ky 

cikël i dytë ndihmoi në përmirësimin dhe konsolidimin e draftit të parë të planit strategjik 

dhe zbërthimin e tij në një plan veprimi, me masa konkrete dhe afate të përcaktuara 

kohore për realizimin e tyre.  

Konsultimi Publik: 

Krahas respektimit të kuadrit ligjor në fuqi, por mbi të gjitha në funksion të një 

qasjeje tërësisht transparente dhe bashkëpunuese me shoqërinë civile, Këshilli gjatë 

muajit mars – prill 2021 inicioi konsultimin publik me: 15 organizatat e shoqërisë civile, 

që veprojnë në fushën e drejtësisë dhe mbrojnë të drejtat e grupeve në nevojë, për të 

siguruar transparencë dhe reflektuar perspektivën e qytetarëve në këto dokumente 

strategjik për Këshillin dhe sistemin gjyqësor; partnerët ndërkombëtarë si Misioni 

Euralius V, OSBE, Delegacioni i BE–së dhe Këshilli i Evropës (SEJ III), si një mënyrë 

për të dakordësuar agjendat, por edhe për të prodhuar sinergji në funksion të garantimit të 

një drejtësie efiçente dhe pa vonesa për qytetarët shqiptarë; gjithashtu, gjatë këtij procesi, 

Këshilli ka bashkërenduar punën edhe me aktorë të tjerë në fushën e drejtësisë, e sidomos 

me Ministrinë e Drejtësisë, bashkëpunim ky që vjen në kuadër të hartimit të Strategjisë 

Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021–2025 (SND II), për të garantuar koherencë midis 

këtyre dy dokumenteve strategjikë; për herë të parë, Këshilli në bashkëpunim me 

Qendrën Ndërkombëtare për Ndërmarrjet Privat (CIPE) e ka diskutuar planin strategjik 

edhe me sektorin privat, si një ndër aktorët më vital në përdorimin e shërbimeve 

gjyqësore. Për këtë qëllim, janë zhvilluar takime konsultative me përfaqësues të 

komunitetit të biznesit, të cilët propozuan rekomandime konkrete lidhur me mënyrën sesi 

procedurat gjyqësore mund të thjeshtëzohen. Kjo me qëllimin e vetëm për të krijuar një 

mjedis sa më favorizues për sektorin privat dhe për investitorët e huaj.   
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Nga ky proces konsultimi janë adresuar një pjesë e qenësishme e rekomandimeve 

të cilat Këshilli i ka marrë në konsideratë dhe tashmë gjejnë reflektim në planin strategjik 

si dhe planin e tij të veprimit.  

Gjithashtu, në zbatim të nenit 81, të Ligjit nr. 115/2016, të ndryshuar, dhe në 

vijim të praktikës tashmë të konsoliduar të bashkëpunimit institucional, plani strategjik 

është dakordësuar edhe me Ministrinë e Drejtësisë (shkresa nr.{...} prot., datë 3.03.2022).  

Sa më sipër, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i 

propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor:  

Miratimin e projektvendimit “Për planin strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë (2022–2024)”. 

Nëse keni ndonjë diskutim, përveç atyre që ne kemi konsumuar bashkërisht gjatë 

procesit të hartimit? 

Nëse jo, kalojmë në miratimin e këtij dokumenti të rëndësishëm strategjik.  

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. Miratimin e planit strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për sistemin 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, viti 2022 – 2024, sipas tekstit bashkëlidhur.  

Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Me kaq po e mbyllim mbledhjen plenare të ditës së sotshme. 

Ju uroj ditë mbarë! 
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Naureda Llagami: Përpara se ta mbyllim, nga ana e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, ndërkohë që ishim në mbledhje, janë përcjellë edhe disa kërkesa të ardhura nga 

gjykatat për sa i përket nevojave që kanë për caktim gjyqtarësh. 

Kam për diskutim, nëse nga ana juaj mund të shihet sot materiali dhe preferoni që 

ta diskutojmë po sot, apo mendoni për ditën e nesërme? 

 

Klodian Kurushi: Meqenëse unë isha promotori i një propozimi, unë do të 

sugjeroja që ta lëmë ditën e nesërme. Nuk janë raste krejtësisht urgjente, që caktimi i 

gjyqtarëve të lidhet me natyrën urgjente dhe të kërkohet të shqyrtohet ditën e sotme. 

Kështu që, nëse kolegët bien dakord, unë do të propozoja për ditën e nesërme. Ndoshta 

është ditë më e lirë dhe materialet kemi kohë të mjaftueshme për t’i parë, dhe pastaj i 

kalojmë në diskutim. 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Klodi për sqarimin. 

Atëherë caktojmë për ditën e nesërme një orar që t’ i marrim në shqyrtim këto. 

Faleminderit që të gjithëve!   

Punë të mbarë! 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 

 

 


