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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 30.06.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për rishpërndarjen e 

fondeve buxhetore, në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”, për vitin buxhetor 2022”, 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:14 dhe mbaroi në orën 14:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Xhevdet Haxhiu, Drejtor Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit 

(në sallë). 

3.Lorena Gerveni, Drejtore në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Markela Biba, Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për rishpërndarjen e fondeve buxhetore, në programin 

03310 “Buxheti Gjyqësor”, për vitin buxhetor 2022”, përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 Pas trajtimit të tre çështjeve të rendit të ditës të cilat u shqyrtuan vetëm në 

prezencën e anëtarëve të Këshillit, vijon mbledhja me rendin e ditës dhe konkretisht me 

çështjen me numër rendor 4 e cila ka për objekt rishpërndarjen e fondeve buxhetore, në 

programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”, për vitin buxhetor 2022. Fjala i jepet zotit Haxhiu.  

 

Xhevdet Haxhiu: Atëherë, faleminderit! 

Të nderuar anëtarë, në lidhje me relacionin me rishpërndarjen e fondeve 

buxhetore, në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”, për vitin 2022, struktura përgjegjëse 

për administrimin e buxhetit në KLGJ, në mbështetje të legjislacionit për “Për 
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Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” në tërësi ka bërë një 

analizë të situatës buxhetore për sistemin gjyqësor. 

Pas një analize të bërë në lidhje me situatën aktuale të buxhetit në sistemin 

gjyqësor ka lindur nevoja e rishpërndarjes së fondeve buxhetore duke u bazuar në 

kërkesat e disa nga gjykatat të cilat kanë disponuar me aktet e tyre që kanë fonde të lira 

dhe disa kërkesa që kanë nevojë për fonde buxhetore për vitin në vazhdim. 

Kështu, në shpenzime personeli (paga), Gjykata e Apelit Korçë ka kërkesa për 

shpenzime në personel në vlerën 1 150 mijë lekë; Gjykata e Apelit Tiranë, në vlerën 

2,000 mijë lekë; Gjykata e Apelit të Posaçëm ka 12,000 mijë lekë; Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Berat ka 300 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër, 2,900 mijë lekë; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin në masën 550 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Lezhë 100 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, 600 mijë lekë; Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë {...}, 200 mijë lekë; Gjykata e Lartë ka bërë një 

kërkesë për shtesë fondesh buxhetore në shpenzime personeli në vlerën 14,800 mijë lekë, 

e cila vjen si rezultat i daljes së vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 153, datë 

11.03.2022 “Për një shtesë në Vendimin nr. 656 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit 

të anëtarëve të këshillave, bordeve ose komisioneve të përhershme të njësive të qeverisjes 

qendrore”, të ndryshuar. Kështu që, në analizën që është bërë, duke qenë se në shpenzime 

personeli Gjykata e Lartë ka fonde të lira, propozojmë që të kalojnë nga shpenzime 

personeli në shpenzime operative vlera 14 800 për të cilën do përballohen shpenzimet për 

anëtarët e KED-it për vitin 2021; po ashtu edhe pagesa që parashikon për vitin buxhetor 

në vazhdim 2022. 

Këto fonde i kemi marrë fonde të lira nga Gjykata Administrative e Apelit, nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Kukës.  

Po kështu, si pjesë përbërëse në shpenzimet korrente janë edhe shpenzime për 

mallra e shërbime. Edhe këtu, disa gjykata, duke u nisur nga akti normativ i marsit 2022, 

nr. 3, që bëri disa shkurtime në buxhetin e gjykatave për sa i përket mallrave dhe 

shërbimeve të tjera (pra shpenzime operative 602), ka lindur nevoja për disa shtesa në 

këto shpenzime. Kështu, Gjykata e Apelit Vlorë ka kërkuar 732 mijë lekë (ka të bëjë me 

një dëmshpërblim të një ish-gjyqtari); Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka kërkuar një 
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fond prej 600 mijë lekë (edhe ky për dëmshpërblim ish-gjyqtari); Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Fier ka kërkuar fonde 550 mijë lekë (edhe kjo për vendim gjyqësor); Gjykata e 

Apelit Tiranë ka bërë një kërkesë për shtesë fondesh në 4,000 mijë lekë (argumentuar me 

rritjen e çmimeve në shpenzime operative – cituar kjo në relacionin përkatës); Gjykata e 

Apelit Vlorë ka kërkuar një fond shtesë ,768 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat 

900 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier 600 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Korçë 2,300 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës 200 mijë lekë; Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Kurbin 900 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë 1,100 mijë 

lekë; Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër 200 mijë lekë. 

Për sa më sipër, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, 

pasi mori në shqyrtim dhe miratoi relacionin e përgatitur nga Departamenti i 

Administrimit dhe Programimit të Buxhetit, i propozon seancës plenare, shqyrtimin dhe 

miratimin e rishpërndarjes (transferimit) së fondeve buxhetore, në shpenzime korrente, 

programi 03310 “Buxheti Gjyqësor”, për vitin buxhetor 2022, sipas pasqyrës nr. 1, 

bashkëlidhur. 

Po kështu edhe në shpenzime kapitale (investime), për sa i përket programit 

buxhetor, kanë lindur disa nevoja edhe për transferimin por edhe për rishpërndarje 

fondesh, duke qenë se rezultojnë fonde të lira në Gjykatën e Apelit Vlorë, në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Shkodër, në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë, në Gjykatën e 

Apelit Shkodër. 

Kërkesë për fonde shtesë në shpenzime kapitale, gjatë këtij viti buxhetor ka 

paraqitur: Gjykata e Apelit Tiranë (2,000 mijë lekë); Gjykata e Posaçme e Shkallës së 

Parë (600 mijë lekë); Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka kërkuar një transferim nga një 

kod produkti në një kod tjetër projekti, kështu që edhe kjo është marrë parasysh dhe është 

miratuar (është brenda fondit buxhetor të vetë gjykatës që ka për shpenzime kapitale gjatë 

vitit buxhetor 2022). 

Për sa më sipër, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, 

pasi mori në shqyrtim dhe miratoi relacionin e përgatitur nga Departamenti i 

Administrimit dhe Programimit të Buxhetit, i propozon seancës plenare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, shqyrtimin dhe miratimin e rishpërndarjes së fondeve buxhetore, në 
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shpenzime kapitale (investime), programi 03310 “Buxheti Gjyqësor”, për vitin buxhetor 

2022, sipas pasqyrës nr. 2, bashkëlidhur.  

Faleminderit për vëmendjen. 

   

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Haxhiu! 

Keni ndonjë diskutim apo pyetje të nderuar anëtarë? 

Nëse s’keni diskutime dhe pyetje, atëherë po e kalojmë në votim projektvendimin 

përkatës. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Ilir Rusi: Yllka! 

(Zonja Rupa është e lidhur “online” nëpërmjet platformës nga zyra e saj. Vota e 

zonjës Rupa për shkak të një problemi teknik nuk është bërë e mundur nëpërmjet audios. 

Vota e saj u bë e mundur nëpërmjet chat-it të platformës. Për efekt të procesverbalit, vota 

e zonjës Rupa e cila është shprehur konkretisht “Vota ime për pikat 4 dhe 5 të rendit të 

ditës është PRO!”, i bashkëlidhet e printuar procesverbalit të sigluar.) 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Atëherë, projektvendimi i votuar u kthye në vendim “Për rishpërndarjen e fondeve 

buxhetore, në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”, për vitin buxhetor 2022”. 

Në referencë të bazës ligjore, Këshilli vendosi: 

 1. Miratimin e rishpërndarjes (transferimit) së fondeve buxhetore, në shpenzime 

korrente, në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”, për vitin buxhetor 2022, sipas 

pasqyrës nr. 1, bashkëlidhur.  
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2. Miratimin e rishpërndarjes (transferimit) së fondeve buxhetore, në shpenzime 

kapitale (investime), në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”, për vitin buxhetor 2022, 

sipas pasqyrës nr. 2, bashkëlidhur.  

3. Me zbatimin e këtij vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 30.06.2022 (Pika 5) 

7 

 

 

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 30.06.2022) 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për shpërndarjen e 6 

(gjashtë) copë motoçikletave nëpër disa gjykata”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:14 dhe mbaroi në orën 14:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Xhevdet Haxhiu, Drejtor Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit 

(në sallë). 

3.Lorena Gerveni, Drejtore në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Markela Biba, Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shpërndarjen e 6 (gjashtë) copë motoçikletave nëpër 

disa gjykata”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

 

 Ilir Rusi: Kalojmë tek pika 5. 

Zoti Xhoda, mund të vazhdosh! 

 

 Xhevdet Haxhiu: Faleminderit edhe një herë. 

 Të nderuar anëtarë! 

 Në lidhje me relacionin mbi shpërndarjen e motoçikletave pranë disa gjykatave, ju 

bëj me dije se gjatë vitit buxhetor 2022 ishin parashikuar blerja e 6 motoçikletave, bazuar 

në kërkesat e ardhura nga gjykatat gjatë fazës së përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 

2022. Kjo blerje u realizua nga njësia përgjegjëse për menaxhimin e shërbimeve 

administrative pranë KLGJ-së, ku me datë 13.05.2022 u bë marrja në dorëzim e tyre dhe 

u bënë hyrje në magazinën e KLGJ-së. 
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Gjatë kërkesave buxhetore për vitin 2022, patën paraqitur kërkesa 4 gjykata: 

Gjykata e Apelit Tiranë për 2 (dy) copë, Gjykata e Apelit Shkodër për 1 (një) copë, 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë për 2 (dy) copë dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës 

për 1 (një) copë. 

Struktura përgjegjëse për menaxhimin e investimeve bëri një analizë dhe bazuar 

në kërkesat e sipërcituara, vlerësoi si më poshtë:  

Për të gjithë gjykatat, përveç Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, t’i plotësohen 

nevojat. Mosplotësimi i nevojës për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës për 

motoçikletën, vjen si rezultat se gjatë vitit 2021, kërkesat e kësaj gjykate janë plotësuar 

me 2 (dy) copë motoçikleta. Kështu që, sot, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka në 

inventar 3 (tre) motoçikleta dhe nevojat e saj aktualisht janë të plotësuara. 

Duke marrë shkas se gjatë fazës së parë të përgatitjes së PBA-së 2023 – 2025, ka 

bërë kërkesë për një motoçikletë Gjykata e  Rrethit Gjyqësor Kavajë, kërkesë e cila do të 

merrej parasysh gjatë vitit buxhetor 2023, struktura përgjegjëse vlerëson se motoçikleta e 

programuar për të kaluar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, t’i kalojë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

Për sa më sipër, bazuar në ligjin nr. 10296, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” dhe Udhëzimin nr. 30, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, Komisioni i Planifikimit Strategjik, pasi mori në shqyrtim dhe miratoi relacionin 

e përgatitur nga Departamenti i Administrimit dhe Programimit të Buxhetit, i propozon 

seancës plenare të Këshillit, shqyrtimin dhe miratimin e shpërndarjes së motoçikletave, si 

më poshtë vijon: 

Gjykatës së Apelit Tiranë 2 copë, Gjykatës së Apelit Shkodër 1 copë, Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë 2 copë, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, 1 copë. 

Duke ju falënderuar për vëmendjen. 

 

Ilir Rusi: Të nderuar kolegë, aktet përkatëse i keni përpara. 

Keni ndonjë diskutim apo pyetje përpara se të kalojmë në votim. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 
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 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Ilir Rusi: Yllka! 

(Zonja Rupa është e lidhur “online” nëpërmjet platformës nga zyra e saj. Vota e 

zonjës Rupa për shkak të një problemi teknik nuk është bërë e mundur nëpërmjet audios. 

Vota e saj u bë e mundur nëpërmjet chat-it të platformës. Për efekt të procesverbalit, vota 

e zonjës Rupa e cila është shprehur konkretisht “Vota ime për pikat 4 dhe 5 të rendit të 

ditës është PRO!”, i bashkëlidhet e printuar procesverbalit të sigluar.) 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Atëherë, vendim “Për shpërndarjen e 6 (gjashtë) copë motoçikletave nëpër disa 

gjykata”. 

Në referencë të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

 1. Miratimin e rishpërndarjes së 6 (gjashtë) copë motoçikletave, në disa gjykata, si 

më poshtë: në Gjykatën e Apelit Tiranë, 2 (dy) copë; në Gjykatën e Apelit Shkodër, 1 

(një) copë; në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, 2 (dy) copë; në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kavajë, 1 (një) copë. 

2. Me zbatimin e këtij vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 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 30.06.2022) 

 

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

së gjyqtarit {...}, për vijimin e ushtrimit të veprimtarisë jashtë funksioni me pagesë”, 

relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:14 dhe mbaroi në orën 14:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2.Lorena Gerveni, Drejtore në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

3. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Markela Biba, Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e kërkesës së gjyqtarit {...}, për vijimin e 

ushtrimit të veprimtarisë jashtë funksioni me pagesë”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

 Ilir Rusi: Në vijim të rendit të ditës kemi pikën 6, për të cilën relatorë është zonja 

Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

Po vijoj me relacionin për projektvendimin “Për miratimin e kërkesës së gjyqtarit 

{...} për vijimin e ushtrimit të veprimtarisë jashtë funksionit me pagesë”. 

Z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, aktualisht ushtron 

veprimtari këshillimore pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Kjo veprimtari 

është lejuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr.  121, datë 29/03/2022, ku 

është vendosur: 

1. Miratimin e kërkesës së z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

{...}, për ushtrimin e veprimtarisë së paguar jashtë funksionit, të këshillimit ligjor pranë 
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Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg, me shkëputje nga ushtrimi i 

detyrës së gjyqtarit, për periudhën 04.04.2022 deri 01.07.2022. 

2. Periudha e ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit,  të këshillimit 

ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg, përbën vjetërsi në 

detyrë si magjistrat. 

3. Gjatë kohës së ushtrimit të veprimtarisë jashtë funksionit, gjyqtari z. {...}, 

përfiton pagën si dhe pagesën e kontributeve për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe 

për pensionin suplementar. 

4. Rindarjen me short të gjitha çështjeve që gjyqtari {...} ka në shqyrtim në datë 

04.04.2022. 

5. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtarit {...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}. 

6.Lidhur me efektet financiare të vendimit është ngarkuar Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor {...}.  

Në datë 23.05.2022, është regjistruar në Këshillin e Lartë Gjyqësor një kërkesë 

tjetër e z. {...}, me objekt dhënien e lejes së veçantë të papaguar, për punësim të 

përkohshëm në pozicionin e këshilltarit ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut, Strasburg, për periudhën 1 korrik 2022 deri në 31 dhjetor 2022. 

Në kërkesën e tij z. {...} parashtron se gjatë periudhës së atashimit (të qenit në 

dispozicion) si këshilltar ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, për 

shkak të nevojës dhe ngarkesës, i është propozuar nga autoritetet respektive pranë 

gjykatës, zgjatja e lejes dhe punësimi i përkohshëm pranë saj, në pozicionin e këshilltarit 

ligjor, deri në fund të vitit 2022. Sipas gjyqtarit, punësimi i përkohshëm pranë Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut përbën një mundësi të vetme, të papërsëritshme dhe 

shumë të mirë për kualifikimin e tij profesional si magjistrat, pasi të dy palët përfitojnë në 

mënyrë të ndërsjellët nga menaxhimi, përvoja  dhe njohja e ligjit të brendshëm e 

Konventës Evropiane. 

Gjyqtari i ka bashkëlidhur kërkesës së tij kërkesën e autoriteteve të Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut me datë 19 maj 2022, drejtuar KLGJ-së, për zgjatjen e 

lejes së qëndrimit të z. {...} pranë kësaj gjykate, duke theksuar ndër të tjera se: “... 

Kontributi i z. {...} në procedimin e çështjeve kundër Shqipërisë dhe njohuritë e tij e tij të 

përditësuara të ligjit shqiptar kanë qenë shumë të vlefshme për Sekretarinë dhe Gjyqtarët 
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e kësaj gjykate. Ai punon me shumë efektivitet dhe këshillat e tij janë vlerësuar shumë 

nga kolegët e tij dhe në veçanti nga gjyqtari i zgjedhur në respekt të Shqipërisë. Unë do 

isha mirënjohës nëse z. {...} do t’i zgjatej leja nga administrimi gjyqësor i çështjeve 

shqiptare, në mënyrë që t’i mundësohej atij të pranonte ofertën tinë për punësim të 

përkohshëm.”. 

Në datë 03.06.2022, është regjistruar në KLGJ, nëpërmjet postës elektronike, një 

kërkesë shtesë e z. {...} për plotësim të dokumentacionit dhe saktësim lidhur me 

aktivitetin profesional për të cilin ai kërkon miratimin e Këshillit. Konkretisht, në këtë 

kërkesë të tij, lidhur me natyrën e veprimtarisë në të cilën kërkon të angazhohet, z. {...} 

ka saktësuar se: “..pasi u njoha me përmbajtjen e aktivitetit që më është propozuar të 

angazhohem, ju bëj me dije se gjatë zhvillimit të periudhës së atashimit (që është e 

papaguar, bëhet fjalë kryesisht për një angazhim teorik, kërkimor në çështjet ligjore, dhe 

njohja vetëm me rastet e Shqipërisë dhe standardet e zbatuara), nga ana e Gjykatës 

Evropiane, për shkak të nevojës dhe ngarkesës që ka kjo gjykatë për çështjet që kanë të 

bëjnë me Shqipërinë, më është bërë një propozim-kërkesë për zgjatjen e lejes, duke më 

ofruar një periudhë angazhimi, ku ndërthuren kualifikimi dhe ushtrimi i një veprimtarie të 

përkohshme në rolin e këshilltarit ligjor, duke kaluar një periudhë kualifikimi praktike, 

përmes trajnimesh dhe nxënieje nëpërmjet ushtrimit me çështje konkrete... Prandaj 

saktësoj se kërkesa ime për zgjatjen e lejes dhe miratimin e propozimit të Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut në thelb ka për objekt angazhimin tim për 

administrimin e çështjeve pra një veprimtari që krahas angazhimit, është e ndërthurur me  

trajtime jo teorike e të përgjithshme, por me trajnime praktike të zbatuara për çështje 

konkrete, duke mësuar dhe nxënë nga rastet e praktikës duke u këshilluar me rangun e 

juristëve të punësuar pranë kësaj gjykate... ”. 

Bashkëlidhur kërkesës si më sipër z. {...} ka dërguar një kopje të kalanderit të 

trajnimeve i cili përmban aktivitetet profesionale për muajt maj – dhjetor 2022.  

Në datë 07.06.2022, është dërguar prej tij mendimi i zëvendëskryetarit të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...} mbi kërkesën e z. {...}, informacion i cili është dërguar 

elektronikisht por edhe fizikisht pranë KLGJ-së. Në këtë akt, zëvendëskryetari i gjykatës, 

në referim të parashikimeve të ligjit për statusin, jep pëlqimin e tij për miratimin e 
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kërkesës për dhënie leje për gjyqtarin {...},  për t’u angazhuar si këshilltar ligjor pranë 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Lidhur më këtë kërkesë, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

vlerëson se: 

Pavarësisht se objektin e kërkesës gjyqtari e titullon “Kërkesë për dhënie leje të 

veçantë, të papaguar, për punësim të përkohshëm si këshilltar ligjor pranë Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, saktësuar me tej si “Kërkesë për miratimin e lejes së 

papaguar për të ushtruar në dispozicion të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, për 

periudhën 04.07.2022 deri 31.12.2022 veprimtari praktike e kualifikuese përmes nxënies, 

trajnimeve dhe trajtimit të çështjeve konkrete, në kuadër të kualifikimit profesional dhe 

specializimit”, në thelb kërkesa e tij drejtuar Këshillit, i referohet miratimit të një 

veprimtarie jashtë funksionit me pagesë që ai do të kryejë, veprimtari e cila konsiston në 

ofrimin e këshillimit ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Në këtë 

kuadër, duke konsideruar natyrën e veprimtarisë që kërkohet të ushtrohet të njëjtë me atë 

të miratuar me herët nga Këshilli me vendimin nr. 121, datë 29.03.2022, kërkesa e tij u 

trajtua në përputhje me nenin 143 të Kushtetutës si dhe nenin 9 të Ligjit për Statusin. 

Lidhur me veprimtaritë jashtë funksionit, në nenin 143 të Kushtetutës 

parashikohet se: “Qenia gjyqtar nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër politike ose 

shtetërore, si dhe veprimtari profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës, me përjashtim të 

aktivitetit mësimdhënës, akademik, shkencor, si dhe delegimit pranë institucioneve të 

sistemit të drejtësisë, sipas ligjit.”. Në nenin 9 të Ligjit për Statusin, parashikohet se 

magjistratit i lejohet të kryejë veprimtari jashtë funksionit, me ose pa pagesë, vetëm nëse 

këto veprimtari përmbushin kushtet si më poshtë: 

a) janë në përputhje me dinjitetin e ushtrimit të funksionit; 

b) nuk krijojnë perceptime të ndikimit ose njëanshmëri gjatë ushtrimit të 

funksionit; 

c) nuk bien ndesh me interesat thelbësorë të funksionit, duke mos cenuar afatet 

dhe ushtrimin në mënyrë efiçente të funksioneve; 

ç) nuk bien ndesh me qëllimin për të cilin është ulur ngarkesa e punës; 
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d) në rast se shpërblimi për veprimtaritë jashtë funksionit përfshin çdo lloj dhe 

formë pagese, shpërblim financiar ose kompensim, të cilat nuk tejkalojnë rregullat e 

zakonshme të tregut; 

dh) nuk janë të papajtueshme me ushtrimin e funksionit të magjistratit dhe nuk 

ndalohen sipas këtij ligji”. 

Sa i përket veprimtarive të paguara jashtë funksionit, në pikën 5 të nenit 9, të 

Ligjit për Statusin, parashikohet marrja e miratimit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, para se 

magjistrati të pranojë kryerjen e saj. Ndërkohë në pikën 4, të nenit 9 përcaktohen 

dokumentet që duhet të shoqërojnë kërkesën me shkrim të magjistratit dhe të dhënat e 

domosdoshme që ato duhet të përmbajnë me qëllim vlerësimin mbi bazueshmërinë e 

kërkesës për dhënie miratimi për ushtrimin e veprimtarisë konkrete. 

Në lidhje me procedurën dhe element të tjerë që kanë të bëjnë me trajtimin e 

kërkesës për ushtrimin e veprimtarisë jashtë funksionit, në pikën 10 të nenit 9, të Ligjit 

për Statusin, parashikohet se: “Bazuar në parimin e barazisë dhe të proporcionalitetit, 

Këshilli miraton rregulla të detajuara për veprimtaritë jashtë funksionit”. Këshilli 

aktualisht nuk ka miratuar rregulla të detajuara për veprimtaritë jashtë funksionit të 

gjyqtarëve, për pasojë,  kërkesa e z. {...} u trajtua në përputhje me parashikimet e nenit 

143 të Kushtetutës, nenit 9 të Ligjit për Statusin, duke pasur në vëmendje parimet e 

proporcionalitetit dhe barazisë.  

Miratimi i kërkesës për ushtrimin e një veprimtarie jashtë funksionit, me ose pa 

pagesë, bëhet pas verifikimit dhe vlerësimit të kushteve të përgjithshme, të  parashikuara 

në nenin 9 pika 1 të Ligjit për Statusin. Ndërkohë për ushtrimin e veprimtarive të paguara 

jashtë funksionit, kërkesa me shkrim, bazuar në parashikimet e nenit 9, pika 4 të Ligjit 

për Statusin, duhet të shoqërohet edhe me të dhëna apo dokumentacion lidhur me (i)  

përshkrimin e natyrës dhe kohëzgjatjes së veprimtarisë; (ii) masën e shpërblimit të këtyre 

veprimtarive dhe (iii) ngarkesën në punë të gjyqtarit si dhe përmbushjen në kohë të 

detyrave përgjatë 12 muajve të mëparshëm. 

Në rastin konkret, lidhur me plotësimin e kushteve si më sipër si dhe paraqitjen e të 

dhënave dhe dokumentacionit të nevojshëm për vlerësimin e bazueshmërisë së kërkesës, 

rezulton si vijon: 
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i) Gjyqtari {...} ka paraqitur kërkesë me shkrim në datë 07.06.2022, 

saktësuar dhe plotësuar me kërkesën e datës 03.06.2022, duke kërkuar miratimin e 

Këshillit për ushtrimin e veprimtarisë së këshilltarit ligjor pranë GJEDNJ, duke 

përcaktuar edhe periudhën e ushtrimit të veprimtarisë nga data 01.07.2022 deri në datë 

31.12.2022 (6 muaj); 

ii) Kërkesa përmban përshkrimin e veprimtarisë jashtë funksionit për të cilën 

kërkohet miratimi, si dhe përshkrimin konkret të detyrave kryesore që përfshin ushtrimi i 

veprimtarisë së këshilltarit ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Gjyqtari ka referuar në kërkesën me shkrim, duke e shoqëruar atë dhe me 

dokumentacionin e nevojshëm, se natyra e veprimtarisë e cila synohet të ushtrohet 

konsiston kryesisht në angazhimin për administrimin e çështjeve, veprimtari që krahas 

angazhimit, është e ndërthurur me  trajnime jo teorike e të përgjithshme, por me trajnime 

praktike të zbatuara për çështje konkrete.  

iii) Veprimtaria jashtë funksionit që kërkohet të ushtrohet në rastin konkret, 

është në përputhje me parashikimet e nenit 9, pika 1, shkronja a) të Ligjit për Statusin 

pasi, referuar natyrës së saj, rezulton se ajo përbën një veprimtari e cila nuk cenon 

dinjitetin e funksionit të magjistratit. Po ashtu referuar qëllimit të kësaj veprimtarie, që 

konsiston në kryerjen e detyrave këshillimore, kërkimin ligjor, hartimin e raportimeve 

dhe opinioneve ligjore, trajnimin praktik dhe të çështjeve konkrete, kjo veprimtari 

qartësisht është në përputhje me parashikimet e nenit 143 të Kushtetutës dhe nenit 9, pika 

1 të Ligjit për Statusin; 

iv) Veprimtaria në rastin konkret, duke konsideruar natyrën dhe qëllimin e 

saj, nuk krijon asnjë perceptim të ndikimit ose njëanshmërisë në ushtrimin e funksionit 

gjyqësor, pasi veprimtaria këshillimore pranë një gjykate ndërkombëtare për të drejtat e 

njeriut, jo vetëm që nuk krijon objektivisht dhe as potencialisht ndonjë perceptim për 

njëanshmëri apo ndikim për ushtrimin e funksionit gjyqësor, por përkundrazi përbën një 

vlerë të shtuar në formimin profesional të magjistratit, e cila do të përkthehet në sjelljen e 

një përvojë specifike dhe të dobishme për sistemin gjyqësor shqiptar; 

v) Gjatë kryerjes së saj veprimtaria e këshilltarit ligjor nuk bie ndesh me 

interesat thelbësore të funksionit dhe nuk cenon ushtrimin në mënyrë efiçente të detyrës 

së gjyqtarit, pasi në rastin konkret, për shkak të vendit në të cilin do të ushtrohet kjo 
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veprimtari (jashtë territorit shqiptar) si dhe natyrës së veprimtarisë, ajo do të pasjellë 

ndërprerjen e përkohshme të ushtrimit të funksioneve gjyqësore të gjyqtarit pranë 

gjykatës ku ai ushtron funksionin aktualisht; 

vi) Veprimtaria nuk bie ndesh me qëllimin për të cilin është ulur ngarkesa e 

punës, pasi në rastin konkret, gjyqtari {...} e ka ndërprerë ushtrimin e funksioneve të tij 

që prej vendimit nr. 121, datë 29.03.2022, dhe kështu që ai nuk ka çështje në shqyrtim 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; 

vii) Veprimtaria që gjyqtari do të ushtrojë është një veprimtari e paguar, 

referuar kërkesës së gjyqtarit dhe praktikës së përcjellë nga Gjykata Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut. Në kërkesën e tij si dhe në kërkesën e vetë gjykatës nuk ka të dhëna për 

masën e trajtimin financiar gjatë ushtrimit të veprimtarisë së kërkuar, por referuar të 

dhënave për natyrën e veprimtarisë si dhe përcaktimit të saj si një marrëdhënie punësimi 

të përkohshëm pranë kësaj gjykate, masa e shpërblimit objektivisht do të jetë e njëjtë me 

të gjithë subjektet e tjerë qe ushtrojnë të njëjtin funksion pranë gjykatës. Për pasojë, 

pavarësisht se nuk ka të dhëna për vlerën e shpërblimit mbi këtë veprimtari, për sa kohë 

trajtimi financiar rezulton se do të jetë në formën e pagës mujore për pozicionin respektiv 

të punësimit të përkohshëm, nuk ka vend për vlerësimin nëse ky trajtim tejkalon rregullat 

e zakonshme të tregut, në kuptim të nenit 9, pika 1, shkronja d) të Ligjit për Statusin, pasi 

trajtimi nëpërmjet pagesës mujore për punën e kryer në pozicionin respektiv, prezumohet 

të jetë i barabartë me të gjithë subjektet që ushtrojnë të njëjtin funksion dhe në përputhje 

me rregullimet ligjore përkatëse që Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ndjek në 

përcaktimin e nivelit të shpërblimit për subjektet që atashohen pranë saj;  

viii) Veprimtaria e këshilltarit ligjor të atashuar pranë Gjykatës Evropiane për 

të Drejtat e Njeriut, është e papajtueshme me ushtrimin e funksionit të magjistratit dhe po 

ashtu nuk përbën veprimtari të ndaluar sipas Ligjit për Statusin; 

ix) Sa i përket cenimit të funksionalitetit të gjykatës, sipas mendimit të 

kryetarit të dërguar me shkresën nr. {...} prot., datë 07.06.2022, rezulton se ndërprerja e 

ushtrimit të funksioneve gjyqësore pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, për një 

periudhë 6-mujore nuk cenon funksionalitetin e gjykatës, edhe pse ngarkesa e kësaj 

gjykate, siç parashtrohet në këtë akt, është e lartë për shkak të numrit të reduktuar të 

gjyqtarëve efektivë. Referuar mendimit të kryetarit, rezulton se pavarësisht ngarkesës së 
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gjykatës, numri i gjyqtarëve që ushtojnë funksionin pranë kësaj gjykate si dhe natyra e 

përkohshme e shkëputjes nga ushtrimi i detyrës për z. {...} nuk do të sjellë pasoja të 

dukshme dhe nuk do të rëndojë funksionalitetin e kësaj gjykate. Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, i vetëdijshëm për ngarkesën e përgjithshme 

aktualisht të të gjitha gjykatave, në vlerësimin lidhur me cenimin e funksionalitetit të 

gjykatës, në rastin konkret, veç sa më sipër, merr në konsideratë edhe (i) nevojën për të 

pasur ekspertizën vendase në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe (ii) të 

drejtën e magjistratit për të zhvilluar karrierën e tij dhe për të zgjeruar dhe përditësuar 

dijet nëpërmjet veprimtarive dhe angazhimeve profesionale të pajtueshme me funksionin, 

duke synuar të krijojë një balancë sa më të drejtë mes nevojave të gjykatës dhe të drejtës 

së gjyqtarit për të ushtruar veprimtarinë konkrete, në respektim të parimit të objektivitetit 

dhe proporcionalitetit. 

Për sa më sipër Komisioni vlerëson se kërkesa e z. {...}  për ushtrimin e 

veprimtarisë jashtë funksionit, të këshillimit ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut, për një periudhë tjetër 6-mujore, përmbush kriteret ligjore të 

përcaktuara në nenin 9, të Ligjit për Statusin, veprimtari e cila është në përputhje me 

parashikimet e nenit 143 të Kushtetutës.  

Sa i përket çështjeve gjyqësore, për shkak të disponimit të Këshillit me vendimin 

nr. 121, datë 29.03.2022, është disponuar edhe për rishpërndarjen me short të çështjeve 

që ai ka pasur në shqyrtim, kështu që në këtë moment gjyqtari nuk ka çështje në shqyrtim 

dhe për pasojë nuk ka vend për të disponuar për mënyrën e procedimit të tyre.    

Për sa më sipër, Komisioni i propozon Mbledhjes Plenare: 

-Miratimin e kërkesës së z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, 

për vijimin e ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit, të këshillimit ligjor 

pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg, me shkëputje nga ushtrimi i 

detyrës së gjyqtarit, për periudhën 02.07.2022 deri në 31.12.2022. 

- Periudha e ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit, të 

këshillimit ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg, përbën 

vjetërsi në detyrë si magjistrat. 
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Në lidhje me kompetencën e Mbledhjes Plenare, në kushtet kur nuk kemi ende një 

rregullore që ndan kompetencat vendimmarrëse të komisioneve, kompetenca në këtë rast 

për vendimmarrjen i takon Mbledhjes Plenare. 

Në lidhje me hyrjen në fuqi të aktit, është parashikuar që ai hyn në fuqi menjëherë 

dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit duke qenë një akt administrativ individual. 

Në akt parashikohet edhe e drejta e ankimit në Gjykatën Administrative të Apelit 

sipas dispozitës ligjore. Faleminderit!  

Bashkëngjitur relacionit ju është dërguar edhe e gjithë praktika dokumentare mbi 

të cilën është bërë trajtimi i kërkesës së zotit {...}. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Ukperaj! 

Keni diskutime apo propozime në lidhje me çështjen në fjalë? 

 

Klodian Kurushi: Vetëm një sqarim të vogël kam. Të paktën të jemi të qartë dhe 

të mbahet në procesverbal si shenjë e këtij diskutimi. 

E kuptova, por vetëm për sqarim dhe për ta përsëritur edhe një herë. 

Pagesa e zotit {...} do realizohet nga Gjykata Evropiane për Liritë dhe të Drejtat e 

Njeriut apo jo? 

 

Brikena Ukperaj: Po! 

 

Klodian Kurushi: Jo nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}. 

 

Brikena Ukperaj: Kjo ishte një arsye që nuk u bë ndryshimi i vendimit të 

mëparshëm, por kaluam në një vendim të dytë. Nëse do të parashikohej nga gjykata e... 

do të ishte parashikuar si pjesë e dispozitivit të vendimit. Nuk është. Por në relacion 

sqarohet që pagesa do të bëhet nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Gjithsesi 

kjo është veprimtari jashtë funksionit me pagesë për sa i përket ndarjes që bën ligji – 

veprimtari jashtë funksionit me pagesë – veprimtari jashtë funksionit pa pagesë.  

Klodian Kurushi: Qartë! 
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Ilir Rusi: Ka diskutime apo propozime të tjera? 

Atëherë, kalojmë në votimin e projektvendimit përkatës. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për miratimin e kërkesës së gjyqtarit {...}, për vijimin e ushtrimit të 

veprimtarisë jashtë funksioni me pagesë”. Në referencë të bazës ligjore përkatëse, 

Këshilli vendosi: 

1.Miratimin e kërkesës së z. {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

{...}, për vijimin e ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit, të këshillimit 

ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg, me shkëputje nga 

ushtrimi i detyrës së gjyqtarit, për periudhën 02.07.2022 deri në 31.12.2022. 

2.Periudha e ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit, të këshillimit 

ligjor pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Strasburg, përbën vjetërsi në 

detyrë si magjistrat. 

3.Njoftimin e këtij vendimi gjyqtarit {...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}. 

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

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 
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* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 30.06.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) 

të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, relatore znj. Brikena 

Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:14 dhe mbaroi në orën 14:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2.Lorena Gerveni, Drejtore në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

3. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Markela Biba, Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

 Ilir Rusi: Kalojmë në pikën 7 ku përsëri relatore është zonja Ukperaj! 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit!  

 Në vijim të procedurave të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi nga 

ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit janë dërguar dosjet me aktet e vlerësimit për 

10 gjyqtarë, konkretisht për (citohen emrat e gjyqtarëve). Në këtë kuadër Këshilli duhet 

të fillojë me përparësi procedurën e gradimit të tyre e cila propozohet të fillohet me anë të 

këtij projektvendimi që është paraqitur sot për miratim Mbledhjes Plenare, ku bashkë me 

caktimin e shortit për relatorin dhe për nëpunësin përgjegjës për vlerësimin, do të vijojë 

më tej edhe procedura e vlerësimit.  
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 Lidhur me procedurën e shortit në relacion është përcaktuar që për shkak të 

ngarkesës që kanë sot tre anëtarët e Komisionit, zonja Yllka Rupa do të përfshihet në 

katër procedura vlerësimi, ndërsa unë dhe zonja Plaku do të përfshihemi në tre procedura 

vlerësimi; ndërkohë që dy nëpunëset përgjegjëse për vlerësimin që janë të angazhuara 

vetëm me vlerësimet periodike të gjyqtarëve, do të marrë secila nga 5 procedura 

vlerësimi; pra emri i zonjës Yllka Rupa do të futet në katër gogla, i imi dhe i Irenës 3 

herë, pastaj 5 herë emri i nëpunësve, dhe 10 gjyqtarët në një vazo më vete. 

  

 Ilir Rusi: Zonja Ukeraj, në raport me metodologjinë që përdore për shortin, ju 

lutem mbikëqyre pak procesin në raport me ekzekutimin e asaj çfarë ju thatë. 

 Brikena Ukperaj: Patjetër! 

 

 Procedura e shortit si vijon: 

 Futen në enën e parë të qelqit shiritat me emra të gjyqtarëve: {...} – {...}. 

 Futen në enën e dytë të qelqit shiritat me emra të relatorëve: znj. Irena Plaku (3 

gogla me emrin e znj. Plaku), znj. Yllka Rupa (4 gogla me emrin e zonjës Rupa), dhe znj. 

Brikena Ukperaj (3 gogla me emrin e znj. Ukperaj). 

 Futen në enën e tretë të qelqit shiritat me emrat e nëpunësve përgjegjës për 

vlerësimin, konkretisht 5 gogla me emrin e zonjës Esmerilda Habili dhe 5 gogla me 

emrin e zonjës Gilda Hoxha. 

 

 Pas procedurës së përzgjedhjes së goglave, rezultoi si më poshtë: 

 Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

Për gjyqtaren znj. {...} – Relarore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 
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Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Yllka Rupa - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Yllka Rupa - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Yllka Rupa - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Yllka Rupa - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili.  

Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit! 

Atëherë, pas hedhjes së shortit, rezulton që projektvendimi kthehet në vendim, 

duke e kaluar edhe për votim nga ana jonë.  

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit”. Në referencë të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

 I. Fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e 

nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e 
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rivlerësimit kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga organet e rivlerësimit, dosjet 

me aktet e vlerësimit profesional.  

II. Caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, 

si më poshtë: 

1.Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Yllka Rupa - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

2. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

3. Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Yllka Rupa - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili.  

4. Për gjyqtaren znj. {...} – Relarore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

5. Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

6. Për gjyqtaren znj. {...} – Relatore znj. Yllka Rupa - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

7. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

8. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

9. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Yllka Rupa - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

10. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Irena Plaku - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 30.06.2022) 

 

Pika 8 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 Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:14 dhe mbaroi në orën 14:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2.Lorena Gerveni, Drejtore në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

3. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Markela Biba, Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. 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). 

 

 Ilir Rusi: Në vijim të rendit të ditës, vazhdojmë me pikën 8 duke ia dhënë fjalën 

zonjës Plaku. 

 

Irena Plaku: Faleminderit!  

Po ju paraqes në mënyrë të përmbledhur raportin e vlerësimit me të cilin ju jeni 

njohur, si dhe me kundërshtimet dhe provat që ka paraqitur gjyqtarja {...}. 

Procedura e vlerësimit të gjyqtares Tereza Lani {...} ka filluar me vendimin nr. 

94, datë 09.03.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku jam caktuar unë si relatore dhe 

nëpunëse znj. Esmerilda Habili. 

Në datë 09.03.2022, është njoftuar gjyqtarja në lidhje me këtë vendimmarrje, e 

cila ka shprehur dakordësinë, duke qenë dakord si me vlerësuesin edhe me nëpunësen.  
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Me procesverbalin e datës 10.03.2022, nëpunësi përgjegjës për vlerësimin, ka evidentuar 

çështjet dhe vendimet që janë administruar në dosjen e rivlerësimit, të cilat i përkasin 

periudhës së vlerësimit.  

Me urdhrin me datë 11.03.2022 është disponuar për zhvillimin e shortit, 

përcaktimin e kategorisë së çështjeve që do të përzgjidhen për vlerësimin etik dhe 

profesional të gjyqtarit për periudhën e vlerësimit 2013-2016, duke përcaktuar edhe datën 

e zhvillimit të shortit, urdhër I cili I është njoftuar rregullisht gjyqtares me shkresë si dhe 

nëpërmjet postës elektronike. Është zhvilluar shorti në datën 18.03.2022 në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë ku janë përzgjedhur 6 (gjashtë) çështjet për vlerësim, 

dokumentuar në procesverbalin përkatës. Më pas janë protokolluar KLGJ 6 dosjet e 

përzgjedhura me short, ku dosja e fundit ka ardhur në datën 28.04.2022. 

Me vendimin e datës  30.05.2022, nga ana e Komisionit, pasi është gjetur e plotë 

dokumentacioni i dosjes së vlerësimit, vendosi vijimin e procedurës së vlerësimit, me 

njoftimin e projekt-raportit. 

Burimet e vlerësimit janë: Aktet dhe dokumentet e përdorura në vlerësimin e 

aftësive profesionale nga organet e rivlerësimit të listuara, konkretisht: 

1. Formulari i vetëdeklarimit të gjyqtarit; 

2. Të dhënat e dosjes personale; 

3. Të dhënat statistikore për periudhën e vlerësimit ku ka rezultuar se gjyqtari 

gjatë periudhës së vlerësimit tetor 2013 - tetor 2016, në periudhën 08.10.2013 – 

08.10.2016, ka kryer detyrën e gjyqtares në dy gjykata të ndryshme, konkretisht në 

Gjykatën e Elbasanit deri në datën 19.12.2013 (kohë kur në fakt ka qenë me leje lindje) 

dhe më pas ka ushtruar detyrën në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë nga data 

20.12.2013-08.10.2016, ku ajo ka filluar efektivisht punën në muajin mars 2014, pas 

mbarimit të lejes së zakonshme. Gjyqtarja ka deklaruar se ka gjykuar gjatë kësaj periudhe 

979 çështje. Për këtë periudhë ka deklaruar se ka përfunduar 786 çështje gjyqësore dhe ka 

mbartur 82 çështje.  

Sipas të dhënave të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan për efekte të organizimit 

të shortit, rezulton se për periudhën tetor 2013 - dhjetor 2013, gjyqtares deri në datën 

20.12.2013 i kanë rënë për short 18 çështje dhe ka përfunduar 90 çështje, por në fakt 

gjatë kësaj periudhe ajo ka qenë me leje lindje.  
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Sipas të dhënave statistikore të dërguara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 

për efekte të organizimit të shortit, rezulton se subjekti i rivlerësimit ka gjykuar gjithsej 

639 çështje përgjatë vitit mars 2014- tetor 2016 (463 çështje penale themeli, 159 kërkesa 

penale, 14 kërkesa penale me të dëmtuar dhe 3 masa sigurimi). Janë të ndara në vite 

ngarkesa e gjyqtares. Sipas tabelës çështje të gjykuara nga gjyqtarja Tereza Lani në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë për gjithë periudhën 2014-2016 (mars 2014-dhjetor 

2016) ka rezultuar se ka gjykuar gjithsej 505 çështje penale themeli, 2 çështje penale 

ushtarake, 176 kërkesa penale, dhe 13 kërkesa me të dëmtuar akuzues. 

4. Dosjet e përzgjedhura me short në procesin e rivlerësimit kalimtar (5 dosje), 

janë analizuar në Raportin për analizimin e aftësive profesionale të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vendimet e përzgjedhura nga gjyqtarja (tre vendimet); 

6. Gjashtë vendimet e përzgjedhura me short gjatë kësaj procedure.  

 Referuar Ligjit nr.96/2016 si dhe metodologjisë së pikëzimit me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, 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, gjyqtarja 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 

konkluduar se subjekti i rivlerësimit ka aftësi në drejtim të interpretimit dhe zbatimit të 

ligjit; dokumentet ligjore të administruara gjatë procesit të rivlerësimit si dhe nga aktet e 

çështjeve të përzgjedhura me short është arritur në konkluzionin se gjyqtarja ka aftësi 

shumë të larta për identifikimin e qartë dhe të plotë të fakteve të çështjes, identifikimit të 

normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale që gjejnë zbatim, 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. Konkretisht në 

lidhje me përcaktimin e fakteve të çështjes, gjyqtarja referuar objektit të 
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mosmarrëveshjes/ natyrës së çështjes (penale themeli, kërkesa penale, kërkesa penale me 

të dëmtuar) apo llojit të gjykimit të zhvilluar në çështjet penale, i kushton rëndësi të 

veçantë përshkrimit të detajuar dhe analitik të fakteve të çështjes, si të atyre me natyrë 

procedurale ashtu edhe fakteve që lidhen me themelin e çështjes, duke i parashtruar ato 

respektivisht në pjesën e parë dhe të dytë të arsyetimit të vendimit.  

Në të gjitha vendimet burim vlerësimi të cilat lidhen me shqyrtimin e çështjeve të 

themelit, përshkrimi i fakteve me natyrë procedurale, shoqëruar me vlerësimin dhe 

analizën ligjore të gjykatës lidhur me këto element përcaktohen në pjesën hyrëse të 

vendimit, të cilat i japin qartësi vendimit dhe orienton lexuesin lidhur me elementë të 

tillë. 

Menjëherë pas përshkrimit dhe analizës së fakteve me natyrë procedurale, 

gjyqtarja parashtron dhe analizon në mënyrë të detajuar faktet thelbësore të çështjes, duke 

i paraqitur ato në mënyrë të qartë, në një rend logjik dhe kronologjik dhe duke integruar 

në përmbajte të faktit, provat përkatëse të analizuara në raport me njëra-tjetrën. Në secilin 

vendim burim vlerësimi, faktet e çështjes janë përshkruar dhe analizuar në mënyrë tepër 

të detajuar dhe të plotë, duke u shoqëruar në çdo rast me paraqitjen dhe analizën e 

provave të administruara në gjykim, në mbështetje të konkluzioneve të gjyqtares lidhur 

me provueshmërinë e fakteve thelbësore të çështjes.  

Lidhur me përcaktimin e natyrës së çështjes, në të gjitha vendimet e analizuara 

natyra e çështjes përcaktohet që në pjesën e parë të arsyetimit të vendimit, referuar 

specifikave të çështjeve konkrete, siç janë rastet e çështjeve të hetimeve paraprake apo të 

themelit, në të cilat objekti i shqyrtimit rezulton që në pjesën hyrëse të arsyetimit, duke 

orientuar edhe natyrën e procedimit. 

Në drejtim të përcaktimit të ligjit të zbatueshëm, në të gjitha vendimet gjyqësore 

burim vlerësimi rezulton se gjyqtarja ka identifikuar dhe përcaktuar qartë ligjin e 

zbatueshëm, duke cituar në përmbajtjen e vendimit dispozitat e ligjit procedural dhe 

material të cilat merren në analizë në lidhje me zgjidhjen e çështjeve të karakterit 

procedural apo zgjidhjen në themel të çështjes. Konkretisht, sa i përket ligjit procedural,  

referuar natyrës së çështjes,  gjyqtarja identifikon nenin 13/2 (c)  të K.Pr.Penale në lidhje 

me kompetencën; nenet 76 e vijues të K.Pr.P. lidhur me vlerësimin sa i përket 

kompetencës lëndore dhe tokësore të gjykatës në shqyrtimin e çështjes; Nenin 152/1 në 
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lidhje me çmuarjen e provave; Nenin 71 K.Pr.P. në lidhje me detyrueshmërinë e vendimit 

civil të formës së prerë në gjykimin penal; nenin 190/1 në lidhje me disponimin e 

provave materiale; nenet 392, 393 në lidhje me pagimin e shpenzimeve procedurale 

hetimore; nenet 403, 404 dhe 406/1 të K.Pr.P lidhur me procedimin me gjykim të 

shkurtuar; nenin 329 në lidhje me shqyrtimin e ankimit kundër vendimit të pushimit; 

nenin 512, 514 në lidhje me njohjen e vendimeve penale të huaja. 

Sa i përket ligjit material, referuar burimeve të vlerësimit në tërësinë e tyre, 

rezulton se gjyqtarja identifikon dhe/ose citon ligjin e zbatueshëm, duke treguar 

gjithashtu kujdes në moscitimin apo listimin e dispozitave ligjore materiale të cilat nuk 

kanë lidhje me çështjen. Konkretisht, gjyqtarja identifikon dispozitat materiale penale të 

sanksionuara në pjesën e posaçme të Kodit Penal, në funksion të analizimit dhe vlerësimit 

që i bëhet cilësimit juridik të faktit penal që i atribuohet të pandehurit apo personit të 

dyshuar, ashtu edhe dispozitave të përgjithshme të Kodit Penal. 

S’po i citoj të gjitha dispozitat që janë cituar nga ana e gjyqtares. 

Në vendimet burim vlerësimi, krahas dispozitave të Kodit Penal, Kodit të 

Procedurës Penale, dhe ligjeve të posaçme si më sipër, gjyqtarja përgjithësisht nuk 

identifikon apo referon si ligj të zbatueshëm dispozitat Kushtetuese apo aktet 

ndërkombëtare që përbëjnë burim të së drejtës në çdo vendimmarrje të saj, duke qenë se 

përgjithësisht nuk janë ngritur çështje për diskutim. Megjithatë, konstatohet se kur e 

kërkon rasti, gjyqtarja referon dispozitat Kushtetuese, Konventat Ndërkombëtare. 

Konkretisht, rezulton se gjyqtarja ka referuar nenin 34 të Kushtetutës, lidhur me parimin 

se askush nuk mund të dënohet më shumë se një herë për të njëjtën vepër penale dhe as të 

gjykohet sërish, Konventën ndërkombëtare “Për transferimin e personave të dënuar, 

nënshkruar në Strasburg në datë 21.03.1983, “Marrëveshja shtesë e kësaj Konvente”, 

Konventa “Për transferimin e procedimeve në çështjet penale”, Konventën “Për 

vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale”.  

Për këtë tregues, gjyqtarja vlerësohet si më sipër: 

Aftësia e gjyqtares për këtë tregues është “Shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 

pikë. 

Për treguesin aftësia për të interpretuar ligjin - ka rezultuar se gjyqtarja ka aftësi 

shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material, në funksion të vlerësimit 
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të çështjeve me karakter procedural apo në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje 

zgjidhjen në themel të çështjes. Po ashtu, rezulton një kujdes i gjyqtares për të  

identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese në rastet e nevojshme, 

kujdes për zbatimin e drejtpërdrejtë të Konventave ndërkombëtare, 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. 

Konkretisht ka rezultuar se; 

Gjyqtarja interpreton në mënyrë konçize normën relevante të K. Penal, duke bërë 

dhe një interpretim teorik relevant të normës si dhe një përshkrim të shkurtër në lidhje me 

elementët dallues të veprës penale, dhe në vijim, duke e përqasur me faktet e provuara në 

gjykim, nxjerr konkluzionin në lidhje me cilësimin juridik të veprës penale dhe 

përgjegjësinë penale të autorit apo dhe në mos konsumimit të veprës penale. 

Përgjithësisht dispozitat e Kodit Penal analizohen duke zbërthyer të katër 

elementët e figurës së veprës penale e duke u përqendruar më tepër në anën objektive dhe 

subjektive të saj, duke e analizuar dhe në raport me faktet e provuara gjatë gjykimit, dhe 

në disa raste edhe tek pasojat, kur ato përbëjnë element të qenësishëm për cilësimin 

juridik të veprës penale. Në ato raste kur dispozita e pjesës së posaçme të Kodit Penal në 

lidhje me veprën penale që i atribuohet të pandehurit është një dispozitë blankete, 

gjyqtarja interpreton dhe referon në dispozita të ligjeve veçanta ku të referon fakti penal, 

sikurse janë dispozita të Kodit Rrugor. 

Përpos interpretimit të dispozitave materiale penale të pjesës së posaçme në lidhje 

me kualifikimin ligjor të veprave penale për të cilat janë ngritur akuzat apo zhvillohet 

procedimi penal në rastin konkret, në çdo rast gjyqtarja interpreton dispozita të pjesës se 

përgjithshme të Kodit Penal, në drejtim të analizës së elementëve dhe instituteve si më 

poshtë: në lidhje me qëllimin e dënimit penal (nenet 47, 48, 49, 50 të K. Penal) në lidhje 

me kushtet dhe kriteret ligjore që konsiderohen në caktimin dhe individualizimin e 

dënimit penale; interpreton dispozitën materiale penale (nenin 59 të K. Penal), në lidhje 

me aplikimin e alternativave të dënimit duke u ndalur kryesisht në qëllimin, funksionin 

dhe kushtet që duhet të përmbushen për të përfituar ose jo i pandehuri një dënim 

alternativ siç është ai i parashikuar në nenin 59. Gjithashtu interpreton dispozitën 
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materiale penale (nenin 63 të K.Penal) në lidhje me aplikimin e dënimit alternativ, duke e 

zëvendësuar dënimin me burgim me detyrimin e të dënuarit të përmbush një punë në 

interes publik. 

Për sa i përket interpretimit të dispozitave procedurale, gjyqtarja i jep rëndësinë e 

duhur interpretimit të normës, jo vetëm për sa i përket aspekteve meritore, por edhe atyre 

procedurale në rastin kur ngrihen çështje të procedurës, me kërkesë të palëve apo 

kryesisht, apo kur është vetë dispozita procedurale ajo që vjen në ndihmë të zgjidhjes së 

çështjes në themel si p.sh çështjet kërkesave penale në fazën e hetimit paraprak, siç është 

kërkesa për shqyrtimin e ankimit kundër vendimit të pushimit të procedimit të prokurorit. 

Në çështjet penale me objekt njohjen e vendimit penale të huaj, gjyqtarja në 

mbështetje të argumentimit të saj në lidhje me vlerësimin e kompetencës lëndore e 

tokësore analizon nenet 13/1 të K.Pr.Penale si dhe nenit 512 të tij. Gjithashtu, në vlerësim 

të pranueshmërisë së kësaj kërkese, në mbështetje të argumentave të saj ajo ka marrë në 

analizë kushtet dhe kriteret e përcaktuara në nenin 512 dhe 514 të K.Pr.Penale, si 

qëndrimin unifikues të Gjykatës së Lartë, në vendimin unifikues me nr.154/2000. 

Në lidhje me aftësinë e gjyqtares për të përdorur jurisprudencën relevante-  

Në vendimin penal me objekt, njohjen e vendimit penal të huaj, ka identifikuar 

vendimin unifikues nr. 154, datë 15.04.2000 të Kolegjeve; vendimin unifikues nr. 2, datë 

20.06.2013, si dhe qëndrimet unifikuese të Gjykatës së Lartë në vendimet nr. 4, datë 

15.04.2011.  

Në lidhje me zbatimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës, gjyqtarja njeh, 

referon dhe zbaton parimet materiale dhe procedurale gjatë gjykimit siç janë: 

Parimet e përgjithshme në caktimin e dënimit e cila referohet në të gjitha 

vendimet gjyqësore penale themeli;  

Parimin e mosdenimit, që askush nuk mund të gjykohet rishtas për të njëjtin fakt 

penal; 

Parimin e hierarkisë së ligjeve; 

Parimin e mosrendimit të pozitës së të pandehurit kur çështja është shqyrtuar në 

bazë të ankimit të tij; 

Referuar sa më sipër është vlerësuar se shkalla e aftësisë për 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 të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në drejtim të 

treguesit të qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit. Mënyra e zgjedhjes, 

përdorimi i fjalëve dhe organizimi i arsyetimit të vendimit gjyqësor në drejtim të 

shprehurit me gjuhë të thjeshtë dhe koncize, i bën vendimet të qarta dhe të kuptueshme. 

Gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit të mendimit, mundësojnë leximin e 

organizuar që ofron kalim nga njëra pjesë e vendimit tek tjetra në mënyrë logjike, ku 

dalin qartë dhe konkluzionet e gjykatës, të cilat vijnë si rrjedhë logjike e të gjithë 

arsyetimit në tërësi. 

Referuar sa më sipër është vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë 

tregues duhet të vlerësohet “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Në lidhje me treguesin struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit, 

referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se gjyqtarja ndjek në hartimin e vendimit një 

strukturë të qëndrueshme dhe të organizuar, të cilës i përmbahet në prezantimin e fakteve, 

duke e gërshetuar me provat e lejuara për shqyrtim, identifikimin e ligjit të zbatueshëm 

dhe lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura. Gjyqtarja ka një metodologji të saj të 

strukturimit të pjesëve përbërëse të vendimit. Përdor fjali hyrëse përshkruese të 

theksuara, si dhe i vë theksin pjesëve të ndryshme të arsyetimit të vendimit, duke i bërë 

me bold, në mënyrë të tillë që e orientojnë lexuesin për përmbajtjen e secilës pjesë. 

Vendimet gjyqësore burim vlerësimi, përmbajnë pjesën hyrëse, pjesën përshkruese – 

arsyetuese (të ndarë gjithashtu në pjesën hyrëse, në rrethanat e faktet e provuara gjatë 

shqyrtimit dhe në analizën juridike). 

Në tërësi, nga pikëpamja e përmbajtjes, mënyra e të shkruarit të vendimeve është 

e qartë dhe e strukturuar, 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. Vendimet megjithëse nuk janë ndarë në pjesë të numërtuara, në çdo 

pjesë janë vendosur titujt përkatës dhe fjali tematike, të theksuara, që tregon nisjen e një 
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pjesë të re të shqyrtimit apo analizës e cila shërben për orientimin e duhur të palëve dhe 

gjykatave më të larta mbi përmbajtjen e vendimit. Për këtë është vlerësuar se shkalla e 

aftësisë së gjyqtares 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 për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka 

aftësi shumë të lartë në 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. Arsyetimi i 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 por dhe material. 

Gjyqtarja gjithmonë ka evidentuar më mënyrë të qartë dhe të kuptueshëm thelbin e 

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

koncepteve të elementëve të figurës së veprës penale, të përgjegjësisë penale të të 

pandehurit etj.  

Në burimet e vlerësimit, karakteristikë e gjyqtares është listimi i elementëve të 

figurës së veprës penale, analiza e veprës penale për të cilën procedohet i pandehuri,  

autorësinë e saj, paraqitja e provave në lidhje me secilin fakt, duke lidhur në mënyrë të 

drejtpërdrejtë provën/provat përkatëse me aspektet ligjore. 

Për këtë kriter është vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtares në treguesin 

“cilësia e analizës dhe argumentit logjik” është “shumë e lartë” duke e pikëzuar me 25 

pikë.  

Sa i përket nivelit të vlerësimit dhe pikëzimit për kriterin e “Aftësive profesionale 

të gjyqtarit” propozohet “Shkëlqyeshëm”, me pikëzimin 100 pikë. 

Në lidhje me kriterin “Aftësitë organizative” - 

Referuar formatit të statistikave të administruara për efekt të këtij procesi, të cilat 

shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për 

kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Për pasojë, vlerësimi lidhur me këtë tregues 

është bërë vetëm duke iu referuar 11 (njëmbëdhjetë) çështjeve të përzgjedhura me short 

dhe 3 (tre) vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtarja. Në Kodin e Procedurës Penale nuk 

parashikohet afat ligjor për gjykimin e çështjeve penale të themelit apo dhe në kërkesat 
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procedurale në lidhje me ankimin kundër vendimit të pushimit të procedimit penal apo 

atë të njohjes së vendimeve penale të huaja. Referuar burimeve të vlerësimit, rezultoi se 

për asnjërën prej tyre nuk parashikohet afat ligjor. Në këto kushte, duke qenë se nuk ka 

asnjë çështje për të cilën ka parashikuar afat ligjor, për këtë tregues është propozuar 

pikëzimi me 15 pikë. 

Në lidhje me kriterin Plotësimi i standardeve minimale kohore, edhe për këtë 

tregues janë marrë në analizë 11 çështje të përzgjedhura me short dhe 3 vendimet e 

përzgjedhura nga gjyqtarja. Ka rezultuar nga analizimi i të dhënave se 81,81 % janë 

përfunduar brenda standardit minimal kohor dhe 18,18 % janë jashtë afatit të standardit 

minimal kohor. 

Përqindja matematikore prej 18.18 % përkon me nivelin e vlerësimit 4 (katër) 

pikë (Mbi 10-20%- 4 pikë, sipas “Metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e 

nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”, të miratuar me vendimin me Nr. 264, datë 21.11.2019 të 

KLGJ. Por vlerësuesi veç analizës matematikore duhet të kryejë edhe një analizë logjike 

të të dhënave, duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Pavarësisht se 

për 18.18 % të çështjeve të shqyrtuara (burime vlerësimi), rezulton tejkalim i standardit 

minimal kohor të pranuar prej 2 dhe 12 muaj, rezulton se ka qenë përgjithësisht pasojë e 

ecurisë procedurale të çështjes, në disa raste për shkak të mosformimit të trupit gjykues 

(anëtarëve të tjerë të trupit gjykues), mungesës së prokurorit dhe të palëve ndërgjyqëse, 

nevojës për caktimin e një avokati kryesisht dhe nevojës për garantimin e parimit të 

kontradiktorjalitetit në gjykim, procedurës së gjykimit, marrjes së provës me dëshmitar 

(njoftimit të tyre), si dhe kërkesave të vazhdueshme procedurale të palëve. 

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

ka përfunduar në total për 3 vite periudhë vlerësimi, 639 çështje gjyqësore, 463 çështje 

penale themeli, 159 kërkesa penale, 14 kërkesa penale me të dëmtuar dhe 3 masa 

sigurimi). Ndërsa për periudhën mars 2014 - dhjetor 2016 gjyqtarja ka përfunduar gjithsej 

505 çështje penale themeli, 2 çështje penale ushtarake, 176 kërkesa penale, dhe 13 

kërkesa me të dëmtuar akuzues, pra në total 696 çështje, nga të cilat 520 penale themeli, 

mesatarisht 185.7 çështje themeli në vit, ndërkohë që duhej të shqyrtonte jo më pak se 

100 çështje themeli në vit, referuar vendimit 261/2 të ish-KLD-së, pika “a”, duke qenë 

mbi standardin minimal të shqyrtimit të çështjeve në masën 85.7 %, ngarkesë në punë. 
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Për sa më sipër, referuar raportit të çështjeve të gjykuara tej standardit...; 

faktorëve që ndikojnë në kohëzgjatjen e gjykimit; afatit të shkurtër të tejkalimit të këtij 

standardi minimal, e cila referuar afatit të gjykimit është rreth një muaj; gjykimin me 

rreth 85.7 % tej standardit të parashikuar; lidhur me këtë tregues gjyqtarja është vlerësuar 

të pikëzohet me 5 pikë, pasi shqyrtimi i 18.18 % të çështjeve jashtë standardit minimal 

kohor ka ardhur përgjithësisht për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e gjyqtares, për sa kohë 

që nuk rezultoi që ajo të jetë bërë ndonjëherë shkak për shtyrjen e gjykimit dhe 

përfundimit të çështjeve jashtë afatit ligjor si dhe të gjitha të dhënat e tjera justifikojnë 

ngritjen me një nivel të pikëve. 

Në lidhje me treguesin “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” - Duke 

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

kohor për kategori çështjesh, rezulton se: për çështjet e kategorisë «penale themeli», në të 

cilën futen 12 çështje, por kohëzgjatja e gjykimit do të llogaritet vetëm për 10 prej tyre 

duke qenë se vetëm për 10 prej tyre ka të dhëna: krime 9 çështje me kohëzgjatje mesatare 

4 muaj; kundravajtje penale 1 çështje që ka kohëzgjatje mesatare 1 muaj e 27 ditë, më e 

shkurtër se afati minimal; për çështjet e kategorisë “kërkesa”, në të cilën futen 2 (dy) 

çështje, por kohëzgjatja e gjykimit do të llogaritet vetëm 1 çështje. Kohëzgjatja ka qenë 3 

muaj e 14 ditë, më e gjatë se standardi minimal prej 2 muajsh. 

Pra, kohëzgjatja mesatare e çështjeve të vëzhguara, për kategorinë “penale 

themeli” është më e shkurtër se standardi minimal kohor për këtë kategori çështjesh, 

ndërsa për kategorinë “kërkesa” është me e gjatë se standardi minimal. 

 Megjithatë edhe për këtë tregues janë marrë parasysh edhe rrethanat të cilat kanë 

çuar në zgjatjen e këtyre afateve. 

 Kështu, duke marrë parasysh shkaqet e shtyrjeve dhe zgjatjet e gjykimeve të cilat 

kanë qenë kryesisht për shkaqe procedurale dhe të mungesës së njoftimit të palëve, afatin 

tepër të shkurtër të tejkalimit të afatit minimal prej 2 muajsh në gjykimin e kërkesës 

penale administrative, faktin se është vetëm një çështje, në raport me 10 çështje të tjera 

penale themeli të cilat kanë përfunduar brenda standardeve minimale, vlerësoj që niveli i 

vlerësimit duhet të jetë më i lartë sa ai që i përket, duke u rritur me një nivel vlerësimi. 
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Për këtë arsye është vlerësuar se “koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” 

gjyqtarja duhet të pikëzohet me 5 pikë, pasi ajo është më e shkurtër se standardi minimal 

kohor për të gjitha kategoritë e çështjeve.  

Në lidhje me treguesin “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” -  

Duke iu referuar raportit të KLGJ-së ka rezultuar se rendimenti është llogaritur 80.2 %. 

Në fakt është bërë një analizë e tillë dhe është vërtetuar që është një përqindje e tillë. 

Referuar metodologjisë së pikëzimit kjo përqindje pikëzohet me 2 pikë, pasur parasysh 

faktin se gjyqtarja është kthyer në punë pas kryerjes së lejes së lindjes vetëm në muajin 

mars të vitit 2014, faktin se në çdo vit ajo e ka tejkaluar standardin minimal të ngarkesës 

në punë, mesatarisht me rreth 85.7 %, duke e tejkaluar vitet e plota me thuajse 100 %, 

vlerësohet se mund të arrihet në një pikëzim më të lartë se ai që i përket rendimentit të 

gjyqtares, por jo në një pikëzim maksimal për sa kohë që nuk provohet se ekzistojnë 

shkaqe të tjera.  

 Për sa më sipër është vlerësuar se gjyqtarja për këtë kriter duhet të pikëzohet me 8 

pikë, pasi rendimenti i përfundimit të çështjeve në të gjithë periudhën e vlerësimit është 

94 %.  

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

përfundimtar” - Në Kodin e Procedurës Penale në fuqi para ndryshimeve me ligjin 

35/2017, nuk ishte parashikuar afat procedural për dorëzimin e vendimit të arsyetuar. Në 

praktikën gjyqësore kjo kohë gjithsesi nuk mund të ishte më e gjatë sesa afati i ankimit 10 

–ditor. Referuar çështjeve sipas kategorive të tyre, rezulton se koha mesatare e arsyetimit 

të vendimit gjyqësor përfundimtar (i) për kategorinë “kërkesa penale”, është 6 ditë, më e 

shkurtër se afati 10-ditor; (ii) për kategorinë “penale themeli”, është 7.3 ditë, më e 

shkurtër se afati 10-ditor. Për sa i përket 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtarja, nuk 

u bënë pjesë e përllogaritjes sepse nuk kanë asnjë të dhënë në lidhje me dorëzimin e tyre.  

Për sa më sipër, në lidhje me këtë tregues vlerësohet se “Koha mesatare e 

arsyetimit të vendimit” gjyqtarja duhet të pikëzohet me 15 pikë, pasi ky afat është më i 

shkurtër se afati procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve. 

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”. Duke iu referuar burimeve 
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të vlerësimit, ku ka rezultuar se numri mesatar i seancave gjyqësore është 5.8 seanca, 

shkallës së kujdesit të treguar nga gjyqtarja në shmangien e seancave joproduktive, faktin 

se numri i lartë i seancave ka rezultuar vetëm në një çështje “penale krime, që parashikon 

dënimin në minimum jo më pak se 10 vjet”, e cila është zhvilluar me procedurën e 

zakonshme të gjykimit (pra jo me procedurën e gjykimit të shkurtuar), ku palët kanë 

paraqitur kërkesa të vazhdueshme procedurale dhe ka qenë e nevojshme marrja e provave 

shkresore dhe atë më dëshmitar, faktin se shumë prej seancave janë shtyrë për shkak të 

mungesës së prokurorit për arsye të përligjura por dhe të anëtarëve të tjerë të trupit 

gjykues (pra mosformimit të trupit gjykues – konkretisht kanë qenë 6 seanca vetëm për 

mosformim të trupit gjykues dhe ku në asnjë rast është vërejtur mungesa e gjyqtares). Për 

këtë arsye është vlerësuar që për këtë tregues gjyqtarja duhet të vlerësohet me pikët 

maksimale prej 15 pikësh.  

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

organizimin e procesit gjyqësor”,  nga 11 çështjet e përzgjedhura me short për vlerësim, 

10 prej tyre i përkasin kategorisë “penale themeli” dhe 1 çështje i përket kategorisë së 

kërkesave penale në fazën e hetimit paraprak.  

Dosjet penale të vëzhguara janë vënë në lëvizje shpejt nga 1-10 ditë nga marrja e 

çështjes në short, përmes vendimeve për caktimin e seancës për gjykimin e çështjes, apo 

kërkesës penale. 

Seancat gjyqësore të zhvilluara në çështjet e vëzhguara janë dokumentuar në 

procesverbalin e seancës, në përgjithësi mbajtur me regjistrim audio si dhe 

dokumentohen me shkrim nga sekretarja gjyqësore.  

Në dosjet e vëzhguara, konstatohet aftësi shumë e mirë e gjyqtares në drejtim të 

planifikimit dhe menaxhimit të seancave gjyqësore të cilat përgjithësisht janë çelur në 

kohën e përcaktuar. Në ato pak rastet kur ka pasur vonesa në fillimin e seancave, të cilat 

kanë qenë përgjithësisht rreth 20 minuta me vonese, gjyqtarja ka relatuar gjithnjë 

shkakun e vonesës (për shkak të qenies në gjykime të tjera dhe kryesisht pritjes së 

prokurorit). Pra edhe në këto raste vonesa nuk është shkaktuar nga gjyqtarja dhe as nga 

aftësia e saj për të planifikuar çështjen.  

 Për këtë tregues është propozuar se “kryerja e veprimeve procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor” është “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 20 pikë. 
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Në lidhje me treguesin “Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore”, 

duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka shkallë aftësie shumë të 

lartë në këtë tregues. Për këtë arsye është propozuar të pikëzohet 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 nga gjykata (vendimet për vënien në lëvizje 

të çështjes, njoftimet për çdo veprim apo seancë, procesverbalet e çdo seance gjyqësore, 

shkresat drejtuar institucioneve ndihmëse, si dhe vendimi përfundimtar) si dhe aktet e 

paraqitura nga palët. Nuk konstatohet mungesa të dokumentacionit në dosjet e vëzhguara 

apo prania e akteve që nuk i përkasin çështjes. 

 Për sa më sipër aftësia e gjyqtares për këtë tregues është vlerësuar “shumë e 

lartë”, duke e pikëzuar me 10 pikë. 

Kështu për kriterin “Aftësitë organizative të gjyqtares” është propozuar niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm” dhe niveli i pikëzimit me 98 pikë. 

Në lidhje me kriterin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, duke iu 

referuar periudhës së vlerësimit 2013-2016 nuk rezultojnë të dhëna që mund të analizohet 

dhe të vlerësohen në drejtim të cenimit të etikës në punë të gjyqtares. Ka rezultuar që nuk 

ka pasur asnjë të dhënë lidhur me fillimin e ndonjë procedimi disiplinor. Gjithashtu edhe 

trajtimi i ankesave është bërë në mënyrë ezauruese dhe nuk është konstatuar asnjë e 

dhënë që mund të vlerësohet në drejtim të cenimit të etikës në punë.  

Për sa më sipër, për këtë kriter është vlerësuar se aftësia e gjyqtares është shumë e 

lartë duke e pikëzuar me 35 pikë (në treguesin “Integriteti i gjyqtarit”). 

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

tregon shfaqje të pahijshme apo cenim të nderit dhe dinjitetit të gjyqtarit. 

Për sa më sipër për këtë nënkriter është propozuar pikëzimi me 40 pikë dhe aftësia 

e gjyqtares është shumë e lartë. 

Në lidhje me treguesin “Paanësia e gjyqtarit”, në 3 vendimet gjyqësore të 

dorëzuara nga gjyqtarja dhe aktet e 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim, 

nuk rezulton në asnjë rast përdorimi i gjuhës diskriminuese nga gjyqtarja në komunikimin 

me palët ndërgjyqëse gjatë zhvillimit të seancave apo në përmbajtje të vendimeve 

përfundimtare. Gjithashtu nuk ka asnjë të dhënë për përdorim të gjuhës diskriminuese me 
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të tretët, referuar komunikimit shkresor dhe akteve përkatëse të administruara në dosjet e 

gjykimit.  

Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtares për këtë tregues është “shumë 

e lartë” duke u pikëzuar me 10 pikë. 

“Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtim” – Referuar të 

dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues rezulton se nuk ka asnjë 

të dhënë për ekzistencën e numrit tejet të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtares. Konkretisht nuk ka rezultuar asnjë kërkesë në fakt.   

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 dhe gjyqtarja 

duhet të pikëzohet me 15 pikë. 

Kështu, niveli i vlerësimit dhe pikëzimit për kriterin “Etika dhe angazhimi ndaj 

vlerave profesionale” është propozuar “Shkëlqyeshëm”, duke u pikëzuar me 100 pikë. 

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

referuar tre vendimeve gjyqësore të përzgjedhura nga gjyqtarja për vlerësim dhe 11 të 

hedhura me short, rezulton se gjyqtarja, gjatë komunikimit me palët dhe pjesëmarrësit në 

proces është e qartë, transparente, e kuptueshme. Në rastet e ndërhyrjeve të gjyqtares për 

të qartësuar kërkimet e palëve apo orientuar debatin gjyqësor, vërehet se komunikimi i saj 

është i drejtpërdrejtë dhe konkret në lidhje me çështjet për të cilën pyeten palët ose 

përfaqësuesit e tyre dhe në çdo rast duke respektuar normat e komunikimit zyrtar dhe 

etik. 

Gjithashtu evidentohet komunikim i qartë, i saktë dhe konciz gjatë zhvillimit të 

seancave gjyqësore duke e bërë procesin të kuptueshëm për palët dhe pjesëmarrësit në të.  

Për këtë kriter është vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtares është “shumë e 

lartë” duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Për treguesin “Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave 

personale”, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, 

nuk rezulton asnjë e dhënë për mosrespektim të konfidencialitetit apo të dhënave 

personale dhe për pasojë, prezumohet se gjyqtarja ka treguar kujdes maksimal për 

ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen e të dhënave personale të palëve apo 

subjekteve të procedimit. 
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Referuar sa më sipër, është propozuar se aftësia e gjyqtares është “e 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 gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të 

komunikimit dhe bashkëpunimit me ta. Propozohet pikëzimi me 15 pikë. 

 “Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën” - 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, vlerësohet se shkalla e aftësisë së gjyqtares është “shumë e 

lartë” duke u pikëzuar 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”, ka rezultuar që gjatë periudhës së vlerësimit gjyqtarja ka marrë pjesë në 11 

ditë trajnimi për një periudhë jo të plotë 3-vjeçare (2013-2016), duke qenë se në muajin 

tetor 2013- mars 2014 ka qenë me leje lindje.  

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtarja 

ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese, kryesisht për tema që i përkasin së drejtës civile, 

penale, familjare, tregtare etj., gjithsej 7 aktivitete të zhvilluara për 11 ditë trajnim. 

Për sa më sipër, për këtë tregues është vlerësuar se duhet të pikëzohet me 20 pikë. 

Për treguesin “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë”,  referuar burimeve të vlerësimit, formularit të deklarimit për aftësitë 

profesionale të gjyqtarit rezulton se gjyqtarja nuk është angazhuar dhe nuk ka kontribuar 

në aktivitetet trajnuese të zhvilluara nga Shkolla e Magjistraturës. Për këtë arsye, për këtë 

tregues është propozuar pikëzimi i saj me 3 pikë. 

Lidhur me këtë tregues gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj dhe prova të 

reja, sipas të cilat rezulton se gjyqtarja ka shfaqur disponueshmëri dhe ka udhëhequr 

kandidatë për gjatë stazhit profesional. Konkretisht gjyqtarja ka paraqitur kopje të 
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vërtetimit, me nr. {...} prot., datë 03.12.2016 sipas të cilës rezulton se ajo ka qenë caktuar 

si mentore e kandidates për magjistrate {...} për periudhën 03.10.2016-09.12.2016. 

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 

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 të dhëna 

për angazhimin e saj që i përkasin periudhës së objekt vlerësimi, propozoj që ky tregues 

nga 3 pikë të pikëzohet me 5 pikë. 

“Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhëniet me publikun” - Nga analiza e burimeve të 

vlerësimit për këtë tregues ka rezultuar se gjyqtarja nuk është angazhuar në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë. Për këtë referuar metodologjisë së 

pikëzimit është propozuar pikëzimi i saj me 3 pikë. Por pas njoftimit të projektraportit 

gjyqtarja ka paraqitur prova të reja. Konkretisht gjyqtarja ka paraqitur në rrugë 

elektronikë vërtetimit lëshuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Parlamentin, sipas të cilës 

rezulton se gjyqtarja ka marrë pjesë në konsultimin publik të projektligjeve të paketës së 

reformës në drejtësi, të zhvilluar në ambientet e Kryesisë së Kuvendit në datë 13 maj 

2016, me rend dite “Konsultim i projektligjit mbi organizimin e prokurorisë, Prokurorisë 

Speciale Antikorrupsion dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit”. 

Për sa më sipër, duke iu referuar Metodologjisë së Pikëzimit që përcakton se për 

pikëzimin e këtij treguesi, duke filluar nga 3 pikë dhe më pas kur vërtetohen të dhëna i 

shtohen 2 pikë. Në këto kushte, duke qenë se ka të dhëna për angazhimin e gjyqtares, ky 

tregues duhet të pikëzohet nga 3 në 5 pikë (një rritje me 2 pikë të tjera). 

Në lidhje me treguesin “Publikimet ligjore akademike” - Nga analiza e burimeve 

të vlerësimit rezulton se gjyqtarja nuk ka publikime ligjore akademike. 

Për sa më sipër, duke iu referuar Metodologjisë së Pikëzimit është vlerësuar se për 

gjyqtaren ky tregues duhet të pikëzohet me 0 pikë, duke qenë se nuk rezultojnë të dhëna 

për këtë tregues. 

Edhe për këtë tregues gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj, duke pretenduar 

se në atë kohë ajo është marrë me rritjen e fëmijës së vogël dhe e ka pasur të pamundur 
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për të shkruar shkrime ligjore. Pasi i janë krijuar mundësitë, pasur parasysh vullnetit të 

saj ajo ka arritur të botojë në vitin 2021 Komentarin e Kodit të Drejtësisë Penale për të 

mitur, të interpretuar me praktike gjyqësore.  

Pavarësisht kundërshtimeve të gjyqtares, vlerësoj se për këtë tregues është e 

pamundur ndryshimi i pikëzimit të saj për sa kohë që nuk provohet se ka publikime 

ligjore, rrethane kjo që nuk tregon aspak për mungesën e aftësinë profesionale të 

gjyqtares, por për fokusin e saj edhe për shkak të rrethanave për kryerjen e punës me 

kohë të plotë si gjyqtare e më pas në angazhimin në familje.  

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

dhe angazhimi profesional” propozohet “Shkëlqyeshëm” duke u pikëzuar nga 91 pikë në 

95 pikë. 

Kështu niveli i vlerësimit për të katër kriteret propozohet: 

1.Aftësitë profesionale të gjyqtarit, 100 pikë; 

2.Aftësitë organizative të gjyqtarit, 98 pikë; 

3.Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, 100 pikë; 

4.Aftësitë personale dhe angazhimi profesional, 95 pikë. 

Vlerësimi i përgjithshëm, Shkëlqyeshëm me 393 pikë. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Plaku! 

Ndonjë koment, diskutim? 

Nëse s’keni komente, ta kalojmë në votim atëherë. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 
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 Vendim për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, me qëllim gradimi, 

për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016. 

Në referencën përkatëse ligjore, Këshilli vendosi: 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 30.06.2022) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës 

së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kukës”, relator z.Dritan Hallunaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:14 dhe mbaroi në orën 14:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2.Lorena Gerveni, Drejtore në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

3. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Markela Biba, Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

për një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”, relator z.Dritan Hallunaj. 

 

 

 Ilir Rusi: Në vijim të rendit të ditës, vazhdojmë me pikën 9 duke ia dhënë fjalën 

zotit Hallunaj. 

  

 Dritan Hallunaj: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

 Në lidhje me pikën 9 të rendit të ditës që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion 

të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”, kemi përgatitur relacionin ku në përbërje 

të tij, vijojm me:  

Sipas vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 257, datë 17.06.2021 “Për 

transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. {...}”, është vendosur:  
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1) Transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. {...}, pranë Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kukës, për një periudhë deri në një vit. 

2) Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më datë 01.07.2021. 

3) Përjashtimin e gjyqtarit z. {...} nga procedurat e shortit pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

4) Efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë.  

5) Një kopje e vendimit i njoftohet z. {...} sipas kërkesave të nenit 98 të 

Ligjit nr. 115/2016. 

Ndërkohë, me vendimin nr. 295, datë 06.07.2021, me anë të të cilit është 

azhurnuar vendimi nr. 257, datë 17.06.2021, është vendosur:  

“Pas pikës 3, ... 3/1. Në momentin e fillimit të efekteve juridike të vendimit sipas 

pikës 2, gjyqtari {...} dorëzon të gjitha çështjet gjyqësore që i janë ngarkuar për të 

gjykuar si gjyqtar i vetëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë... 

3/2. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që i janë 

ngarkuar për të gjykuar si gjyqtar i vetëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, për të 

cilat ka filluar hetimi gjyqësor. 

3/3. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që i janë 

ngarkuar për të gjykuar si kryetar ose anëtar i trupit gjykues në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tropoje....” 

Sipas informacionit të marrë nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore pranë Këshillit, 

struktura organizative e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës është 4 gjyqtarë, organika në 

fakt është 2 gjyqtarë dhe efektivisht janë në detyrë 3 gjyqtarë, përfshirë këtu edhe 

gjyqtarin e transferuar përkohësisht, z. {...}.  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, bazuar në Kreun IV të ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në 

“Rregullore mbi kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, duke 

pasur parasysh afatin e shpejtë të përfundimit të transferimit të përkohshëm të z. {...} 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, konkludoi të propozojë fillimin e procedurave 

të transferimit të përkohshëm duke vlerësuar njëkohësisht edhe rrethanat si më poshtë:  
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(I) Në bazë të informacionit të dërguar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës  

informohemi se nga janari 2022 deri në datën 17.06.2022, numri i çështjeve të 

regjistruara në këtë gjykatë, e shpërndarë midis gjyqtareve është përkatësisht si më 

poshtë: 

{...}, Nr. çështjeve në shqyrtim 116, Nr. çështjeve të mbartura 78, Nr. çështjeve të 

regjistruara 240, Nr. çështjeve të gjykuara 202.  

{...}, Nr. çështjeve të mbartura 113, Nr. çështjeve të regjistruara 228, Nr. 

çështjeve të gjykuara 214, në shqyrtim ka 127. 

{...} 128 çështje të mbartura nga vitet e mëparshme, 179 të regjistruara të reja 

nga data 1 janar e këtij viti, Nr. çështjesh të gjykuara nga data 1 janë 124 dhe në shqyrtim 

ka 183 çështje. 

Në total janë 319, 647, 540, dhe numri i çështjeve në shqyrtim është 426. 

Në këto kushte, referuar dhe informacionit të burimeve njerëzore, rezulton që 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, aktualisht ka një pozicion të lirë të përkohshëm, dhe 

afati i transferimit të përkohshëm për z. {...} përfundon në datën 01.07.2022. 

Në bazë të informacionit të dërguar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...},  

informohemi se nga janari 2022 deri në datë 17.06.2022, numri i çështjeve të regjistruara 

në këtë gjykatë, e shpërndarë midis gjyqtareve është si në grafikën e paraqitur.  

Si rrjedhojë, ngarkesa aktuale e gjykatës në total për çështjet në shqyrtim është 80 

çështje në shqyrtim. 

  Duke u bazuar në të dhënat e paraqitura, Komisioni vlerëson se nevojat për 

delegime të paraqitura nga kjo gjykatë, nuk mund të plotësohen nëpërmjet skemës së 

delegimit, pasi të 7 gjyqtarët e komanduar tashmë në skemën e delegimit, për shkak të 

nevojave imediate në pikëpamje të funksionalitetit të disa gjykatave të apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm, janë caktuar për të gjykuar për një periudhë 1-vjeçare pranë 

këtyre gjykatave konkretisht: dhe janë përmendur të gjithë gjyqtarët që ndodhen në 

skemën e delegimit, duke filluar me z. {...} dhe duke përfunduar me znj. {...}. Për 

rrjedhojë, nevojat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës nuk mund të plotësohen 

nëpërmjet skemës së delegimit. 

Gjithashtu Komisioni vlerëson se këto nevoja nuk mund të plotësohen as 

nëpërmjet përcaktimeve të vendimit nr.30, datë 14.02.2019 “Mbi miratimin e vendimit 
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për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore 

të veçantë në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme.”. Kjo për shkak jo vetëm të parashikimeve të pikës 2 të këtij vendimi, por 

edhe për shkak se ngarkesa e çështjeve për gjyqtarë është e tillë që nuk mund të 

përballohet nga kjo skemë dhe kërkon në mënyrë të detyrueshme aplikimin e transferimit 

të përkohshëm. 

Në këto kushte Komisioni vlerëson, se në rastin konkret, për plotësimin e 

nevojave të paraqitura nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, Këshilli duhet të orientohet 

në përcaktimet e vendimit nr.23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së “Mbi miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit” me 

ndryshime, duke shpallur një pozicion të lirë të përkohshme për transferim pranë kësaj 

gjykate, duke u bazuar në faktin e parashtruar më sipër, që nuk ka gjyqtarë të 

disponueshëm në skemën e delegimit si dhe duke vlerësuar se nuk mund të zbatohen 

parashikimet e vendimit për caktimin e gjyqtarit për një çështje të veçantë. 

Sa më sipër, duke u bazuar në të dhënat e referuara nga gjykatat përkatëse, si dhe 

në vendimet e sipërcituara të KLGJ-së, në referim të vendimit nr.23, datë 07.02.2019 të 

KLGJ-së “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit” me ndryshime, Komisioni vlerëson se Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Kukës do të konsiderohet “Gjykatë në nevojë”. Sipas nenit 3 të rregullores 

“Mbi kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit” miratuar me 

vendimin nr. 23, datë 07.02.2019, përcakton se: “Gjykatë në nevojë” nënkupton gjykatën 

në të cilën ka një ose disa pozicione të lira të përkohshme, situatë e cila cenon 

funksionimin normal të saj.” 

Në vendimin nr.86, datë 11.06.2019, konkretisht ne nenin 5, “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në vendimin nr.23, datë 07.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit” është parashikuar ndër të tjera se (neni 5): “Kur një gjykatë është në nevojë dhe 

në skemën e delegimit nuk ka gjyqtarë të disponueshëm, me kërkesë të gjykatës në 

nevojë ose kryesisht, kur vlerëson se nevoja e gjykatës ekziston dhe plotësimi i saj mund 

të behet vetëm përmes transferimit të përkohshëm, mbi propozimin e Komisionit të 
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Zhvillimit të Karrierës, Këshilli shpall pozicionin e lirë të përkohshëm që është i hapur 

për transferim dhe u bën thirrje gjyqtarëve për të dhënë pëlqimin.  

Nga interpretimi i këtyre dispozitave, rezulton se për çdo pozicion të lirë të 

përkohshëm, me qëllim kryerjen e transferimit duhet të kërkohet pëlqimi i të gjithë 

gjyqtarëve që plotësojnë kriteret për të, në mënyrë të veçantë të atyre që aktualisht janë 

transferuar në mënyrë të përkohshëm në atë pozicion (neni 6, pika 1 e Rregullores “Në 

rastin e shpalljes së një pozicioni të lirë të përkohshëm në një gjykatë, në të cilën ka 

gjyqtar të transferuar përkohësisht me pëlqim, dhënia e pëlqimit i kërkohet fillimisht këtij 

gjyqtari”).   

  Në kushtet kur me vendimin nr. 257, datë 17.06.2021, Këshilli ka vendosur të 

transferojë përkohësisht z. {...} pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, për një 

periudhë deri në një vit, dhe duke pasur parasysh se efektet juridike të vendimit fillonin 

më datë 01.07.2021 (çka do të thotë se transferimi përfundon më datë 01.07.2022), 

Komisioni, bazuar në nenin 6, pika 1 (si më sipër), i propozon Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të ftohet z. {...} për të dhënë pëlqimin brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i propozon Këshillit të 

Lartë Gjyqësor: 

Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës për 

transferim të përkohshëm deri në një vit. 

Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, aktualisht në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kukës, z. {...}, i cili të ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm. 

Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij vendimi. 

Ju faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Hallunaj! 

 Keni ndonjë propozim, diskutim, koment? 

 

 Dritan Hallunaj: Ka vetëm një problem për sa i përket pjesës që këtij i mbaron 

komandimi në datën 1 korrik (pra i bie nesër). 
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Ilir Rusi: Kalojmë në votimin e projektvendimit përkatës. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion 

të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

 Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

 1. Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës për 

transferim të përkohshëm deri në një vit. 

2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, aktualisht në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kukës, z. {...}, i cili të ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e 

transferimit të përkohshëm. 

3. Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

4. Ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të 

mëtejshëm të procedurës së transferimit të përkohshëm. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 30.06.2022) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përditësimin e 

trupës së gjyqtarëve udhëheqës për periudhën 2021-2024”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:14 dhe mbaroi në orën 14:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 30.06.2022 (Pika 10) 
 

56 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2.Lorena Gerveni, Drejtore në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

3. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Markela Biba, Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përditësimin e trupës së gjyqtarëve udhëheqës për 

periudhën 2021-2024”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

 Ilir Rusi: Në vijim të rendit të ditës, vazhdojmë me pikën 10, duke ia dhënë fjalën 

zonjës Ukperaj. 

  

Brikena Ukperaj: Faleminderit!  

 Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, në kushtet e 

rritjes së numrit të kandidatëve për gjyqtarë që përfundojnë vitin e dytë të Shkollës së 

Magjistraturës, si dhe duke marrë parasysh se nga lista aktuale e gjyqtarëve të caktuar për 

të kryer mentorimin ka disa gjyqtarë të larguar për shkak të ngritjes në detyrë apo për 

shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar, ka vlerësuar se para se të caktojmë për 

mentorim kandidatët për gjyqtarë që përfundojnë vitin e dytë të Shkollës së 

Magjistraturës është e nevojshme që të bëhet një përditësim i trupës së gjyqtarëve, të cilët 
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ne kemi miratuar në fakt për një periudhë trevjeçare me vendim vitin e kaluar (vendimi 

nr. 316, datë 22.07.2021).  

 Konkretisht, nga 45 gjyqtarët që kanë qenë të përfshirë në atë vendim, 5 (pesë) 

gjyqtarë nuk e ushtrojnë detyrën në gjykatat e shkallës së parë pasi janë ngritur në detyrë; 

1 (një) gjyqtare nuk e ushtron efektivisht detyrën pasi është zgjedhur anëtare e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor; 3 (tre) gjyqtarë nuk e ushtrojnë detyrën për shkak të pezullimit nga 

detyra si pasojë e zbatimit të masave disiplinore të dhënë nga organet e rivlerësimit 

kalimtar. 

 Në këto kushte, Komisioni i është drejtuar për të shprehur vullnetin dhe për të 

qenë pjesë e trupës të gjithë gjyqtarëve që plotësojnë kushtet ligjore dhe që ushtrojnë 

funksionin në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe atij 

administrativ, gjykata që klasifikohen si gjykata të mëdha dhe me infrastrukturë të 

përshtatshme për zhvillimin e praktikës profesionale të kandidatëve për gjyqtarë, kërkesë 

kjo e Ligjit 96/2016, i ndryshuar. Konkretisht i është drejtuar thirrje për shprehje interesi 

gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier, Vlorë dhe Elbasan, duke kufizuar thirrjen vetëm 

për gjyqtarët të cilët nuk janë tashmë të përfshirë në trupën e gjyqtarëve udhëheqës. 

 Kanë shprehur vullnetin të gjithë gjyqtarët të cilët plotësojnë kushtet dhe janë 

pjesë e listës. 

 Është marrë në konsideratë dhe është interpretuar neni 33, pika 3 e Ligjit për 

Statusin lidhur me kushtet që duhet të plotësojnë gjyqtarët për t’u përfshirë në këtë listë. 

Lista e re është një listë përditësuese e listës së miratuar në vitin 2021. Janë hequr 

gjyqtarët që janë në pamundësi për të ushtruar këtë funksion dhe njëkohësisht janë shtuar 

të gjithë gjyqtarët që kanë shfaqur vullnetin dhe njëkohësisht që janë gjyqtarë që 

plotësojnë kushtet e vendosura nga neni 33, pika 3 e ligjit. 

Për këtë arsye është përpiluar edhe projekt-akti i cili titullohet për përditësimin e 

trupës së gjyqtarëve udhëheqës. 

Në pikën 1 të projektvendimit, parashikohet përditësimi i trupës së gjyqtarëve 

udhëheqës, të miratuar me vendimin nr.316, datë 22.07.2021, për një periudhë trevjeçare 

(2021-2024), me të drejtë riemërimi. Në këtë listë janë përfshirë (i) të gjithë gjyqtarët e 

listës së mëparshme të cilët ushtrojnë efektivisht funksionin pranë gjykatave respektive, 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 30.06.2022 (Pika 10) 
 

58 

(ii)  gjyqtarët që kanë shfaqur rishtazi vullnetin dhe i janë përgjigjur thirrjes, si dhe që 

plotësojnë kriteret e vendosura nga neni 33 e ligjit. Lista është përditësuar edhe duke 

hequr gjyqtarët të cilët nuk e ushtrojnë efektivisht funksionin pranë gjykatave të shkallës 

së parë si dhe ata që janë ngritur në detyrë apo janë pezulluar për shkak të masave 

disiplinore.  

Në pikën 2 të projektvendimit është përcaktuar detyrimi i magjistratëve 

udhëheqës për t’u angazhuar në ndjekjen e trajnimeve të nevojshme pranë Shkollës se 

Magjistraturës. Ky detyrim vlen për të gjithë gjyqtarët, sidomos për gjyqtarët e rinj të 

përfshirë në listë, me qëllim përgatitjen  e tyre për programin e praktikës profesionale si 

dhe për ndjekjen e ecurisë së kandidatëve për gjyqtarë në përfundim të kësaj praktike. 

Në pikën 3 të projektvendimit parashikohet njoftimi i tij gjyqtarëve respektivë dhe 

Shkollës së Magjistraturës.  

Së fundmi, parashikohen momenti i hyrjes në fuqi të projekt-aktit me botimin e tij 

në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Janë gjithsej 55 gjyqtarë. 

Duhet t’i lexoj unë apo i lexoni ju? 

Lista është bashkëlidhur dhe është pjesë përbërëse e vendimit (është përcaktuar në 

pikën 1 të tij). 

Nëse ka ndonjë pyetje ose ndonjë kundërshtim nga anëtarët... 

  

Ilir Rusi: Keni ndonjë pyetje apo ndonjë kundërshtim? 

(Kalohet në votimin e projektvendimit përkatës.) 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 
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 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për përditësimin e trupës së gjyqtarëve udhëheqës për periudhën 2021-

2024”. 

 Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

 1. Të përditësojë trupën e gjyqtarëve udhëheqës, për periudhën trevjeçare (2021-

2024), të miratuar me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.316, datë 22.07.2021, 

sipas listës bashkëngjitur, pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

 2. Gjyqtarët udhëheqës sipas pikës 1 të këtij vendimi, angazhohen për të ndjekur 

gjatë kësaj periudhe, trajnimet e nevojshme pranë Shkollës se Magjistraturës.  

3. Ky vendim t’i njoftohet Shkollës së Magjistraturës dhe gjyqtarëve udhëheqës. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

  

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 30.06.2022) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e 

funksionit si Kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, të z.{...}”, i 

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

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:14 dhe mbaroi në orën 14:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2.Lorena Gerveni, Drejtore në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

3. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet. 

4. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Markela Biba, Përfaqësuese nga Universiteti “Epoka”. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

11.Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e funksionit si Kryetar i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë {...}, të z.{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

 

 Ilir Rusi: Në vijim të rendit të ditës, vazhdojmë me pikën e fundit, pika 11, duke 

ia dhënë fjalën zotit Kurushi. 

  

 Klodian Kurushi: Faleminderit zoti Rusi! 

 Kemi paraqitur projektvendimin “Për përfundimin e funksionit si Kryetar i 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}, të z.{...}”. Bashkëlidhur është edhe 

relacioni përkatës që i është bërë e njohur dhe prezent të gjithë anëtarëve dhe besoj se 

janë njohur të gjithë me përmbajtjen e saj. 

 Kështu që unë në mënyrë shumë të shkurtuar do paraqes relacionin përkatës. 
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 Kryetari në detyrë i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...} ka paraqitur 

një kërkesë përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor me këtë përmbajtje: 

 “Aktualisht kërkoj të jap dorëheqjen nga detyra e Kryetarit të kësaj gjykate, pasi 

do të aplikoj në skemën e delegimit të gjyqtarëve dhe të qenit kryetar gjykate përbën 

pengesë sipas akteve nënligjore për të marrë pjesë në skemën e delegimit.” 

 Vlerësimet e Komisionit: 

 Komisioni vlerëson se kryetari në detyrë i Gjykatës së Shkallës së Parë 

Administrative Korçë zoti {...} është emëruar në këtë detyrë me vendimin nr.{...}, datë 

29.04.2015 e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe vazhdon ta ushtrojë mandatin e kryetarit 

të Gjykatës së Shkallës së Parë {...} deri në ditën e sotme kur ne po parashtrojmë edhe 

relacionin e radhës. 

 Konstatojmë që mbarimi i mandatit të kryetarit të gjykatës janë raste të 

parashikuara në ligj dhe një nga rastet është që mandati i kryetarit mbaron menjëherë me 

mbarimin e periudhës për të cilën ai është caktuar. 

 Njëkohësisht kryetari i Gjykatës së Shkallës së Parë Administrative Korçë 

dorëheqjen për arsyet se ai dëshiron të përfshihet në skemën e delegimit. Në këto kushte 

ne kemi paraqitur përpara Këshillit relacionin përkatës duke mbajtur parasysh faktin që 

mandati i kryetarit të gjykatës ka përfunduar për shkak se ka kaluar afati prej 3 vitesh të 

ushtrimit dhe këtë fakt e konstaton vetë kryetari në detyrë i Gjykatës së Shkallës së Parë 

Administrative Korçë, për këtë arsye ai ka paraqitur edhe kërkesën e tij për dorëheqje.  

 Ndodhur në këto kushte, ne i parashtrojmë Këshillit sugjerimin/kërkesën tonë për 

të pranuar kërkesën e zotit {...} duke deklaruar të përfunduar mandatin e funksionit si 

kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...}.  

 Njëkohësisht në pjesën e projektvendimit, ne kemi përfshirë edhe dy pika të tjera 

të cilat nuk i përshtaten aktualitetit të sotëm sepse i referohet datës 31.05.2022 dhe 

aktualisht unë propozoj që pika 2 dhe pika 3 e projektvendimit që ne kemi propozuar, të 

mos miratohen për shkak se ka humbur aktualiteti i datës së përcaktuar në 

projektvendimin tonë (i referohem datës 31.05.2022). Propozimi im konkret është: 

 Deklarimin e përfundimit të funksionit si Kryetar i Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë {...}, të z.{...}. 
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 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin e në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Pika 2 dhe 3 të suprimohen dhe të mos bëhen pjesë e këtij vendimi që do marrim. 

Ky është propozimi im. 

 Faleminderit!  

  

Ilir Rusi: Keni ndonjë propozim tjetër/koment? 

Kalojmë në miratimin e aktit përkatës. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Projekt-akti përkatës u miratua, duke marrë në konsideratë propozimin e relatorit 

z. Kurushi, që pika 2 dhe 3 e vendimit të mos jenë pjesë e vendimmarrjes sonë. 

 Atëherë, vendim “Për përfundimin e funksionit si Kryetar i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë {...}, të z.{...}”. 

 Në referim të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

 1. Deklarimin e përfundimit të funksionit si Kryetar i Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë {...}, të z.{...}. 

 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin e në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 Meqenëse pikat e rendit të ditës janë të ezauruara dhe nëse s’ka çështje të tjera për 

diskutim, mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Faleminderit!  
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* * * 

(Pika 11 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


