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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 13.09.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për 

vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për 

periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, të gjyqtares {...}”, (relatore znj. Yllka Rupa).1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:19 

dhe mbaroi në orën 15:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
1 Çëshja ishte parashikuar të trajtohej e treta sipas rendit të ditës. 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. {...}, magjistrate. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për vlerësimin etik dhe profesional, me 

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

gjyqtares {...}”, (relatore znj. Yllka Rupa). 

 

Rifillon mbledhja plenare pas trajtimit të çështjes së parë të rendit të ditës e cila u trajtua 

vetëm në prezencën e anëtarëve të Këshillit. 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës së datës 13 shtator 2022. 

Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot janë për t’u marrë në shqyrtim nga ana e Këshillit 

rreth 9 çështje. Nëse nuk kemi diskutime mbi përmbajtjen e rendit të ditës, fillojmë me çështjen e 

parë e cila ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit të përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit 

lidhur me vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit 

(gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, për gjyqtaren {...}. Relatore është zonja 

Yllka Rupa. 

Jam vënë në dijeni nga administrata që zonja {...} është e pranishme në Këshill dhe ka 

kërkuar që të dëgjohet në këtë seancë. Kështu që ftoj administratën të fusë në sallë zonjën {...}. 
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(Futet në sallën e mbledhjes magjistratja zonja {...}.) 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje zonja {...}! 

Siç jeni njoftuar, sot nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor do merret në shqyrtim 

vlerësimi etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të gradimit për periudhën e 

vlerësimit 2013-2016 për ju. 

Ashtu sikurse parashikon edhe procedura, në rastet kur vlerësimi i komunikohet gjyqtarit 

dhe nëse gjyqtari ka parashtruar dëshirën dhe kërkesën për të qenë prezent për të dhënë komentet 

dhe sugjerimet në seancën dëgjimore, ju jeni ftuar sot për të vijuar me seancën e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor ku do të shqyrtohet raporti. 

Sipas procedurës, fillimisht i jepet fjala relatorit të projektraportit tuaj, e cila është zonja 

Yllka Rupa dhe pasi mbaron relatimin zonja Yllka Rupa, ju jepet fjala ju lidhur me pretendimet 

dhe parashtresat që ju keni.  

Ju lutem, do doja që për shkak të kohës, të kufizoheni në ato çështje për të cilat keni 

parashtruar. Pasi ju të parashtroni pretendimet, do të vazhdoni për të lejuar Këshillin për të marrë 

vendimin për raportin tuaj të vlerësimit. 

Kështu që, pa humbur kohë unë do të ftoja relatoren znj. Rupa, shkurtimisht për të na 

bërë prezantimin e raportit të vlerësimit.  

 

Yllka Rupa: E nderuar Kryetare! 

Të nderuar kolegë! 

E nderuar zonja {...}, që jeni prezent! 

Procedura e vlerësimit të gjyqtares {...} ka filluar me vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr. 94, datë 09.03.2022, pas dërgimit të dosjeve me aktet e vlerësimit profesional nga 

organet e rivlerësimit kalimtar. Me këtë vendim, pas shortit të realizuar, janë përzgjedhur 

vlerësuesit: Relatore znj. Yllka Rupa; Nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin znj. Esmerilda 

Habili. 

Në bazë të Ligjit për Statusin dhe Vendimit të KLGJ “Për rregullat plotësuese të 

vlerësimit të gjyqtarëve”, gjyqtarja është njoftuar për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional, për vlerësuesit e përzgjedhur në bazë të shortit dhe për të drejtën për të kërkuar 
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përjashtimin e tyre, ose të cilitdo anëtar të Këshillit. Brenda afatit ligjor,  gjyqtarja ka konfirmuar 

marrjen e njoftimit, duke deklaruar se është dakord me vlerësuesit. 

Pas evidentimit të çështjeve dhe vendimeve të administruara në dosjen e rivlerësimit nga 

ana e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, relatori ka disponuar në lidhje me zhvillimin e shortit, 

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

gjyqtares për periudhën e vlerësimit 2013-2016, duke përcaktuar edhe datën e zhvillimit të 

shortit. Në datën 24.03.2022, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat është zhvilluar në mënyrë 

elektronike shorti për përzgjedhjen e 6 (gjashtë) çështjeve për vlerësim, i dokumentuar në 

procesverbalin përkatës. Pas zhvillimit të shortit janë administruar 6 (gjashtë) dosjet e çështjeve 

të përzgjedhura me short, të dërguara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat.  

Ka vazhduar më pas procedura siç parashikon ligji dhe ky projetraport i është njoftuar 

gjyqtares {...}, e cila konfirmoi marrjen dijeni më datë 04.05.2022, brenda afatit dyjavor dhe ka 

depozituar edhe kundërshtimet lidhur me projektraportin e vlerësimit.  

Konkretisht gjyqtarja paraqiti kundërshtime lidhur me treguesin “Pjesëmarrja e gjyqtarit 

në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë për 

marrëdhëniet me publikun në gjykata”, në mbështetje të të cilës ka paraqitur edhe prova. 

Analiza e të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit është pasqyruar në mënyrë të 

plotë në projektraportin e vlerësimit, dhe për të mos u zgjatuar, pasi të gjithë anëtarët janë njohur 

me projektraportin e vlerësimit, vlerësoj të ndalem shkurtimisht tek konkluzionet e arritura për 

çdo kriter vlerësimi, dhe për treguesin e kundërshtuar nga gjyqtarja do të ndalem në mënyrë më 

të detajuar.  

1. Kriteri “Aftësia profesionale e gjyqtares” 

1.A Njohuritë ligjore  

1.A.a Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin 

e normave  

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

rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve të 

çështjes, identifikimit të normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale që gjejnë 

zbatim, citimin dhe analizën e normave respektive në funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjes 

dhe për këtë arsye në projektraportin e vlerësimit është propozuar që gjyqtarja të ketë vlerësim 

shumë të mirë dhe të pikëzohet me 25 pikë. 
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1.A.b Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes: 

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se 

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

konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen dhe kur është e nevojshme, në mbështetje të 

arsyetimit të vendimeve, identifikon dhe zbaton praktikën gjyqësore unifikuese, praktikën e 

Gjykatës Kushtetuese, praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si 

dhe zbaton dhe respekton parimet e së drejtës. Për këto arsye, vlerësoj se shkalla e aftësisë së 

gjyqtares në treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” duhet të 

vlerësohet “Shumë e lartë”, dhe duhet të pikëzohet me 25 pikë. 

1.B  Arsyetimi ligjor 

1.B.a Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit: 

Lidhur me këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në drejtim të të 

qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit. Referuar këtij konkluzioni, propozohet që 

vlerësimi për këtë tregues të jetë “Shumë i lartë”, dhe të pikëzohet me 15 pikë. 

1.B.b Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit: 

Nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në 

ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit, e cila është e 

dukshme në aspektin vizual dhe të përmbajtjes, duke i dhënë qëndrueshmëri dhe kuptueshmëri 

vendimit. Ndjekja e një strukture të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën 

e ecurisë logjike, nga njëra pjesë e vendimit në tjetrën, orienton drejt dhe saktë lexuesin lidhur 

me përmbajtjen e tij. Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, gjykoj se 

aftësia e gjyqtares për këtë tregues, duhet të vlerësohet “Shumë e lartë”, dhe duhet të pikëzohet 

me 10 pikë. 

1.B.c Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik: 

Gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë edhe në këtë tregues. Arsyetimi i vendimeve është i 

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

palëve ndërgjyqëse, si në çështjet civile, ashtu edhe në çështjet penale. Referuar këtij 

konkluzioni, është vlerësuar që propozimi për vlerësim të jetë “Shumë i lartë”, dhe të pikëzohet 

me 25 pikë. 

Pra, propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin “Aftësitë Profesionale të Gjyqtares” 

është 100 pikë dhe Niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 
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2. Kriteri “aftësitë organizative të gjyqtares” 

2.A  Aftësia e gjyqtares për të përballuar ngarkesën në punë. 

2.A.a Respektimi i afateve ligjore: 

Në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtares, 

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 do të bëhet duke iu 

referuar çështjeve të përzgjedhura me short, vendimeve të zgjedhura nga gjyqtarja, vendimeve të 

administruara me indicie nga KPK dhe vendimit të administruar për shkak referimi nga ish-

Inspektorati i KLD-së për t’u mbajtur parasysh për efekt të vlerësimit etik dhe profesional. Nga 

vëzhgimi i 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim, 2 vendimeve të administruar me 

indicie nga KPK që i përkasin periudhës së vlerësimit, 3 vendimeve të përzgjedhura nga 

gjyqtarja dhe 1 vendimi të administruar për shkak të referimit nga Inspektorati i KLD-së, 

referuar kategorisë së çështjeve, rezulton se për 3 prej tyre parashikohet afat ligjor brenda të cilit 

duhet të përfundojë gjykimi i çështjes.  

Të tre çështjet janë të njohura nga ju, sikundër edhe nga gjyqtarja dhe në analizë të këtyre 

tre çështjeve të cilat nuk po i referoj, konstatohet se vetëm për një çështje nuk është përfunduar 

brenda afatit ligjor për përfundimin e saj dhe e shprehur në përqindje del se 33,3% të çështjeve 

janë jashtë afatit ligjor. 

Referuar metodologjisë së pikëzimit, përqindja matematikore prej 33,3% përkon me 

nivelin e vlerësimit 6 (gjashtë) pikë. Megjithatë, përveç analizës matematike, vlerësuesi duhet të 

kryejë edhe një analizë logjike të të dhënave, duke shmangur çështjet që nuk janë përgjegjësi e 

gjyqtarit.  

Duke qenë vetëm 1 çështje për të cilën është tejkaluar afati ligjor, u analizua 

kompleksiteti i çështjes, i përcaktuar në metodologji si një nga komponentët që mund të çojë në 

një pikëzim më të lartë se ai që rezulton nga analiza matematike. Referuar akteve të dosjes, 

evidentohet se tejkalimi i afatit ligjor në çështjen e gjykuar jashtë afatit ka ardhur përgjithësisht 

për shkaqe procedurale. Konkretisht, dy nga tre seancat përgatitore të zhvilluara janë shtyrë për 

shkak të mungesës së njoftimit për palën e paditur, dhe një nga dy seancat gjyqësore të 

zhvilluara, është shtyrë me kërkesë të palës paditëse, për t’i dhënë kohë për t’u përfaqësuar me 

avokat, rrethana këto që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Por nga ana tjetër, evidentohet se një 
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fakt tjetër që ka ndikuar në tejkalimin e afatit ligjor të shqyrtimit të çështjes ka qenë planifikimi i 

seancave gjyqësore tej një afati të arsyeshëm, konkretisht pas 33 ditësh  (pa përfshirë këtu muajin 

gusht). 

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

rezulton se gjyqtarja ka treguar kujdes të posaçëm për zhvillimin e gjykimit brenda afateve 

ligjore, në çështjet e analizuara për të cilat ligji ka parashikuar afat shqyrtimi, duke treguar aftësi 

shumë të mira në respektimin e tyre, me përjashtim të një çështjeje e cila ka zgjatur tej afati 

ligjor përgjithësisht për shkaqe procedurale. Në këtë të fundit gjyqtarja duhej të ishte treguar më 

efektive në menaxhimin dhe kontrollimin e procedurave gjyqësore, prandaj nuk mund të 

pikëzohet maksimalisht. Referuar sa më sipër, vlerësoj se në lidhje me treguesin “Respektimi i 

afateve ligjore”, duke pasur parasysh edhe shkaqet që kanë ndikuar në këtë tregues, gjykoj se 

gjyqtarja duhet të vlerësohet në nivelin “11-20%”, duke e pikëzuar me 12 pikë. 

2.A.b Plotësimi i standardeve minimale kohore: 

Nënkupton, respektimin nga ana e gjyqtares të afateve orientuese të përcaktuara nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor për çdo kategori çështjesh.  

Nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, evidentohet se në çështjet e 

vëzhguara për të cilat zbatohen standardet minimale kohore, rezultoi se 3 prej tyre kanë 

përfunduar tej afatit standard minimal kohor të përcaktuar për secilën kategori ose 23% e 

çështjeve janë jashtë afatit standard minimal kohor, e cila përkon me nivelin e vlerësimit 3 (tre) 

pikë. Po në këtë aspekt është mbajtur në konsideratë regjimi orientues i metodologjisë që 

vlerësuesi, veç analizës matematike, duhet të kryejë një analizë logjike të të dhënave, duke 

shmangur çështjet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit dhe në këtë kontekst u analizua 

kompleksiteti i çështjeve, i përcaktuar në metodologji si një nga komponentët që mund të çojë në 

një pikëzim më të lartë. 

Në aspektin sasior të volumit të çështjeve të përfunduara, gjyqtarja ka përfunduar në total 

për 3 vite periudhë vlerësimi 1079 çështje, nga të cilat 666 çështje themeli në tre vite,  

mesatarisht 222 çështje themeli në vit, ndërkohë që duhej të shqyrtonte jo më pak se 200 çështje 

në vit, duke tejkaluar këtë standard me 22 çështje në vit, ngarkesë pune që nuk justifikon pikëzim 

maksimal të gjyqtares. Referuar sa më sipër, vlerësoj se në lidhje me këtë tregues gjyqtarja duhet 

të pikëzohet me 4 pikë, pasi shqyrtimi i 23% të çështjeve jashtë standardit minimal, ka ardhur 

përgjithësisht për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e gjyqtares. Nga ana tjetër analiza logjike e të 
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dhënave të burimeve të vlerësimit nuk justifikon pikëzim maksimal për këtë tregues, sepse 

tejkalimi i treguesit minimal sasior është i papërfillshëm dhe kompleksiteti i çështjes jo 

gjithmonë ka qenë përcaktues në kohëzgjatjen e gjykimeve. 

2.A.c Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje: 

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

minimal kohor për çdo kategori rezulton se:  

(i)Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për kategorinë e çështjeve “Penale krime”, 

rezulton të jetë 73 ditë ose 2 muaj dhe 13 ditë, më e shkurtër se standardi minimal kohor prej 9 

muajsh për gjykimin e çështjeve penale të themelit në gjykatën e shkallës së parë. 

(ii)Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për kategorinë e çështjeve “Civile themeli”, 

rezulton të jetë rreth 198 ditë, ose 6 muaj e 18 ditë, pra më e gjatë se standardi minimal kohor 

prej 6 muajsh për gjykimin e çështjeve civile të themelit në gjykatën e shkallës së parë. 

(iii)Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për kategorinë e çështjeve “Familjare me palë 

kundërshtare”, rezulton të jetë 99 ditë, ose 3 muaj e 9 ditë, pra më e shkurtër se standardi 

minimal kohor prej 4 muajsh për gjykimin e çështjeve familjare në gjykatën e shkallës së parë. 

(iv)Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për kategorinë e çështjeve “Kërkesa penale”, 

rezulton të jetë 48 ditë, ose 1 muaj e 18 ditë, pra më e shkurtër se standardi minimal kohor prej 2 

muajsh për gjykimin e çështjeve të karakterit administrativo-penal në gjykatën e shkallës së parë.  

Pra, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton 

se kohëzgjatja mesatare e çështjeve të vëzhguara, është më e shkurtër se standardi minimal kohor 

për shumicën e kategorive të çështjeve. Referuar Metodologjisë së Pikëzimit kjo llogaritje 

matematikore përkon me një pikëzim prej 4 pikësh. Por duke marrë në konsideratë faktin se koha 

mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, tejkalohet vetëm për një kategori (civile themeli), me 18 

ditë, si dhe duke iu referuar menaxhimit të kohës dhe kryerjes së veprimeve procedurale nga 

gjyqtarja lidhur me gjykimin e kësaj kategorie çështjesh, vlerësoj se ky tregues duhet të 

pikëzohet maksimalisht me 5 pikë.  

2.A.ç Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore: 

Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti i gjyqtares për periudhën e vlerësimit 

rezulton në masën 93.78%. Referuar Metodologjisë së Pikëzimit përqindja e mësipërme përkon 

me 8 pikë. Në Metodologjinë e Pikëzimit, lidhur me këtë tregues, përcaktohet se: “Të gjitha të 

dhënat statistikore analizohen sipas situatës, me qëllim për të shmangur përfundimet për çështje 
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që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Analiza e të dhënave statistikore bazohet në kompleksitetin e 

çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve, dhe aspekte të tjera që 

lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të çojnë në një pikëzim më të lartë se ai i 

tabelë/rubrikave që përcakton Metodologjia e Pikëzimit. Pra nëse gjyqtarja ka gjykuar brenda të 

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

Këshilli, mund të kalojë në pikëzimin maksimal. Bazuar në këtë parashikim dhe në analizën 

statistikore si më sipër, rezulton se gjyqtarja ka tejkaluar standardin minimal të ngarkesës me 2 

dhe 33%, prandaj nuk justifikohet një shkallë më e lartë pikëzimi. Në të njëjtin konkluzion 

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

që duke referuar të dhënave statistikore që janë të prezantuara, ka rezultuar se gjyqtarja ka një 

mesatare gjykimi prej 222 çështje/vit. Referuar sa më sipër, vlerësoj se shkalla e aftësisë së 

gjyqtares në treguesin “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” është “Mbi 93-99%”, 

duke e pikëzuar me 8 pikë. 

2.A.d Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor: 

Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se koha mesatare e arsyetimit të vendimit 

gjyqësor është më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e 

çështjeve, dhe referuar këtij konkluzioni vlerësoj se aftësia e gjyqtares për këtë tregues duhet të 

vlerësohet dhe pikëzohet me 15 pikë. 

2.B Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore. 

2.B.a Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e seancave joproduktive: 

Në këtë aspekt, numri i seancave gjyqësore të zhvilluara nga gjyqtarja në 9 çështjet e 

vëzhguara me palë kundërshtare (penale dhe civile themeli), rezulton të jetë 3 seanca gjyqësore 

në çështjet civile me palë kundërshtare, 6 seanca gjyqësore në çështje penale themeli dhe 3.5 

seanca gjyqësore në çështjet familjare. Në total numri mesatar i seancave është 4.1 seanca për të 

gjitha kategoritë e çështjeve. Ndërkohë nëse në lidhje me këtë kriter do të përllogarisim edhe 

seancat gjyqësore (21 seanca) në çështjen civile të referuar nga Inspektorati i KLD-së për t’u 

mbajtur parasysh për efekt të vlerësimit etik dhe profesional, atëherë numri mesatar i seancave 

gjyqësore në çështjet civile do të rritet ndjeshëm vetëm për shkak të kësaj çështjeje në 5.8 seanca 

gjyqësore në çështjet civile. 

Nga vëzhgimi i 9 dosjeve të çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim, rezulton se 
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gjyqtarja ka kryer me korrektësi të gjitha veprimet procedurale për planifikimin dhe zhvillimin 

në kohë dhe me efektivitet të seancave gjyqësore duke respektuar në çdo rast ligjin procedural 

civil dhe penal. Në çështjet penale data e seancës dhe aktet e njoftimit respektojnë afatet 10-

ditore të përcaktuara në nenet përkatëse të K.Pr.Penale. Gjyqtarja ka mbikëqyrur si duhet 

dërgimin pa vonesë të njoftimeve, dhe në çdo rast janë marrë masa efektive për të siguruar 

zhvillimin e seancave gjyqësore në kohë. Përgjithësisht shtyrjet e seancave gjyqësore kanë 

ndodhur për shkaqe procedurale të tilla si: njoftimi i mbrojtësit të të pandehurit, marrje e 

informacionit dhe provave nga të tretët, kryerja e akteve të ekspertimeve, njoftimi i ekspertit, etj. 

Në çdo rast të shtyrjes së seancave për shkaqe procedurale janë respektuar afatet ligjore për 

caktimin e seancës vijuese sipas parashikimeve që bën ligji.  

Referuar sa më sipër, për treguesin “Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo çështje 

dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, duke 

iu referuar të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi i çështjeve të përzgjedhura me short, rezulton 

se numri mesatar i seancave gjyqësore për çështjet me palë kundërshtare është mbi 3 seanca, por 

gjyqtarja në çdo rast ka treguar kujdes duke marrë të gjitha masat e nevojshme procedurale për 

shmangien e seancave joproduktive, planifikimin dhe zhvillimin e seancave në kohë dhe me 

efektivitet.   

Në lidhje me pikëzimin e këtij treguesi, në Metodologjinë e Pikëzimit parashikohet se të 

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

që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit në tërësinë e tyre, veçanërisht masave për zhvillimin me efektivitet dhe produktivitet 

te seancave gjyqësore në çështjet e përzgjedhura me short, rezulton se gjyqtarja në çdo rast ka 

marrë të gjitha masat e nevojshme për shmangien e seancave joproduktive, planifikimin dhe 

zhvillimin e seancave në kohë dhe me efektivitet. Prandaj, pavarësisht se numri mesatar i 

seancave është më i lartë se 3, gjyqtarja duhet të pikëzohet me 15 pikë, sepse ajo ka treguar 

shkallë të lartë aftësie për shmangien e seancave gjyqësore joproduktive.  

2.B.b Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor: 

Referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se në çështjet e përzgjedhura me short, 

gjyqtarja i ka vënë në lëvizje dosjet në kohë dhe në përputhje me kërkesat dhe afatet ligjore duke 

caktuar seancën dhe duke kryer njoftimet përkatëse për palët. Gjithashtu, rezulton se të gjitha 

veprimet procedurale gjatë shqyrtimit gjyqësor janë të dokumentuara. Drejtimi i procesit 
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gjyqësor ka qenë i rregullt sipas kërkesave procedurale të parashikuara në ligj për gjykimin në 

shkallë të parë si në çështjet civile ashtu edhe në çështjet penale. Gjatë zhvillimit të gjykimit, 

gjyqtarja tregon kujdes të posaçëm për verifikimin e paraqitjes së palëve, mbrojtësve, relatimin e 

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

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

të pandehurit, shpalljen e gjykatës, dëgjimin e kërkesave paraprake të palëve, shqyrtimin dhe 

vendimmarrjen e arsyetuar të gjykatës mbi këto kërkesa, zhvillimin e shqyrtimit gjyqësor sipas 

llojit të procesit të zhvilluar, dhënien e fjalës palëve për parashtrimin dhe paraqitjen e fakteve 

dhe të provave, shtyrjen e seancave gjyqësore duke pasqyruar shkakun në çdo rast si dhe 

urdhërimet për marrjen e masave për zhvillimin e seancës vijuese. 

Në dosje te vëzhguara, seancat e planifikuara janë çelur relativisht në kohë, me vonesa 2 

deri në 15 minuta që janë të papërfillshme, e që lidhen me kushtet e punës e përgatitjen e sallës 

së gjykimit, në kushtet kur gjykimet zhvillohen njëri pas tjetrit, pa diferenca kohore. Megjithatë 

konstatohet edhe një numër seancash të filluara me më shumë se 20 minuta deri në 59 minuta 

vonesë nga ora e planifikuar, por nuk rezulton që vonesat të kenë sjellë pasoja në produktivitetin 

e gjykimit të çështjes. Në 9 seancat e filluara me vonesë, referuar relatimit të gjyqtares, duket se 

kanë ndikuar kushtet e punës e infrastruktura e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, ku në 

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

gjykimi ku proceset regjistrohen në sistemin audio. Gjithashtu duke iu referuar burimeve të 

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

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

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

gjyqësore të zhvilluara. Për këto arsye vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtares për këtë tregues 

duhet të vlerësohet “Shumë e lartë”, duke e pikëzuar me 20 pikë. 

2.C  Aftësia e gjyqtares për të administruar dosjen gjyqësore. 

2.C.a Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes dhe 2.C.b Saktësia dhe plotësia e 

dokumentacionit të dosjes: Në të dyja këto kritere, gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht, 

përkatësisht 5 pikë dhe 10 pikë. 

Pra, propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin “Aftësitë organizative të gjyqtares” 

është 94 pikë dhe Niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 
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3.A  Etika në punë 

3.A.a Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion: 

Në relacionet e hartuara nga Inspektorati i KLGJ-së, si dhe në vendimin nr.12, datë 

24.01.2018 “Për shqyrtimin e kërkesës për procedim disiplinor ndaj gjyqtares {...}”, të KLD-së 

nuk rezulton të jenë evidentuar elementë që dëshmojë shfaqjen e sjelljeve që tregojnë mungesë 

respekti për palët dhe pjesëmarrësit në gjykim, mungesë vetëpërmbajtje, ndjeshmërie, vëmendje 

apo praninë e sjelljeve dhe qasjeve të pahijshme dhe ofensive nga ana e gjyqtares.  

Ndërkohë, në procesin e rivlerësimit kalimtar, referuar vendimit të Komisionit të Pavarur 

të Kualifikimit, rezulton se KPK-ja ka shqyrtuar dhe vlerësuar elementë që mund të ndikonin në 

vlerësimin lidhur me etikën e gjyqtares, të cilat pasi janë analizuar në kuadër të vlerësimit 

profesional, janë gjetur të pabazuara. 

Për periudhën e vlerësimit tetor 2013-tetor 2016, nuk rezultojnë të dhëna që mund të 

analizohen dhe vlerësohen në drejtim të cenimit të etikës, pasi ato referohen vetëm si pretendime 

që zgjidhen përmes apelimit gjyqësor, të cilat nuk përbëjnë burim më vete vlerësimi. 

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

rezulton se gjyqtarja reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk rezulton asnjë 

sjellje që mund të cenojë etikën në punën e saj. Për këto arsye, për këtë tregues propozohet 

pikëzimi me 35 pikë.  

3.B Integriteti i gjyqtares 

3.B.a Shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti: 

Nga tërësia e burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja tregon integritet të lartë. Për 

këto arsye, është vlerësuar se pikëzimi edhe për këtë nënkriter të vlerësohet “Shumë i lartë”, dhe 

të pikëzohet me 40 pikë. 

3.C Paanësia e gjyqtares 

3.C.a Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese: 

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se 

gjyqtarja në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 

tërthortë, në komunikimin me subjektet e procedimit ose në përmbajtjen e vendimeve të hartuara 

prej saj. Për këto arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të aftësisë 

për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese, dhe ky tregues, për këto arsye pikëzohet me 

10 pikë. 
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3.C.b Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtares: 

Duke iu referuar tërësisë së akteve të administruara në dosjen e vlerësimit nuk rezultojnë 

të dhëna që në këto çështje të jenë paraqitur kërkesa për përjashtimin e gjyqtares. Në këto kushte, 

duke referuar në parimin kushtetues që çdo gjyqtar, për shkak të statusit të tij, është dhe duhet të 

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

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

gradimit zbatohen për aq sa është e mundur dispozitat e Ligjit për Statusin, vlerësoj se numri i 

kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtares është i pakonsiderueshëm, duke e 

pikëzuar me 15 pikë. 

Pra, propozimi për nivelin e vlerësimit për Kriterin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale” është 100 pikë dhe Niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

4. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional. 

4.A Aftësia e komunikimit. 

4.A.a Komunikimi i qartë dhe transparent: 

Referuar vendimeve gjyqësore të përzgjedhura nga gjyqtarja për vlerësim dhe akteve të  

çështjeve të përzgjedhura me short rezulton se gjyqtarja ka komunikim të qartë dhe transparent 

me pjesëmarrësit në gjykim, si dhe në gjuhën e përdorur në arsyetimin e vendimeve. Për këto 

arsye, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtares në treguesin “Komunikimi i qartë dhe 

transparent” duhet të vlerësohet “Shumë e lartë”, duke e pikëzuar me 25 pikë. 

4.A.b 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 të dhënave personale dhe për 

rrjedhojë, prezumohet se gjyqtarja ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit 

dhe mbrojtjen e të dhënave personale të palëve apo subjekteve të procedimit, për të cilat ka 

ardhur në dijeni për shkak të funksionit, për pasoj vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtares në 

treguesin “Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale” duhet të 

vlerësohet “I lartë”, duke e pikëzuar me 15 pikë. 

4.B  Aftësia për të bashkëpunuar. 

4.B.a Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin 

e njohurive dhe përvojës profesionale me ta si dhe 4.B.b Shkalla e komunikimit dhe e 

bashkëpunimit me administratën gjyqësore: Për të dy këto tregues gjyqtarja është vlerësuar 
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maksimalisht, përkatësisht me 15 pikë dhe 10 pikë. 

4.C Gatishmëria e gjyqtares për t’u angazhuar në veprimtari të tjera. 

4.C.a Pjesëmarrja e gjyqtares në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale: 

Referuar raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit, 

vërtetimit të Shkollës së Magjistraturës dhe formularit të vetëvlerësimit për aftësitë profesionale 

të gjyqtares, së bashku me dokumentet shoqëruese, rezulton se gjyqtarja {...} është angazhuar në 

aktivitete trajnuese në cilësinë e pjesëmarrëses në 12 aktivitete trajnuese të zhvilluara në gjithë 

periudhën e vlerësimit, gjithsej 21 ditë trajnimi. Rezulton gjithashtu se gjyqtarja ka marrë pjesë 

në trajnim jashtë Programit të Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, i cili rezulton të 

jetë aktivitet i formimit profesional. Konkretisht, rezulton se gjyqtarja ka marrë pjesë në 

trajnimin jashtë programit të Shkollës së Magjistraturës - trajnimi online i organizuar nga 

Këshilli i Europës, organizata HELP, me temë “Sanksionet komunitare dhe alternativat e dënimit 

me burgim”, certifikuar në datën 31.12.2013. 

Gjithashtu, rezulton se bashkëlidhur kundërshtimeve të paraqitura nga gjyqtarja në datën 

18.05.2022, janë depozituar vërtetimet me nr.{...} prot., datë 13.05.2022, lëshuar nga Bashkimi i 

Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, nr. {...} prot., datë 13.05.2022 lëshuar nga Sindikata e 

Pavarur e Minatorëve të Shqipërisë dhe nr. {...} port., datë 14.05.2022 lëshuar nga Sindikata e 

Pavarur e Kimisë, Ushqimit, Tregtisë dhe Truizmit të Shqipërisë, nëpërmjet të cilëve vërtetohet 

se gjyqtarja {...} ka qenë pjesëmarrëse në trajnimet me temë:  

- “Ndryshimet ligjore në Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë. Përgatitja e 

sindikatave për risitë në kontratat kolektive”, zhvilluar në datat 21-22 maj 2014; 

- “Siguria dhe shëndeti në punë. Zbatimi i Konventave të ILO në Shqipëri për 

parandalimin e aksidenteve në vendin e punës”, zhvilluar në datën 10 prill 2015; 

- “Sfidat në sektorin e turizmit. Lufta ndaj informalitetit të kontratave kolektive”, 

zhvilluar në datën 27 qershor 2014. 

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, si dhe akteve 

të paraqitua nga gjyqtarja rezulton se ajo ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese, kryesisht për 

tema që i përkasin të drejtës civile, penal dhe familjare, gjithsej 16 aktivitete të zhvilluara për 26 

ditë, kohëzgjatje e cila është brenda kufijve 15 deri në 120 ditë në gjithë periudhën trevjeçare dhe 

për këtë arsye propozoj se gjyqtarja duhet të pikëzohet me 20 pikë.  
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4.C.b Disponueshmëria e gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit 

profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve:  

Referuar burimeve të vlerësimit, si dhe formularit të vetëvlerësimit profesional të 

gjyqtares, nuk rezulton të jetë referuar për angazhimin e saj në veprimtari trajnuese si eksperte 

ose lehtësuese në programin e Shkollës së Magjistraturës, apo të ndonjë institucioni tjetër. 

Gjithashtu, nuk rezultojnë të dhëna lidhur me gatishmërinë e saj për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional. 

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’u shtohen në rast vërtetimit të angazhimit në këto veprimtari, 

vlerësoj se për gjyqtaren {...} të pikëzohet me 3 pikë. 

4.C.c Pjesëmarrja e gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit 

të drejtësisë dhe në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në gjykata (është edhe një tregues 

ku gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj nëpërmjet provave që janë ato aktet që provojnë 

trajnimin tuaj në disa aktivitete trajnuese jashtë programit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës).  

Në projektraportin e vlerësimit lidhur me këtë treguesin, është propozuar që gjyqtarja të 

vlerësohet me 3 pikë, në kushtet kur nga burimet e vlerësimit, nuk rezultonin të dhëna që 

gjyqtarja gjatë periudhës së vlerësimit të jetë angazhuar në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e drejtësisë apo veprimtar të tjera, të tilla si, pjesëmarrje në konferenca shkencore, 

mësimdhënie, fjalime publike, pjesëmarrja në aktivitet të edukimit të komunitetit, kontribute për 

hartimin dhe ndryshimin e legjislacionit, etj. (të gjithë këta tregues që përcaktohen në 

Metodologjinë e Vlerësimit të magjistratit dhe janë kriteret matëse mbi të cilat matet 

performanca lidhur me këtë kriter).   

Lidhur me këtë tregues gjyqtarja, ka paraqitur kundërshtime duke paraqitur si provë 

vërtetimet të cilat unë i citova më lart dhe që janë pjesëmarrje në trajnime me tema: 

- “Ndryshimet ligjore në Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë. Përgatitja e 

sindikatave për risitë në kontratat kolektive”, zhvilluar në datat 21-22 maj 2014; 

- “Siguria dhe shëndeti në punë. Zbatimi i Konventave të ILO në Shqipëri për 

parandalimin e aksidenteve në vendin e punës”, zhvilluar në datën 10 prill 2015; 
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- “Sfidat në sektorin e turizmit. Lufta ndaj informalitet kontratave kolektive”, zhvilluar në 

datën 27 qershor 2014. 

Aktivitetet e mësipërme rezultojnë të jenë trajnime profesionale jashtë programit të 

Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, të cilat janë konsideruar në vlerësimin dhe 

pikëzimin e treguesit përkatës, më sipër në projektraport (treguesi “Pjesëmarrja e gjyqtarit në 

programet e formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime të tjera 

profesionale”). 

Në lidhje me këtë tregues analizohen dy profile trajnimesh, trajnimet që zhvillon Shkolla 

e Magjistraturës dhe janë edhe trajnime të tjera të cilët edhe këto pikëzohen në bazë të aktivitetit 

pjesëmarrës. 

Metodologjia e Pikëzimit për pikëzimin e këtij treguesi përcakton se do të konsiderohen 

veprimtari jashtë funksionit, të tilla si: fjalime publike; prezantime në konferenca shkencore 

kombëtare dhe ndërkombëtare; pjesëmarrja në programet e edukimit të komunitetit; 

bashkëpunimi me Këshillin për përmirësimin e programeve të formimit vazhdues; angazhimi si 

ekspert në punët e Këshillit për përgatitjen e formave standarde me qëllim rritjen e efiçencës; 

kontribute në hartimin e legjislacionit; aktivitete mësimdhënëse për çështje ligjore; bashkëpunimi 

me grupe interesash të ndryshëm me qëllim rritjen e cilësisë së gjyqësorit dhe ndërgjegjësimin e 

publikut për forcën e zbatimit të ligjit, si edhe çdo veprimtari tjetër e ngjashme në fushën 

juridike. Pra siç vërehet, Metodologjia e Pikëzimit ka të paraqitur në mënyrë të shprehur të gjithë 

zërat ku do të pikëzohet dhe vlerësohet magjistrati në lidhje me këtë kriter.  

Duke marrë parasysh se pjesëmarrja në veprimtari të tilla, jo gjithmonë është në varësi të 

vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët e fillojnë vlerësimin për këtë tregues me 3 pikë. Një ose 

dy pikë të tjera iu shtohen në vlerësim gjyqtarëve që kryejnë këto veprimtari njëkohësisht me 

veprimtarinë gjyqësore, duke marrë parasysh sasinë dhe cilësinë e angazhimit, shkallën e 

pjesëmarrjes së gjyqtarit, ndikimin në veprimtarinë specifike dhe shtrirjen ndërkombëtare të 

angazhimit, si dhe çdo e dhënë tjetër që del nga burimet e vlerësimit të këtij tregues. Në kushtet 

kur nga aktet e paraqitura nga gjyqtarja konfirmohet vetëm pjesëmarrja në këto aktivitet, dhe jo 

kontributi apo angazhimi i gjyqtares në to, është vlerësuar që për gjyqtaren {...}, ky tregues 

duhet të pikëzohet me 3 pikë. 

4.C.ç Publikimet ligjore akademike: 

Nuk rezulton që gjyqtarja {...} të ketë publikime akademike dhe për këtë arsye, në 
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mungesë të të dhënave gjyqtarja duhet të pikëzohet me 0 pikë.  

Pra, propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional” është 91 pikë dhe Niveli i vlerësimit është “Shkëlqyeshëm”. 

Në mënyrë të përmbledhur, propozimi për nivelin e vlerësimi të gjyqtares për të gjithë 

komponentët e vlerësimit është ky: 

1. Aftësitë profesionale të gjyqtares, vlerësohen me 100 pikë, niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

2. Aftësitë organizative të gjyqtares vlerësohen me 94 pikë, niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale vlerësohen me 100 pikë, niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

4. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional, vlerësohen me 91 pikë dhe niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në total, gjyqtarja {...} propozohet të vlerësohet me 385 dhe më një nivel vlerësimi 

"Shkëlqyeshëm". 

Ju falënderoj! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Rupa për relatimin e detajuar të raportit të 

vlerësimit. 

Atëherë, fjala për ju zonja {...}, lidhur me parashtrimet që keni, por ju lutem, pa rënë në 

përsëritje. 

 

{...}: Ju faleminderit! 

Të nderuar anëtarë të Këshillit! 

E nderuar zonja relatore! 

Unë magjistrate {...}, me funksionin gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, 

pasi u njoha në tërësi me përmbajtjen e këtij raporti e vlerësoj maksimalisht punën tuaj objektive 

dhe e aprovoj atë në tërësinë e saj. Por vlerësoj se ka vend për të paraqitur disa kundërshtime në 

lidhje me këtë projektraport të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit për periudhën tetor 2013 – tetor 2016. Kundërshtimet e mia do të jenë në mënyrë të 

përmbledhur dhe do të konsistojnë kryesisht në pikën 2Aa që ka të bëjë me “Respektimin e 
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afateve ligjore në shqyrtimin e çështjeve” si dhe në pikat 4Cb dhe 4Cc “Për angazhimin e 

gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në 

veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në gjykata”.  

Për sa i përket pikës së parë “Respektimit të afateve ligjore”, ashtu siç u relatua edhe nga 

ana juaj është konstatuar se vetëm në një çështje nuk është respektuar afati i përcaktuar në ligj. 

Po ndalem shkurtimisht në disa argumente që unë po ju paraqes lidhur me tejkalimin e 

afatit ligjor dhe mosrespektimin e tij. Konkretisht bëhet fjalë për dosjen gjyqësore me palën 

ndërgjyqëse paditës dhe të paditur dhe ku objekti i kësaj kërkesëpadie është “Kundërshtim i 

veprimeve përmbarimore”, ku ligji parashikon që afati përkatës i shqyrtimit të kësaj çështjeje 

është 20 ditë, ndërkohë në rastin konkret, shqyrtimi i kësaj çështjeje ka zgjatur për një periudhë 

prej 106 ditësh, pra tej afatit të parashikuar nga ligji. 

Në lidhje me këtë konstatim parashtroj si më poshtë vijon: 

Së pari, çështja është regjistruar në datën 7 korrik 2015. Nga kjo datë deri në datën 27 

korrik 2015 nga ana e gjykatës janë marrë masa dhe janë caktuar 3 seanca përgatitore, me një 

distancë kohore nga njëra tjetra të shkurtra, e para është 6 ditë, e dyta 10 ditë dhe e treta brenda 3 

ditësh, për shkak të garantimit të njoftimit të kërkesëpadisë dhe akteve bashkëngjitur palëve të 

paditura. Kjo tregon se unë si gjyqtare kam qenë e predispozuar për të zhvilluar një gjykim sa më 

të shpejtë dhe brenda afatit të parashikuar nga ligji.  

Së dyti, në këtë afat prej 106 ditësh dhe që konsiderohet si afat në tejkalim të ligjit, hyn 

edhe periudha e muajit gusht 2015, ku dihet që në bazë të ligjit përkatës, në muajin gusht 

gjyqtarët kryejnë lejen vjetore.  

Gjithashtu është praktikë e njohur pune se fillimi i muajit shtator gjithmonë iu është 

dhënë përparësi çështjeve penale me të arrestuar për shkak të afateve të paraburgimit dhe ky fakt 

ka bërë që seanca e radhës të jetë një distancë kohore prej 33 ditësh dhe konkretisht është lënë në 

datën 29 shtator 2015. Seanca e planifikuar për në këtë datë, pra fundi i shtatorit është seancë 

gjyqësore që është shtyrë me kërkesë të palës paditëse ku kërkohej domosdoshmërisht prezenca e 

avokatit mbrojtës si dhe me kërkesën e tij për t’i dhënë një afat më të gjatë, në mënyrë që të 

përgatitej në parashtrimin e pretendimeve dhe argumentimeve të tij. 

Caktimi i seancës së ardhshme në një distancë kohore, ka ndodhur bazuar në kërkesën e 

vetë palës paditëse si dhe në kuadër të parimeve të përgjithshme që kanë palët për t’u dëgjuar 

nga gjykata në pretendimet e tyre dhe në të gjitha argumentimet që ata kanë. 
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Bazuar në aktet procedurale të fashikullit, rezulton se kjo çështje është shqyrtuar brenda 

një seance gjyqësore dhe gjykata ka kaluar në vendimmarrjen përkatëse dhe me anë të së cilës 

është vendosur rrëzimi i kërkesëpadisë së paraqitur nga paditësi si të pambështetur në ligj dhe në 

prova. 

Së katërti, dua të theksoj se bazuar në çështjen konkrete nuk rezulton se nga vonesa në 

shqyrtimin e kësaj çështjeje ka ardhur ndonjë pasojë apo dëm që mund të jetë shkaktuar në 

veprimet përmbarimore që kryheshin nga përmbaruesi privat për ekzekutimin e titullit ekzekutiv. 

Pavarësisht kërkesës së palës paditëse për pezullimin e veprimeve përmbarimore, nga kjo gjykatë 

nuk u pranua kjo kërkesë dhe mendoj se nuk ka pasur ndonjë pasojë edhe zgjatja e gjykimit në 

një afat prej 100 ditësh. 

Vlerësoj se në çështjen e sipërcituar, unë si gjyqtare kam treguar kujdes të posaçëm për 

zhvillimin e këtij lloj gjykimi brenda afateve ligjore që parashikohen nga ligji, por dua të theksoj 

se afati që përcaktohet në ligj prej 20 ditësh, eksperienca dhe praktika ka provuar që jo 

gjithmonë, apo në pjesën më të madhe është e pamundur që të respektohet, për një sërë 

faktorësh, siç janë njoftimi i palëve, çështja komplekse që kërkohet, dhe nga ndonjëherë edhe 

kryerja e akteve të ekspertimit përkatës.  

Në këtë kuadër, unë si gjyqtare, për të garantuar përfundimin e gjykimit brenda afatit të 

parashikuar nga ligji, në momentin kur kam konstatuar që palët në adresat e deklaruara nga pala 

paditëse nuk po merrnin dijeni, kam urdhëruar që njoftimi i palëve të paditura të bëhet 

personalisht nga ana e ftuesit gjyqësor. Më në fund është realizuar kjo gjë dhe procesi ka vijuar. 

Gjithmonë, gjatë gjithë punës sime, jam përpjekur që palëve ndërgjyqëse t’iu jepet 

mundësia për t’u dëgjuar dhe gjatë gjykimit të marrin zgjidhje për çdo pretendim të tyre, të 

kryhet një hetim i plotë dhe i gjithanshëm, në mënyrë që të shterohen të gjitha pretendimet e 

palëve. Kjo është bërë me qëllim që në rast ankimi nga palët, nga gjykatat e larta të mos 

konstatohen shkelje procedurale apo një hetim i mangët, gjë që do të cenonte palët ndërgjyqëse, 

duke u rikthyer çështja për gjykim dhe në vijim të procesit gjyqësor ndërmjet palëve duke mos 

marrë zgjidhje për një periudhë më të gjatë kohore. 

Mbajtja e këtij qëndrimi ka bërë që disa herë edhe mund të ketë çuar në zgjatjen e 

gjykimit, por gjatë gjithë kësaj periudhe që unë ushtroj detyrën për më tepër se 8 vite, numërohen 

të pakta rastet kur janë kthyer çështjet e mia, të gjykuara prej meje, nga gjykatat më të larta, për 

shkelje procedurale. 
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Sa më sipër argumentova, kërkoj nga ana juaj rishikimin e kësaj pike të vlerësimit, pasi 

edhe siç argumentohet në të gjithë raportin dhe ku konstatohet se pothuaj në të gjitha rastet e 

tjera, afati i shqyrtimit të çështjeve civile, penale dhe të karakterit familjar që paraqiten edhe më 

komplekse, kanë qenë gjithmonë brenda afateve ligjore, madje disa herë është konstatuar se ato 

kanë përfunduar edhe në një kohë më të shkurtër se afati që është orientues në vendimin e KLGJ-

së, kërkoj rishikimin e vlerësimit në këtë pikë. 

Për sa i përket pikës lidhur me “Disponueshmërinë e gjyqtares për të udhëhequr 

kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve” si dhe 

pjesëmarrja në pozicionin e ekspertes apo lehtësueses në trajnimet e organizuara, pavarësisht se 

nga relatorja u relatua në mënyrë shumë të qartë që nga ndonjëherë kjo lloj pjesëmarrjeje nuk 

varet nga gjyqtari, unë përsëri dua të sjell në vëmendjen tuaj që nuk mund të penalizohem në 

momentin që po vlerësohem, pra tetor 2013 – tetor 2016 unë ende nuk isha emëruar. Emërimin si 

gjyqtare unë e kam marrë në janar të 2014-ës dhe deri në 2017-ën, në bazë të parashikimeve 

ligjore unë nuk kisha plotësuar kriteret që kërkon Shkolla e Magjistraturës për të qenë qoftë 

eksperte qoftë lehtësuese. Kjo nuk duhet të më vërë në një dispozitë disfavori me kolegët e mi në 

gjykata të tjera, apo për shkak të vjetërsisë janë thirrur dhe janë ofruar pranë Shkollës së 

Magjistraturës në këto pozicione.  

Edhe për sa i përket disponibilitetit tim për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë, unë jam 

gjyqtare e Gjykatës së Beratit. Asnjëherë deri më sot Shkolla e Magjistraturës nuk është ofruar 

që të sjellë kandidatë për gjyqtarë pranë gjykatave të rretheve. Gjithmonë është parë 

bashkëpunimi me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Edhe në këtë rast nuk mundet të 

penalizohem.  

Gjatë eksperiencës së punës, mbase edhe nuk futet në periudhën që unë po vlerësohem, 

por kam qenë gjithmonë mikpritëse, bashkëpunuese me të gjithë gjyqtarët e rinj të emëruar pranë 

Gjykatës së Beratit, jo vetëm gjyqtarë, por edhe kolegët tanë prokurorë në këtë prokurori. 

Për sa i përket angazhimit në veprimtari ndërinstitucionale dhe përmirësimin e drejtësisë, 

unë në kundërshtimet e para që kam paraqitur, kam paraqitur edhe ato vërtetimet përkatëse për 

pjesëmarrje jashtë programit të formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës. Gjithsesi e lë në 

vlerësimin tuaj sepse edhe ato që u relatuan nga relatorja, që unë nuk kam qenë në pozita relatimi 

apo në publikime shkencore, e lë në vlerësimin tuaj që ta merrni në konsideratë këtë kërkesë 

timen. 
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Mbase edhe fakti, angazhimet, sepse në rast se do jemi korrekt edhe në një shpejtësi 

gjykimi, mbase çalojmë edhe në këto situatat e tjera që nuk jemi afër Tiranës dhe afër këtyre 

angazhimeve të tjera që ju relatuat si mangësi. 

Ju falënderoj për dëgjesën dhe ju uroj punë të mbarë! 

 

Naureda Llagami: Zonja {...}, faleminderit! 

 

Yllka Rupa: Në lidhje me pretendimet që ju i parashtroni sot, sepse nuk janë paraqitur... 

 

{...}: Nuk janë paraqitur më përpara sepse u njoha me dosjen përkatëse ku ishte konstatuar 

shkelja e afatit ligjor vetëm më vonë dhe me çdo detaj të shtyrjes së çdo seance. 

 

Yllka Rupa: Në lidhje me vlerësimin, ne i kemi marrë në konsideratë të gjitha 

pretendimet, këtë që ju parashtruat, madje kemi cituar që gjyqtarja ka treguar kujdes të posaçëm 

për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore në të gjithë çështjet që keni gjykuar dhe në këtë 

kontekst kemi rritur me dy nivele vlerësimin për këtë kategori, pra aq sa na lejon ne 

metodologjia, dhe bazuar edhe në standardin e mbajtur më parë nga KLGJ për të gjithë gjyqtarët. 

Kështu që pikëzimi mendoj që është krejtësisht objektiv në lidhje me këtë pikë të vlerësimit. 

Në lidhje me mentorimin, për të gjitha ato që ju parashtruat, gjyqtarët e fillojnë 

vlerësimin me tre pikë. Pra janë tre pikë që pavarësisht pasivitetit të magjistratit në lidhje me 

mentorimin dhe kushtet të cilat janë në një farë mënyre siç edhe ju konstatuat, fillon vlerësimi 

me tre pikë, ndërsa dy pikë iu jepen magjistratëve të cilët janë udhëheqës/mentorë të ftuar nga 

Shkolla e Magjistraturës.    

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Znj. {...} faleminderit për prezencën. 

Nëse nga kolegët nuk ka ndonjë pyetje apo sqarim për sa ajo parashtroi, pavarësisht se ne 

e kemi si praktikë pune që të gjithë këto parashtresa ju duhet t’i kishit sjellë me shkrim sepse ne 

nuk kalojmë në seancë dëgjimore nëse nuk i kemi me shkrim këto, është pjesë e procedurës.  

Merakun tjetër që kisha dëshirë të ta thosha është, fakti që jeni larg Tiranës apo fakti që 

nuk keni vjetërsinë për të pasur mentorim, kjo i ka penalizuar të gjithë kolegët tuaj, pra nuk është 
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diçka që e vendos Këshilli në pozita të pabarabarta. Është ajo që ne themi, vjetërsia/senioriteti 

janë elementë të cilët vlerësohen më shumë. Kështu që, ashtu janë penalizuar të gjithë kolegët 

tuaj për këtë situatë. 

Nuk është penalizim, por kjo është metodologjia që ne veprojmë. 

Të falënderoj për prezencën dhe për çfarë ju thatë këtu. 

Mund të vazhdoni për të lejuar Këshillin për të marrë vendimmarrjen. 

 

(Largohet nga salla e mbledhjes gjyqtarja {...}.)  

    

Brikena Ukperaj: Atëherë, lidhur me kundërshtimet e gjyqtares, në radhë të parë unë dua 

të sjell në vëmendje që sipas nenit 94, pika 2 e ligjit, magjistrati ka të drejtë të kundërshtojë me 

shkrim projektraportin e vlerësimit brenda dy javëve nga marrja dijeni. Gjyqtarja ka marrë dijeni, 

ka kthyer përgjigje me e-mail që ka marrë dijeni për projektraportin, madje ka bërë edhe 

kundërshtime. Sot i zgjeroi kundërshtimet e saj.  

Tani, këtu duhet të kemi një qëndrim sepse kemi një afat ligjor. Secili nga anëtarët ka të 

drejtën e tij ligjore që brenda vlerësimit t’i ketë parasysh dhe të japë një vlerësim, por jo 

automatikisht kundërshtimet e gjyqtares përbëjnë shkak për ndryshimin e pikëzimit.  

E dyta, lidhur me respektimin e afateve ligjore, në fakt unë jam dakord me vlerësimin që 

ka bërë relatorja sepse kundërshtimet e veprimeve përmbarimore, edhe herët e tjera ne kemi 

mbajtur qëndrimin që është çështje me afat ligjor. Të gjithë veprimet që bëjnë gjyqtarët sigurisht 

që janë veprime procedurale në dobi të procesit, se nëse nuk do t’i bënte në dobi të procesit, 

kishte penalitete të tjera. Menaxhimi që i ka bërë çështjes duke lënë seancat mbas shtatorit, pas 

30 ditëve, ajo ka sjellë si pasojë që çështja ka kaluar afatin. Pra në këtë rast, duke qenë se ne 

kemi çështjen konkrete dhe e kemi analizuar çështjen, vlerësoj që nuk ka qenë në kushtet e 

pikëzimit maksimal. Aq më tepër që kompleksiteti i çështjes nuk ka qenë i tillë sa të kërkonte 

kryerjen e veprimeve të tjera, por ka përfunduar me një seancë gjyqësore, vetë gjyqtarja e 

specifikoi. Prandaj unë vlerësoj që nuk janë kushtet për ndryshimin e nivelit të pikëzimit.  

 

Klodian Kurushi: Ndjesë! Ju merrni referencë shtatorin dhe andej. 

 

Brikena Ukperaj: Edhe pjesën tjetër. Tre seanca përgatitore. 
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Njoftimi me ftuesin gjyqësor mund të vendoset që në momentin e parë. Mos të hyjmë në 

detaje sepse ligji thotë 20 ditë. 

Ne në fakt edhe kur kemi analizuar kundërshtimet e veprimeve përmbarimore, i kemi 

parë çështjet sepse kemi parë dhe kemi analizuar edhe afatet që potencialisht, sikur të gjitha 

veprimet t’i bësh, nuk ke mundësi brenda 20 ditëve ta shqyrtosh. Megjithatë, kemi vlerësuar 

sjelljen e gjyqtarit dhe veprimet e gjyqtarit për çdo çështje konkrete. Në këtë rast nuk është e tillë 

që mund të shkojë në një pikëzim maksimal.  

E dyta, lidhur me çështjen e trajnimeve dhe mentorimit apo të pjesëmarrjes në veprimtari 

të tjera ndërinstitucionale. Provat e reja që ka sjellë gjyqtarja thjesht zgjerojnë numrin e 

trajnimeve jashtë Shkollës së Magjistraturës, por nuk përbëjnë veprimtari ndërinstitucionale që 

mund të rrisin nivelin e pikëzimit. 

Për pjesën e mentorimit pastaj, ne në metodologji e kemi sqaruar që nuk është për faj të 

gjyqtarëve që jo të gjithë mund të bëjnë mentorim apo mund të kenë mundësinë e punësimit si 

pedagog apo të kenë mundësi të tjera që të kryejnë veprimtari jashtë funksionit, siç mund të jetë 

KED-ja apo Kolegji Zgjedhor, që merren parasysh.  Është me short. Megjithatë, kjo nuk do të 

thotë që gjyqtarët që e japin këtë kontribut të mos favorizohen, sepse ky është ligji. Për këtë 

arsye i kemi vendosur të gjithë gjyqtarëve në metodologji 3 pikë dhe ai që provon që ka një 

kontribut efektiv, për këtë merr 2 pikë shtesë, për të bërë edhe diferencimin. 

Unë jam dakord me konkluzionet e relatores dhe vlerësimi i punës së gjyqtares në fakt 

është një vlerësim maksimal.  

 

(Hidhet në votim propozimi i ardhur nga relatorja znj. Rupa.) 

Ilir Rusi: Dakord me propozimin e relatorit. 

Irena Plaku: Dakord me vlerësimin e ardhur nga relatorja. 

Dritan Hallunaj: Duke komplimentuar relatoren për punën e kryer, inspektoren dhe 

nëpunësen përgjegjëse, jam pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional, me qëllim gradimi, të gjyqtares 

{...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”. Gjithsej 385 pikë. 

2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe është 

pjesë përbërëse e tij.  

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

brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit nr.96/2016 “Për 

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

Atëherë, 5 minuta pushim për të vijuar me çështjet e tjera të rendit të ditës. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.09.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Dritan Hallunaj). 

3.1 Për kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në Gjykatën e 

Lartë, për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 të Këshillit. 

3.2 Për verifikimin paraprak të tre kritereve formale lidhur me kandidimin e z. {...}, për 

pozicionin e shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 të Këshillit. 

3.3 Për verifikimin paraprak të tre kritereve formale lidhur me kandidimin e z. {...}, për 

pozicionin e shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 të Këshillit.2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:19 dhe 

mbaroi në orën 15:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

                                                 
2 Çëshja ishte parashikuar të trajtohej e dyta sipas rendit të ditës. 
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6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Dritan Hallunaj). 

3.1 Për kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në Gjykatën e 

Lartë, për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 të Këshillit. 

3.2 Për verifikimin paraprak të tre kritereve formale lidhur me kandidimin e z. {...}, për 

pozicionin e shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 të Këshillit. 

3.3 Për verifikimin paraprak të tre kritereve formale lidhur me kandidimin e z. {...}, për 

pozicionin e shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 të Këshillit. 

 

 

Naureda Llagami: Vazhdojmë me çështjet e tjera të rendit të ditës. 

Pa humbur kohë, kalojmë tek çështja që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimeve të 

përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, konkretisht vendimi i parë që ka të bëjë me 
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kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Lartë, për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 të Këshillit. Për më shumë 

detaje, fjalën ia jap zotit Hallunaj. 

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit!  

Për sa i përket pikës së parë të relatimit nga ana ime ditën e sotme për kualifikimin e 

kandidates znj. {...} është përgatitur relacioni përkatës mbi gjendjen e faktit dhe ligjin e 

zbatueshëm në lidhje me verifikimin e kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e 

Lartë, për një pozicion në fushën e së drejtës penale, të kandidates znj. {...}. 

Me vendimin nr.178, datë 11.05.2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ-ja) ka vendosur:  

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

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.…  

Në shpalljen e vendimit, afati i kandidimit është përcaktuar “deri më datë 01.06.2022”. 

Brenda këtij afati ka kandiduar gjyqtarja {...}, aktualisht gjyqtare pranë Gjykatës së 

Apelit Shkodër. 

Me vendimin nr. 220, datë 20.06.2022, Këshilli vendosi: “Fillimin e procedurës së 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

kandidatët nga radhët e gjyqtarëve që kanë aplikuar për pozicionin e lirë të shpallur me 

Vendimin nr. 178, datë 11.05.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, dhe caktimin e relatorit. Për 

kandidaten {...} jam caktuar unë si relator i saj. Në pikën 3 të vendimit nr. 220, datë 20.06.2022 

është parashikuar si vijon: Për kandidaten, e cila ka kandiduar më parë për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet 

nr.536 dhe nr.537, datë 17.11.2021, procedura e verifikimit për kriterin e pasurisë dhe figurës që 

ka përfunduar për këto kandidime, është e vlefshme edhe për kandidimin e saj për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Lartë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me 

Vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Më datë 21.06.2022, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në Seksionin A, Kreu VI, 

të Vendimit 75/2019 të KLGJ-së “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore 

për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për 

emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, në rrugë elektronike, kandidatja është njoftuar: - për 

fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit; - për caktimin 
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e relatorit të kësaj procedure verifikimi; - për të  drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e 

relatorit të caktuar dhe/ose të çdo anëtari tjetër të Këshillit, brenda një afati të caktuar.  

Kandidatja nuk ka parashtruar ndonjë pretendim në lidhje me relatorin e caktuar apo 

ndonjë anëtar të KLGJ-së. 

Sipas pikës 9, të vendimit të Këshillit nr.178, është përcaktuar se: “Për kandidatin, për të 

cilin me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor verifikohet plotësimi i kritereve ligjore të 

kandidimit sipas shkronjave “a”, “c” dhe “ç”, të pikës 5, të këtij vendimi, fillon menjëherë 

procesi i vlerësimit etik dhe profesional: ...”. Ndërkohë, në pikën 5, shkronja “a”, të vendimit të 

Këshillit nr.178, përcaktohet se: “Kriteret ligjore që duhet të plotësojë kandidati për t’u ngritur në 

detyrë në Gjykatën e Lartë përcaktohen ..., si më poshtë: a) Kandidati duhet të ketë ushtruar 

funksionin jo më pak se trembëdhjetë vjet në nivele më të ulëta, nga të cilat të paktën pesë vjet 

në fushën e së drejtës penale, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar”. Nga ana 

tjetër, në shkronjat “c” dhe “ç”, të pikës 5, të vendimit të cituar më sipër, përcaktohet se: “c) 

Kandidati duhet të mos ketë masë disiplinore në fuqi; ç) Kandidati duhet të mos jetë në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë””.  

Në respektim të vendimit si më lart të Këshillit, sa i përket plotësimit të tre kritereve 

formale të sipërpërmendura të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, me qëllim 

realizimin paralelisht edhe të procedurave të vlerësimit etik dhe profesional, pra në funksion të 

përmbylljes të të gjitha procedurave, për kandidaten znj. {...} u kërkua dhe u administrua 

informacioni i detajuar nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, lidhur me pasjen ose jo të masave disiplinore, si organi 

kompetent për krijimin dhe administrimin e dosjeve personale dhe regjistrit të gjyqtarëve.  

Ndërsa, për verifikimin e kriterit të “përvojës profesionale minimale” nga ana e relatorit u 

vlerësua se nuk kishte nevojë për marrje informacioni nga gjykatat respektive ku ka punuar 

kandidatja {...}, kjo si pasojë e faktit se, në momentin e verifikimit të këtij kriteri lidhur me 

përvojën profesionale në fushën e së drejtës civile, ne referim të vendimit nr. 105, datë 

25.03.2022, “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...} të tre kritereve të kandidimit 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile, të 

shpallura me vendimet nr.536 dhe nr.537, datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, vijimin 

e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit për këto dy pozicione, dhe 
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përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative të shpallur me vendimin nr. 535, datë 17.11.2021 të Këshillit” është administruar 

edhe informacioni lidhur me fushën e së drejtës penale, siç do të përshkruhet më poshtë. 

Për kandidaten znj. {...} u verifikua kriteri i “përvojës profesionale minimale”, ku sipas 

ligjit përcaktohet se: “Gjyqtari i Gjykatës së Lartë zgjidhet nga radhët e gjyqtarëve me të paktën 

13 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit”. Ndërkohë, “përvoja profesionale minimale” për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë parashikohet dhe në nenin 47, pika 5, të Ligjit për 

Statusin. Sipas kësaj dispozite, ky kriter kandidimi përbëhet në vetvete nga dy të tillë, ai për 

“përvojën e përgjithshme profesionale minimale” dhe ai për “përvojën specifike profesionale 

minimale”. Konkretisht në këtë dispozitë të ligjit përcaktohet se: “Magjistrati mund të ngrihet në 

detyrë në pozicione pranë Gjykatës së Lartë …, nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se 

trembëdhjetë vjet në nivele më të ulëta, nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës 

përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i 

komanduar”. 

Për verifikimin e kandidates në lidhje me plotësimin e këtij kriteri për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën e Lartë u mbajt parasysh se ajo ka kandiduar për pozicionin e lirë, në fushën e të 

drejtës penale, shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 dhe për dy pozicione në fushën e 

së drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 536 dhe nr. 537, datë 17.11.2021, çka do të thotë 

se kandidatja, krahas përvojës së përgjithshme profesionale minimale, që është e njëjtë për të tre 

kandidimet (në dy fushat e së drejtës), pra jo më pak se trembëdhjetë vjet, duhet të plotësojë edhe 

përvojën specifike profesionale minimale, pra jo më pak se pesë vjet në fushën e së drejtës 

përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, konkretisht tashmë në fushën e të drejtës penale 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 178, datë 11.05.2022. 

Në lidhje me përvojën e përgjithshme profesionale, në kërkesat për shprehje interesi dhe 

në jetëshkrimin e dorëzuar nga kandidatja, evidentohet se ajo ka përfunduar Shkollën e 

Magjistraturës në vitin 2007, në periudhën tetor 2007 është emëruar për të kryer stazhin 

profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, ku ka ushtruar funksionin deri në tetor 

2008. Në vijim, në muajin mars të vitit 2009 emërohet gjyqtare pranë Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Korçë, ku ka ushtruar funksionin deri në mars 2013, kohë kur është emëruar si 

Inspektore pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në vitin 2016, është emëruar 

gjyqtare në Gjykatës së Apelit Shkodër, funksion të cilin e ushtron edhe aktualisht. 
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Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga Departamenti i Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidatja znj. {...}, me Dekretin e 

Presidentit të Republikës nr. {...}, datë 05.10.2007 është emëruar gjyqtare dhe caktuar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë për të kryer stazhin profesional. Më pas, me Dekretin e 

Presidentit të Republikës nr. {...}, datë 25.03.2009, ajo është emëruar gjyqtare pranë po të njëjtës 

gjykatë, pra Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. Me vendimin nr. {...}, datë 18.03.2013, të 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë, është emëruar Inspektore pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë 

të Drejtësisë. Në vijim, me Dekretin e Presidentit të Republikës nr. 9825, datë 08.11.2016 është 

emëruar gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, funksion të cilin e ushtron edhe aktualisht. 

Vjetërsia në funksionin e magjistratit është 14 (katërmbëdhjetë) vite dhe nuk ka masa disiplinore 

në fuqi. 

Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, 

kandidatja znj. {...}, deri në momentin e kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr.178, datë 11.05.2022, rezulton të ketë 

mbi trembëdhjetë vjet përvojë të përgjithshme profesionale, si gjyqtare në gjykatën e shkallës së 

parë, atë të apelit dhe si inspektore pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë (magjistrate e 

komanduar). 

Në lidhje me përvojën specifike profesionale, në kërkesat për shprehje interesi të 

kandidates, evidentohet se plotëson kriteret profesionale, pasi ka gjykuar dhe punuar në fushën e 

të drejtës administrative, penale, familjare dhe civile. 

Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Korçë, rezulton  se:  

“Znj. {...} ka kryer stazhin profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë, bazuar në 

dekretin e sipërcituar të vitit 2007 dhe më pas, me dekretin nr. 6109/2009 është emëruar gjyqtare 

në këtë gjykatë. 

Sipas dokumentacionit që disponohet pranë Gjykatës së rrethit Gjyqësor Korçë, nuk kemi 

arritur të gjejmë urdhër të kryetarit të gjykatës, për caktimin e kësaj gjyqtareje në dhoma apo 

seksione të veçanta, gjatë periudhës që ajo ka kryer stazhin profesional, por rezulton që të ketë 

gjykuar çështje te ndryshme, si çështje penale ashtu dhe civile, përfshirë civile të përgjithshme, 

administrative e familjare.  

Kurse në periudhën pas emërimit të znj. {...} si gjyqtare pranë kësaj gjykate, detyrë të 
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cilën e ka ushtruar deri në vitin 2013 (datë në të cilën është emëruar inspektore pranë KLD-së), 

rezulton të ketë qenë e caktuar: 01.04.2009 – 18.01.2011 Dhoma Civile, seksioni familjar; 

18.01.2011 – 13.03.2013 Dhoma Penale, seksioni penal për madhorët dhe seksioni i veçantë 

penal për të miturit.  

Bashkëlidhur urdhri nr. {...} prot., datë 01.04.2009 “Shtesë në Urdhrin nr. 2, datë 

21.01.2009 “Mbi shpërndarjen e gjyqtarëve në dhoma, seksione dhe trupa gjykues”...  

Gjithashtu, sa i përket përvojës së saj në fushën e së drejtës administrative, është e qartë 

përvoja e saj si inspektore pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për periudhën mars 2013- nëntor 

2016.  

Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga Gjykata e Apelit Shkodër, 

rezulton  që: 

Në lidhje me përgjigjen tuaj, për kandidaten gjyqtare {...}, ju vëmë në dispozicion 

dokumente provues ku rezulton se gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Shkodër, nuk janë të ndarë me 

urdhër apo me vendim administrativ të kryetarit në dhoma apo seksione përkatëse, ato gjykojnë 

të gjitha natyrat e çështjeve që regjistrohen në gjykatë. Në lidhje me çështjet e gjykuara janë 

evidentuar si më poshtë: 

Nëntor 2016 – dhjetor 2016, çështje penale si relatore 23, çështje civile 26, 17 kërkesa 

penale dhe 5 kërkesa civile; 

Viti 2017, çështje penale si relatore 90, çështje civile 73, çështje kërkesa penale 69, 

kërkesa civile 20; 

Viti 2018, çështje penale si relatore 86, çështje civile 95 .... e të tjera në vijim janë edhe 

vitet 2019, 2020, 2021, ku ka çështje si relatore penale, civile si dhe kërkesa penale dhe kërkesa 

civile.  

Sa më sipër, përvoja e kandidates pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë - Dhoma 

Penale - dhe pranë Gjykatës së Apelit Shkodër është mbi 5 (pesë) vjet në total, në fushën e së 

drejtës penale. 

Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, 

kandidatja znj. {...}, deri në momentin e kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr.178, datë 11.05.2022, rezulton të ketë 

mbi pesë vjet përvojë profesionale në fushën e të drejtës penale. 

Për kandidaten znj. {...} u verifikua edhe kriteri i “mospasjes masë disiplinore në fuqi”. 
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Ky kriter vjen nga ligji dhe është verifikuar që nuk ka masë disiplinore nga të gjithë aktet 

e paraqitura kryesisht nga aktet e përcjella nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Administrative. 

Nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, nuk vërtetohet që kjo kandidate të 

ketë masë disiplinore në fuqi. 

Për kandidaten znj. {...} u verifikua edhe kriteri i “papajtueshmërisë ambientale”. 

Papajtueshmëria ambientale si kriter ndalues për ngritjen në detyrë gjen reflektim në 

shkronjën “ç”, të pikës 5, të vendimit të Këshillit nr.178, datë 11.05.2022, dhe në nenin 8, pika 2, 

të Ligjit për Statusin, ku përcaktohet se: “Këshillat, gjatë … ngritjes në detyrë të magjistratit, për 

aq sa është e mundur dhe pa cenuar në mënyrë jopropocionale të drejtën për zhvillimin normal të 

karrierës profesionale të magjistratit, marrin masa për të shmangur papajtueshmërinë ambientale, 

sipas pikës 3, të këtij neni, me qëllim që të garantohet besimi i publikut në sistemin e drejtësisë, 

pavarësia dhe paanësia e magjistratit, efiçenca e gjykatave dhe zyrave të prokurorisë në dhënien 

e drejtësisë”... 

Nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, për kandidaten nuk vërtetohet të 

ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Lartë. 

Rezultatet e verifikimit të pasurisë dhe të figurës- 

Referuar vendimit nr. 220, datë 20.06.2022, është përcaktuar që: “Për kandidaten znj. 

{...}, e cila ka kandiduar më parë për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira 

në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr.536 dhe nr.537, datë 17.11.2021, 

procedura e verifikimit për kriterin e pasurisë dhe figurës që ka përfunduar për këto kandidime, 

është e vlefshme edhe për kandidimin e saj për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 178, datë 11.05.2022 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor.” 

Procesi i verifikimit lidhur me kriterin e pasurisë dhe figurës, për kandidaten {...}, lidhur 

me kandidimet për pozicionet e shpallura me vendimet nr. 536 dhe nr. 537, datë 17.11.2021, ka 

përfunduar me vendimin nr. 175, datë 05.05.2022. 

Sipas vendimit nr. 175, datë 05.05.2022, lidhur me verifikimin e pasurisë dhe figurës së 

kandidatit, znj. {...}, Këshilli ka vlerësuar: 

“Neni 48, pika 7 dhe pika 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 
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prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, përcakton se: “7. Këshilli verifikon kandidatët, sipas 

parashikimeve të pikave 2 deri në 7, të nenit 32, të këtij ligji. 8. Vetëm kandidatët të cilët kalojnë 

verifikimin e pasurisë dhe figurës …, pranohen në procedurat e mëtejshme...”. 

Në vijim, pas verifikimeve të kryera, duke i ndarë të dy kriteret, për kriterin e pasurisë 

zonja {...} është verifikuar, pas dhënies së vendimit nga ana e organeve të rivlerësimit kalimtar.  

Gjithashtu, pas këtij verifikimi është paraqitur nga ana e Inspektorit të Lartë të Kontrolli 

të Deklarimit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesave është paraqitur raporti.  

Sipas këtij raporti ajo ka plotësuar dhe depozituar formularin në kohë, duke konkluduar 

se: 

a) deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin; 

b) ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë; 

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

e) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave.   

Për verifikimin e kriterit të pasurisë është kërkuar informacion Drejtorisë së Përgjithshme 

të Tatimeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.  

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve është kthyer përgjigjja që nuk rezulton të jetë i 

regjistruar për ushtrimin e ndonjë aktiviteti privat.   

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nuk jepet ndonjë e dhënë me karakter pasuror.  

Në kushtet kur nga informacionet respektive të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 

dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nuk jepej ndonjë e dhënë, u vlerësua se nuk kishte 

vend për t’iu kërkuar ILDKPKI-së bërja e një kontrolli shtesë. 

 Po ashtu, referuar të dhënave të përshkruara në Raportin e ILDKPKI-së, të nxjerra nga 

dokumentacioni i paraqitur nga vetë kandidatja, si dhe ai i administruar nga korrespondenca me 

subjekte shtetërorë dhe privatë, sikundër dhe analizës financiare të bërë nga ky organ publik, për 

kontrollin e deklarimit të pasurive sipas Ligjit nr. 9049, datë 10.04.2003, “Për deklarimin dhe 

kontrollin e pasurive, detyrimeve financiare të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publik”, i 

ndryshuar, nuk u konstatua mangësi në raportim, shkak për të cilin u vlerësua se nuk kishte vend 

për raportim shtesë nga ky organ. 

Nga verifikimi i kriterit të pasurisë për kandidaten znj. {...} janë grumbulluar të dhëna të 

mjaftueshme mbi të cilat mund të konkludohet për ekzistencën e shkaqeve të kualifikimit ose 
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skualifikimit të saj. Konkretisht, të dhëna në lidhje me:  

a) plotësimin, depozitimin ose jo nga kandidatja, të formularit të deklaratës së pasurisë; 

b) plotësimin, depozitimin ose jo nga kandidatja, të nënshkruara, të autorizimeve të 

kërkuara për verifikimin e pasurisë;  

c) burimet financiare; 

ç) plotësinë, vërtetësinë dhe saktësinë e tyre. 

Edhe për kriterin e figurës është bërë verifikimi dhe nga Struktura e Posaçme pranë 

Këshillit, me shkresën nr.{...}prot., datë 03.03.2022, për kandidaten znj. {...} është bërë me dije 

se: - ka dorëzuar formularin; nga struktura e posaçme ka marrë numër përkatës; - formulari i 

vetëdeklarimit është bërë publik, etj. Janë kryer pra të gjitha verifikimet duke parë edhe 

ndryshimet e emrit apo të mbiemrit... 

Kandidatja nuk iu nënshtrua verifikimit të integritetit sipas Ligjit nr.45/2015 “Për të 

drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në kushtet kur ajo nuk është e 

vitlindjes më të hershme se korrik 1977, sikurse përcaktohet në pikën 8, Seksioni B, Kreu IX, të 

vendimit 75/2019. 

Nga verifikimi i kriterit të figurës për kandidaten znj. {...} janë grumbulluar të dhëna të 

mjaftueshme mbi të cilat mund të konkludohet për ekzistencën e shkaqeve të kualifikimit ose 

skualifikimit të saj. Konkretisht, të dhëna në lidhje me:  

a) plotësimin, depozitimin i formularit; 

b) plotësimin, depozitimin ose jo nga kandidatja, të nënshkruara, të autorizimit për 

Këshillin e Lartë Gjyqësor që të kryejë verifikimin në organet kompetente sipas ligjit; ... 

Ndaj sa më sipër, duke qenë se rezultatet e verifikimit të pasurisë dhe figurës, të trajtuar 

më sipër në këtë vendim, janë të vlefshme edhe sa i përket kandidimit të znj. {...} për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, të shpallur me vendimin nr. 178, datë 11.05.2022, Këshilli vlerëson 

se në këtë rast janë grumbulluar të dhëna të mjaftueshme mbi të cilat mund të konkludohet se për 

kandidaten nuk ekziston asnjë prej shkaqeve të skualifikimit nga kandidimi dhe refuzimit për 

ngritjen e saj në detyrë pranë Gjykatës së Lartë.   

Duke vlerësuar të plotë procedurën e verifikimit të kritereve dhe kushteve ligjore për 

kandidaten znj. {...} në lidhje me tre kriteret formale të kandidimit si dhe pasurisë dhe figurës, 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin e 

Këshillit nr.178, datë 11.05.2022, relatori i çështjes ia parashtroi rastin Komisionit të Zhvillimit 
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të Karrierës. 

Në mbledhjen e datës 06.09.2022, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, duke konsideruar 

të plotë procedurën e verifikimit për tre kriteret formale të kandidimit të znj. {...}, vendosi: 

Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, në procedurat e ngritjes në detyrë në 

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

nr.178, datë 11.05.2022, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë 

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

Kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën e 

Lartë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr.178, datë 11.05.2022. 

Vendimi nr. 105, datë 25.03.2022 dhe vendimi nr. 175, datë 05.05.2022, i Këshillit të 

Lartë Gjyqësor janë pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

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

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

Lartë Gjyqësor.  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Hallunaj! 

Atëherë, keni ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas 

propozimit të ardhur nga relatori. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 
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1.Verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {...}, në procedurat e ngritjes në detyrë në 

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

nr.178, datë 11.05.2022, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë 

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

2.Kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën 

e Lartë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr.178, datë 11.05.2022. 

3.Vendimi nr. 105, datë 25.03.2022 dhe vendimi nr. 175, datë 05.05.2022, i Këshillit të 

Lartë Gjyqësor janë pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

4.Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...}, sipas kërkesave të 

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

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

Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek akti tjetër që edhe ky ka të bëjë me verifikimin paraprak 

të tre kritereve formale për kandidimin e z. {...}, për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 178, 

datë 11.05.2022. Relator është përsëri zoti Hallunaj. 

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit!  

Ashtu siç ju relatuat, po vijoj relatimin për sa i përket gjendjes së faktit dhe ligjin e 

zbatueshëm në lidhje me verifikimin e tre kritereve ligjore të kandidimit për kandidatin z. {...}, 

kandidat për në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve. 

Me vendimin nr.178, datë 11.05.2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka vendosur:  

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

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale.… duke përcaktuar si afat të 

kandidimit datën 01.06.2022”. Brenda këtij afati ka kandiduar edhe gjyqtari {...}, aktualisht 

gjyqtar në skemë delegimi pranë Gjykatës së Apelit {...}. 

Me vendimin nr. 220, datë 20.06.2022, Këshilli vendosi: “Fillimin e procedurës së 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

kandidatët nga radhët e gjyqtarëve që kanë aplikuar për pozicionin e lirë të shpallur me 

Vendimin nr. 178, datë 11.05.2022, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, dhe caktimin e relatorit për 

secilin kandidat, si më poshtë:…1.Për kandidatin z. {...} -  relator z. Dritan Hallunaj;…”.  
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Në vijim të detyrimeve ligjore të përcaktuara në ligj si dhe në vendimin nr. 75/2019 “Për 

procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për 

gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së 

Lartë”, në rrugë elektronike, kandidati u njoftua: - për fillimin e procedurës së verifikimit; 

caktimin e relatorit; për të  drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit. 

Brenda afatit të përcaktuar, kandidati nuk parashtroi ndonjë pretendim në lidhje me 

relatorin e caktuar për procedurën e verifikimit ndaj tij apo për ndonjë anëtar tjetër të Këshillit. 

Më tej janë dërguar formularët dhe autorizimet përkatëse që duhet të plotësoheshin dhe 

dorëzoheshin prej tij në kuadër të procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të 

kandidimit.  

Brenda afatit, kandidati depozitoi rregullisht dokumentacionin e kërkuar të kandidimit, 

pranë zyrës së protokollit, duke filluar kështu procedurat e mëtejshme.  

Në vijim të procedurës së verifikimit, përmes shkresave të veçanta, u kërkua informacion 

dhe raportim nga institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës, për 

kandidatët e Gjykatës së Lartë, ndër ta edhe për z. {...}.  

Sipas pikës 9, Vendimi i Këshillit nr.178, datë 11.05.2022, është përcaktuar se: “Për 

kandidatin, për të cilin me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor verifikohet plotësimi i kritereve 

ligjore të kandidimit sipas shkronjave “a”, “c” dhe “ç”, të pikës 5, të këtij vendimi, fillon 

menjëherë procesi i vlerësimit etik dhe profesional: ...”. Ndërkohë, në pikën 5, shkronja “a”, të 

Vendimit të Këshillit nr.178, datë 11.05.2022, përcaktohet se: “Kriteret ligjore që duhet të 

plotësojë kandidati janë: a) Kandidati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se 

trembëdhjetë vjet në nivele më të ulëta, nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës 

penale duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar”. Ndërsa, në shkronja “c” dhe “ç”, 

të pikës 5, të vendimit, përcaktohet se: “c) Kandidati duhet të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 

ç) Kandidati duhet të mos jetë në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të 

pikës 3, të nenit 8, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”. 

Në respektim të vendimit si më lart të Këshillit, sa i përket plotësimit të tre kritereve 

formale të sipërpërmendura të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, me qëllim 

realizimin paralelisht edhe të procedurave... për kandidatin z. {...} u kërkua dhe u administrua 

informacioni i nevojshëm nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 
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Administrative pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Për verifikimin e kritereve të “përvojës profesionale minimale” dhe atij të “mospasjes 

masë disiplinore në fuqi”, Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit, me shkresën nr. 

{...} prot., datë 29.06.2022, përcolli informacionin i cili do të jetë më i detajuar më poshtë. 

Për sa i përket “përvojës profesionale” është paraqitur informacioni nga ana e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...} me shkresat përkatëse. 

Rezultatet e verifikimit paraprak për tre kriteret e kandidimit- 

U verifikua kriteri i “përvojës profesionale minimale”. 

Në zbatim të detyrimeve ligjore si dhe në zbatim të Kushtetutës së Republikës në nenin 

136, pika 3, përcaktohet se: “Gjyqtari i Gjykatës së Lartë zgjidhet nga radhët e gjyqtarëve me të 

paktën 13 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit”. Gjithashtu në ligjin për statusin është 

përcaktuar se: “Magjistrati mund të ngrihet në detyrë në pozicione pranë Gjykatës së Lartë …, 

nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se trembëdhjetë vjet në nivele më të ulëta, nga të cilat të 

paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke 

përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar”. 

Në lidhje me sa i kërkuam institucioneve, rezulton që kandidati ka përfunduar studimet e 

larta në Fakultetin e Drejtësisë në vitin 1994 dhe ka ushtruar detyrën pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor {...} prej datës 16.04.1995. Në pesë vitet e para të punës, gjatë periudhës 16.04.1995 – 

15.05.2000 ka punuar si ndihmësgjyqtar dhe në periudhën 16.05.2000 e në vijim ka ushtruar 

detyrën e gjyqtarit. Prej datës 09.01.2019 deri më datë 27.01.2022 ka ushtruar detyrën e 

zëvendëskryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}. Gjatë periudhës si gjyqtar, në vitet 2000 

– 2007, ka gjykuar çështje penale, si pjesë e Dhomës Penale pranë kësaj gjykate. Nga viti 2007 

deri në janar 2022 ka gjykuar çështje civile, administrative, tregtare dhe familjare. Nga muaji 

shkurt 2022 e në vijim, për shkak të bashkimit të dhomave si pasojë e uljes së numrit të 

gjyqtarëve efektivë, ka gjykuar të gjitha llojet e çështjeve të juridiksionit të zakonshëm, civile 

dhe penale.  

Më poshtë është detajuar informacioni i përcjellë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore 

për sa i përket marrjes së titullit Jurist... 

 Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, 

kandidati z. {...}, deri në momentin e kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr.178, datë 11.05.2022, rezulton të ketë 
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mbi njëzet e shtatë vjet përvojë të përgjithshme profesionale, si gjyqtar në gjykatën e shkallës së 

parë. 

Sipas informacionit të përcjellë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...} me shkresën nr. {...} 

prot., datë 12.07.2022, rezulton se nga verifikimet e kryera prej tyre, pranë gjykatës nuk ndodhen 

të administruara urdhra me shkrim të kryetarit të gjykatës, sa i përket ndarjes në dhoma/seksione 

të gjyqtarëve deri në vitin 2006. Sipas statistikave të dërguara lidhur me çështjet penale të 

gjykuara nga z. {...}, rezulton se ka gjykuar në total (nga viti 1995 deri në vitin 2010) 513 çështje 

penale . 

Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, 

kandidati z. {...}, deri në momentin e kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit nr.178, datë 11.05.2022, rezulton të ketë 

mbi pesë vjet përvojë profesionale në fushën e të drejtës penale. 

U verifikua edhe kriteri i “mospasjes masë disiplinore në fuqi”. 

Ky informacion është përcjellë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Administrative pranë Këshillit, ku rezulton se kandidati z. {...} nuk ka masa disiplinore në fuqi.  

U verifikua edhe kriteri i “papajtueshmërisë ambientale”, duke parashikuar edhe 

përcaktimet ligjore të cilat i keni të detajuara përpara, se cilat quhen të tilla. 

Nga dokumentacioni i administruar rezulton që për kandidatin z. {...} nuk vërtetohet të 

ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Lartë. 

Duke vlerësuar të plotë procedurën e verifikimit paraprak për kandidatin z. {...} në lidhje 

me tre kriteret formale të kandidimit të tij për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 178, datë 

11.05.2022, përfundimisht i propozojmë seancës plenare  

Verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, në procedurat e ngritjes në detyrë në 

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

Këshillit nr. 178, datë 11.05.2022, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të 

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

ambientale”. 

Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit 

në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 
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penale, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 178, datë 11.05.2022. 

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

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

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

Lartë Gjyqësor.  

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Atëherë, nëse nuk keni ndonjë diskutim për projekt-aktin, do të ftoja kolegët që ta 

votojmë atë. 

Ilir Rusi: Dakord. 

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, në procedurat e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 

178, datë 11.05.2022, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë 

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

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën 

e të drejtës penale, të shpallur me vendimin  nr. 178, datë 11.05.2022. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...} sipas kërkesave të nenit 

98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës, që edhe ky ka të bëjë po me 

verifikimin e plotësimit të kritereve formale për kandidatin z. {...}. Sërish fjala për zotin 

Hallunaj. 

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit!  

Në mënyrë të detajuar po parashtroj relacionin për gjendjen e faktit dhe ligjin e 

zbatueshëm në lidhje me verifikimin e tre kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën 

e Lartë nga radhët e gjyqtarëve për kandidatin z. {...}. 

Me vendimin nr.178, datë 11.05.2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur:  

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

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale... me afat deri më 01.06.2022”, 

duke u botuar kjo edhe në faqen e internetit.  

Brenda afatit ka paraqitur kërkesë edhe kandidati z. {...}, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë. 

Me vendimin nr. 220, datë 20.06.2022, Këshilli vendosi: Fillimin e procedurave duke 

caktuar si relator z. Dritan Hallunaj. 

Në vijim të detyrimeve të përcaktuara në Seksionin A, Kreu VI, të Vendimit 75/2019 

“Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për 

gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së 

Lartë”, kandidati u njoftua: - për fillimin e procedurës së verifikimit; - për caktimin e relatorit; - 

për të  drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit.  

Meqenëse nuk kishte ndonjë pretendim për sa i përket relatorit apo anëtarëve, u vijua më 

tej me dërgimin e formularëve dhe autorizimeve përkatëse që do të plotësoheshin dhe 

dorëzoheshin nga kandidati në kuadër të procedurës së verifikimit dhe kushteve dhe kritereve 

ligjore të kandidimit, të cilat janë plotësuar nga ana e tij brenda afatit ligjor. 

Në vijim të procedurës së verifikimit, përmes shkresave të veçanta është kërkuar raportim 

nga institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët e Gjykatës së 

Lartë, ndër ta edhe për kandidatin z. {...}. Për këto kritere ligjore kandidimi procedura e 
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verifikimit është në proces e sipër. 

Më tej, sa i përket plotësimit të tre kritereve formale të sipërpërmendura të kandidimit për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, sa i përket kriterit të “përvojës profesionale minimale”, 

duke pasur parasysh Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, nenin 136, pika 3 ku thuhet: 

“Gjyqtari i Gjykatës së Lartë zgjidhet nga radhët e gjyqtarëve me të paktën 13 vjet përvojë në 

ushtrimin e profesionit”. Si dhe ligjin e statusit, ku thuhet “Magjistrati mund të ngrihet në detyrë 

në pozicione pranë Gjykatës së Lartë …, nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se trembëdhjetë 

vjet në nivele më të ulëta, nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të 

përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar”.   

Gjithashtu, nga informacionet e përcjella nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidati zoti {...} ka përfunduar studimet në degën 

“ Drejtësi”, titulli Jurist, në Universitetin e Tiranës, në vitin 1995 (sistemi pa shkëputje nga 

puna). Me vendimin nr. {...}, datë 08.02.1996 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë emërohet 

ndihmësgjyqtar efektiv në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Me dekret nr. 2626, datë 

13.05.2000 të Presidentit të Republikës emërohet gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. Me vendimin nr. {...}, datë 14.12.2015 të Konferencës Gjyqësore Kombëtare zgjidhet 

anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, funksion të cilin e ka ushtruar deri në vitin 2018. 

Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 26 vite. Z. {...} nuk ka masë disiplinore 

në fuqi.  

Nga të dhënat e mësipërme, rezulton që kandidati z. {...}, deri në momentin e kandidimit, 

rezulton të ketë një vjetërsi mbi njëzet e gjashtë vjet përvojë të përgjithshme profesionale, si 

gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë. 

Në lidhje me përvojën specifike profesionale, në kërkesën për shprehje interesi, kandidati 

ka deklaruar se ka ushtruar detyrën për një periudhë pothuajse prej 26 vitesh. 

Përmes informacionit të përcjellë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, janë specifikisht 

urdhrat si më poshtë:  

- urdhër nr. {...}, datë 08.01.2014 “Mbi komandimin e gjyqtarëve në seksione dhe trupa 

gjykues”; 

- urdhër nr. {...}, datë 03.03.2015 “Mbi organizimin në dhoma dhe seksione të gjyqtarëve 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”; 

- urdhër nr. {...}, datë 17.03.2017 “Mbi përjashtimin në shortin penal të gjyqtarit {...}”; 
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- urdhër nr. {...}, datë 29.05.2017 “Mbi pjesëmarrjen në shortin penal të gjyqtarit {...}”; 

etj., duke u specifikuar të gjitha urdhrat.  

Nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, kandidati z. {...}, rezulton që të  

ketë mbi pesë vjet përvojë profesionale në fushën e të drejtës penale. 

Është verifikuar edhe kriteri i “mospasjes masë disiplinore në fuqi”. 

Nga verifikimet e kryera nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Administrative pranë Këshillit, rezulton që nuk vërtetohet që zoti {...} të ketë masë disiplinore në 

fuqi. 

Gjithashtu është verifikuar edhe kushti i kriterit të “papajtueshmërisë ambientale”, duke 

përcaktuar të gjitha parashikimet ligjore të cilat janë të cituara, na rezulton që nga 

dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, për kandidatin z. {...} nuk vërtetohet të ndodhet 

në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë. 

Në këto kushte, ne si Komision i parashtrojmë mbledhjes plenare: 

Verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, në procedurat e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 178, datë 11.05.2022, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të 

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

ambientale”. 

Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit 

në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

penale, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 178, datë 11.05.2022. 

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

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

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

Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Hallunaj! 

Atëherë, kalojmë në votimin e projekt-aktit, nëse nga kolegët nuk ka ndonjë diskutim.  

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Pro. 
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Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Klodian Kurushi: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, në procedurat e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr. 

178, datë 11.05.2022, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë 

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

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën 

e të drejtës penale, të shpallur me vendimin  nr. 178, datë 11.05.2022. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...} sipas kërkesave të nenit 

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

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

Lartë Gjyqësor. 

  

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.09.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për 

vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për 

periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, të gjyqtarit {...}”, (relatore znj. Yllka Rupa). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:19 dhe 

mbaroi në orën 15:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për vlerësimin etik dhe profesional, me 

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

gjyqtarit {...}”, (relatore znj. Yllka Rupa). 

 

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

projektvendimit të përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, 

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

të gjyqtarit {...}”. 

Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Rupa. 

 

Yllka Rupa: Të nderuar kolegë! 

Procedura e vlerësimit të gjyqtarit {...} ka filluar pas dërgimit të dosjeve me aktet e 

vlerësimit profesional nga organet e rivlerësimit kalimtar. Për këtë procedurë janë ndjekur të 

gjitha etapat procedurale që parashikon ligji për statusin si dhe vendimi i KLGJ-së “Për rregullat 

plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve”. 

Unë do të relatoj në lidhje me pikëzimin dhe nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi.  

Në lidhje me kriterin “Aftësia profesionale e gjyqtarit” 

1.A Njohuritë ligjore 

1.A.a Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin 
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e normave:  

Nga burimet e vlerësimit ka rezultuar se në tërësi gjyqtari ka aftësi “Shumë të lartë”’ në 

identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve të çështjes, identifikimin e normës/normave konkrete 

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

funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjes dhe për këtë arsye në projektraportin e vlerësimit është 

propozuar që gjyqtari të vlerësohet dhe pikëzohet me 25 pikë. 

1.A.b Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes: 

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

rezulton se gjyqtari ka aftësi të mira të interpretimit të ligjit procedural dhe material penal, në 

shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me zgjidhjen e çështjes dhe vetëm në një rast ka 

identifikuar dhe zbatuar praktikën gjyqësore unifikuese të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës 

Kushtetuese. Nuk evidentohet një analizë e veçantë e normave të ligjit. Gjyqtari referon dhe 

aplikon normën ligjore mbi faktet e çështjes, duke bërë zbërthimin e saj sipas elementëve të 

veprës penale, në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi faktet dhe provat e lejuara dhe të marra në 

shqyrtim, e në vijim nxjerr konkluzionin në lidhje me përgjegjësinë penale të autorit. Për këto 

arsye, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit në treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në 

zgjidhjen e çështjes” duhet të vlerësohet “Mbi mesataren”, duke e pikëzuar me 20 pikë. 

1.B  Arsyetimi ligjor 

1.B.a Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit: 

Në tërësi, referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka aftësi të 

lartë në drejtim të qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit. Gjuha e thjeshtë dhe e 

kuptueshme e përdorur në arsyetim dhe mënyra e organizimit të mendimit, mundëson lexim të 

organizuar që ofron kalime nga njëra pjesë e vendimit tek tjetra, në mënyrë logjike. Referuar 

këtij konkluzioni, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit në treguesin “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit” duhet të vlerësohet “Shumë e lartë”, duke e pikëzuar me 15 pikë. 

1.B.b Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit. 

Në tërësi, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në ndjekjen e një strukture të 

qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit, e cila është e dukshme në aspektin vizual dhe të 

përmbajtjes, duke i dhënë qëndrueshmëri dhe kuptueshmëri vendimit. Ndjekja e një strukture të 

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

vendimit në tjetrën, orienton drejt dhe saktë lexuesin lidhur me përmbajtjen e tyre. Pas analizës 
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së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, gjykoj se aftësia e gjyqtarit në këtë tregues, 

duhet të vlerësohet “Shumë e lartë”, duke e pikëzuar me 10 pikë. 

1.B.c Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik: 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit për këtë tregues rezulton se në përgjithësi cilësia e 

analizës dhe argumentimit logjik, përmbush standardet e procesit të rregullt ligjor, si dhe jep 

përgjigje të argumentuar për pretendimet e palëve, duke mbështetur konkluzionin e gjyqtarit. 

Analiza jo e plotë dhe e detajuar e provave të marra në gjykim me qëllim evidentimin e faktit 

penal, nuk i jep cilësi analizës dhe argumentimit logjik. E njëjta shkallë aftësie konstatohet edhe 

në aspektin e arsyetimit të mënyrës se si ligji zbatohet mbi faktet e provuara. Ky proces i dytë i 

metodologjisë së të shkruarit të mendimit juridik, bazohet më shumë në deduksione logjike, sesa 

në analizë ligjore. Referuar këtij konkluzioni, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë 

tregues, duhet të vlerësohet “Mbi mesatare”, duke e pikëzuar me 20 pikë. 

Pra, propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin “Aftësitë profesionale të gjyqtarit” 

është 90 pikë dhe Niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

2. Kriteri “Aftësitë organizative të gjyqtarit” 

2.A  Aftësia e gjyqtarit për të përballuar ngarkesën në punë. 

2.A.a Respektimi i afateve ligjore: 

Në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, 

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 do të bëhet duke iu 

referuar vetëm 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim, pa përfshirë tre vendimet e 

zgjedhura nga gjyqtari, në kushtet kur në ekstremitetet e vendimit nuk ka të dhëna lidhur me 

datën e regjistrimit të çështjes. Nga vëzhgimi i çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim, 

referuar kategorisë së çështjeve, rezulton se për asnjë prej tyre nuk parashikohet afat ligjor për 

përfundimin e tyre. Për pasojë, pavarësisht se të dhënat statistikore të administruara në dosje nuk 

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

duke iu referuar çështjeve të analizuara më sipër, në të cilat nuk parashikohet ndonjë afat ligjor 

për përfundimin e tyre, aftësia e gjyqtarit në lidhje me këtë tregues duhet të pikëzohet në nivelin 

maksimal të tij, duke e pikëzuar me 15 pikë. 

2.A.b Plotësimi i standardeve minimale kohore: 
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Nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, evidentohet se për çështjet e 

vëzhguara, për të cilat zbatohen standardet minimale kohore, rezulton se vetëm 1 prej tyre ka 

përfunduar tej afatit standard minimal kohor të parashikuar nga vendimi i ish-KLD-së nr. 261/2, 

pra numri i çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tejkalim të standardit minimal kohor, 

është 9%. Referuar sa më sipër, në lidhje me treguesin “Plotësimi  i standardeve minimale 

kohore” aftësia e gjyqtarit duhet të vlerësohet “0-10 %”, duke e pikëzuar me 5 pikë. 

2.A.c Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje: 

Në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, 

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 secilën nga kategoritë e çështjeve. Për rrjedhojë, vlerësimi lidhur me këtë tregues do 

të bëhet duke iu referuar 11 çështjeve të përzgjedhura me short, pa përfshirë vendimet e 

zgjedhura nga gjyqtari, në kushtet kur në ekstremitetet e vendimit nuk ka të dhëna lidhur me 

datën e regjistrimit të çështjes. 

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

minimal kohor për çdo kategori rezulton se:  

(i) Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për çështjet e kategorisë “Penale krime”, rezulton 

të jetë 71.5 ditë, më e shkurtër se standardi minimal për gjykimin e çështjeve penale krime në 

Gjykatën e Shkallës së Parë. 

(ii) Mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për çështjet e kategorisë “Penale kundërvajtje”, 

rezulton të jetë 83.5 ditë, më e shkurtër se standardi minimal për gjykimin e çështjeve penale 

kundërvajtje në Gjykatën e Shkallës së Parë. 

Pra, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton 

se koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, është më e shkurtër se standardi minimal kohor 

për të gjitha kategoritë, prandaj gjyqtari duhet të vlerësohet dhe pikëzohet me 5 pikë.   

2.A.ç Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore: 

Referuar të dhënave statistikore të dërguara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, të 

administruara në dosjen e rivlerësimit, rezulton se gjyqtarit {...}, për të gjithë periudhën e 

vlerësimit, i janë caktuar në total 1154 çështje dhe ka përfunduar me vendim 951 çështje, pra 

norma e likuidimit të çështjeve është 82.4% dhe që përkon me një pikëzim prej 4 (katër) pikësh. 

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, për të vlerësuar këtë tregues, vlerësuesi nuk bën 
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vetëm një veprim matematikor për të përcaktuar rendimentin e përfundimit të çështjeve, por ai 

bazohet edhe në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të 

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

më të lartë nga ai nivelit të përqindjes. Ky vlerësim mund të shkojë deri në pikëzimin maksimal, 

nëse gjyqtari ka gjykuar brenda vitit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të 

ngarkesës në fuqi. Në rastin konkret, rezulton se gjyqtari {...} në gjithë periudhën e vlerësimit ka 

gjykuar në total 654 çështje (krime dhe kundërvajtje), ose 63% më shumë se standardi sasior i 

punës. Në këto kushte vlerësoj se gjyqtari për këtë tregues duhet të pikëzohet një nivel vlerësimi 

më të lartë se ai që i përket përqindjes së pikëzimit, duke e pikëzuar me 6 pikë. 

2.A.d Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor: 

Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se koha mesatare e arsyetimit të vendimit 

gjyqësor është më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e 

çështjeve, dhe vlerësohet që të pikëzohet me 15 pikë. 

2.B Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore. 

2.B.a Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e seancave joproduktive. 

Nga tërësia e të dhënave rezulton se numri i seancave gjyqësore të zhvilluara nga gjyqtari 

në 11 çështjet e vëzhguara me palë kundërshtare (penale themeli), rezulton të jetë 3.3 seanca 

gjyqësore. Nga vëzhgimi i dosjeve të çështjeve të përzgjedhura short për vlerësim, rezulton se 

gjyqtari ka kryer me korrektësi të gjitha veprimet procedurale për planifikimin dhe zhvillimin në 

kohë dhe me efektivitet të seancave gjyqësore, duke respektuar përgjithësisht ligjin procedural. 

Gjyqtari ka mbikëqyrur si duhet dërgimin pa vonesë të njoftimeve, njoftimet janë të plota dhe të 

qarta për palët që u drejtohen, nuk konstatohet në asnjë rast mungesa e njoftimeve për palët në 

dosje dhe në çdo rast janë marrë masa efektive për të siguruar zhvillimin e seancave gjyqësore në 

kohë.  

Pra, duke iu referuar burimeve të vlerësimit, pavarësisht se numri mesatar i seancave 

gjyqësore është më i lartë se 3, shkalla e kujdesit të treguar nga gjyqtari në shmangien e seancave 

joproduktive dhe administrimin e procesit në tërësi është e lartë, prandaj gjyqtari duhet të 

vlerësohet me 15 pikë.  

2.B.b Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor: 

Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka treguar shkallë shumë të 
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lartë aftësie në këtë tregues, evidentuar në korrektësinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit 

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

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

të zhvilluara. Për këto arsye vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues duhet të 

vlerësohet “Shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

2.C  Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore. 

2.C.a Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes: 

Për këtë tregues vlerësimi është “Shumë i lartë”, duke e pikëzuar me 5 pikë. 

2.C.b Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes: 

Gjithashtu është vlerësuar se aftësia e gjyqtarit duhet të vlerësohet “Shumë e lartë”, duke 

e pikëzuar me 10 pikë. 

Pra, propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin “Aftësitë organizative e gjyqtarit” 

është 96 pikë dhe Niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale. 

3.A  Etika në punë. 

3.A.a Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion: 

Vlerësoj se shkalla e etikës së gjyqtarit në këtë tregues duhet të vlerësohet “Shumë e 

lartë”, duke e pikëzuar me 35 pikë, në kushtet kur, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet 

e vlerësimit, rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk ka 

shfaqur sjellje që mund të cenojnë etikën në punë të tij.  

3.B Integriteti i gjyqtarit. 

3.B.a Shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti: 

Referuar të dhënave nga burimet arkivore të KLD-së dhe dokumentacionit të 

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

nuk rezulton të jenë marrë ose zbatuar masa disiplinore. Rezulton të jenë paraqitur katër ankesa, 

të cilat janë arkivuar nga Inspektorati i KLD-së, për shkak se janë pretendimet që lidhen me 

zgjidhjen në themel të çështjes dhe mund të zgjidhen përmes ankimit të vendimit. Në materialet 

për verifikimin e ankesave rezulton se nuk janë konstatuar të dhëna që të dëshmojnë shfaqjen e 

sjelljeve që tregojnë mungesë integriteti të gjyqtarit. Sa më sipër, vlerësoj se shkalla e integritetit 

të gjyqtarit në treguesin “Shmangia e sjelljeve të pahijshme, nderi dhe dinjiteti” duhet të 

vlerësohet “Shumë e lartë”, duke e pikëzuar me 40 pikë. 
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3.C Paanësia e gjyqtarit. 

3.C.a Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese: 

Referuar vendimeve gjyqësore të dorëzuara nga gjyqtari dhe akteve të çështjeve të 

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

nga gjyqtari në komunikimin me palët ndërgjyqëse gjatë zhvillimit të seancave, apo në 

përmbajtje të vendimeve përfundimtare të tij. Për këto arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtari 

ka shkallë shumë të lartë të aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese, dhe 

propozimi për vlerësim është 10 pikë.  

3.C.b Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit: 

Referuar të dhënave statistikore të administruara në dosjen e rivlerësimit, nuk rezultojnë 

të dhëna për numrin e kërkesave për përjashtim apo numrin e kërkesave për heqje dorë të 

gjyqtarit, pasi kjo e dhënë nuk është kërkuar në formatin standard mbi të cilin janë raportuar të 

dhënat statistikore. Vlerësoj se numri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e 

gjyqtarit është i pakonsiderueshëm, duke e pikëzuar me 15 pikë. 

Pra, propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale” është 100 pikë dhe Niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

4. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional 

4.A Aftësia e komunikimit. 

4.A.a Komunikimi i qartë dhe transparent: 

Referuar vendimeve gjyqësore të përzgjedhura nga gjyqtari për vlerësim dhe akteve të  

çështjeve të përzgjedhura me short rezulton se gjyqtari gjatë komunikimit me palët dhe 

pjesëmarrësit në proces është i qartë, transparent, i kuptueshëm. Të njëjtat cilësi rezultojnë edhe 

në arsyetimin e vendimeve përfundimtare, ku gjuha e përdorur është e thjeshtë, e kuptueshme, e 

qartë, koncize dhe drejtpërdrejtë. Për këto arsye, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit në 

treguesin “Komunikimi i qartë dhe transparent” duhet të vlerësohet “Shumë e lartë”, duke e 

pikëzuar me 25 pikë. 

4.A.b 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 rrjedhojë, 

prezumohet se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen 

e të dhënave personale të palëve apo subjekteve të procedimit, për të cilat ka ardhur në dijeni për 
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shkak të funksionit.  

Për pasojë vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit në treguesin “Respektimi i 

konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale” duhet të vlerësohet “I lartë”, duke e 

pikëzuar me 15 pikë. 

4.B  Aftësia për të bashkëpunuar. 

4.B.a Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin 

e njohurive dhe përvojës profesionale me ta si dhe 4.B.b Shkalla e komunikimit dhe e 

bashkëpunimit me administratën gjyqësore, propozimi për vlerësim është shumë i lartë në të dy 

këto komponentë dhe niveli i pikëzimit përkatësisht 15 pikë dhe 10 pikë.  

4.C Gatishmëria e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera. 

4.C.a Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale: 

Referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale, vërtetimit të Shkollës së 

Magjistraturës dhe formularit të vetëvlerësimit për aftësitë profesionale të gjyqtarit, së bashku 

me dokumentet shoqëruese, rezulton se gjyqtari {...} është angazhuar në aktivitete trajnuese në 

cilësinë e ekspertit në Programin e Formimit Vazhdues në 1 aktivitet trajnues dhe në cilësinë e 

pjesëmarrësit në Programin e Formimit Vazhdues në 12 aktivitete trajnuese të zhvilluara gjithsej 

22 ditë trajnimi.  

Duke iu referuar nenit 55, pika 9 të Rregullores së Shkollës së Magjistraturës, 

pjesëmarrja në programimin e trajnimit vazhdues në cilësinë e ekspertit ose lehtësuesit ka vlerë 

edhe për efekt të përmbushjes së detyrimit për ndjekjen e programit të trajnimit vazhdues, duke u 

përllogaritur 1 ditë pjesëmarrje si ekspert, e barabartë me 2.5 ditë si pjesëmarrës dhe 1 ditë 

pjesëmarrje si lehtësues me 2 ditë si pjesëmarrës. Referuar këtij parashikimi, rezulton se gjyqtari 

{...}, gjatë periudhës trevjeçare të vlerësimit ka marrë pjesë në programin e formimit vazhdues të 

Shkollës së Magjistraturës për 26 ditë në gjithë periudhën e vlerësimit.  

Pra, rezulton se gjyqtari ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese, dhe për këtë arsye vlerësoj 

se ai duhet të pikëzohet me 20 pikë.  

4.C.b Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit 

profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve:  

Referuar burimeve të vlerësimit, si dhe formularit të deklarimit për aftësitë profesionale 

të gjyqtarit, rezulton se gjyqtari është angazhuar në programin e formimit vazhdues së Shkollës 
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së Magjistraturës në cilësinë e ekspertit në 1 aktivitet trajnues brenda Programit të Formimit 

Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës. 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’u shtohen në rast vërtetimit të angazhimit 

në këto veprimtari. Prandaj në këto kushte, për gjyqtarin {...}, propozohet vlerësimi me 5 pikë. 

4.C.c Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit 

të drejtësisë dhe në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në gjykata: 

Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton që gjyqtari brenda periudhës së vlerësimit 

(14.12.2015-08.10.2016) ka qenë anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili në cilësinë e 

anëtarit ka marrë pjesë në mbledhjet e KLD-së të zhvilluara në periudhën e vlerësimit, duke 

marrë pjesë në diskutime lidhur me aktet nënligjore të miratuara.     

Për sa më sipër, duke iu referuar Metodologjisë së Pikëzimit, propozohet që në lidhje me 

këtë kontribut të gjyqtarit të vlerësohet me 5 pikë. 

4.C.ç Publikimet ligjore akademike. 

Referuar burimeve të vlerësimit, nuk rezultojnë të dhëna dhe vetë magjistrati nuk ka 

paraqitur prova, kështu që për pasojë, në mungesë të të dhënave për këtë tregues gjyqtari duhet të 

vlerësohet me 0 pikë.  

Në mënyrë të përmbledhur, propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin “Aftësitë 

personale dhe angazhimi profesional” është 95 pikë dhe Niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

   Propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi dhe nivelin e përgjithshëm të 

vlerësimit është si më poshtë:  

1. Aftësitë profesionale të gjyqtarit, 90 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

2. Aftësitë organizative të gjyqtarit, 96 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, 100 pikë, niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

4. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional, 95 pikë, niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

Në total, vlerësimi i përgjithshëm për gjyqtarin {...}, është 381 pikë, ndërsa niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm".  

Kaq në lidhje me relatimin e projektvendimit. 
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Ju falënderoj për vëmendjen! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Rupa! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim ose propozim për sa i pëerket raportit. 

Kalojmë në votim. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. Ndjesë pata një problem me sistemin. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional, me qëllim gradimi, të gjyqtarit 

{...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe është 

pjesë përbërëse e tij. (Total 381 pikë). 

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. 
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* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.09.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për 

përjashtimin e gjyqtares {...} nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore me short”,  

(relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:19 dhe 

mbaroi në orën 15:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për përjashtimin e gjyqtares {...} nga 

procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore me short”,  (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

projektvendimit “Për përjashtimin e gjyqtares {...} nga procedurat e ndarjes së çështjeve 

gjyqësore me short”. 

Për më shumë detaje fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare!  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në përmbushje të funksionit të tij ligjor, është i angazhuar në 

monitorimin dhe menaxhimin e ngarkesës së gjyqtarëve si dhe marrjen e masave për lehtësimin e 

punës së gjyqtarëve, të cilët në të njëjtën kohë me ushtrimin e funksioneve gjyqësore në gjykatat 

ku ata janë caktuar, angazhohen në veprimtari të tjera të natyrës gjyqësore ose në dobi të sistemit 

gjyqësor.  

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (në vijim KED) është organi kushtetues i ngarkuar  me 

verifikimin e kushteve ligjore dhe vlerësimin e kritereve profesionale e morale të kandidatëve 

për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese. Në përfundim të kësaj procedure KED bën edhe renditjen e 

kandidatëve sipas meritës profesionale. Në përbërjen e tij  Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka 9 

(nëntë) anëtarë të përzgjedhur me short nga radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve, një nga të cilët 
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është edhe gjyqtarja {...}, e cila ushtron njëkohësisht funksionin në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë {...}. 

Nëpërmjet shkresës më datë 29.07.2022, regjistruar në Këshill në datën 08.08.2022, 

gjyqtarja ka kërkuar përjashtimin e saj nga procedurat e ndarjes së çështjeve me short në 

gjykatën ku ushtron funksionin, deri në përfundim të mandatit të saj si anëtare e KED, për shkak 

të ngarkesës në punë në këtë cilësi, duke parashtruar ndër të tjera se: 

Në procedurat e shortit të zhvilluara në KED për caktimin e relatorëve për vakancat e 

shpallura për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese nga organet përkatëse të emërtesës, është caktuar 

relatore e vendit vakant të shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, pozicion për të cilin kanë 

kandiduar 9 (nëntë) kandidatë, duke qenë vakanca me numrin më të lartë të kandidaturave në 

raport me vakancat e tjera; 

Në ushtrimin e funksionit si gjyqtare e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë {...} 

ka një ngarkesë tepër të lartë; 

Duke njohur vështirësitë në funksionimin e gjykatës ku ushtron funksionin dhe të sistemit 

gjyqësor në përgjithësi, parashtron se nuk i është drejtuar Këshillit në një kohë më të hershme, 

duke bërë përpjekje maksimale për të ruajtur një balancë dhe për të përballuar ngarkesën e punës 

si gjyqtare dhe si anëtare e KED, por aktualisht ngarkesa është tepër e lartë dhe bën të pamundur 

ruajtën e balancës, duke pasur në vëmendje të veçantë edhe përparësinë që kanë procedurat që 

zhvillohen nga KED me qëllim plotësimin e vendeve vakante të Gjykatës Kushtetuese. 

Në lidhje me periudhën e përjashtimit, znj. {...} ka kërkuar që ajo të shtrihet gjatë 

periudhës që ushtron mandatin si anëtare e KED, deri në fund të vitit 2022. 

Në lidhje me ngarkesën e znj. {...} si anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, dua të 

vë në theksin tuaj se edhe ky organ, me shkresën e datës 27.06.2022, ka kërkuar në Këshill 

lehtësimin e ngarkesës së saj duke parashtruar se anj. {...} është caktuar në cilësinë e relatores së 

kandidatëve që kanë aplikuar për vendin vakant të shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, për të cilin 

kanë aplikuar 9 (nëntë) kandidatë, por që nga ana jonë i është kthyer përgjigje zyrtare KED-së që 

faktet që ai pretendon duhet të parashtrohen nga gjyqtarët respektivë të cilët kërkojnë 

përjashtimin nga shorti. 

Në vijim të kësaj përgjigjeje, gjyqtarja ka paraqitur edhe kërkesën, e cila po shqyrtohet 

sot. 

Në zbatim të nenit 228, të ligjit “Për organet e qeverisjes” dhe akteve normative, që ka 
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nxjerrë vetë KED, pas zhvillimit të shortit, për zgjedhjen e relatorit për pozicionet vakante që 

shpallen nga organet e emërtesës, nga ana e relatorit zhvillohet procedura e verifikimit dhe po 

nga ana e relatorit zhvillohet procedura e vlerësimit dhe renditjes së kandidatëve. 

Sa i përket ngarkesës në punë të gjyqtares {...} në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë {...}, referuar informacionit dhe të dhënave të dërguara nga gjykata në datë 02.09.2022, 

rezulton se: Gjyqtarja ka në shqyrtim aktualisht 830 çështje dhe ka përfunduar gjatë vitit 2022 

deri në datën e raportimit 113 çështje, ndërkohë që ngarkesa mesatare e gjykatës rezulton të jetë 

690 çështje/gjyqtar dhe numri i çështjeve të përfunduara për gjyqtar rezulton mesatarisht 105 

çështje. 

Për sa më sipër Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale ka 

vlerësuar se: 

Është detyrë funksionale e KLGJ-së që, në zbatim të ligjit të monitorojë dhe menaxhojë 

ngarkesën e gjyqtarëve dhe të gjykatave, kohëzgjatjen e çështjeve…etj., me qëllim përmirësimin 

e produktivitetit të tyre ose uljen e ngarkesës së gjyqtarëve dhe të nëpunësve civilë gjyqësorë. 

Nga ana tjetër Këshilli duhet të nxisë çdo veprimtari tjetër në të cilën përfshihen gjyqtarët për 

shkak të funksionit apo në dobi të pushtetit gjyqësor, aq më tepër në rastet kur bëhet fjalë për 

ushtrimin e funksionit kushtetues të anëtarit të KED-së. Në këtë kuadër kërkesa e mësipërme e 

gjyqtares {...}, është shqyrtuar nga ana e Komisionit në përputhje me nenin 25, pika 3, shkronja 

dh), të ligjit 98/2016 sipas të cilit: 1. Ndarja e çështjeve gjyqësore bëhet me short, i cili realizohet 

në rrugë elektronike, bazuar në parimet e transparencës dhe të objektivitetit. 2. ... 3. Këshilli i 

Lartë Gjyqësor miraton rregulla më të hollësishme për programin dhe procedurat e ndarjes së 

çështjeve me short, të cilat në veçanti përcaktojnë midis të tjerash edhe kritere transparente dhe 

objektive për procedurën e përjashtimit të gjyqtarëve nga shorti për shkak të ngarkesës ose për 

shkak të angazhimit të gjyqtarëve në veprimtari të tjera në funksion të gjykatës apo pushtetit 

gjyqësor.   

Dispozita e mësipërme lejon përjashtimin tërësisht të gjyqtarëve nga shorti i çështjeve të 

reja të regjistruara në gjykatë, mbi bazën e kritereve transparente dhe objektive të miratuara nga 

KLGJ-ja, në dy raste: 

a) për shkak të ngarkesës, ose b) për shkak të angazhimit të gjyqtarëve në veprimtari të 

tjera në funksion të gjykatës apo të pushtetit gjyqësor.  

Në kushtet aktuale kur nuk ka një akt të miratuar nga Këshilli në lidhje me këto rregulla 
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si dhe nuk është miratuar ende akti rregullator për çështje për të cilat çdo Komision ka 

kompetenca vendimmarrëse, pavarësisht se “çështja e propozuar për vendimmarrje” nuk 

përfshihet në listimin e bërë nga neni 61 i ligjit për qeverisjen, Komisioni i Vlerësimit të Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale vlerëson se ajo duhet të shqyrtohet në Mbledhje Plenare, në 

zbatim të drejtpërdrejtë të dispozitës së mësipërme ligjore. Në rastin konkret funksioni i anëtarit 

të KED-së lidhet pazgjidhshmërisht me atë të gjyqtarit dhe ushtrohet në të njëjtën kohë me 

veprimtarinë e zakonshme gjyqësore, të cilës i shtrohet edhe shqyrtimi i çështjeve që janë 

kompetencë e këtij organi. Në rastin konkret gjyqtarja {...} ushtron detyrën në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë {...} dhe është e angazhuar për shkak të një detyrimi 

kushtetues në funksionin e anëtarit relator të KED-së.  

Për të pasur të qartë rolin, detyrat, përgjegjësitë dhe volumin e punës për secilin relator 

dhe anëtarët e KED-së gjatë procesit të verifikimit e vlerësimit të kandidatëve, në relacion janë 

sjellë në vëmendje gjithë dispozitat e ligjit, dispozitat e akteve nënligjore të miratuara nga ana e 

KED-së.  

Në të njëjtën rregullore janë parashikuar kompetenca të tjera të relatorit me rastin e 

verifikimit të pasurisë, integritetit apo kushteve të tjera ligjore për çdo kandidat magjistrat ose jo-

magjistrat. Vetëm pas përfundimit të këtyre procedurave të cilat ndiqen ekskluzivisht nga 

relatori, përfshihen në vijimin e procedurave edhe anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.  

Pas procedurës së verifikimit fillon ajo e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së 

kandidateve të kualifikuar, çka kërkon përsëri impenjimin dhe angazhimin e relatorit sipas 

kompetencave të miratuara në rregulloren përkatëse të KED-së.  

Kjo natyrë e punës e cila sipas ligjit duhet të përfundojë brenda afateve te posaçme 

ligjore, e ushtruar njëkohësisht me funksionin e gjyqtarit, kërkon marrjen e masave nga ana e 

Këshillit mbi kërkesën e vetë gjyqtarit, me qëllim krijimin e kushteve të punës sa më të 

favorshme për anëtarët gjyqtarë njëkohësisht relatorë në KED, pasi siç u parashtrua më sipër, 

janë procedura të cilat realizohen nga relatori përkatës me mbështetjen e këshilltarëve dhe 

personelit administrativ të Gjykatës së Lartë. 

Në rastin konkret, gjyqtarja {...}, në cilësinë e anëtares së KED-së, është caktuar relatore 

për procedurën e verifikimit për një vend vakant, për të cilin kanë aplikuar 9 (nëntë) kandidatë, e 

konfirmuar kjo edhe nga vetë KED-ja. Po ashtu rezulton se, në cilësinë e gjyqtares së Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë {...}, ajo ka një ngarkesë aktuale të konsiderueshme prej 830 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 13.09.2022  
 

62 

çështjesh, të cilat kushtëzohen nga afatet procedurale të parashikuara në dispozitat e ligjit nr. 

49/2012, të ndryshuar, “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”. 

Për këto arsye, Komisioni ka vlerësuar se shkalla e angazhimit aktual e gjyqtares {...} në 

cilësinë e anëtares dhe relatores në procedurat që zhvillohen nga KED dhe ngarkesa aktuale e saj 

në punë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {...}, bëjnë të domosdoshme marrjen e 

masave nga ana e Këshillit me qëllim krijimin e kushteve për kryerjen me efektivitet dhe brenda 

afateve ligjore të detyrave të saj si relatore dhe anëtare e KED-së, për periudhën e mbetur nga 

mandati i saj.  

Duke konsideruar sa më sipër, propozohet si masë e përshtatshme, përjashtimi i gjyqtares 

{...} nga procedurat e ndarjes së çështjeve me short në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë {...}, për çështjet që do të regjistrohen pas hyrjes në fuqi të këtij vendim. Përjashtimi i saj 

nga procedura e ndarjes së çështjeve me short për një periudhë relativisht të shkurtër (afërsisht 4 

muaj), duke konsideruar edhe ngarkesën aktuale të 3 (tre) gjyqtarëve të tjerë që ushtrojnë detyrën 

në të njëjtën gjykatë, vlerësohet se nuk do të dëmtojë efektivitetin e gjykimeve pasi rezulton se 

ngarkesa mund të shpërndahet midis tyre, me qëllim balancimin e saj, duke konsideruar edhe 

faktin që në muaji korrik të vitit 2022, Këshilli ka caktuar një gjyqtar tjetër në këtë gjykatë dhe 

njëkohësisht ky gjyqtar rezulton me ngarkesë të ulët. 

Gjithashtu, dua të sjell në vëmendje që, në eventualitetin kur nuk do ketë gjyqtarë të tjerë 

të gjykatës të cilët mund të kenë pengesa ligjore për shqyrtimin e çështjes, ky vendim nuk do të 

afektojë ato raste kur gjyqtarja {...} do të jetë gjyqtarja e vetme e mbetur në atë gjykatë, mbi të 

cilën duhet t’i kalojë çështja me short. 

Lidhur me afatin e zbatimit të masës të mësipërme, me qëllim lehtësimin e ngarkesës së 

gjyqtares, duke konsideruar kohëzgjatjen e mandatit të anëtarit të KED, i cili sipas 

parashikimeve të nenit 149/d, pika 3 të Kushtetutës, përfundon në fund të vitit si dhe ngarkesën e 

saj aktuale si relatore, kemi vlerësuar që kohëzgjatja e përjashtimit të jetë deri në fund të 

mandatit të saj, që përkon me datën 31.12.2022. 

Masa e mësipërme nuk e përjashton tërësisht gjyqtaren nga gjykimi i çështjeve të tjera 

pasi paralelisht me detyrën e anëtares së KED ajo do të vazhdojë të gjykojë çështjet që aktualisht 

ka në shqyrtim. Përjashtimi do të përfshijë vetëm çështjet e reja që do të regjistrohen në gjykatë, 

duke lehtësuar punën e saj, por njëkohësisht nuk do të afektojë rastet kur gjyqtarja do të jetë 
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gjyqtarja e vetme në atë gjykatë, e cila mundet që të marrë shqyrtimin e çështjeve me short, për 

shkak të pengesave ligjore të gjyqtarëve të tjerë, me qëllim që të mos kemi vijim të procedurave 

të delegimit.   

Për sa më lart, është përpiluar edhe projekt-akti përkatës me bazën ligjore të referuar edhe 

në relacion edhe në projekt-akt, në pikën e parë të së cilit parashikohet përjashtimi i gjyqtares 

{...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve gjyqësore që do të regjistrohen në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë {...}, pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, deri në datën 

31.12.2022, duke shtuar dhe saktësuar në projekt-akt atë çka unë relatova, togfjalëshin që “me 

përjashtim të rasteve kur ajo mbetet gjyqtare e vetme për shkak të pengesave ligjore të 

gjyqtarëve të tjerë”. Kërkoj që të saktësohet dhe të shtohet ky togfjalësh në pikën e parë të 

vendimit.  

Ndërkohë, në pikën e dytë, parashikohet se ngarkohet zëvendëskryetari dhe kancelari në 

detyrë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {...} për të marrë masat për zbatimin e 

këtij vendimi. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj! 

Nëse nuk ka ndonjë diskutim nga kolegët, unë do doja që hidhnim në votim, së bashku 

me sugjerimin e bërë gjatë relatimit nga zonja Ukperaj. Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 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. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 
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1. Përjashtimin e gjyqtares {...}, njëkohësisht anëtare e Këshillit të Emërimeve në 

Drejtësi, nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve gjyqësore që do të regjistrohen në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë {...} pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, deri në datë 

31.12.2022, me përjashtim të rasteve kur ajo mbetet gjyqtare e vetme për shkak të pengesave 

ligjore të gjyqtarëve të tjerë.  

2. Ngarkohet Zëvendëskryetari dhe Kancelari i Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë {...} për zbatimin e këtij vendimi. 

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 13.09.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për 

zëvendësimin e gjyqtarit udhëheqës {...} në mentorim për kandidatët gjyqtarë të vitit akademik 

2022-2023”, (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:19 dhe 

mbaroi në orën 15:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për zëvendësimin e gjyqtarit 

udhëheqës {...} në mentorim për kandidatët gjyqtarë të vitit akademik 2022-2023”, (relatore znj. 

Brikena Ukperaj). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës. Bëhet fjalë për shqyrtimin e 

projektvendimit të përgatitur nga Komisioni i Etikës “Për zëvendësimin e gjyqtarit udhëheqës 

{...} në mentorim për kandidatët gjyqtarë të vitit akademik 2022-2023”. Edhe këtë projekt-akt do 

ta relatojë zonja Brikena Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

Në mënyrë të sintetizuar, duke qenë se relacioni është edhe i detajuar, ky relacion dhe ky 

projekt-akt ka për qëllim zëvendësimin e një gjyqtari në mentorim, gjyqtarit z. Ruli, i cili 

aktualisht është shkarkuar me vendim të KPK-së dhe ishte caktuar si mentor për tre periudhat 

katërmujore të mentorimit në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

Komisioni ka vlerësuar të gjithë gjyqtarët që janë përfshirë në mentorim në të tre 

periudhat katërmujore dhe i propozon mbledhjes plenare që për shkak të kësaj situate 

zëvendësimi z. Ruli duhet të bëhet për periudhën e parë katërmujore korrik-tetor 2022 me 

gjyqtarin {...}, në cilësinë e gjyqtarit udhëheqës të kandidatit për magjistrat {...}; për 

katërmujorin e dytë nëntor 2022-shkurt 2023, me gjyqtaren {...}, në cilësinë e gjyqtarit 
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udhëheqës të kandidates për magjistrate {...}; në katërmujorin e tretë mars 2023-qershor 2023, 

me gjyqtaren {...}, në cilësinë e gjyqtarit udhëheqës të kandidatit për magjistrat {...}. 

Angazhimi i gjyqtarëve si më sipër, i cili duhet të jetë në një apo dy sesione, duke caktuar 

pranë tyre nga 2 kandidatë për gjyqtar, është i kushtëzuar nga fakti që në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, në të cilën kryejnë praktikën profesionale 40 (dyzet) 

kandidatë për gjyqtarë, të ndarë në tre periudha 4-mujore, ushtrojnë detyrën 12 (dymbëdhjetë) 

gjyqtarë nga të cilët, pas pezullimit nga detyra të gjyqtarit {...}, mbeten vetëm 11 (njëmbëdhjetë) 

prej tyre, të përfshirë në trupën e gjyqtarëve udhëheqës. Ndërkohë që numri i kandidatëve është 

40 (dyzet) është i ndatë sipas periudhave dhe konkretisht kërkon atashimin e 11 (njëmbëdhjetë) 

gjyqtarëve, përkatësisht 13, 13 dhe 14 kandidatë (pra disa nga gjyqtarët janë të mbivendosur me 

nga dy kandidatë). 

Për këtë arsye është përgatitur edhe projekt-akti përkatës, në pikën e parë të së cilit është 

parashikuar ndryshimi pjesërisht i vendimit nr. 252, datë 07.07.2022, “Për caktimin e gjykatave 

dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës 

së Magjistraturës, viti akademik 2022-2023”, i ndryshuar me vendimin nr. 357, datë 27.07.2022, 

duke zëvendësuar gjyqtarin udhëheqës z. {...} me gjyqtarët a) {...} në sesionin e parë 4-mujor 

(korrik – tetor 2022); b) {...} në sesionin e dytë 4-mujor (nëntor 2022 – shkurt 2023) dhe c) {...} 

në sesionin e tretë 4-mujor (mars – qershor 2023). 

Në pikën 2 të projektvendimit është parashikuar njoftimi i tij Shkollës së Magjistraturës, 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe gjyqtarëve respektivë. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj! 

Keni ndonjë diskutim mbi projekt-aktin? Nëse jo, kalojmë në votimin e tij? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  
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Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Ndryshimin pjesërisht të vendimit nr. 252, datë 07.07.2022 “Për caktimin e gjykatave 

dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës 

së Magjistraturës, viti akademik 2022-2023”, të ndryshuar me vendimin nr. 357, datë 

27.07.2022, duke zëvendësuar gjyqtarin udhëheqës z. {...} me gjyqtarët: {...} në sesionin e parë 

4-mujor (korrik – tetor 2022); {...} në sesionin e dytë 4-mujor (nëntor 2022 – shkurt 2023) dhe 

{...} në sesionin e tretë 4-mujor (mars – qershor 2023). 

2. Ky vendim i njoftohet Shkollës së Magjistraturës, Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë dhe gjyqtarëve z. {...}, z. {...}, znj. {...} dhe znj. {...}.  

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

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.09.2022) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për 

fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, periudha e vlerësimit 2017-2019, për 19 

(nëntëmbëdhjetë) gjyqtarë e tjerë, pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2021. (relatore znj. 

Brikena Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:19 dhe 

mbaroi në orën 15:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit të përgatitur nga KVEVP “Për fillimin e procedurës së vlerësimit 

etik dhe profesional, periudha e vlerësimit 2017-2019, për 19 (nëntëmbëdhjetë) gjyqtarë e tjerë, 

pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2021. (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës i cili ka të bëjë me fillimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, për periudhën e vlerësimit 2017-2019, për 

gjyqtarët pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2021. 

Ndërkohë që fjalën ia jap relatores, stafi të bëjë gati të gjithë procedurën për të hedhur 

shortin. 

Fjala për ty Brikena. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit Kryetare! 

Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në nenin 147/a, pika 1, shkronjat “a” dhe “ë” të 

Kushtetutës, në nenet 2, 68 e vijues dhe 171 të ligjit për statusin, si dhe në të gjithë aktet 

rregullatore të skemës së vlerësimit, me vendimin nr. 645 të datës 23.12.2020 ka miratuar 

programin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2021, duke përfshirë në 

program fillimisht 52 gjyqtarë si dhe duke përcaktuar prioritetet e planifikimeve 3-mujore. 

Në vijim të zbatimit të këtij programi, bazuar në parashikimet e nenit 85 të Ligjit për 
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Statusin, pikës IV të Vendimit të KLGJ nr. 645, datë 23.12.2020, si dhe referuar situatës faktike 

në të cilën janë të angazhuar anëtarët e KVEVP, me vlerësimet e përshpejtuara të detyruara dhe 

gradimet e gjyqtarëve të konfirmuar me vendim të formës së prerë nga organet e rivlerësimit, 

programi i vlerësimeve për vitin 2021 është vlerësuar të zhvillohet në 2 (dy) faza. 

Konkretisht, me vendimin nr.177, datë 29.04.2021 të Këshillit, ka filluar procedura e 

vlerësimit etik dhe profesional për 24 (njëzet e katër) gjyqtarë, për periudhën e vlerësimit 2017-

2019, pjesë e programit të vlerësimit të vitit 2021, kjo duke marrë në konsideratë rendin e 

përparësive të përcaktuar në pikën 4 të vendimit nr. 645, datë 23.12.2021, ndërsa për 28 (njëzet e 

tetë) gjyqtarët e tjerë, pjesë e programit të vlerësimit të vitit 2021, procedurat e vlerësimit ishin 

vlerësuar të zhvilloheshin gjatë muajt shtator të vitit 2021.  

Procedura e vlerësimit për pjesën tjetër të gjyqtarëve pjesë e programit të vlerësimit, nuk 

ka mundur të fillojë gjatë muajt shtator të vitit 2021, pasi në referim të parashikimeve të nenit 90 

dhe 91 të Ligjit për Statusin dhe Programin e Vlerësimit për vitin 2021, Komisioni i ka dhënë 

përparësi procesit të gradimit të gjyqtarëve që kanë përfunduar procesin e rivlerësimit kalimtar 

dhe vlerësimit të kandidatëve të kualifikuar për ngritje në detyrë në Gjykatën e Lartë, Gjykatat e 

Posaçme dhe Gjykatat e Apelit. 

Para përcaktimit të gjyqtarëve që do të përfshihen në fazën e dytë të fillimit të procesit të 

vlerësimit etik dhe profesional, Komisioni konstatoi se nga 28 (njëzet e tetë) gjyqtarët e përfshirë 

në program, nuk mund të fillojnë procedurat e vlerësimit etik dhe profesional për 9 (nëntë) prej 

tyre, për shkak se 2 (dy) gjyqtarë nuk gëzojnë më statusin e magjistratit (janë të shpjeguar në 

‘footnote’ emrat e gjyqtarëve),  6 (gjashtë) gjyqtarë nuk ushtrojnë funksionin e gjyqtarit për 

shkak të aplikimit të masës së “Shkarkimit nga detyra”, nga Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit, si dhe 1 (një) gjyqtar është vlerësuar me procedurë të përshpejtuar të detyruar etik 

dhe profesional për vitin e fundit të ushtrimit të detyrës (viti 2019), për shkak të kandidimit për 

ngritje në detyrë, procedurë që është finalizuar. 

Sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, në zbatim të 

nenit 85 dhe 97 të Ligjit për Statusin, si dhe vendimit me nr. 263, datë 21.11.2019 “Për miratimin 

e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve” dhe Metodologjinë e Pikëzimit, dhe vendimit 

nr.645, datë 23.12.02020, me qëllim realizimin e finalizimin e programit të miratuar të 

vlerësimeve etike dhe profesionale për vitin 2021, i propozon Mbledhjes Plenare, fillimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2017-2019 për 19 
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(nëntëmbëdhjetë) gjyqtarë, të cilët kanë ushtruar detyrën në periudhën e vlerësimit 2017-2019, 

në gjykatat si më poshtë. 

Gjyqtarët që propozohet të përfshihen në procedurën e vlerësimit janë: 

1. Znj. {...} – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër; 

2. Znj. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës; 

3. Znj. {...}- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës; 

4. Z. {...}-  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës; 

5. Znj. {...}- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan; 

6. Znj. {...}- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier; 

7. Z. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; 

8. Z. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin; 

9. Z. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë; 

10. Znj. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje; 

11. Znj. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet; 

12. Z. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec; 

13. Z. {...}- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër; 

14. Z. {...}- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër; 

15. Z. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër; 

16. Z. {...}- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

17. Z. {...}- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

18. Z. {...} - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë; 

19. Z. {...}- Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. 

Janë të gjithë gjyqtarët që ne i kemi miratuar që të jenë në programin e vlerësimit dhe që 

nuk i ka filluar ende procedura e vlerësimit. 

Sikundër edhe më parë, kjo procedurë vlerësimi do të zhvillohet bazuar në burimet e 

vlerësimit të përcaktuara nga ligji dhe nga skema e vlerësimit. 

 

Në zbatim të Ligjit për Statusin dhe vendimit të Këshillit, neni 12 të vendimit 

nr.263/2019, duke marrë në konsideratë ngarkesën aktuale të punës të anëtarëve të Komisionit, si 

dhe duke mbajtur parasysh, për aq sa është e mundur, barazinë e shpërndarjes së punës mes 

anëtarëve, KVEVP i propozon Mbledhjes Plenare, që në procedurat e caktimit të relatorit të 
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përfshihen 2 (dy) anëtarëve të përhershëm të Komisionit të Vlerësimit Etik dhe Profesional 

znj.Irena Plaku dhe znj. Yllka Rupa, duke përjashtuar nga shorti kryetaren e Komisionit zonjën 

Ukperaj, dhe duke përfshirë në short anëtarin gjyqtar zëvendësues z. Ridvan Hado, sipas 

vendimit të Këshillit nr. 601, datë 23.12.2021. 

Lidhur me realizimin e shortit, në një vazo më vete duhet të vendosen në procedurën të 

shortit 19 shirita letre me emrin e secilit anëtar (66  propozohen për znj.Irena Plaku, 7 për 

anëtaren znj. Yllka Rupa dhe 6 për anëtarin z. Ridvan Rado) dhe në një vazo tjetër të vendosen 

emrat e secilit gjyqtar të përfshirë në procedurë vlerësimi. 

Po kështu, procedura e shortit do të bazohet në barazinë e shpërndarjes së ngarkesës së 

punës midis 2 (dy) nëpunësve të vlerësimit, znj. Gilda Hoxha dhe znj. Esmerilda Habili. Në një 

vazo (vazo e tretë) do të vendosen emrat e nëpunësve përgjegjës për vlerësim, duke hartuar 19 

shirita letre (10 për nëpunësen përgjegjëse znj. Esmerilda Habili dhe 9 për nëpunëse përgjegjëse 

znj. Gilda Hoxha), në kushtet kur janë 19 (nëntëmbëdhjetë) procedura vlerësimi dhe realizojmë 

barazim ngarkese edhe me vlerësimet e mëparshme.  

Për sa më sipër, mbështetur në të gjithë kuadrin ligjor të cituar në relacion, Komisioni i 

propozon mbledhjes plenare miratimin e projektvendimit, në pikën e parë të së cilit përcaktohet 

fillimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2017-2019 për 19 gjyqtarë e 

tjerë janë pjesë e programit të vlerësimeve me qëllim përfundimin dhe mbylljen e këtij programi.  

Në pikën dytë të projektvendimit përcaktohet caktimi me short i relatorit dhe nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin, për gjyqtarët subjekt vlerësimi, sipas metodologjisë që u relatua më 

lart nga ana ime.  

Ju faleminderit! 

Nëse ka ndonjë pyetje. 

Nëse jo, mund të vazhdojmë me procedurën e shortit, nëse edhe anëtarët janë dakord. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj! 

Atëherë, ftoj stafin. 

 

Procedura e shortit si vijon: 

Në enën e parë të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e gjyqtarëve: 

1. Znj. {...}; 2. Znj. {...}; 3. Znj. {...}; 4. Z. {...}; 5. Znj. {...}; 6. Znj. {...}; 7. Z. {...}; 8. 
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Z. {...}; 9. Z. {...}; 10. Znj. {...}; 11. Znj. {...}; 12. Z. {...}; 13. Z. {...}; 14. Z. {...}; 15. Z. {...}; 

16. Z. {...}; 17. Z. {...}; 18. Z. {...}; 19. Z. {...}. 

Në enën e dytë të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e relatorëve: 

Gjashtë shirita letre me emrin e znj. Irena Plaku; Shtatë shirita letre me emrin e znj. Yllka 

Rupa; Gjashtë shirita letre me emrin e z. Ridvan Hado. 

Në enën e tretë të qelqit futen me radhë shiritat e letrës me emrat e nëpunësve përgjegjës 

për vlerësimin: 

Dhjetë shirita letre me emrin e nëpunëses përgjegjëse znj. Esmerilda Habili dhe nëntë 

shirita letre me emrin e nëpunëses përgjegjëse znj. Gilda Hoxha.  

 

Procedura e përzgjedhjes nga shorti rezulton si më poshtë (sipas numrit rendor përkatës): 

1. Z. {...} (nr. rendor 9), relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 

2. Znj. {...} (nr. rendor 11), relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 

3. Znj. {...} (nr. rendor 6), relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha. 

4. Z. {...} (nr. rendor 8), relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 

5. Z. {...} (nr. rendor 13), relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha.  

6. Z. {...} (nr. rendor 18), relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 

7. Z. {...} (nr. rendor 12), relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 

8. Znj. {...} (nr. rendor 3), relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha. 

9. Znj. {...} (nr. rendor 5), relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha. 

10. Znj. {...} (nr. rendor 1), relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 
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11. Z. {...} (nr. rendor 14), relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha. 

12. Z. {...} (nr. rendor 19), relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 

13. Z. {...} (nr. rendor 16), relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 

14. Z. {...} (nr. rendor 17), relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha. 

15. Z. {...} (nr. rendor 4), relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 

16. Z. {...} (nr. rendor 7), relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha. 

17. Znj. {...} (nr. rendor 10), relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha. 

18. Z. {...} (nr. rendor 15), relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse znj. Esmerilda 

Habili. 

19. Znj. {...} (nr. rendor 2), relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, keni ndonjë diskutim lidhur me projekt-aktin? 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e tij. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 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. 
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 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

I. Fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, për periudhën e vlerësimit 

2017-2019, për 19 (nëntëmbëdhjetë) gjyqtarë e tjerë, pjesë e programit të vlerësimit për vitin 

2021.  

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

poshtë: 

1. Për gjyqtaren znj. {...}, relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Esmerilda Habili. 

2. Për gjyqtaren znj. {...}, relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Gilda Hoxha. 

3. Për gjyqtaren znj. {...}, relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Gilda Hoxha. 

4. Për gjyqtarin z. {...}, relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse znj. për vlerësimin 

Esmerilda Habili. 

5. Për gjyqtaren znj. {...}, relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse znj. Gilda 

Hoxha. 

6. Për gjyqtaren znj. {...}, relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Gilda Hoxha. 

7. Për gjyqtarin z. {...}, relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin znj. 

Gilda Hoxha. 

8. Për gjyqtaren znj. {...}, relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Esmerilda Habili. 

9. Për gjyqtarin z. {...}, relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin znj. 

Esmerilda Habili. 

10. Për gjyqtaren znj. {...}, relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Gilda Hoxha. 

11. Për gjyqtaren znj. {...}, relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Esmerilda Habili. 

12. Për gjyqtarin z. {...}, relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Esmerilda Habili. 
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13. Për gjyqtarin z. {...}, relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Gilda Hoxha. 

14. Për gjyqtarin z. {...}, relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin znj. 

Gilda Hoxha. 

15. Për gjyqtarin z. {...}, relatore znj. Irena Plaku, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Esmerilda Habili. 

16. Për gjyqtarin z. {...}, relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Esmerilda Habili. 

17. Për gjyqtarin z. {...}, relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin znj. 

Gilda Hoxha. 

18. Për gjyqtarin z. {...}, relator z. Ridvan Hado, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin znj. 

Esmerilda Habili. 

19. Për gjyqtarin z. {...}, relatore znj. Yllka Rupa, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin 

znj. Esmerilda Habili. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 13.09.2022) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Aban Toro)  

8.1 “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në gjykatën e 

rrethit gjyqësor Kavajë”; 

8.2 “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në gjykatën 

administrative të shkallës së parë Durrës”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:19 dhe 

mbaroi në orën 15:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Aban Toro)  

8.1 “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Kavajë”; 

8.2 “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës”. 

 

Naureda Llagami: Pa humbur kohë kalojmë tek akti tjetër që ka të bëjë me hapjen e 

procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në gjykatat respektive të rrethit 

gjyqësor Kavajë dhe më tutje në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

Ia japim fjalën relatorit të këtyre projekt-akteve, zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Në mënyrë të sintetizuar po paraqes relatimin, pasi prej kohësh kolegët janë njohur me të. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë prej kohësh vuan nga pozicionet e lira të përkohshme, 

situatë që gjithashtu ka cenuar funksionimin normal të saj dhe për këtë shkak më herët me 
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vendimin nr. 365, datë 14.09.2021, nga ana e Këshillit është vendosur transferimi i përkohshëm 

me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë të gjyqtarit z. {...} për një periudhë deri në 1 

vit, që mund të ndërpritet në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

Sipas Dekreti të Presidentit të Republikës nr.7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar, organika 

e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë është 4 (katër) gjyqtarë, (konkretisht {...}, {...} dhe dy 

gjyqtarët e transferuar {...} dhe {...},) numër ky i gjyqtarëve që vijon të jetë ende në fuqi ndërsa 

Këshilli nuk ka marr një vendim për numrin e gjyqtarëve për gjykatë, në përputhje me kërkesat e 

Ligjit nr. 98/2016. 

Në formë tabelare kam paraqitur ngarkesën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, që në 

total ka 781 çështje dhe të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, nga e cila ka ardhur dhe zoti 

{...}, e cila rezulton të jetë me një shifër totale 488, pra dukshëm më e ulët se ajo e Kavajës. 

Në kushtet kur skema e delegimit nuk e shëron dot këtë problem, pasi të 11 gjyqtarët e saj 

tashmë janë të komanduar në gjykata ku janë të cenueshme funksionalitetet e tyre, gjithashtu ato 

nuk plotësohen as nëpërmjet përcaktimeve të vendimit nr. 30, datë 14.02.2019 “Mbi miratimin e 

vendimit 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”, por edhe për shkak se ngarkesa e çështjeve për gjyqtarë është e tillë që nuk lejon 

që nga kjo skemë të normalizohet funksionimi normal.  

Kështu që, nga ana e Komisionit ju propozohet si e vetmja alternativë, vendimi 23, datë 

07.02.2019 të KLGJ-së “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit”. 

Kështu që, në këtë kuadër, në bazë të nenit 5 dhe 6, ku ndër të tjera përcaktohet se 

Këshilli shpall një pozicion të lirë të përkohshëm duke ftuar fillimisht për të dhënë pëlqimin 

gjyqtarin që është transferuar në atë gjykatë, nëse transferimi i tij nuk cenon funksionalitetin e 

gjykatës ku ai është caktuar në mënyrë të përhershme, nga ana e Komisionit ju propozohet drafti 

i vendimit, në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të miratoni: 

1. Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë për transferim të 

përkohshëm deri në një vit.  

2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit së transferuar, aktualisht në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kavajë, z. {...}, i cili të ftohet për të dhënë pëlqimin për përsëritjen e transferimit të 

përkohshëm. 
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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. 

Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Atëherë, kemi ndonjë diskutim lidhur me projekt-aktin që propozon 

relatori? 

 Nëse jo, kalojmë në procedurë votimi? 

 

 Brikena Ukperaj: Kryetare, kam një diskutim vetëm lidhur me afatin. 

 Duke marrë parasysh efektet e hartës së re gjyqësore, ku në vendimin e Këshillit të 

Ministrave është përcaktuar që në datën 1 prill 2023 fillon funksionimi i gjykatave të 

riorganizuara të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, mendoj që ndoshta në pikën e 

parë të projektvendimit (por si ta vlerësojë edhe Këshilli) të përcaktohet “deri në datën 

01.04.2023”, sepse ne tashmë e kemi të përcaktuar që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë 

bashkohet me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 

Alban Toro: Brikena, nëse më lejon, në pikën 1 është parashikuar “për transferim të 

përkohshëm deri në një vit”, që do të thotë, mandati mbase nuk shkon në 1 vit, por do të shkojë 

në datën kur do të bëhet transferimi i plotë. Kështu që në çdo moment ne e ndërpresim... 

 

Brikena Ukperaj: Jam dakord, por shmangim një vendimmarrje të dytë të Këshillit. Edhe 

kështu nuk është se është në kundërshtim me hartën, por ne e dimë datën kur hyn në fuqi harta. 

Është ngjarje e sigurt. 

 

Alban Toro: Presupozojmë që kjo ngjarje e sigurt nuk do të ndodhë. Atëherë, nuk do na 

duhet të marrim një vendimmarrje të dytë? Ndërkohë që në momentin që ndodh dhe ne e dimë 

me siguri se pas disa ditësh do ndodhë, nuk na kushton asgjë që ne të marrim një vendimmarrje 

dhe nëpërmjet atij vendimi të rregullojmë edhe këto problemet me gjyqtarët e transferuar. Pra, 
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nuk na ndalon gjë. Për mua si të doni. 

 

Brikena Ukperaj: Unë mendoj që nuk është një ngjarje që nuk dihet nëse do ndodhë apo 

s’do ndodhë sepse është e përcaktuar dhe besoj që do ndodhë, jo besoj, por do ndodhë. 

Megjithatë, Këshilli si ta vlerësojë. Kjo që po them unë shmang një vendimmarrje tjetër, që në 

momentin e fillimit të gjykatave, ne e kemi diskutuar edhe në grupet e punës, do duhen 

vendimmarrje të tjera të Këshillit. 

 

Naureda Llagami: Brikena, ju i dini edhe aktet që do të na sillni për miratim për grupin e 

punës. Pra ju mendoni që aktet do jenë në parantezë në pjesën e emërimeve dhe caktimeve të 

gjyqtarëve sesa data që do fillojë? 

 

Brikena Ukperaj: Aktet do jenë në parantezë, por kjo nuk do të thotë që transferimi nuk 

do të vazhdojë deri në momentin... Transferimi i gjyqtarit mund të vazhdojë, sepse aktet e 

caktimit të gjyqtarëve do të fillojnë efektet nga momenti i krijimit të gjykatës. Megjithatë, si ta 

mendojnë... nuk është se kështu mbetet e papërcaktuar “deri në 1 vit”, por do një vendim tjetër 

që në eventualitetin që ne do të biem dakord që transferimet nuk do të vazhdojnë, se Gjykata e 

Kavajës nuk do të vazhdojë të jetë më, ose do duhet prapë transferimin ta vazhdojmë në një 

gjykatë tjetër, do një vendimmarrje tjetër të Këshillit. Duke qenë kështu nuk ka nevojë, mendoj, 

për një vendimmarrje tjetër të Këshillit. Megjithatë, si ta vlerësojë Këshilli. Unë doja thjesht ta 

sillja në vëmendje. 

 

Alban Toro: Ndërkohë që në atë vendimin që ju do propozoni për transferimin e 

gjykatës, fare mirë mund të shtojmë një pikë, në momentin që ndodh ngjarja, ku të gjithë ata që 

janë transferuar pranë Kavajës, të shkojnë aty ku kanë qenë (diçka e tillë). 

 

Brikena Ukperaj: Edhe kjo mund të ndodhë Alban. Por aktet e transferimit janë akte 

individuale që lidhen me statusin e gjyqtarit dhe nuk mund të futen në akte rregullatore të tjera, 

siç mund të ndodhë me organet drejtuese apo jo. Megjithatë, si ta mendoni. Në qoftë se mendoni 

që është kështu, në rregull. Doja thjesht ta sillja në vëmendje si situatë. Kaq! 
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Naureda Llagami: Në fakt, për ta bërë pak më evidente, unë në fakt jam dakord me 

propozimin e Brikenës që ta përfshijmë datën e fillimit, sepse është VKM dhe është fakt që ne e 

kemi parashikuar. 

 

Alban Toro: Një pyetje! 

Ajo gjykatë, ka vend të mjaftueshëm për të përballuar të gjithë gjyqtarët që do të 

transferohen atje sepse mund të ndodhë që nuk mund të ketë dhe do duhet që patjetër ata që kanë 

ideuar që do të bëhet transferimi në atë gjykatë, pra pjesa e ekzekutivit, të kërkojë dhe të 

disponojë për një pasuri të paluajtshme që do të përballojë numrin e gjyqtarëve. 

 

Naureda Llagami: Alban, kjo është çështje e grupit të punës që po vlerëson dhe do na 

vijnë aktet. Pra nuk është çështje e kësaj... 

 

Alban Toro: Atë po analizoj edhe unë, çështjet e grupit të punës. 

 

Naureda Llagami: Çështja është, që do të na sjellin aktet.  

 

Alban Toro: Pse ta vendosim veten në kufizime, kur mund të kemi fare mirë mundësinë 

që në momentin që ndodh ne reagojmë. Kjo është e gjitha. 

 

Brikena Ukperaj: Gjithsesi unë i qëndroj propozimit që të jetë data 01.04.2023, si afati i 

transferimit, në pikën 1 të projektvendimit. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, hedhim në votim propozimin e Brikenës, në qoftë se s’ka 

ndonjë propozim tjetër. 

Ilir Rusi: Dakord me propozimin e Brikenës. 

 Irena Plaku: Pro me propozimin. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ridvan Hado: Kundër. 

 Alban Toro: Kundër, plus edhe faktit që 1 prilli është ditë ndërkombëtare e çuditshme, 

kështu që nuk të volit ta besojmë. Faleminderit!  
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Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Kundër.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, ndryshohet projektpropozimi dhe sillet “për transferimin e përkohshëm deri në 

01.04.2023”. 

Atëherë, hedhim në tërësi aktin. 

Ilir Rusi: Pro aktit, me ndryshimin përkatës pas votimit për propozimin e bërë nga zonja 

Brikena Ukperaj. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Pjesërisht dakord, pa ndryshimin. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë për transferim të 

përkohshëm deri më 01.04.2023.  

2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit së transferuar, aktualisht në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kavajë, 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 
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Lartë Gjyqësor. 

 

Kalojmë tek projekt-akti i radhës që edhe kjo ka të bëjë me hapjen e procedurës së 

transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës. Prapë, për më shumë detaje, fjalën ia jap zotit Toro.  

 

Alban Toro: E njëjta situatë edhe për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës, 

që më herët nga ana e Këshillit është disponuar me vendimin nr. 364, 14.09.2021, ku ndër të tjera 

është vendosur transferimi i përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës të gjyqtarit z. {...}, për një periudhë deri në një vit, që mund të ndërpritet në rast të 

ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. 

Me Dekretin nr. 7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar, organika e Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Durrës është 4 gjyqtarë, ku aktualisht në mënyrë të përhershme janë vetëm 

dy, konkretisht: znj. {...} dhe z. {...}, si dhe dy gjyqtarë z, {...} dhe znj. {...} janë gjyqtar të 

transferuar përkohësisht. 

Në formë tabelare ju kam paraqitur ngarkesën respektive të gjykatave të shkallës së parë 

administrative Durrës si dhe asaj të shkallës së parë Korçë, ku dukshëm duket që ngarkesa që 

përballon Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës është relativisht shumë e madhe. 

Në kushtet kur të dy skemat, si ajo e delegimit e cila për shkak të një numri të kufizuar të 

gjyqtarëve dhe ngarkesës së madhe apo skema për gjykimin e çështjeve të veçanta në një gjykatë 

tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, për shkak të 

çështjeve të shumta që ka Gjykata Administrative Durrës nuk i përballon dhe nuk e zgjidh 

situatën e normalizimit të funksionit të gjykatës, në këto kushte, nga ana jonë, si i vetmi mjet 

ligjor për ta normalizuar këtë funksion është vendimi 23, 07.02.2019 “Mbi miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”.  

Në këtë aspekt, në përputhje me nenin 5 dhe 6, ku përcaktohet ndër të tjera se: Nëse 

nevoja e një gjykate, në të cilën ka të transferuar përkohësisht me pëlqim një gjyqtar, mund të 

përmbushet sërish vetëm përmes transferimit të përkohshëm, Këshilli shpall pozicionin e lirë të 

përkohshëm duke ftuar, fillimisht, për të dhënë pëlqimin, gjyqtarin që është i transferuar në atë 

gjykatë. 

Kështu që, në këto kushte ju kemi paraqitur draftin bashkëlidhur, në dispozitivin e të cilit 
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ju sugjerohet të miratoni: 

1. Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës 

për transferim të përkohshëm deri në një vit.  

2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, aktualisht në Gjykatën Administrative 

të Shkallës së Parë Durrës, 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. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro! 

Atëherë, edhe në këtë rast, duke mbajtur standardin që mbajtëm edhe tek vendimi tjetër, 

që ka të bëjë me afatin e transferimit, propozimi është i njëjtë që të kalojnë me të njëjtin afat 

“transferim 01.06.2023”. 

Jemi dakord? 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër, për afatin. 

Ridvan Hado: Kundër, për afatin. 

 Alban Toro: Pjesërisht kundër, për shkak të afatit të ndryshuar. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës 
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për transferim të përkohshëm deri më 01.06.2023. 

2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, aktualisht në Gjykatën Administrative 

të Shkallës së Parë Durrës, 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 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 13.09.2022) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, të datave 30.06.2022 (ora 11:00), 30.06.2022 (ora 14:30), 06.07.2022, 

07.07.2022 (ora 11:00), 07.07.2022 (ora 16:00), 15.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022 (ora 10:00), 

20.07.2022 (ora 12:00), 21.07.2022, 22.07.2022. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:19 dhe 

mbaroi në orën 15:40. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Luan Dibra, Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues nga Universiteti “Epoka”. 

6. Staf administrativ i KLGJ-së. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave 

30.06.2022 (ora 11:00), 30.06.2022 (ora 14:30), 06.07.2022, 07.07.2022 (ora 11:00), 07.07.2022 

(ora 16:00), 15.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022 (ora 10:00), 20.07.2022 (ora 12:00), 

21.07.2022, 22.07.2022. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e fundit, i cili ka të bëjë me miratimin e 

procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 30.06.2022 06.07.2022, 

07.07.2022, 15.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022 dhe 22.07.2022. 

Nga ana e administratës janë shpërndarë procesverbalet e përmbledhura, kështu që unë ju 

ftoj që t’i votojmë, t’i miratojmë këto procesverbale.  

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord.  

Yllka Rupa: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1.Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 

30.06.2022, 06.07.2022, 07.07.2022, 15.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022 dhe 

22.07.2022. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre procesverbaleve 

Kryetarja e Këshillit. 

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

Lartë Gjyqësor. 

Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. 

Faleminderit!  

Punë të mbarë! 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


