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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 11.02.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të datave 23.12.2020, 29.12.2020, 

07.01.2021, 08.01.2021 dhe 11.01.2021. 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:38 dhe 

mbaroi në orën 13:26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Fatmira Luli    (anëtare) 

3. Brunilda Kadi    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Ilir Toska    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtare) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Llagami si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Medi Bici. 
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Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Miratimi i procesverbaleve të datave 23.12.2020, 29.12.2020, 07.01.2021, 08.01.2021 

dhe 11.01.2021. 

 

Maksim Qoku: Përshëndetje të gjithëve! 

Vazhdojmë me mbledhjen e radhës së datës 11 shkurt 2021. 

Për shkaqe të pamundësisë për të qenë Kryetarja, mbledhja do të drejtohet nga 

Zëvendëskryetari.  

Në verifikim të kuorumit janë të gjithë anëtarët, përveç zotit Medi Bici, i cili për shkaqe 

objektive nuk ka mundur që të jetë sot në seancë. 

Në seancën e sotme do të shqyrtohen 6 çështje në rendin e ditës.  

Çështja e partë është miratimi i procesverbaleve të datave 23.12.2020, 29.12.2020, 

07.01.2021, 08.01.2021 dhe 11.01.2021. 

Çështja e dytë është shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Udhëzues “Për 

mbajtjen dhe plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore për efekt të matjes dhe monitorimit të 

produktivitetit dhe efiçencës së gjykatave””. 

Çështja e tretë është shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me 

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

gjyqtarit {...}”. 

Çështja e katërt është shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të 

gjyqtarit {...}, për vitin 2019”. 
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Çështja e pestë është shqyrtimi i projektvendimit “Për kualifikimin e kandidatit z. {...} 

dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 93, 

datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Çështja e gjashtë është shqyrtimi i projektvendimet për kualifikimin/skualifikimin për në 

formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 

2020-2021, të kandidatit z. {...}. 

Jeni dakord me rendin e ditës? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

Atëherë, procedojmë me çështjen e parë të rendit të ditës që është miratimi i 

procesverbaleve të datave 23.12.2020, 29.12.2020, 07.01.2021, 08.01.2021 dhe 11.01.2021. Nga 

ana e administratës besoj janë vënë në dispozicion procesverbalet e zbardhura. 

Nëse nuk ka gjë nga anëtarët mund të kalojmë në procesin e votimit.  

Brunilda Kadi: Dakord. Duke theksuar që në seancën plenare të datës 23 unë nuk kam 

qenë prezent. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. Përveç datave kur nuk kam qenë prezent.  

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 (Miratohet çështja e parë e rendit të ditës). 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 11.02.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Udhëzues “Për 

mbajtjen dhe plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore për efekt të matjes dhe monitorimit të 

produktivitetit dhe efiçencës së gjykatave””, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale (relatore Brikena Ukperaj). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:38 dhe 

mbaroi në orën 13:26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Fatmira Luli    (anëtare) 

3. Brunilda Kadi    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Ilir Toska    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtare) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda 

Llagami si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Medi Bici. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Udhëzues “Për mbajtjen dhe plotësimin e 

tabelave me të dhëna statistikore për efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe 

efiçencës së gjykatave””, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale (relatore Brikena Ukperaj). 

 

 

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e dytë në lidhje me shqyrtimin e projektvendimit 

“Për miratimin e Udhëzues “Për mbajtjen dhe plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore për 

efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe efiçencës së gjykatave””, përgatitur nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale.  

Natyrisht që udhëzuesi ka për qëllim të vendosë rregulla standarde për mbledhjen dhe 

raportimin e të dhënave me qëllim përditësimin dhe harmonizimin e të dhënave në aspektin e një 

aktiviteti statistikor, me qëllimin e vetëm për rritur produktivitetin dhe efiçencën e gjykatave. Për 

më tepër fjalën e ka relatorja znj. Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit! 

Të nderuar anëtarë! 
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Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bazë dhe për zbatim të neneve 89 shkronja “b” dhe 94, pika 

4, shkronja “dh” të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar dhe ligjit nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, është organi kompetent për miratimin e rregullave standarde për efiçencën e 

drejtësisë, ndër të cilat përfshihet hartimi dhe miratimi i udhëzuesit për mbajtjen e statistikave 

gjyqësore.  

Dua të ndaloj në këtë aspekt.  

Lidhur me nenin 94, aktualisht nga Këshilli janë miratuar rregullat standarde për sa i 

përket organizimit dhe strukturës, përshkrimet e punës për Gjykatën e Lartë. Kjo mënyrë e të 

punuarit duhet të vazhdojë edhe për gjykatat e apelit dhe për gjykatat e shkallës së parë. 

Ndërkohë, për sa i përket rregullave standarde që kanë të bëjnë me cilësinë e drejtësisë dhe me 

efiçencën, ky është projekt-akti i parë që i paraqitet për shqyrtim mbledhjes plenare.  

Lidhur me udhëzuesin, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, 

në hartimin e këtij akti, ka pasur mbështetjen dhe asistencën e vazhdueshme të ekspertëve të 

Këshillit të Evropës, njëkohësisht edhe konsultime të vazhdueshme me Drejtorinë e Organizimit 

të Gjykatave dhe Standardeve pranë KLGJ. Është hartuar udhëzuesi për mbajtjen dhe plotësimin 

e tabelave me të dhëna statistikore për efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe 

efiçencës së gjykatave, pjesë e të cilit janë edhe tabelat standarde për çdo gjykatë, sipas 

juridiksionit dhe shkallës së gjykimit. Në punën parapërgatitore ekspertët janë konsultuar edhe 

me kancelarët e gjykatave të gjitha niveleve. 

Udhëzuesi ka për qëllim të vendosë rregulla standarde për mbledhjen dhe raportimin e të 

dhënave me qëllim përmirësimin dhe harmonizimin e aktivitetit statistikor të gjykatave duke 

synuar rritjen e performancës dhe efiçencës së gjykatave. Në këtë kuadër, statistikat gjyqësore 

kanë për qëllim të shërbejnë si burime të dhënash dhe informacioni që mund të përdoren për 

menaxhimin efiçent, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në aktivitetin e gjykatës. 

Udhëzuesi është hartuar në përputhje me parimet dhe metodologjinë e vendosur në Udhëzimet e 

CEPEJ 2008 mbi Statistikat Gjyqësore (GOJUST) dhe me Udhëzimet E SATURN-it për 

menaxhimin e kohës gjyqësore të vitit 2015. 

Udhëzuesi shërben si një dokument i rëndësishëm mbi të cilin duhet të bëhet gjithashtu 

përshtatja e sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, me qëllim gjenerimin 

automatik të të dhënave statistikore, pa qenë e nevojshme nxjerrja e tyre manualisht, sikurse 

ndodh aktualisht. 
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Ky udhëzues është konceptuar si një tërësi rregullash për mbajtjen, plotësimin dhe 

raportimin e të dhënave statistikore nëpërmjet tabelave standarde të unifikuara për të gjitha 

gjykatat. Përveç kësaj, udhëzuesi përkufizon termat e përdorur në tabelat e standardizuara, për të 

garantuar raportim të krahasueshëm mes gjykatave të ndryshme. 

Të dhënat statistikore pjesë e tabelave standarde, synojnë të japin informacion 

gjithëpërfshirës për matjen e treguesve të produktivitetit dhe efiçensës, të tillë si: 

Ngarkesën e punës në secilën gjykatë; 

Gjendjen e backlog-ut në gjykatë; 

Prurjet e çështjeve të reja në gjykatë; 

Ngarkesën mesatare të gjyqtarëve (Treguesi ËR); 

Normën e efiçencës (Treguesi ER); 

Raportin e qarkullimit të çështjeve (Treguesi RQC); 

Kohën e nevojshme për përfundimin e çështjes (Treguesi DT); 

Normën e zgjidhjes së çështjes (Treguesi CR); 

Vjetërsinë (moshën) e çështjes....etj. 

Tabelat standarde janë hartuar duke iu referuar llojit të gjykatës sipas kompetencës 

lëndore (gjykata të juridiksionit të përgjithshëm dhe të juridiksionit të specializuar) dhe sipas 

shkallës (shkalla e parë, apeli dhe Gjykata e Lartë). Gjithashtu, udhëzuesi përmban tabela dhe 

rregulla sqaruese për mbajtjen dhe prodhimin e statistikave, duke u organizuar në shtatë 

Seksione. 

Seksioni 1 përmban 5 tabela për gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm, të ndara si më poshtë: 

Tabela nr. 1 - Statistikat për çështjet civile sipas llojit të çështjes; 

Tabela nr. 2 - Statistikat për çështjet penale sipas llojit të çështjes; 

Tabela nr. 3 - Statistikat për çështjet e gjykatës (gjithsej civile + penale); 

Tabela nr. 4 - Statistikat për ngarkesën dhe produktivitetin e gjyqtarëve; 

Tabela nr. 5 - Statistikat për vjetërsinë e çështjeve në pritje të gjykimit. 

Seksioni 2 përmban 3 për gjykatat administrative të shkallës së parë: 

Tabela Nr. 1 - Statistikat për çështjet administrative sipas llojit të çështjes; 

Tabela nr. 2 - Statistikat për ngarkesën dhe produktivitetin e gjyqtarëve;  

Tabela nr. 3 - Statistikat për moshën e çështjeve në pritje të gjykimit. 
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Seksioni 3 përmban 8 tabela për Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të organizuar si më poshtë: 

Tabela nr. 1 - Statistikat për çështjet penale sipas llojit të çështjes; 

Tabela nr. 2 - Statistika për çështjet gjyqësore (totali i çështjeve penale krime, 

kundërvajtje, çështje penale administrative dhe çështje të ligjit antimafia); 

Tabela nr. 3 - Statistikat për ngarkesën dhe produktivitetin e gjyqtarëve; 

Tabela nr. 4 - Statistikat për moshën e çështjeve në pritje të gjykimit; 

Seksioni 4 përmban 8 tabela për gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 

Tabela nr. 1 - Statistikat për çështjet civile sipas llojit të çështjes; 

Tabela nr. 2 - Statistikat për çështjet penale sipas llojit të çështjes; 

Tabela nr. 3 - Statistikat për çështjet e gjykatës (totali civile + penale); 

Tabela nr. 4 - Statistikat për ngarkesën dhe produktivitetin e gjyqtarëve; 

Tabela nr. 5 - Statistikat për çështjet civile të apelit sipas ardhjes nga  gjykatat e shkallës 

së parë; 

Tabela nr. 6 - Statistikat për çështjet penale të apelit sipas ardhjes nga  gjykatat e shkallës 

së parë; 

Tabela nr. 7 - Statistikat për çështjet e apelit të ardhura në tërësi gjykata e shkallës së parë 

(totali i çështjeve penale dhe civile); 

Tabela nr. 8 - Statistikat për moshën e çështjeve në pritje të gjykimit. 

Seksioni 5 përmban 4 tabela për gjykatën administrative të apelit: 

Tabela nr. 1 - Statistikat për çështjet administrative në apel sipas llojit të çështjes; 

Tabela nr. 2 - Statistikat për ngarkesën dhe produktivitetin e gjyqtarëve;  

Tabela nr. 3 - Statistikat për çështjet administrative të apelit të ardhura nga gjykatat 

administrative të shkallës së parë; 

Tabela nr. 4 - Statistikat për moshën e çështjeve në pritje të gjykimit. 

Seksioni 6 përmban 4 tabela për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, janë të njëjtat tabela, që mos t’i përsëris, si Gjykata e Posaçme e Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Në kushtet kur ne kemi një gjykatë të 

shkallës së parë dhe për Gjykatën e Posaçme të Apelit nuk ka qenë e nevojshme ndarja sipas 

gjykatave sepse kemi vetëm një gjykatë. 

Seksioni 7 përmban 9 tabela për Gjykatën e Lartë (për herë të parë miratohet tabela 

statistikore për Gjykatën e Lartë): 
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Tabela nr. 1 - Statistikat për çështjet civile sipas llojit të çështjes; 

Tabela Nr. 2 - Statistikat për çështjet administrative sipas llojit të çështjes;  

Tabela nr. 3 - Statistikat për çështjet penale sipas llojit të çështjes;  

Tabela nr. 4 - Statistikat për çështjet e gjykatës (totali civile + administrative + penale); 

Tabela nr. 5 - Statistikat për ngarkesën dhe produktivitetin e gjyqtarëve;  

Tabela nr. 6 - Statistikat për çështjet civile dhe administrative nga gjykatat e apelit; 

Tabela nr. 7 - Statistikat për çështjet penale nga gjykatat e apelit; 

Tabela nr. 8 - Statistikat për çështjet civile dhe penale nga gjykata e apelit; 

Tabela nr. 9 - Statistikat për moshën e çështjeve në pritje të gjykimit. 

Për secilën gjykatë, tabelat standarde kanë për qëllim mbledhjen e të dhënave për numrin 

e çështjeve sipas kategorisë së çështjeve, kohëzgjatjes së çështjeve të përfunduara, treguesve të 

performancës, seancave gjyqësore, statistika për ngarkesën dhe produktivitetin e gjyqtarëve, si 

dhe për moshën e çështjeve në pritje të gjykimit. Të gjitha kategoritë dhe treguesit e çështjeve, 

siç përkufizohen në këtë Udhëzues, i referohen mirëmbajtjes dhe hartimit të statistikave për 

monitorimin e efiçencës dhe performancës së gjykatave. 

Kategorizimi i çështjeve, siç përkufizohet në Udhëzues, i referohet kategorive universale 

të çështjeve (civile, penale, administrative), llojeve të përgjithshme dhe nënllojeve të 

përzgjedhura të çështjeve që janë të rëndësishme për shumicën e sistemeve gjyqësore në Evropë 

dhe më tej si dhe për efekte të raportimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në Kuvend si dhe 

organizatat ndërkombëtare. 

Udhëzuesi dhe tabelat përmbajnë edhe disa nënkategori çështjesh që janë identifikuar si 

çështje me interes dhe rëndësi të veçantë për Shqipërinë, për shembull çështjet që përfshijnë 

mosmarrëveshjet në lidhje me marrëdhëniet e punës, zgjidhjet e martesës, procedurat e 

falimentit, vrasja me dashje, vjedhja, dhuna në familje, veprat penale të kryera nga ose ndaj të 

miturve, masat e sigurimit, lirimi me kusht, ekstradimi, veprat penale të korrupsionit, krimit të 

organizuar, etj.  

Gjithashtu në tabelat me të dhëna statistikore për gjykatat e apelit dhe Gjykatën e Lartë 

janë përcaktuar disa tregues të cilët mund të shërbejnë për matjen jo vetëm të sasisë por edhe të 

cilësisë së veprimtarisë gjyqësore dhe që konsistojnë në disponimin e gjykatës më të lartë lidhur 

me vendimmarrjen e gjykatës së një shkallë më të ulët (të dhënat lidhur me mënyrën e disponimit 

të gjykatës së apelit dhe Gjykatës së Lartë mbi ankimin/rekursin ndaj vendimit të gjykatës së 

shkallës së parë dhe të apelit). 
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Në udhëzues përcaktohet se tabelat standarde pjesë e tij janë në formatin “Excel”, të cilat 

në disa raste përmbajnë formula të integruara, për llogaritjen automatike të vlerave të duhura në 

momentin që futen vlerat primare, duke përfshirë edhe vlerat në përqindje, të cilat llogariten 

automatikisht. Pra përgatitja e tabelave statistikore ndihmon në nxjerrjen e treguesve të 

performancës sepse ato dalin sipas një formule që futet paraprakisht në tabelat në “Excel”, mbi të 

cilën nëpunësi gjyqësor civil që do të plotësojnë tabelat, apo punonjësit e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të cilët do të merren me përpunimin e këtyre tabelave, nuk është e nevojshme që të 

kryejnë një përllogaritje matematikore të pavarur. 

Duke marrë parasysh funksionet për mbledhjen e të dhënave që gjenerohen kryesisht nga 

sistemi elektronik i menaxhimit të çështjeve, për disa të dhëna, sikurse është numri i seancave 

gjyqësore, të cilat nuk gjenerohen nga sistemi, ky tregues mund të raportohet në momentin që 

sistemi elektronik i menaxhimit të çështjeve do të jetë përmirësuar për të siguruar këto të dhëna. 

Për këtë arsye, në udhëzues janë parashikuar rregulla të përgjithshme me karakter rekomandues 

për mënyrën e mbajtjes së të dhënave, derisa të gjitha statistikat të mund të prodhohen në mënyrë 

elektronike, me qëllim lehtësimin e procesit të raportimit dhe të llogaritjes së treguesve 

relevantë. 

Për sa më sipër, në pikën e parë të projektvendimit është parashikuar miratimi i 

udhëzuesit për mbajtjen dhe plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore për efekt të matjes 

dhe monitorimit të produktivitetit dhe efiçencës së gjykatave, sipas tekstit që i bashkëlidhet 

vendimit. 

Duke e konsideruar Udhëzuesin një akt administrativ normativ, pjesë e rregullave 

standarde për efiçencën e drejtësisë, është parashikuar hyrja në fuqi e aktit në datën e botimit në 

Fletoren Zyrtare, në referim të parashikimeve të nenit 98, pika 4 të Ligjit nr.115/2016. 

Faleminderit! 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

E dëgjuam të gjithë relatoren. Nëse ka nga anëtarët diskutime? 

Nëse nuk ka, mund të kalojmë në votim? 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 (Miratohet çështja e dytë e 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 ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 11.02.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

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

2013 – 2016, i gjyqtarit {...}”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale (relatore Brunilda Kadi). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:38 dhe 

mbaroi në orën 13:26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Fatmira Luli    (anëtare) 

3. Brunilda Kadi    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Ilir Toska    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtare) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.02.2021 (Pika 2) 

13 

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

Llagami si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Medi Bici. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e 

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

përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brunilda 

Kadi). 

 

 

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, e cila ka të bëjë me 

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

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

akti i është njoftuar gjyqtarit duke iu bërë e drejta për të pasur akses në dosje për efekt të 

kundërshtimeve dhe mundësinë për t’u dëgjuar në seancë plenare. Kandidati ka paraqitur 

kundërshtime. Për më tej, zonja relatore, fjala për ju.  

 

Brunilda Kadi: Faleminderit! 

Siç edhe u realtua në mënyrë të përgjithshme nga drejtuesi i seancës, duke qenë se 

materialet janë voluminoze, dhe të gjithë anëtarët janë njohur në një kohë besoj të mjaftueshme, 

po kështu edhe gjyqtari është njohur dhe i janë respektuar të gjitha të drejtat procedurale. Ai ka 
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paraqitur me shkrim kundërshtimet të cilat u janë vënë anëtarëve në dispozicion, besoj në një 

kohë të mjaftueshme.  

Unë vlerësoj që të lexoj vetëm përmbledhjen e përfundimeve të vlerësimit, që mendoj se 

e bën efektin, meqenëse për sa i përket Metodologjisë apo asaj lloj analize që bëhet tek 

vlerësimet, seancën e kaluar kur kishim vlerësimet e një gjyqtari tjetër, nga dy kolegët janë 

relatuar mjaftueshëm në mënyrë të zgjedhuar, kështu që besoj për të gjithë tani është e njohur si 

procedurë; dhe po filloj direkt të lexoj konkluzionet për vlerësimin e gjyqtarit {...}, gjyqtar pranë 

Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Nga ana ime si relator është propozuar vlerësimi si më poshtë: 

Për sa i përket grupkriterit “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, konkretisht për treguesin 

“Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e 

normave”, në bazë të Raportit Analitik, burimeve të vlerësimit, përfundimisht, nga ana ime 

propozohet që gjyqtari të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Për treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” propozohet që të 

vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Për sa i përket treguesit “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, propozohet 

që gjyqtari të vlerësohet në shkallën “mbi mesatare”, duke u pikëzuar me 12 pikë. 

Për sa i përket treguesit “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit” 

propozohet që të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Për treguesin e fundit të këtij grupkriteri “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” 

propozohet që të vlerësohet në nivelin “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë.  

Në total për këtë kriter, niveli i vlerësimit që propozohet është “Shkëlqyeshëm”, me 97 

pikë.  

Për sa i përket grupkriterit të dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”. Nëntreguesi  

“Respektimi i afateve ligjore”, ka rezultuar nga burimet e vlerësimit se gjyqtari i ka respektuar 

këto afate ligjore në gjykimin e të gjitha çështjeve në të gjitha kategoritë e tyre dhe propozohet të 

vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Për treguesin “Plotësimi i standardeve minimale kohore” propozohet të vlerësohet në 

nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 5 pikë. 

Treguesi “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” propozohet të vlerësohet në 

nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 5 pikë. 
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Për “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” propozohet të vlerësohet në 

nivelin “mbi mesatar”, duke u pikëzuar me 8 pikë.  

Për treguesin “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, 

propozohet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Për treguesin “Numri mesatar i seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për shmangien e atyre jo-produktive” propozohet të vlerësohet në nivelin “shumë i 

lartë”, duke u pikëzuar me 15 pikë.  

Treguesi tjetër që ka të bëjë me “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor”, propozohet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë’, duke u 

pikëzuar me 20 pikë. 

Treguesi “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes” propozohet të vlerësohet në 

nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 5 pikë. 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes” propozohet të vlerësohet në nivelin 

“shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Përfundimisht, për këtë grupkriter “Aftësitë organizative të gjyqtarit” propozohet niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm” me 98 pikë. 

Për grupkriterin “Etika dhe angazhimi i vlerave profesionale” është propozuar:   

Për treguesin “Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion” propozohet të vlerësohet në 

nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 35 pikë. 

Për treguesin “Shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti” propozohet të 

vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 40 pikë. 

Për treguesin “Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese” propozohet të vlerësohet në 

nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Për treguesin “Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e 

gjyqtarit” propozohet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Përfundimisht, për këtë grupkriter propozohet të vlerësohet në nivelin “Shkëlqyeshëm”, 

me 100 pikë. 

Grupkriteri i katërt dhe i fundit, që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional”, i cili ndahet në këto tregues: “Komunikimi i qartë dhe transparent me palët 

ndërgjyqëse, publikun, subjektet e tjera, të tretët, propozohet të vlerësohet maksimalisht në 

nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë.  
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“Respektimi i konfidencialitetit dhe parimeve të mbrojtjes së të dhënave personale, 

propozohet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 15 pikë.  

“Komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët si dhe shkëmbimi i njohurive dhe i përvojës 

profesionale me ta” propozohet të vlerësohet maksimalisht në nivelin “shumë i lartë”, duke u 

pikëzuar me 15 pikë. 

“Komunikimi dhe bashkëpunimi me administratën gjyqësore” propozohet të vlerësohet 

në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

“Pjesëmarrja në formimin vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime të tjera 

profesionale” propozohet të vlerësohet me 20 pikë. 

“Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit 

profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve” propozohet të vlerësohet “maksimalisht” me 5 

pikë. 

Pjesëmarrja e magjistratit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të 

drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me median dhe publikun të gjykatave” propozohet të 

vlerësohet me pikët standarde që i jepen të gjithë magjistratëve kur nuk ka të dhëna, me 3 pikë. 

“Publikimet ligjore akademike”, treguesi i fundit i këtij grupkriteri, duke qenë se nuk ka 

të dhëna për këtë tregues, propozohet të vlerësohet me 0 pikë. 

Përfundimisht për “Aftësitë personale dhe angazhimin profesional” propozohet niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm” me 93 pikë.  

Në total, vlerësimi i përgjithshëm propozohet të jetë “Shkëlqyeshëm” me 388 pikë. 

Në lidhje me kundërshtimet e gjyqtarit për sa i përket treguesit “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, gjyqtari ka bërë kundërshtimet të cilat ju janë vënë në dispozicion. 

Besoj që të gjithë i njihni. Nuk e di a ia vlen që unë t’i lexoj fjalë për fjalë.  

Ai ka dhënë argumentet e tij në lidhje me këtë aspekt. Nga ana ime si relator, këto 

kundërshtime nuk më vënë në pozicionin që të propozoj ndryshim të projektraportit. I qëndroj 

atij vlerësimi që është bërë dhe është propozuar. Gjyqtari, siç edhe u relatua nga drejtuesi i 

seancës, nuk ka bërë kërkesë që të vinte në sallë. Kështu që është në vlerësimin e secilit nga 

anëtarët për të marrë në konsideratë kundërshtimet e gjyqtarit.  

Nëse keni pyetje, diskutime për raportin, mund t’i drejtoheni relatorit. Faleminderit!  

  

 Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Kadi! 
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 Fjala për anëtarët nëse kanë diçka në lidhje me sa parashtroi relatorja sa i përket katër 

kritereve të pikëzuara në Raportin e Vlerësimit për magjistratin {...}. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit!  

Unë në nivelin e përgjithshëm nuk kam kundërshtime në lidhje me Raportin e përgatitur 

nga relatorja. Ndaj një mendim pak ndryshe lidhur me një nga treguesit, duke qenë se ky tregues 

lidhur me vlerësimin ka edhe disa elementë subjektivë në vlerësimin tim. Pasi kam lexuar 

Raportin dhe aktet që përmban dosja e gjyqtarit dhe pasi kam lexuar edhe kundërshtimet e 

gjyqtarit, mendoj që lidhur me vlerësimin dhe pikëzimin e gjyqtarit për sa i përket grupkriterit të 

“Aftësive profesionale” dhe konkretisht treguesit “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e 

vendimit”, mendoj që pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e 

gjyqtarit për këtë tregues duhet të vlerësohet “shumë e lartë” dhe të pikëzohet me 15 pikë. Ky 

është i vetmi ndryshim që unë do kërkoja në pikëzimin e paraqitur nga relatorja. Nga e gjithë 

analiza e të dhënave, mua më rezulton që vendimet gjyqësore që janë vëzhguar në këtë rast janë 

të organizuara sipas një strukture të qartë, të standardizuar. Gjuha është korrekte. Fjalitë janë të 

sakta, si nga ana gramatikore, ashtu edhe për sa i përket kuptueshmërisë. Vihet re një tendencë e 

gjyqtarit për të përdorur terma që e bëjnë në fakt më të veçantë vendimin, por kjo lidhet me stilin 

dhe mënyrën e të shkruarit shumë individuale të gjyqtarit, ndaj vlerësoj që edhe për këtë tregues, 

gjyqtari duhet të vlerësohet me 15 pikë, me një vlerësim shumë të lartë.  

Në gjithë pjesët e tjera nuk kam asnjë kundërshtim. Jam dakord. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, Marçela! 

Fjala për ju zoti Hallunaj! 

 

Dritan Hallunaj: Do ta filloj fjalën time duke komplimentuar në radhë të parë (më ka 

kaluar nga herët e tjera me thënë të drejtën), të gjithë anëtarët e Komisionit, ata që kanë punuar 

në lidhje me vlerësimet, se është një punë voluminoze. Gjithashtu duke komplimentuar nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin, këshilltarët, të cilët kanë bërë një punë vërtetë për t’u lavdëruar. Kemi 

parë raporte shumë cilësore, shumë të qarta, në zbatim të atyre detyrave që ne kemi caktuar si 

Këshill apo në atë vendimmarrje që ne kemi caktuar që të vlerësohej puna e gjyqtarëve dhe me 

këtë, në radhë të parë dua t’i komplimentoj për punën e bërë.  
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Për sa i përket vlerësimit të gjyqtarit {...}, jam njohur me projektraportin, gjithashtu edhe 

unë, si parafolësja, dua të shprehem në lidhje me arsyetimin ligjor për “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit” dhe mbështes plotësisht atë që tha parafolësja në lidhje me pikët, 

duke vlerësuar gjyqtarin në maksimalin e tij, me 15 pikë. Kam parasysh këtu faktin që një 

gjyqtar i tillë, ku unë kam pasur fatin edhe të lexoj vendimet e tij, pasi vendimet e mia kanë qenë 

edhe objekt i punës së gjyqtarit dhe ato shquhen për një kuptueshmëri dhe si të tilla, 

modelet/praktikat e përdorura nga gjyqtari janë marrë nga praktikat më të Gjykatës së Lartë dhe 

Gjykatës Kushtetuese, pra vendimmarrjet dhe arsyetimi ligjor, dokumentet e dorëzuara nga 

gjyqtari, ku në thelb ai nga ana subjektive mendon në zgjidhjen e çështjes apo në arsyetimin 

ligjor, në përdorimin e termave apo tematikave të tilla, dhe për mua personalisht nuk bën sens 

dhënia 12 pikë për sa i përket “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit” për një 

gjyqtar me atë përgatitje. Prandaj jam plotësisht dakord dhe propozoj që në vend të 12 pikëve, 

gjyqtari të vlerësohet me 15 pikë. Faleminderit!   

 

Maksim Qoku: Fjala për ju zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit!  

Unë jam një nga anëtarët e Komisionit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, edhe pse 

nuk jam relatorë në çështjen konkrete, dua paraprakisht të sjell në vëmendjen tuaj që nga secili 

prej nesh vlerësimi kryhet në mënyrë objektive referuar akteve që ne kemi në dosjen e vlerësimit 

pa u kondicionuar nga perceptimi që secili mund të ketë për njohjet jashtë për gjyqtarin gjatë 

ushtrimit të veprimtarisë. Të dhënat që janë në raport përshkruajnë në mënyrë sa më objektive të 

mundshme sepse e kemi thënë që subjektivizmi nuk mund të shmanget në mënyrë tërësore, për të 

patur një standard të njëjtë krahasueshmërie edhe me gjyqtarët e tjerë por edhe për të pasqyruar 

realisht veprimtarinë gjyqësore të gjyqtarit.  

Unë jam dakord me të gjitha konkluzionet e arritura nga relatorja në projektraportin e 

vlerësimit dhe dua të nënvizoj shkallën e lartë analitike të analizës së gjyqtarit në të gjitha 

vendimet gjyqësore, si për sa i përket rrethanave të faktit, ashtu edhe për sa i përket ligjit të 

zbatueshëm. 

Lidhur me “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, kam dy momente që 

mendoj që janë të rëndësishme për të dalluar dhe që në vlerësimin tim përligjin vlerësimin e bërë 

nga relatorja jo në nivelin maksimal, është niveli “mbi mesatar” dhe ky është një nivel shumë i 
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mirë vlerësimi, edhe pse nuk është në pikët maksimale. Ajo që kam kuptuar nga leximi i të gjitha 

vendimeve gjyqësore të gjyqtarit {...}, rezulton që paragrafët shpeshherë (shpeshherë flas, jo në 

mënyrë të veçantë), pra pothuajse në të gjitha vendimet gjyqësore, ndërtohen në mënyrë të tillë 

që duke patur tendencën për të paraqitur me saktësi të gjitha elementet e faktit nga pikëpamja e 

ligjit dhe e rrethanave të çështjes, mbingarkohen nga këto saktësi dhe zbehin peshën e fjalisë 

kryesore të paragrafit.  

Shpeshherë një paragraf duhet ta lexosh (unë si jurist) dy apo tre herë për të kuptuar se 

çfarë ka dashur gjyqtari ose cili ka qenë mesazhi kryesor që gjyqtari jep në një paragraf. Kur kjo 

ndodh për një jurist, mendoj që shkalla e vështirësisë e të kuptuarit për qytetarin apo për palën 

për të cilën bëhet vendimi gjyqësor, është akoma edhe më e lartë. Ky është një aspekt. 

Aspekti i dytë është përdorimi i termave latine. Ka një tendencë, pothuajse e të gjithë 

gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda, por kryesisht tek zoti {...}, bie në sy, që në 

çdo vendim gjyqësor, qoftë kur merren në analizë aspekte të rëndësishme të instituteve të së 

drejtës procedurale, qoftë kur merren në analizë aspekte të rëndësishme të së drejtës materiale, 

përdoren terma latinë, shumë mirë që përdoren termat latinë, por nuk jepet kuptimi i termit apo i 

fjalisë, dhe kjo e zbeh. Për shembull, thuhet “Gjykata e apelit, duke vërejtur se nuk ka asnjë 

shkak që dënimi i të pandehurve të bëhet “i melius”, vendimi i gjykatës së shkallës së parë është 

i drejtë”. Vetëm kaq! Për mua si lexues, unë si jurist arrij ta kuptoj. Lexuesi i zakonshëm ose 

pala nuk arrin ta kuptojë. Nëse përdorimi i termave latinë do arrihej që të shoqërohej me 

shpjegimin e termit në gjuhën shqipe, vendimi do të bëhej më i kuptueshëm. Nuk është 

përdorimi i termave latinë ai që rrit cilësinë e një vendimi, - në vlerësimin tim, - është cilësia e 

analizës që bën gjyqtari për zgjidhjen e çështjes.  

Për këtë arsye mbështes vlerësimin e relatores për sa i përket “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Fjala për ndonjë anëtar tjetër. 

 

Brunilda Kadi: Nëse nuk ka diskutimet të tjera, fillimisht të hidhet propozimi për 

ndryshimin. 
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Maksim Qoku: Atëherë, nisur nga propozimi, duke dëgjuar edhe argumentin e 

përgjithshëm lidhur me situatën, kemi një propozim të Marçelës, të mbështetur nga Dritani, në 

lidhje me kriterin e parë “Aftësia profesionale”, ndarja B “Arsyetimi ligjor”, nënndarja a. 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, vlerësimi aktual i dhënë nga relatori është 

12 pikë, propozohet vlerësimi “shumë i lartë” 15 pikë.  

Kalojmë në votim. 

Brunilda Kadi: Për arsyet që thashë në fillim, jam kundër. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord sepse gjykoj që ajo diferencë aq e vogël gjithmonë mban me vete 

subjektivizmin.    

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Me shumicë votash reflektohet ndryshimi për kriterin e parë, pasi kriteri i parë shkon 100 

pikë. 

Duke qenë që për kriteret e tjera anëtarët nuk ka patën diskutime dhe propozime, mund të 

kalojmë në votim, në fillim sipas kritereve dhe pastaj në votimin në total.  

Votimi për kriterin e parë “Aftësitë profesionale”, me vlerësimin “Shkëlqyeshëm”, me 

100 pikë. 

Brunilda Kadi: Që mos të përsëris veten, unë kam atë arsyetimin që kur Këshilli vendos 

edhe pse për një aspekt unë kam qenë kundër, më tutje i nënshtrohem vullnetit të Këshillit, 

kështu që edhe unë tani jam dakord për këtë vlerësim “Shkëlqyeshëm”, 100 pikë. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 
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 Maksim Qoku: Pro. 

 Kalojmë në kriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, të vlerësuara me 

“Shkëlqyeshëm”, 98 pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në kriterin e tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, e vlerësuar 

“Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në kriterin e fundit, “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, vlerësuar 

“Shkëlqyeshëm” me 93 pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në vlerësimin e përgjithshëm, ku do të shprehim ndryshimin në total të pikëve i 

cili nga 388 shkon në 391 pikë dhe vlerësimi “Shkëlqyeshëm”. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Kaluam dhe projektvendimin  e vlerësimit të gjyqtarit {...}, për periudhën 2013-2016. Pa 

cituar atë çka është në vendim, mbetet vetëm pika 3 që kundër këtij vendimi gjyqtari mund të 

bëjë ankim në Gjykatën Administrative të Apelit brenda 15 ditëve. Dhe ky vendim hyn në fuqi 

menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit. 

  

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 11.02.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë (relatore Brunilda Kadi). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:38 dhe 

mbaroi në orën 13:26. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Fatmira Luli    (anëtare) 

3. Brunilda Kadi    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Ilir Toska    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Marçela Shehu   (anëtare) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Llagami si dhe anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Medi Bici. 
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Merrnin pjesë gjithashtu:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 

2019”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë (relatore Brunilda 

Kadi). 

 

 

Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen tjetër të radhës, në lidhje me vlerësimin etik dhe 

profesional për vitin 2019, relatorë përsëri zonja Kadi. Fjala për ju relatore! 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit!  

Duke qenë se është i njëjti gjyqtar, pavarësisht se periudha e vlerësimit është e ndryshme, 

vlerësoj që të lexoj vetëm përfundimet, pa i cituar edhe një herë gruptreguesit apo treguesit. Do 

lexoj tabelën përfundimtare.   

Kundërshtimet e gjyqtarit janë identike si tek rasti i vlerësimit të mëparshëm.  

Siç edhe e keni konstatuar vetë, edhe projektraporti i këtij vlerësimi, është për të gjithë 

treguesit, identik me projektraportin që sapo miratuam. Pra përfundimisht, ajo që është 

propozuar nga unë si relatore për vlerësimin e gjyqtarit {...}, në lidhje me vlerësimin e tij për 

vitin 2019, si vlerësim i përshpejtuar i detyruar për shkak të kandidimit të tij në pozicione 

promovuese, përfundimisht është propozuar që: 
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1. “Aftësitë profesionale”, gjyqtari të vlerësohet në nivelin “Shkëlqyeshëm” me 97 pikë, 

ku nga pikët maksimale, i është ulur 3 pikë për treguesin “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit” 

2. “Aftësitë organizative” në nivelin “Shkëlqyeshëm” – 98 pikë, ku 2 pikë i janë ulur tek 

treguesi “Rendimenti i gjykimit të çështjeve”. 

3. “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” është propozuar të vlerësohet në 

nivelin “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

4. “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” “Shkëlqyeshëm” me 93 pikë, ku 2 pikë 

i janë ulur tek treguesi i “Marrëdhënieve ndërinstitucionale” ku për gjyqtarin nuk ka asnjë të 

dhënë dhe për “Publikimet shkencore” ku nuk ka asnjë të dhënë dhe është vlerësuar me 0 pikë. 

Në total, vlerësimi i përgjithshëm është në nivelin “Shkëlqyeshëm” dhe numri i pikëve 

388 pikë.  

Kundërshtimet, siç thashë edhe në fillim janë identike me raportin e parë. Besoj që është 

ezauruese. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Kadi! 

Jemi përsëri në të njëjtën situatë. 

Nëse ndonjë nga anëtarët...? 

 

Dritan Hallunaj: Mundem? 

Meqenëse jemi në të njëjtën situatë, pa rënë në përsëritje, propozoj që “Qartësia, 

konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit” nga 12 pikë të kalojë në 15 pikë, duke marrë 

maksimalen. 

 

Maksim Qoku: Përveç zotit Hallunaj? 

Ka dikush tjetër? 

 

Marçela Shehu: Edhe unë jam dakord, sikurse e citova edhe në vlerësimin e raportit të 

parë që lidhej me vlerësimin profesional të viteve 2013-2016 me qëllim gradimin e gjyqtarit, 

lidhur me treguesin “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, jam sërish me të 

njëjtin mendim, mendoj dhe vlerësoj – personalisht të paktën – që gjyqtari, lidhur me këtë 

tregues duhet të vlerësohet në nivel “shumë të lartë” dhe të pikëzohet me 15 pikë. 
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Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Shehu! 

Fjala për anëtarë të tjerë? 

(Nuk ka diskutime të tjera.) 

Atëherë, në lidhje me propozimin, kemi përsëri propozimin e zotit Hallunaj, mbështetur 

nga zonja Shehu, në lidhje me kriterin e parë “Aftësia profesionale”, nënndarja B “Arsyetimi 

ligjor” me nënndarjen a.  “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, ku propozimi 

është që të bëhet vlerësimi “shumë e lartë” me 15 pikë. 

Kalojmë në votim. 

Brunilda Kadi: Kundër, për të njëjtën arsye që thashë edhe tek vlerësimi i mëparshëm. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Kundër sepse është e njëjta logjikë dhe nuk ka ndryshueshmëri në 

mënyrën e arsyetimit. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Me shumicë të votave të anëtarëve u vendos që në kriterin “Aftësitë profesionale” të 

shtohet edhe 3 pikë dhe konfigurimi në pikë shkon “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

Kalojmë në votimin sipas kritereve. 

Kriteri i parë “Aftësitë profesionale”, me vlerësimin “Shkëlqyeshëm”, me 100 pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Maksim Qoku: Pro. 
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 Kalojmë në votimin për kriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, me vlerësim 

“Shkëlqyeshëm”, me 98 pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në kriterin e tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, vlerësuar 

“Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në votimin e kriterit të fundit, “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, 

vlerësimi “Shkëlqyeshëm” me 93 pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 
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Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në votimin në total të katër kritereve, duke shprehur ndryshimin e fundit të 

pikëavarazhit  ku me shtimin e tre pikëve në kriterin e parë, kalon në 391 pikë dhe vlerësimi 

“Shkëlqyeshëm”. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Kaluam edhe vendimin e radhës sipas parashikimeve që bëhet në tekstin e tij, me 

klauzolat. Vendimi ankimohet brenda 15 ditëve në Gjykatën Administrative dhe hyn në fuqi, kur 

ekstrakti publikohet në faqen zyrtare. Faleminderit!  

  

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 


