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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 12.02.2021) 

 

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

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

2013 – 2016, i gjyqtarit {...}”, 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 10:12 dhe 

mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

Llagami. 

 

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. 

9. Magjistrati {...}. 

 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

Ukperaj). 

 

 

Maksim Qoku: Përshëndetje të gjithëve! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës të datës 12 shkurt 2021. 

Sot në çështjet për rend dite kemi 2 çështje dhe konkretisht: 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 dhe Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, i përgatitur nga i njëjti komision. 
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Fillojmë me trajtimin e çështjes së parë në lidhje me shqyrtimin e vlerësimit për nivel 

gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016. Natyrisht që vlerësimi është bërë i ditur 

gjyqtarit dhe i është bërë e njohur e drejta këtij të fundit për të pasur akses në dosjen e vlerësimit 

dhe për të dhënë opinionet e tij si dhe për të paraqitur kërkesën nëse do të vijë në seancë 

dëgjimore.  

Bazuar në nenin 95 të ligjit 96/2016 gjyqtari ka kërkuar që të dëgjohet, kështu që mund ta 

thërrasim në dëgjesë. 

 

(Hyn në sallën e mbledhjes magjistrati {...}.) 

 

Maksim Qoku: Përshëndetje, zoti{...}! 

Sikurse jeni në dijeni, relatori besoj ju ka vënë në dijeni për projekt-aktin e vlerësimit. Ju 

në bazë të nenit 95, sot gjendeni në këtë seancë për të dhënë kundërshtimet tuaja në lidhje me 

Raportin e Vlerësimit të periudhës 2013-2016 (gradimi), kështu që në vazhdimësi, pasi të 

dëgjojmë relatoren në lidhje me parashtrimin e vlerësimit, fjala do t’ju jepet juve. 

Fjala për relatoren! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zoti Zëvendëskryetar! 

Të nderuar anëtarë! I nderuar zoti{...}.  

Projektraporti i vlerësimit etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit të gjyqtarit ose gradimin siç e quajmë ne, për periudhën 2013-2016, është hartuar mbi 

bazën e akteve të përcjella nga organet e rivlerësimit si dhe mbi disa burime të reja të cilat janë 

marrë gjatë procedurës së vlerësimit, në bazë të akteve nënligjore që plotësojnë skemën e 

vlerësimit. I gjithë procesi vlerësues i gradimit të gjyqtarit ndjek hapat: shkallë aftësie, pikëzim 

dhe në fund përcaktohet niveli i vlerësimit për çdo tregues vlerësimi, për çdo nga kriteret e 

vlerësimit dhe në fund fare përcaktohet edhe niveli i përgjithshëm i vlerësimit.  

Në projektraport pasqyrohet në rend kronologjik e gjithë procedura e ndjekur nga ana e 

relatorit por edhe e Komisionit, deri në momentin kur ky projektraport i paraqitet për shqyrtim 

mbledhjes plenare.  

Lidhur me burimet e vlerësimit dua të evidentoj që ato ndahen në dy grup burimesh: 

grupi i parë janë të gjitha dokumentat e përdorura në vlerësimin e aftësive profesionale të 
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gjyqtarit nga organet e rivlerësimit, të cilat gjenden të listuara dhe të përshkruara në 

projektraportin e vlerësimit dhe grupi i dytë përbëhet nga 6 dosjet e përzgjedhura me short, 

çështje themeli me palë kundërshtare, për të cilat po kështu gjendet përshkrimi përkatës në 

projektraport. 

Doja të ndalesha në një burim të rëndësishëm vlerësimi, sikundër janë të dhënat burimore 

arkivore të KLD-së dhe KLGJ-së, për shkak se nga aktet e vlerësimit profesional, të cilat janë 

përdorur nga organet e vlerësimit, informacionet dhe konkluzionet e këtyre burimeve thjesht 

përshkruhen por nuk na vinë të administruara me gjithë materialet e trajtuara.  

Një nga burimet e rëndësishme të vlerësimit, për efekt të vlerësimit të gjyqtarit janë edhe 

të dhënat e verifikimit të ankesave, lidhur me veprimtarinë gjyqësore të gjyqtarit (në këtë rast i 

përket viteve 2013-2016) dhe që janë materiale të trajtuara nga ish-Inspektorati i KLD-së. Këto 

tre materiale thjesht referohen në Raportin e aftësive profesionale të gjyqtarit dhe në vendimin e 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, por nuk janë të përshkruara gjerë, në mënyrë të tillë që 

nga ana e relatorit të konstatohet nëse ka nevojë dhe në çfarë aspekti ato duhet të luajnë rol dhe 

duhet të ndikojnë në vlerësimin e gjyqtarit.  

Në tre materialet e referuara dhe të cilat janë trajtuar nga ish-inspektorët e KLD-së është 

konkluduar që nuk është konstatuar shkelje procedurale apo e tillë që mund të përbënte shkak për 

procedim disiplinor, por të gjitha të dhënat e konstatuara të përshkruara duhet të merren parasysh 

për efekt të vlerësimit etik dhe profesional, së bashku me analizën. Kjo ka qenë dhe një arsye që 

nga ana e vlerësuesit janë marrë dhe janë vlerësuar në kuadër të këtij proces vlerësimi. Por 

referuar të dhënave të këtyre materialeve, rezulton që për dy prej tyre, referimi është bërë vetëm 

thjesht si rritje e përqindjes së vendimeve të cenuara. Rikujtoj që sipas vendimit të KLD-së, në 

kohën kur është bërë inspektimi, përqindja e vendimeve të cenuara ishte një nga treguesit e 

vlerësimit dhe në atë kohë inspektorët, nëse nuk konstatonin shkelje procedurale, e referonin këtë 

fakt për efekt të marrjes parasysh në vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit. Ndërkohë që një 

material tjetër, i referohet mënyrës së ndryshme të referimit të provave nga gjykata e shkallës së 

parë, ku gjyqtari ka qenë anëtar, dhe nga Gjykata e Apelit për Krime të Rënda. 

Në cilësinë time si vlerësues kam konstatuar dhe kam vlerësuar që për sa i përket 

materialit të parë që në fakt bën fjalë për një vendim të vitit 2012, duke qenë se ky vendim nuk i 

përket periudhës së vlerësimit, ai nuk duhet të merret parasysh, por edhe nëse ai do të merrej 

parasysh, konkluzioni që ne kemi mbajtur është i tillë që referuar skemës së re të vlerësimit, 
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përqindja e vendimeve të cenuara nga gjykatat më të larta, në kuadër të shqyrtimit të ankimit të 

palëve, nuk përbën tregues për efekt të vlerësimit etik dhe profesional dhe si e dhënë, pavarësisht 

se këto trajtime ankesash referojnë për efekt për t’u marrë parasysh për efekt të vlerësimit etik 

dhe profesional, në kuadër të skemës së re të vlerësimit, ato nuk përbëjnë burime dhe nuk 

përmbajnë të dhëna që duhet të merren parasysh.  

Referuar një materiali të tretë që ka të bëjë konkretisht me mënyrën e ndryshme të 

çmuarjes së provave nga gjykata më e lartë, nga ana e Inspektoratit është konstatuar se ajo duhet 

të mbahet parasysh për efekt të vlerësimit profesional të gjyqtarit, lidhur me shkeljet e 

konstatuara nga gjykata e apelit. Ky vendim është i vitit 2015. Nuk janë konstatuar shkelje 

procedurale në vendimmarrjen e gjykatës, ndërkohë që konstatimi i shkeljes në drejtim të 

zgjidhjes në themel të çështjes, për shkak të qëndrimit të ndryshëm të mbajtur nga gjykata më e 

lartë në lidhje me vlerësimin e provave dhe fajësinë e të pandehurve dhe referimi për t’u mbajtur 

në konsideratë në kuadër të vlerësimit etik dhe profesional, bazuar në skemën e re të vlerësimit, 

nuk përbën përsëri një tregues vlerësimi të aftësive profesionale të gjyqtarit sepse referuar nenit 

72, pika 4 e ligjit për Statusin, vlerësuesi e çmon aftësinë gjyqësore pa gjykuar korrektësinë e 

vendimit dhe themelin e çështjes si dhe pa zëvendësuar interpretimin apo logjikën e gjyqtarit që 

vlerësohet. Në këtë kuadër, në cilësinë e vlerësuesit kam konstatuar se gjykimi mbi mënyrën e 

çmuarjes dhe vlerësimit të provave si dhe bazueshmërinë e vendimit gjyqësor përbën gjykim mbi 

korrektësinë e vendimit dhe themelin e çështjes, elementë të cilët nuk janë objekt i kontrollit për 

efekt të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit dhe për këtë arsye nuk mund të vlerësohen as 

në kuadër të këtij procesi.  

Pra të tre materialet në tërësinë e tyre, për mënyrën sesi janë trajtuar dhe për faktet dhe 

interpretimit që kanë referuar vlerësimit etik dhe profesional, në kuadër të skemës së re të 

vlerësimit, nuk përbëjnë burime vlerësimi që mund të merren parasysh. 

Për sa i përket burimeve të reja të vlerësimit, që janë dosjet e përzgjedhura me short, në 

raport gjeni të përshkruara në mënyrë të detajuar gjithë mënyrën se si është administruar procesi 

gjyqësor, duke filluar me numrin e seancave të zhvilluara, kohëzgjatjen e gjykimit, mënyrën e 

menaxhimit të çështjes nga gjyqtari, mënyrën e planifikimit dhe zhvillimit të seancave gjyqësore, 

hapat proceduralë në të cilët ka kaluar shqyrtimi gjyqësor dhe procedurat përkatëse të gjykimit të 

shkurtuar të posaçëm apo atij pasuror, vendimet e ndërmjetme të gjyqtarit dhe arsyetimin e tyre 

për shkak të shtyrjes së seancave, mënyrën se si gjyqtari strukturon vendimin e arsyetuar të tij 
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dhe në mënyrë të përgjithshme, mënyrën se si është administruar i gjithë materiali në dosjen 

gjyqësore. 

Ky ishte një përshkrim i shkurtër. Raporti është i detajuar për sa i përket secilës dosje të 

marrë parasysh për efekt të vlerësimit profesional. 

Po kaloj në analizën e të dhënave që kanë rezultuar nga të gjitha burimet e vlerësimit që 

janë përshkruar në raport.  

Analiza e të dhënave ndahet në katër kritere. Është kriteri i “Aftësive profesionale”, 

“Aftësitë organizative”, “Etika” dhe “Angazhimi profesional i gjyqtarit”. 

Lidhur me “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, kemi disa tregues të dy aspekteve 

kryesore: “Njohuritë ligjore” dhe “Arsyetimi ligjor”.      

 Lidhur me “Aftësinë e gjyqtarit për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave”, nga të gjitha burimet e vlerësimit ka rezultuar se gjyqtari 

evidenton një nënndarje të veçantë të pjesës përshkruese-arsyetuese të vendimit, rrethanat e faktit 

sikurse ato kanë rezultuar gjatë fazës së hetimit paraprak, veprimet procedurale dhe provat e 

marra gjatë fazës së hetimit paraprak. Në një nënndarje të dytë, pjesë e vlerësimit të gjykatës për 

faktet, përshkruhen rrethanat e faktit, të rezultuara si të provuara gjatë gjykimit, shoqëruar më 

pas me ndarjen dhe renditjen e provave respektive, në mënyrë të veçantë, për secilin element të 

faktit të vlerësuar të rëndësishëm, lidhur me provueshmërinë e elementëve të figurës së veprës 

penale, lidhjen e autorit apo autorëve për kryerjen e veprës penale.  

 Paraqitja dhe analiza e provave, në drejtim të evidentimit të faktit objekt gjykimi dhe 

rëndësia që i kushtohet evidentimit të fakteve thelbësore dhe provueshmërisë së secilit prej tyre 

është karakteristikë e pjesës përshkruese-arsyetuese të të gjitha vendimeve objekt vlerësimi. 

Analiza e rrethanave të faktit bëhet përsëri në pjesën e dytë, që përbën dhe faktin penal që ka 

rezultuar i provuar gjatë gjykimit, duke i kushtuar rëndësi të posaçme analizës së provave në 

raport me secilin fakt, në mënyrë specifike. 

 Lidhur me çështjet me karakter pasuror siç është konfiskimi i pasurisë, përsëri faktet 

evidentohen dhe analizohen në mënyrë të hollësishme si dhe i kushtohet rëndësi qartësisë së 

natyrës së çështjes, pavarësisë së faktit objekt hetimi pasuror nga fakti penal për të cilin 

procedohet më vete në një procedim të pavarur nga procedimi pasuror, si dhe paraqitjes së plotë 

të provave të paraqitura nga palët në procesin me natyrë specifike siç është ai i konfiskimit të 

pasurisë.  
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 Lidhur me natyrën e çështjes, në të gjitha vendimet e analizuara, gjyqtari përcakton qartë 

natyrën e çështjes, duke i kushtuar rëndësi specifike përcaktimit të natyrës së saj, në rastet kur 

procedimi është me natyrë të posaçme, sikurse është rasti i procedimeve me karakter pasuror. 

 Në drejtim të përcaktimit të ligjit të zbatueshëm në të 14 vendimet e vëzhguara 

evidentohet aftësia e gjyqtarit për të përcaktuar, që në fillim të arsyetimit, ligjin e zbatueshëm, 

duke cituar me një nënndarje të veçantë të pjesës arsyetuese në mënyrë të integruar jo vetëm 

dispozita të ligjit material por edhe dispozita të ligjit procedural.  

Lidhur me aspekte të evidentimit të konfliktit të normave është konstatuar një rast, 

vendimi nr. 1, është evidentuar një konflikt në dukje i normave të ligjit penal, mbi faktin penal 

objekt akuze, në shërbim të konkluzionit të gjykatës se përgjegjësia penale për pjesëmarrjen në 

veprën penale “Grup i strukturuar kriminal”, sipas parashikimeve të nenit 333, shkronja /a/ e 

Kodit Penal nuk konkurron me bashkëpunimin e kryerjes së veprës penale për të cilën akuzohet 

autori. 

Në këtë vendim, gjyqtari i kushton rëndësi të posaçme përballjes së këtyre dy dispozitave 

të Kodit Penal, njëra e pjesës së përgjithshme dhe tjetra e pjesës së posaçme, për të konkluduar 

se ato nuk konkurrojnë por zbatohen njëkohësisht ndaj të pandehurve, në raport me faktin penal 

të provuar në gjykim. 

Në vendimin e gjyqtarit, gjithashtu evidentohet edhe aplikimi i dispozitave të Konventës 

së Këshillit të Evropës “Për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore” si dhe përcaktohet si 

kusht të ekzistencës së veprës forma dhe qëllimi i veprës penale.  

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

rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe të plotë të fakteve të 

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

zbatim, duke evidentuar, në rastet kur ka qenë e nevojshme edhe konfliktin e normave, kryesisht 

në lidhje me normat e ligjit penal material. Prandaj, duke e konsideruar shumë të lartë aftësinë e 

gjyqtarit për këtë tregues, kam propozuar pikëzimin e tij me pikët maksimale 25 pikë.  

Lidhur me “Aftësinë e gjyqtarit për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” është 

konstatuar që normat ligjore të ligjit procedural dhe material, pasi citohen në një nënndarje të 

pjesës arsyetuese të vendimit, interpretohen dhe aplikohen mbi faktet në pjesën e vlerësimit të 

gjykatës. Në këtë pjesë, interpretimi i normave ligjore është konkrete dhe i integruar me 
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vlerësimin e faktit të provuar në gjykim, në rrjedhë logjike lidhur me evidentimin e elementëve 

të veprave penale për të cilat procedohet. 

Dispozitat e ligjit penal material janë interpretuar në çdo rast të ndërthurura me faktet e 

provuara në gjykim, në shërbim të konkluzioneve të gjykatës, lidhur me elementë të ndryshëm të 

faktit penal, elementë të ekzistencës së veprës penale, përgjegjësinë penale të të pandehurve në 

raport me veprat për të cilat procedohen, caktimin dhe llojin e masës së dënimit për secilin të 

pandehur në raport me kushtet dhe rrethanat specifike të tij. Në tërësi, interpretimi ligjor i 

dispozitave të ligjit material nuk është kryer në mënyrë të veçuar dhe aspektin teorik, por 

gjithmonë i integruar me rrethanat e faktit të provuar në gjykim apo pretendimet e palëve lidhur 

me zbatimin e dispozitave të veçanta të ligjit procedural dhe material. 

Evidentohet aftësia e gjyqtarit për të zbatuar parimet e përgjithshme të së drejtës, të cilat i 

keni të përshkruara në raport. 

Po kështu edhe për të përdorur jurisprudencën relevante të vendimeve unifikuese, siç 

mund të përmenden rastet e vendimit unifikues nr. 2/2003, vendimit unifikues lidhur me pasojën 

e rëndë, lidhur me trafikimin e armëve apo me ndryshimin e kualifikimit juridik që mund të bëjë 

gjykata sipas nenit 375 të Kodit të Procedurës Penale (nuk citohet vendimi unifikues, por citohet 

një praktikë e konsoliduar e mbajtur nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë).  

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

rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira të interpretimit të ligjit procedural dhe material, në 

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

dhe referon praktikën unifikuese dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës së Lartë, në mbështetje të 

arsyetimit të vendimeve. Prandaj dhe është vlerësuar me pikët maksimale, duke u konsideruar 

shumë të lartë aftësinë e tij.  

Lidhur me “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, gjuha e përdorur në 

vendimet përfundimtare dhe në aktet procedurale të dosjeve gjyqësore është e thjeshtë, e 

drejtpërdrejtë, e qartë dhe e kuptueshme.   

Mënyra e organizimit të arsyetimit të vendimeve dhe përdorimit të gjuhës, në të gjitha 

aktet e marra në shqyrtim, reflekton qartësi në mënyrën e arsyetimit të vendimeve gjyqësore, 

organizim dhe shprehje të mendimit sipas një lidhjeje logjike dhe të qartë për lexuesin e akteve. 

Nuk rezulton të jenë përdorur terma teknikë apo fjalë që krijojnë konfuzion në lidhje me 

kuptimin e tyre apo të kontekstit në të cilin përdoren. 
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Në të gjitha dosjet janë përdorur shkronjat e gjuhës shqipe, janë respektuar rregullat 

gramatikore dhe ato të sintaksës. Gjyqtari përdor fjali me gjatësi mesatare, të kuptueshme, të 

lidhura në rrjedhë logjike me njëra tjetrën. Po kështu edhe paragrafët me njeri-tjetrin organizohen 

në rrjedhë logjike dhe nuk krijojnë shkëputje të arsyetimit, brenda së njëjtës nënndarje të 

arsyetimit të vendimit.  

Në tërësi, edhe për këtë tregues, shkalla e aftësisë së gjyqtarit është vlerësuar shumë e 

lartë, duke u pikëzuar me pikët maksimale 15 pikë.  

Lidhur me “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, nga vëzhgimi i 

dosjeve është konstatuar që vendimet përfundimtare të gjyqtarit janë të organizuar sipas një 

strukture standarde, referuar llojit të vendimit për sa i përket natyrës së çështjes sepse në çështjet 

e themelit struktura është e ndryshme, në ato të zbatimit të masës së sigurimit, e ndryshme, po 

kështu edhe në atë të procedimit pasuror, vendimet kanë strukturë të ndryshme, në varësi të llojit 

të çështjes.  

Përgjithësisht struktura e vendimit ndjek ndarjen në tri pjesët kryesore të saj: në pjesën 

hyrëse, ku gjejnë pasqyrim të gjithë elementët e nevojshëm lidhur me identifikimin e çështjes, 

gjykatës, kohën e gjykimit, të dhënat e palëve, përfaqësuesve, akuzën e plotë, si dhe objektin e 

kërkesës dhe nenet përkatëse të Kodit Penal ose ligjeve të posaçme në rastin e çështjeve me 

objekt specifik, siç mund të jetë ligji antimafia, bashkë me kërkimet përfundimtare të palëve; 

pjesa përshkruese-arsyetuese e vendimit ndjek gjithashtu një strukturë standarde e organizuar në 

nënndarje, të cilat titullohen duke orientuar lexuesin për përmbajtjen e tyre. Pjesa përshkruese-

arsyetuese fillon me një nënndarje të titulluar “Hetimet paraprake”, ku evidentohen rrethanat e 

faktit siç rezultojnë nga hetimi paraprak, pavarësisht ritit të gjykimit, gjykim i zakonshëm apo 

gjykim i shkurtuar. Në vijim të strukturës, në nënndarjen “Shqyrtimi gjyqësor”, evidentohen dhe 

analizohen elementë të tillë si kompetenca e gjykatës, gjykimi i shkurtuar, etj. Nënndarja e tretë e 

strukturës titullohet “Rrethanat e faktit”, ku gjyqtari përshkruan rrethanat e faktit, siç kanë 

rezultuar të provuara në gjykim. Në vijim, në nënndarjen “Ligji i zbatueshëm” pasqyrohen vetëm 

tekstet e dispozitave mbi të cilin gjyqtari bazon vendimin e tij, pa bërë një analizë të pavarur të 

tyre nga faktet objekt shqyrtimi. Nënndarja pasuese e strukturës, e cila përmban edhe të gjithë 

pjesën analitike të zhvillimit të argumentimit të gjyqtarit, titullohet “Arsyetimi i gjykatës”, ku 

gjyqtari iu rikthehet edhe një herë fakteve, duke nxjerrë provueshmërinë e tyre tashmë nga 

analiza e provave. Gjyqtari veçon faktet e vlerësuara të rëndësishme për t’u analizuar dhe 
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përcakton në mënyrë specifike provat që mbështesin secilin prej tyre. Pjesa e fundit i përket 

individualizimit të vendimit.  

Lidhur me dispozitivin e vendimit është i plotë, i qartë, i kuptueshëm dhe konkret, duke 

përmbajtur në mënyrë të qartë të gjitha disponimet e gjykatës lidhur me të gjitha çështjet që ajo 

duhet të marrë në shqyrtim, fajësinë, akuzën, nenet respektive të Kodit Penal, masën dhe llojin e 

dënimeve, bashkimin e tyre, shpenzimet procedurale, etj. 

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

rezulton se Metodologjia e përdorur nga gjyqtari, në copëzimin në nënndarje të vendimit 

gjyqësor edhe pse në dukje shfaqet si një strukturë standarde dhe e qëndrueshme e përdorur prej 

tij, jo gjithmonë orienton lexuesin drejt kuptueshmërisë së përmbajtjes së dokumentit. Jo 

gjithmonë pjesët e vendimit gjyqësor kanë një lidhje logjike nga njëra nënndarje tek tjetra. 

Ndarja nga gjyqtari e pjesës përshkruese-arsyetuese sipas rrjedhës kronologjike të veprimeve 

procedurale, herë-herë me përsëritje të panevojshme, zbeh rrjedhën logjike të analizës ligjore 

edhe pse ajo ekziston.   

Për këtë arsye, për këtë tregues, nga ana ime si relatore është vlerësuar që aftësia e 

gjyqtarit duhet të vlerësohet “mbi mesatare, duke u pikëzuar me 5 pikë. 

Lidhur me “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, dua të përmend disa fakte 

kryesore që lidhen me këtë tregues sepse në mënyrë më të detajuar në raport është analizuar 

shkalla e argumentimit logjik dhe cilësia e analizës që bën gjyqtari. Konkretisht konstatohet 

lehtësisht në vendimet gjyqësore cilësia e lartë e argumentimit logjik si veshje e gjithë procesit të 

të provuarit të fakteve në gjykim. I njëjti standard cilësie argumentimi, konstatohet edhe kur 

është fjala për cilësimin juridik të fakteve, ku argumentimi logjik bazohet jo vetëm në qëndrime 

të mirëpranuara, por edhe në analizën ligjore, pavarësisht se gjyqtari jo gjithmonë bën analizë të 

pavarur të ligjit material të zbatueshëm mbi faktet objekt gjykimi. Analiza ligjore për lidhjen e 

faktit me akuzën e ngritur apo për ndryshimin e cilësimit juridik të tij, mbështetet si në procesin e 

të provuarit, ashtu edhe në interpretimin e dispozitave procedurale. 

Sa i përket përmbajtjes gjithëpërfshirëse në lidhje me marrjen në shqyrtim të 

pretendimeve të palëve, gjyqtari merr në analizë dhe i jep përgjigje të gjitha pretendimeve dhe 

kërkimeve të palëve nëpërmjet argumentave të integruara në pjesën e vlerësimit të gjykatës, dhe 

në disa raste në një pjesë të veçantë të arsyetimit të vendimit. Në dy raste, analiza e pretendimeve 

të mbrojtjes është bërë në fund të pjesës përshkruese-arsyetuese të vendimit, pasi gjykata ka 
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konkluduar dhe analizuar lidhur me faktin penal, provueshmërinë dhe kualifikimin ligjor të tij, 

megjithatë, në këto dy raste, në këtë pjesë të arsyetimit pretendimet e palëve në lidhje me faktin 

dhe ligjin janë analizuar në mënyrë të plotë duke risjellë në arsyetim elementë të faktit penal të 

provuar në gjykim në shërbim të pretendimeve të ngritura nga palët.  

Në tërësi, në të gjitha vendimet e analizuara rezulton një nivel arsyetimi i plotë dhe i 

qartë, ku shqyrtohet dhe argumentohet çdo element i diskutueshëm në raport me faktin penal, 

kualifikimin ligjor të tij apo elementë të tjerë të nevojshëm për t’u analizuar në raport me 

aspektet procedurale të zhvillimit të gjykimit. Argumentimi logjik i gjyqtarit krijon një 

përmbajtje koherente brenda vendimit, pa kundërthënie, analizë mbi të cilën mbështetet pjesa 

urdhëruese e vendimit. Për këtë arsye, në cilësinë e relatorit, e kam vlerësuar “shumë të lartë” 

shkallën e aftësisë së gjyqtarit, duke e pikëzuar me 25 pikë. 

Referuar “Aftësive organizative”, treguesit të “Respektimi i afateve ligjore”, nga dosjet 

ka rezultuar që asnjë nga çështjet e referuara dhe të analizuara nuk është shqyrtuar jashtë afatit 

ligjor, për çështjet për të cilat ligji parashikon afate gjykimi, prandaj qoftë edhe një analizë 

matematikore nuk ka qenë e mundur të bëhet. Të gjitha çështjet janë gjykuar brenda afatit dhe 

është vlerësuar me pikën maksimale, 15 pikë.  

Referuar “Standardeve minimale kohore”, në të gjitha dosjet e vëzhguara është konstatuar 

që gjykimet kanë zgjatur afërsisht 1 muaj e 3 ditë minimalisht, në 6 muaj e 3 ditë maksimalisht, 

gjithmonë brenda standardit minimale kohor. 

Edhe në vendimet e përzgjedhura nga gjyqtari për vlerësim, gjykimi ka zgjatur 

përkatësisht 3 muaj dhe 5 muaj e 10 ditë, duke respektuar standardin minimal kohor të 

përcaktuar dhe për pasojë, asnjë çështje nuk është shqyrtuar jashtë standardit. Për këtë arsye, 

edhe për këtë tregues gjyqtari është vlerësuar me pikët maksimale.  

Lidhur me “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, nga të dhënat që rezultojnë nga 

burimet e vlerësimit për këtë tregues ka rezultuar që koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje 

për të gjitha kategoritë e çështjeve për të cilat zbatohet afat minimal kohor si dhe ka të dhëna 

burimore, ka qenë më e shkurtër se standardi minimal kohor, prandaj edhe për këtë tregues 

gjyqtari është vlerësuar me pikët maksimale.  

Lidhur me “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, referuar të dhënave 

statistikore të administruara në dosjen e vlerësimit, gjyqtarit {...}, në të gjithë periudhën e 

vlerësimit i janë caktuar në cilësinë e kryesuesit 58 çështje penale themeli, 57 kërkesa penale 
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administrative, 105 kërkesa penale të hetimit paraprak dhe 7 kërkesa të tjera penale dhe në total 

227 çështje. Në vitin 2016 ka mbajtur 3 çështje për vitin 2017, ndërkohë që rezulton se ka 

përfunduar në të gjithë periudhën e vlerësimit 163 çështje në total.  

Duke qenë se ka mungesë të dhënash në tabelat me të dhëna statistikore për çështjet e 

caktuara gjatë periudhës së vlerësimit si dhe mospërputhje të numrit të çështjeve të përfunduara 

në bazë të të dhënave statistikore me të dhënat e pasqyruara në raportin e analizimit të aftësive 

profesionale, mbetet e pamundur përllogaritja e rendimentit sipas të dhënave të tjera statistikore, 

veç atyre që administrohen në dosje. Për këtë arsye merret i mirëqenë rendimenti 96.4% i 

gjyqtarit, i cili sipas Metodologjisë së pikëzimit dhe pamundësisë së vlerësuesit për të rianalizuar 

të dhënat, çon me një pikëzim prej 8 pikësh sipas Metodologjisë.    

Lidhur me “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, të gjitha 

vendimet e arsyetuara janë dorëzuar, për çështjet e themelit me një kohë mesatare prej 5 ditësh, 

ndërkohë për kategorinë penale-krime, koha mesatare e dorëzimit të vendimit gjyqësor është 1.6 

ditë. Sipas qëndrimit që kemi mbajtur edhe në Këshill, në Kodin e Procedurës Penale në fuqi, pra 

ndryshimeve të ligjit 35/2017, nuk ishte parashikuar sikundër sot ka afat për dorëzimin e 

vendimit të arsyetuar. Në praktikën gjyqësore gjithsesi kjo kohë nuk mund të ishte më e gjatë se 

afati i ankimit 10-ditor për shkak se e drejta e palëve për ushtrimin e ankimit ndaj vendimit 

penale të gjykatës së shkallës së parë kur palët ishin prezent, fillonte nga e nesërmja e shpalljes 

së vendimit. Në këto kushte, në llogaritjen e afatit të dorëzimit të vendimit të arsyetuar mbahet 

parasysh në rastin konkret afti 10-ditor i ankimit ndaj vendimit penal të gjykatës së shkallës së 

parë. Duke qenë se koha mesatare e dorëzimit të vendimeve të arsyetuara nga ana e gjyqtarit në 

rastin konkret është 5 ditë për një kategori dhe 1.6 ditë për kategorinë tjetër, ajo është më e 

shkurtër se gjysma e afatit të ankimit, çka vlerësohet si një shkallë e lartë kujdesi që gjyqtari ka 

treguar në arsyetimin në kohë të vendimeve, për këtë arsye është pikëzuar në pikët maksimale. 

Lidhur me aftësinë e gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore, treguesi “Numri mesatar 

i seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre 

joproduktive”, në tërësi referuar këtij treguesi dhe referuar të dhënave që rezultojnë nga 

vëzhgimi i 10 dosjeve të përzgjedhura me short rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore 

për çështjet me palë kundërshtare është 5 seanca por gjyqtari në çdo rast ka marrë masat e 

nevojshme për shmangien e seancave joproduktive, planifikimin dhe zhvillimin e seancave në 

kohë dhe me efektivitet. Nga vëzhgimi i dosjeve rezulton që gjyqtari ka marrë masa procedurale 
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për menaxhimin me efektivitet të ecurisë së procesit, ka mbikëqyrur siç duhet dërgimin pa 

vonesë të njoftimeve, njoftimet janë të plota dhe të qarta palëve që iu drejtohen, nuk konstatohet 

në asnjë rast mungesa e njoftimeve për palët dhe në çdo rast janë marrë masat efektive për të 

siguruar zhvillimin e seancave gjyqësore në kohë, pavarësisht numrit të lartë të pandehurve dhe 

mbrojtësve respektivë, në varësi të natyrës së çështjes. Edhe për këtë tregues gjyqtari është 

vlerësuar me pikët maksimale sepse pavarësisht se numri i seancave për çdo çështje ka rezultuar 

mbi 3, janë kryer të gjitha veprimet e nevojshme procedurale për shmangien e seancave 

joproduktive. Numri mesatar i seancave gjyqësore në dosjet e analizuara, nuk ka ardhur për 

shkaqe të cilat janë përgjegjësi e gjyqtarit. 

Lidhur me “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, po kështu kam konkluduar që shkalla e aftësisë së gjyqtarit në këtë tregues është 

shumë e lartë, duke u pikëzuar me 20 pikë sepse referuar burimeve të vlerësimit, mënyrën se si 

gjyqtari administron procesin, mënyrën e disponimit të tij me urdhrat apo me vendimet e 

ndërmjetme të gjykatës në çdo rast të arsyetuar, rezulton që ai ka treguar korrektësi në 

planifikimin dhe mbikëqyrjen e zhvillimit dhe dokumentimit për kryerjen e veprimeve 

procedurale duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor, duke ndjekur me korrektësi 

hapat procedural të gjykimit penal në seancat gjyqësore të zhvilluara. Edhe për këtë tregues pra 

është vlerësuar me 20 pikë. 

Me pikët maksimale gjyqtari është vlerësuar edhe për dy tregues të tjerë, “Saktësia dhe 

plotësia e dokumentacionit të dosjes” dhe “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”. Dosjet 

janë të renditura në mënyrë të rregullt dhe duke ndjekur përgjithësisht të njëjtën radhë të 

renditjes së dokumentave. Renditja e akteve është bërë sipas një rendi logjik brenda kategorisë së 

tyre dhe rendi kronologjik brenda së njëjtës kategori. 

Lidhur me “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes” nuk është konstatuar që në 

dosje të ketë dokumentacion ose akte që i përkasin për shembull çështjes së shqyrtuar.  

Lidhur me kriterin e tretë  “Etika dhe angazhimi i vlerave profesionale”, për sa i përket 

”Etikës në punë”, referuar burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, ka rezultuar që gjatë 

periudhës së vlerësimit për gjyqtarin nuk janë caktuar dhe as nuk është zbatuar ndonjë masë 

disiplinore, po kështu, sikundër relatova në fillim për sa i përket të dhënave burimore, raportet 

përkatëse të inspektoratit të KLD-së që referojnë për vlerësimin etik dhe profesional, nuk kanë 

vlerë provuese në kuadër të skemës së re të vlerësimit sepse përqindja e vendimeve të cenuara 
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dhe vlerësimi i ndryshëm i provave nga ana e gjyqtarit, nuk përbën shkak për vlerësuesin të një 

natyre të tillë që duhet të merret në konsideratë për efekt të vlerësimit të gjyqtarit sepse vlerësimi 

i ndryshëm i provave ka të bëjë me zgjidhjen në themel të çështjes dhe vetë ligji parashikon që 

ajo përcaktohet nga një gjykatë më e lartë dhe jo nga vlerësuesi që vlerëson aftësitë profesionale 

të gjyqtarit. 

Ka vetëm një element i cili përshkruhet në raport dhe që bën fjalë në fakt për një gjetje në 

vendimin e KPK, ku evidentohet një veprim i gjyqtarit, i cili në vlerësimin e Komisionit, 

përbënte shkelje etike nga ana e gjyqtarit, por jo aq e rëndë sa të shërbejë si shkak i mjaftueshëm 

për marrjen e masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”. Faktet janë përshkruar në raport se si ka 

ndodhur dhe nuk është e nevojshme që t’i ricitoj, por po citoj vetëm konkluzionin e KPK-së. Në 

vendimin e formës së prerë, ky Komision është shprehur se: “Për sa më sipër Komisioni çmon se 

deklarata noteriale e babait të subjektit të rivlerësimit, bashkëlidhur me dokumentacionin 

Raiffeisen Bank është deklaratë fiktive dhe ka qenë pjesë e veprimeve të subjektit në përpjekjet e 

tij për të përfituar kredi nga kjo bankë për qëllime strehimi, në rrethanat e nevojës së tij për 

strehim por pa ndikuar apo shfrytëzuar për këtë fakt pozitën e tij si magjistrat. 

Lidhur me këtë rrethanë, ndonëse është i padiskutueshëm fakti i përdorimit të një 

deklarate fiktive nga subjekti, duhet të mbahet në konsideratë një tjetër specifikë që konsiston në 

mosqenien e kësaj deklarate e domosdoshme për arritjen e qëllimit të marrjes së kredisë, kjo pasi 

edhe banka kredi dhënëse është bazuar edhe mbi këtë deklaratë, për aprovimin dhe lëvrimin e 

kredisë, shumë mirë subjekti i rivlerësimit mund të kishte marrë të njëjtën kredi, duke u mjaftuar 

vetëm në përdorimin e kontratës së porosisë, me kushtin që në këtë të fundit të ishte pasqyruar 

realiteti, pra, që subjekti i detyrohej shoqërisë ndërtuese shumën e parashikuar si çmim të sendit 

objekt kontrate, ose edhe vetëm një pjesë të tij. Për rrjedhojë, deklarata fiktive e përdorur 

vlerësohet më shumë si një veprim sipërfaqësor i pa menduar mirë, i kryer për plotësimin e 

kërkesës specifike të bankës në fjalë, sesa një qëllim i planifikuar në detaje për të realizuar 

marrjen e kredisë në mënyrë të paligjshme, pasi kredia mund të ishte marrë edhe vetëm me 

modifikimin e kontratës së porosisë. Për sa kohë deklarata fiktive ka qenë e dobishme por jo e 

domosdoshme për qëllimin e arritur, kjo rrethanë rezulton më e lehtë se një manipulim i realitetit 

për përfitimin e diçkaje që nuk mund të arrihej me rrugë alternative. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 12.02.2021 (Pika 1) 

15 

Për sa më lart, Komisioni çmon se përdorimi i një deklarate fiktive është një element që 

lidhet me anën etike të magjistratit, e cila në përfundim të gjykimit, ka konkluduar që do të 

vlerësohet bashkë me provat e tjera në tërësi.” 

Në përfundim të gjykimit dhe në përfundim të vendimit, Komisioni, pasi ka vlerësuar në 

tërësi dhe në harmoni të gjitha provat dhe pretendimet e gjyqtarit lidhur me këtë deklaratë 

fiktive, ka konkluduar: 

“Në rastin konkret përdorimi nga subjekti i rivlerësimit të një deklarate noteriale fiktive 

me babanë e tij, si dhe ekzistenca e nja balance të vogël në analizën financiare të subjektit gjatë 

periudhës së rivlerësimit përbëjnë arsye të cilat nuk mund të konsiderohen si mënyrë sjellje e 

subjektit në kundërshtim me ligjin, që ka pasur si qëllim përfitimin e një të drejtë në kundërshtim 

me aktet nënligjore. Subjekti në rastin konkret i përmbushte në mënyrë të qartë kriteret për 

përfitim të kredisë, nuk dispononte asnjë pasuri tjetër dhe për pasojë shkalla e shkeljes nga 

subjekti nuk mund të konsiderohet si një shkelje etike e rëndë, e vetmja në vlerësimin profesional 

të tij gjatë periudhës së ushtrimit të funksionit si gjyqtar, e cila të shërbejë si shkak i mjaftueshëm 

për marrjen e masës disiplinore “Shkarkim nga detyra””. 

Shkelja etike e mësipërme e konstatuar rreth 7 vjet më pas kryerjes së saj (pra që prej vitit 

2006) dhe konkluduar si e tillë nga organet e rivlerësimit kalimtar, është vlerësuar jo aq e rëndë 

sa mund të çonte në shkarkimin e gjyqtarit. Nga ana tjetër, vendimet e formës së prerë të KPK-

së, për shkak të mënyrës ‘kuazi’ gjyqësore të tyre, përbëjnë “gjë të gjykuar”, jo vetëm për sa i 

përket fakteve dhe zbatimit të së drejtës, të përcaktuar në pjesën urdhëruese arsyetuese të tyre, 

me kusht që ato të jenë kryer me qëllim të dhënies së vendimit dhe t’i përkasin fakteve ose 

marrëdhënies që kanë formuar objektin e gjykimit mbi të cilin është dhënë vendimi. 

Gjëja e gjykuar ndalon dhënien e një vendimi të ri mbi atë që është gjykuar, në këto 

kushte në procesin e gradimit, në cilësinë e vlerësuesit kam konkluduar që nuk mund të 

rianalizohen dhe rishqyrtohen të njëjtat fakte të vërtetuara me vendim të formës së prerë. Gjatë 

procesit të gradimit, vlerësuesi zbaton për sa është e mundur rregullat e skemës së vlerësimit, por 

nuk mund të bëjë vlerësime që tejkalojnë fakte të vërtetuara në vendimin e formës së prerë. Në 

rastin konkret nuk mund të konkludohet ndryshe nga sa është konkluduar lidhur me eksperiencën 

e shkeljes së etikës nga ana e gjyqtarit, pavarësisht se ajo nuk është e vlerësuar aq e rëndë. 

Kjo shkelje etike jashtë ushtrimit të veprimtarisë gjyqësore rezulton e kryer në vitin 2006, 

jashtë periudhës së vlerësimit 2013-206, por që nuk i është referuar asnjëherë gjyqtarit për 
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vlerësimin etik-profesional, sepse është konstatuar si e tillë në vitin 2019. Si e tillë ajo duhet të 

merret në konsideratë për efekt të gradimit të gjyqtarit, ku burim vlerësimi është çdo dokument i 

përdorur për vlerësimin e aftësive profesionale bashkë me vendimin e formës së prerë të procesit 

të vlerësimit.  

Në vendimin e mësipërm, shkelja etike është vlerësuar si një veprim sipërfaqësor dhe i 

pamenduar mirë i gjyqtarit, i cili edhe pse nuk lidhet drejtpërdrejt me ushtrimin e veprimtarisë 

gjyqësore, për vlerësuesin përbën bazë të mjaftueshme që ndikon në matjen e etikës.  

Në konkluzion, referuar të gjitha të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për 

këtë tregues, pavarësisht se gjyqtari ka reflektuar angazhim dhe përgjegjshmëri në ushtrimin e 

detyrës, jashtë saj, në veprimet e kryera për përfitimin e një kredie për strehim për shkak të 

statusit të tij si gjyqtar i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, ka reflektuar sjellje që 

me vendim të formës së prerë janë konsideruar të tilla që cenojnë etikën e tij. Për shkak të kohës 

së kryerjes së këtyre veprimeve, qëllimit dhe ndikimit të kësaj sjelljeje, në zbatim të parimit të 

objektivitetit dhe proporcionalitetit, në cilësinë e vlerësuesit kam vlerësuar që shkalla e etikës së 

treguar nga gjyqtari në rastin konkret duhet të vlerësohet “mbi mesataren”, pra jo shumë e lartë, 

duke u pikëzuar me 28 pikë. 

Referuar “Integritetit të gjyqtarit”, nga të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, 

ka rezultuar se gjyqtari gëzon integritet të lartë. Për këto arsye, bazuar edhe në parimin e 

prezumimit mbi të cilën bazohet analiza lidhur me këtë tregues, gjyqtari ka reflektuar shkallë 

shumë të lartë të integriteti si dhe nuk rezulton asnjë e dhënë për sjellje të pahijshme apo sjelle që 

cenojnë nderin dhe dinjitetin e tij. Është vlerësuar me 40 pikë.   

Për sa i përket “Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese”, përsëri, referuar të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka 

përdorur gjuhë diskriminuese, në mënyrë të drejtpërdrejte ose të tërthortë, në komunikimin  me 

subjektet e procedimit ose përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij. Për këto arsye, për këtë 

tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të aftësisë për të shmangur përdorimin e 

gjuhës diskriminuese. Është pikëzuar me pikët maksimale, 10 pikë. 

Lidhur me “Numrin e kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit” nga 

burimet e vlerësimit, nuk ka asnjë të dhënë për ekzistencën e një numri tejet të lartë të kërkesave 

të pranuara. Për efekt të Metodologjisë, numri i kërkesave konsiderohet i pa konsiderueshëm, 

duke u pikëzuar me pikët maksimale 15 pikë.  
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Lidhur me kriterin e katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, për sa i përket 

“Komunikimi i qartë dhe transparent...”, referuar të dhënave të burimeve të vlerësimit, rezulton 

se gjyqtari ka komunikim të qartë dhe transparent me pjesëmarrësit ne gjykim si dhe në gjuhën e 

përdorur në arsyetimin e vendimeve. Burim kryesor këtu i vlerësimit të gjyqtarit janë CD-të e 

seancave gjyqësore. Të gjitha seancat gjyqësore kanë qenë të regjistruara audio dhe proceset janë 

dëgjuar të gjitha nga ana e vlerësuesit. 

Referuar “Respektimi i konfidencialitetit dhe parimeve të mbrojtjes së të dhënave 

personale”, si konkluzion, në cilësinë e vlerësuesit kam konkluduar që nuk rezulton asnjë e 

dhënë për mosrespektim të konfidencialitetit apo të dhënave personale dhe për pasojë, 

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 

shkak të funksionit. Është pikëzuar me 15 pikë. 

Lidhur me dy treguesit e tjerë që i përket shkallës së komunikimit dhe bashkëpunimit të 

gjyqtarit me kolegët dhe administratën gjyqësore, përsëri shkalla e aftësisë së gjyqtarit e 

përshkruar në raport është maksimale, për të dy këta tregues është vlerësuar me 15 pikë për të 

parin dhe 10 pikë për të dytin. 

Lidhur me “Gatishmëria e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, për sa i 

përket “Pjesëmarrjes së tij në programet e formimit vazhdues”, rezulton që për periudhën e 

vlerësimit gjyqtari {...} është angazhuar në aktivitete trajnuese në cilësinë e ekspertit në katër të 

tilla pranë Shkollës së Magjistraturës, gjithsej 7 ditë; në cilësinë e lehtësuesit në 1 aktivitet 

trajnues, gjithsej 2 ditë; në cilësinë e pjesëmarrësit në 20 aktivitete trajnuese të zhvilluara në 

gjithë periudhën e vlerësimit, gjithsej 33 ditë. 

Duke iu referuar nenit 55, pika 9 të Rregullores së Shkollës së Magjistraturës, në tërësi 

ditët e trajnimit të gjyqtarit janë të llogaritura 54.5 ditë në periudhën e vlerësimit. 

Veç kësaj pjesëmarrjeje në këto trajnime, gjyqtari ka edhe pjesëmarrje në konferenca 

shkencore ndërkombëtare. Janë referuar vetëm ato konferenca shkencore ndërkombëtare ku 

gjyqtari nuk ka referuar. Konferenca shkencore ndërkombëtare ku ai ka referuar janë përdorur në 

një tregues tjetër.  

Lidhur me të dhënat që rezultojnë për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka marrë pjesë në 

aktivitete trajnuese, kryesisht për tema që i përkasin së drejtës penale dhe procedurale penale, si 

hetimi pasuror, pastrimi i produkteve të veprës penale, terrorizmit etj., gjithsej 27 aktivitete të 
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zhvilluara për 46 ditë, kohëzgjatje e cila është brenda kufijve 15 deri në 120 ditë në gjithë 

periudhën trevjeçare. Është vlerësuar me pikët maksimale, 20 pikë. 

Referuar treguesit të “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe për trajnimin e gjyqtarëve”, rezulton që gjyqtari ka marrë 

pjesë në cilësinë e ekspertit në programin e formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës në 4 

aktivitete trajnuese, gjithsej 7 ditë dhe në cilësinë e lehtësuesit në 1 aktivitet trajnues, gjithsej 2 

ditë. 

Referuar këtyre të dhënave, rezulton që gjyqtari është angazhuar në aktivitete trajnuese si 

ekspert lehtësues, ndërkohë që nuk rezultojnë të dhëna për angazhimin dhe udhëheqjen e 

kandidatëve për gjyqtarë gjatë viti të stazhit profesional. Pavarësisht kësaj është pikëzuar me 5 

pikë, pasi shkalla e aftësisë së gjyqtarit në këtë tregues është konsideruar përsëri e lartë.  

Lidhur me “Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale...”, për këtë tregues 

janë marrë parasysh të gjitha referimet që ka bërë gjyqtari në konferencat ndërkombëtare në 

gjendjen që ishte dosja e sjellë nga organet e rivlerësimit dhe në gjendjen që ishte dosja 

personale sepse me kundërshtimet dhe provat që gjyqtari ka paraqitur pasi është njohur me 

projektraportin, jemi vënë në dijeni edhe për konferenca të tjera ndërkombëtare për të cilat 

vlerësuesi nuk kishte dijeni nga dokumentat. Megjithatë, pavarësisht se këto konferenca 

ndërkombëtare nuk janë marrë parasysh, pikërisht për faktin që relatova, referimi që gjyqtari ka 

bërë në konferencat ndërkombëtare si dhe angazhimi i tij në cilësinë e pedagogut të jashtëm 

pranë Fakultetit Juridik janë çmuar nga ana e vlerësuesit, referuar Metodologjisë, në mënyrë të 

tillë që reflektojnë për një shkallë të lartë të angazhimit të gjyqtarit, dhe për këtë arsye ai është 

pikësuar me 5 pikë.   

Lidhur me “Publikimet ligjore akademike”, ky është nëntreguesi i fundit, nga dosja e 

vlerësimit por edhe nga dosja personale e gjyqtarit, nuk ka rezultuar që lidhur me këtë tregues, 

gjyqtari të kishte bërë publikime ligjore akademike gjatë periudhës së vlerësimit 2013-2016. Për 

këtë arsye, në projektraportin e vlerësimit ai është vlerësuar për këtë tregues me 0 pikë. 

Pasi gjyqtarit i është komunikuar i gjithë projektraporti i vlerësimit dhe i është dhënë 

mundësia për t’u njohur me materialet e dosjes, sikundër jeni në dijeni, ai ka paraqitur 

kundërshtime me shkrim dhe njëkohësisht ka paraqitur edhe disa prova që i ka vlerësuar të 

nevojshme për efekt të ngritjes së tij profesionale.  
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Në kushtet kur përmbajtja e deklaratës me shkrim nuk është e nevojshme të lexohet gjatë 

seancës dëgjimore sepse është detyrim i ligjit, po referoj në cilësinë e relatores çfarë unë si 

relatore mendoj që duhet të merren parasysh, për të rivlerësuar pikëzimin e gjyqtarit. 

Lidhur me konferencat shkencore të cilat ju keni relatuar, pretendimet tuaja janë marrë 

parasysh, pavarësisht se rritja e numrit të këtyre konferencave nuk mund të rrisë pikëzimin, se 

pikëzimi maksimal është 5 pikë dhe ju i keni marrë të gjitha pikët.  

Për sa i përket publikimeve, kemi dy publikime, publikime që janë bërë në kohën që 

gjyqtari ndiqte Doktoraturën pranë Fakultetit të Drejtësisë, është një botim në revistën studimore 

shkencore të Qendrës Kërkimore Zhvillimore Pejë, Buletini Shkencor Nr. 1, është një revistë 

shkencore e pajisur me ISSN (ju jeni në dijeni të saj); po kështu ka edhe një botim tjetër në 

Revistën “Mediterranean Social Science”, edhe kjo është një revistë ndërkombëtare e pajisur me 

ISSN. Të dyja temat që janë botuar në të dyja këto revista shkencore, i referohen rritjes 

profesionale të gjyqtarit në kuadër të së drejtës penale (bëhet fjalë për gjykimin e shkurtuar) dhe 

për reformën ligjore shqiptare në sistemin e integrimit evropian.  

Marrë parasysh provat e reja që gjyqtari i solli bashkë me kundërshtimet e tij, në cilësinë 

e relatores, tashmë propozoj që para se gjyqtari të dëgjohet nga ana e Këshillit, pikëzimi lidhur 

me treguesin e fundit, i publikimeve ligjore dhe akademike, të ndryshohet duke u vlerësuar edhe 

për këtë tregues gjyqtari me 5 pikë. 

  

 Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

 Nëse ka gjë nga anëtarët, fjala për ju. 

 

 Brunilda Kadi: Duhet ta them si parantezë që është një situatë jo e zakonshme 

procedurale, duke qenë se mbas këtij raporti do vijohet, sipas rendit të ditës, me miratimin e 

projektraportit të vlerësimit ku unë jam relatore po për të njëjtin gjyqtar. Për shkak se unë duhet 

ta shpreh mendimin tim edhe për të qenë koherente me vlerësimin që unë kam bërë, e kam të 

nevojshme për të sqaruar diçka me relatoren për vlerësimin, dhe më tutje pastaj të shikoj nëse do 

ketë nevojë për të pyetur edhe gjyqtarin.  

 Në lidhje me vlerësimin tek treguesi “Etika në punë”, “Angazhimi dhe përgjegjshmëria 

në funksion”, ku nga relatimi i detajuar që u bë nga relatori është bërë ai konkluzion që tani e 

dimë të gjithë. Në shpjegim thuhet që është zbuluar mbas 7 vjetësh, ndërkohë që ngjarja për të 
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cilën bëhet fjalë dhe penalizohet gjyqtari është në 2006 (për 2019), i bie 13 vjet. 7 vjet është 

lapsus ose s’e kam kuptuar unë që është zbuluar mbas 7 vjetëve.  

 

 Brikena Ukperaj: Sepse unë kam marrë periudhën 2013-2016. I referohem periudhës së 

vlerësimit aty. 

  

 Brunilda Kadi: Ndoshta ka nevojë për të saktësuar sepse me sa del nga të gjitha burimet 

e vlerësimit, seanca në organet e rivlerësimit është bërë në 2019 dhe kam përshtypjen që kjo 

ngjerje e zbuluar, sipas akteve, ka ndodhur në 2019 (pra është 13 vjet më pas). Ajo që konstatoj 

unë është që ngjarja ka ndodhur në 2006 dhe sipas ligjit të rivlerësimit, kjo periudhë përfshihet 

në vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit, pasi ligji thotë nga 1 janar 2006, por ajo që unë e 

kam në dyshim dhe që mendoj ndryshe (po e parathem në fillim) nga vlerësimi që është bërë nga 

relatori edhe pse vlerësimi që është bërë nga ana ime në kohë është bërë më përpara sesa 

vlerësimi i periudhës 2013-2016, dhe pasi u njoha me të, përsëri mbaj të njëjtin qëndrim që tek 

projektraporti i vlerësimit ku unë jam relatore, siç jeni në dijeni të gjithë (edhe gjyqtari), unë për 

këtë kriter gjyqtarin e kam vlerësuar maksimalisht dhe do t’i qëndroj këtij vlerësimi edhe pasi u 

njoha me këtë fakt, të cilin nuk e dija kur unë kam bërë vlerësimin, pasi dosja e organeve të 

rivlerësimit nuk është burim vlerësimi tek vlerësimi 2019-ës, përsëri për arsyet që do them tani, 

mendoj që nuk ka shkelje etike dhe nëse do ketë, për të qenë koherent, këtu ka një diskutim 

ligjor, që në qoftë se ngjarja ka ndodhur në 2006-ën, ajo është zbuluar në 2019-ën, dhe në qoftë 

se ka cenim etike, gjyqtari do penalizohet dy herë (edhe në 2013-206 dhe në 2019)? Dhe nëse po, 

- pse tek 2013-2016 dhe jo tek 2019? Ndërkohë, gjyqtari ka një vlerësim 2007-2009 (ku 

përfshihet kjo periudhë) dhe ka dalë shumë mirë. Pra tani, parimi i sigurisë juridike, i gjësë së 

gjykuar, të gjitha këto, mendoj se këtu ka vend për të propozuar ndryshim. E thashë në parantezë, 

e ndodhur në kushtet e relatorit tek vlerësimi që do shqyrtohet më pas dhe që e thashë në fillim, 

ndoshta nuk është e zakonshme nga ana procedurale që të bëhet ky diskutim paraprakisht, por më 

duhej që ta bëja.  

Përveçse unë kam rezerva edhe për pjesën e analizës që bëjmë, se nisur nga ajo që thotë 

ligjit për vlerësimin dhe ajo që ne kemi shkruar të gjithë bashkë në Metodologji, mua më duket 

sikur ky veprim, pavarësisht veprimit të organeve të rivlerësimit për atë që ka konkluduar dhe që 

është “gjë e gjykuar” për atë që kanë thënë, mendoj se nuk ka lidhje me etikën në punë të 
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gjyqtarit. Nëse do kishte, do ishte aq e rëndë sa duhet të ishte penalizuar dhe mbase kjo mund të 

ishte objekt i një shkeljeje disiplinore, ku ai të penalizohej. Por ne të gjithë e kemi diskutuar dhe 

e kemi vendosur çfarë nënkupton etika sipas Metodologjisë dhe vlerësimit që gjyqtari merr në 

këtë vlerësim total etik dhe profesional. Kështu që jam e mendimit që ky tregues duhet të 

ndryshohet dhe gjyqtarit t’i jepen pikët maksimale, për të qenë edhe koherent me vlerësimin që 

kam bërë unë. Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Parimisht, unë do të kërkoja, që në respektim të procedurës, për 

diskutimet që ne mund të kemi, nuk duhet të bëhen para se të dëgjohet gjyqtari. Kjo duhej të 

bëhej pasi të dëgjonim gjyqtarin. Proceduralisht. 

Brunilda Kadi: Do t’i bëj pyetje. 

Brikena Ukperaj: Ia bëje pyetjen dhe pastaj bëje komentet. 

 Tani, referuar asaj çfarë relatoi Bruna. Ne na vjen nga organet e rivlerësimit një dosje dhe 

kemi detyrimin që çdo akt i dosjes është burim vlerësimi (se na e thotë nënti 171, pika 5). Kemi 

bërë që i gjithë procesi i rivlerësimit ekuivalentohet në përfundim me një proces gradimi të 

gjyqtarit, i cili ka burim vlerësimi të gjitha aktet që ka dosja e rivlerësimit. Në kushtet kur ka 

pasur një vendim të formës së prerë që ka konstatuar një shkelje etike nga ana e gjyqtarit, në 

cilësinë e relatores nuk mund të them që nuk përbën shkelje etike. Sigurisht që nuk përbën 

shkelje disiplinore sepse shkelja disiplinore, jo vetëm organi ta kishte referuar, por shkeljet 

disiplinore janë të lidhura ngushtësisht me faktin e përdorimit të statusit për një veprim të 

caktuar. Në vendimin e komisionit shpjegohet gjerësisht dhe saktësisht që nuk jemi në kuadrin e 

shkeljes disiplinore. 

 A duhet të merret apo jo kjo shkelje etike? – Një shkelje etike e ndodhur në një periudhë 

të caktuar nuk është e nevojshme që të merret parasysh për vlerësimin e gjyqtarit edhe në 2013-

ën edhe në 2019-ën. Unë e kam paraqitur edhe në raport që shkelja etike ka ndodhur në vitin 

2006. Nuk është referuar asnjëherë për vlerësim etik të gjyqtarit dhe pikërisht, për shkak të kësaj 

kohëzgjatjeje të madhe të kohës dhe parimit të proporcionalitetit, nuk është pikëzuar gjyqtari me 

pikët minimale (prandaj dhe etikën e kemi me shkallë), por është pikëzuar një gradë poshtë 

shkallës më të lartë të aftësisë, pra është pikëzuar në kriterin e shfaqjes së etikës “mbi mesatare”. 

Nuk ka parashkrim për sa i përket një sjelljeje etike ose jo etike, ndryshe nga shkelja disiplinore. 

 Brunilda Kadi: Më fal Brikena që të ndërpres. Nuk përmenda ‘parashkrim’.      
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Brikena Ukperaj: Dua ta lidh me faktin e kohës së gjatë të kaluar nga 2006, në 2013-

2016 dhe 2019. 

 Brunilda Kadi: Nuk e lidha me parashkrimin. 

 Brikena Ukperaj: Nisur nga fakti që asnjëherë në vlerësimet e gjyqtarit ajo nuk është 

trajtuar, në cilësinë time si relatore kam vlerësuar që ajo duhet të jetë pjesë e gradimit të 

gjyqtarit, por shkalla e cenimit të etikës është e tillë që nuk e penalizon gjyqtarin me një vlerësim 

më të ulët, por me një vlerësim “mbi mesatare”. 

 Brunilda Kadi: Brikena, unë nuk përmenda ‘parashkrim’. Thashë, përderisa ngjarja ka 

ndodhur në 2006-ën dhe ne tani kemi njëherësh dy vlerësime, pse duhet të përfshihet tek kjo 

periudhë? 

 Brikena Ukperaj: Sepse vetëm një herë. Nuk mund të përfshihet edhe në 2019-ën. 

 Brunilda Kadi: Pse në 2013-2016 dhe jo në 2019-ën? 

 Brikena Ukperaj: Sepse unë e kam të ardhur nga organet e rivlerësimit si akt. 

  

 (Zoti Qoku ndërhyn për procedurë.)  

Brunilda Kadi: Për procedurë, mirë është që gjyqtari, edhe mbasi të dalë nga salla dhe ne 

të diskutojmë, unë vlerësoj që ai duhet ta dëgjojë “online” seancën. Siç e dëgjon i gjithë publiku. 

Është i pari që ka interes, kështu që nuk ka shkelje të procedurës. 

 

Maksim Qoku: Asnjë problem, s’ka. Sapo t’i krijohet mundësia për ta dëgjuar “online”. 

Brunilda Kadi: Ndoshta ju thjesht u nxituat kur përdorët termin ‘goca’.  

Maksim Qoku: E kisha fjalën, të vazhdojmë njëherë me dëgjimin e kandidatit. 

Brunilda Kadi: Të sqarojmë njëherë ca gjëra ligjore. 

Maksim Qoku: Do i bësh debatet më pas. 

Brunilda Kadi: Dua ta bëj tani debatin. 

Maksim Qoku: Të dëgjohet kandidati. 

Brunilda Kadi: Dua ta bëj tani debatin, se jemi anëtarë të të njëjtit Komision dhe duhet të 

mbajmë një qëndrim/një standard. 

Maksim Qoku: Nuk do ikim nga qëndrimet, se edhe opinionet tona do i bëjmë. Në 

konceptin tim vlerësuesi është Këshilli, nuk është relatori. 

Brunilda Kadi: Si drejtues i seancës, në qoftë se doni të ma ndërprisni fjalën, ndërprite.  
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Maksim Qoku: Nuk ta ndërpres. Më vjen keq. Dua të më kuptosh. 

 

Brunilda Kadi: Atëherë, për të sqaruar diçka me Brikenën, se janë diskutime ligjore dhe 

duhet t’i ndajmë. Jam shumë dakord për pjesën që nuk ka parashkrim, se edhe nuk e përmenda. 

Ngjarja ka ndodhur në 2006-ën. Ajo që ngre unë si pyetje dhe që vetë i jap përgjigje sepse e 

thashë, është që pse duhet ta penalizojmë në 2013-2016 dhe jo në 2019-ën?   

Brikena Ukperaj: Sepse 2013-2016 është procesi i gradimi. Është ky proces që bazohet 

mbi dosjen e ardhur nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.  

Brunilda Kadi: E kuptoj Brikena, por ngjarja ka ndodhur në 2006-ën dhe është zbuluar 

në 2019-ën. 

Brikena Ukperaj: Po çfarë, nuk duhet të themi asgjë për këtë gjë? Këtë më thuaj. 

Brunilda Kadi: Jo, unë e thashë mendimin tim. Sipas jush, pse duhet të jetë në këtë 

periudhë dhe pse mos të jetë në 2019-ën? Ose të jetë tek të dyja. 

Brikena Ukperaj: Sepse unë e kam burim vlerësimi dhe unë e kam në dosje. 

Në qoftë se ti mendon që duhet ta marrësh edhe në 2019, dakord. 

Brunilda Kadi: Unë u shpreha për vete se çfarë mendoj. 

E shpreha edhe në thelb, që për mua nuk ka shkelje të etikës, për atë që ne e vlerësojmë 

në këtë lloj vlerësimi. E kisha për periudhën. Unë mendoj që nuk gjeta një përgjigje. Megjithatë, 

është në vlerësimin e gjithsecilit. 

 

Maksim Qoku: Zoti Toska! 

Ilir Toska: A mund ta dëgjojmë magjistratin dhe pastaj të flisni? 

 

Maksim Qoku: Këtë po thosha. Debatet mbeten. Ai do t’i dëgjojë “online”.  

Vazhdojmë me magjistratin, me dëgjesën dhe pastaj hyjmë në debate për konceptet që 

kemi në lidhje me çështjen. 

 

Brunilda Kadi: Përpara se të dëgjohet për themelin, duhet të sqaroj disa gjëra 

procedurale.       

 

Maksim Qoku: Ne e kemi këtu kandidatin dhe e thërrasim sa herë të duam. 
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Zoti{...}, fjala për ju. 

 

{...}: Faleminderit!  

Faleminderit, zoti drejtues i seancës! 

Falënderoj vlerësuesen për analizën e projektraportit që ajo ka bërë në lidhje me 

veprimtarinë time, jo vetëm veprimtarinë përgjatë ushtrimit të detyrës por edhe jashtë saj. Unë 

aktualisht kam bërë disa parashtresa, duke përfituar nga neni 94 i ligjit për Statusin e gjyqtarit. 

Më është dhënë e drejta për t’u dëgjuar dhe i kam paraqitur parashtresat me shkrim dhe do jua 

japë, do i depozitoj paraprakisht përpara Këshillit.  

Për të vijuar më tej, u ndodha ndoshta rastësisht në këtë diskutim që kanë bërë kolegët, 

por më besoni, është pjesë e shqetësimit dhe diskutimit tim procesi i vlerësimit etik, për të cilin 

unë mbaj qëndrim jo për shkak të pikëve, se nuk e gjykoj çështjen për shkak të pikëve, madje le 

të qëndrojnë ashtu pikët, por unë besoj që nuk ka shkelje etike. Thoni që ka një vendim të 

Gjykatës Kushtetuese dhe jam dakord me atë vendim të Gjykatës Kushtetuese. Ne nuk i hyjmë 

dot fakteve. Unë nuk besoj që KLGJ është organ ekzekutues i vendimeve të KPK-së, është organ 

kushtetues i cili në mënyrë të pavarur merr në shqyrtim brenda kompetencave që ka ngarkuar 

ligji çështje edhe të etikës në punë. Nuk gjeta referencë cilën etikë në punë kam shkelur unë mbi 

bazën e ligjit. Referenca dhe Metodologjia që është ngritur, thotë etika në punë me qëllim 

vlerësimin dhe angazhimin, përgjegjshmërinë në funksion, -nënkupton sjellje të kujdesshme, 

objektive, vetëpërmbajtje, maturi të gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës në mënyrë korrekte, të 

ndërgjegjshme, sistematike dhe në kohë të arsyeshme. Ai rast i referohet sjelljes time në raport 

me punën. Është detyra juaj për ta vlerësuar.  

Sjellja unë besoj që nuk i referohet punës, por për këtë do të ndalem dhe dua ta sqaroj se 

çfarë është shkelje etike dhe unë nuk e shoh në ligj, në nenin 75 ‘shkelje’ si term. Nuk e shoh. 

Për mendimin tim, neni 75 ka natyrë pozitive, i jep mundësi gjyqtarit që të angazhohet 

maksimalisht, duke ruajtur dhe përmirësuar etikën e tij jo vetëm në punë por edhe jashtë punës, 

me qëllim promovimin e vlerave të një gjyqtari të mirë për në Gjykatë të Lartë ose në gjykatë 

apeli ose në ngritje në detyrë. Nuk jemi tek rastet e shkeljeve, se nuk shoh shkelje në ligj. Nëse 

do kemi shkelje, atëherë duhet të hapet një proces disiplinor ndaj meje. Është ligji që e përcakton 

hapjen e një procesi disiplinor. Besoj se përveç parimeve që u përmendën, parimi i paanësisë, 
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parimi i proporcionalitetit, unë mendoj se duhet të mbajë parasysh Këshilli edhe parimin e 

ligjshmërisë, bazën e duhur ligjore ku mbështet konkluzionet e saj.  

Gjithsesi e thashë, e mora si shkak i nxitur nga diskutimi, ndoshta mbase s’duhet të isha 

këtu i pranishëm, në respektim të të gjitha rregullave që vendos Këshilli, por është pjesë e 

konsumit të diskutimit tim sepse është meraku im në lidhje me këtë vlerësim që është bërë në 

këtë projektraport.  

Për të filluar, fillimisht unë ju uroj mbarësi dhe suksese në detyrën tuaj të vështirë dhe të 

rëndësishme, për përmirësimin e cilësisë së pushtetit gjyqësor, detyrë e vështirë kushtetuese dhe 

mjaft e rëndësishme për shoqërinë tonë, një situatë e vështirë që ne po kalojmë momentalisht. 

Fillimisht dua të prezantoj veten time për të gjithë përfaqësuesit e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të cilët njëkohësisht janë edhe kolegët e mi, janë edhe profesorët e mi, janë edhe 

bashkëpunëtorë. Unë jam {...}... 

 

Maksim Qoku: Zoti{...}, nisur edhe nga fakti që të njohim, të lutem në këtë pikë të jesh i 

përmbledhur (tek prezantimi). 

{...}: Qartë!  

Kam mbaruar Fakultetin e Drejtësisë ’94-’98. Në vitin ’97-’98 kam qenë student i 

ekselencës, i trajtuar me bursë nga shteti për shkak të vlerësimeve të larta që unë kam marrë në 

fakultet. Kam mbaruar Shkollën e Magjistraturës në vitin ’98-2001 me rezultate shumë të larta. 

Në vitin e tretë të Shkollës së Magjistraturës kam kryer stazhin profesional në Gjykatën e 

Shkallës së Parë Tiranë, më pas jam emëruar në Gjykatën e Shkallës së Parë Sarandë, ku kam 

ushtruar detyrën e gjyqtarit për 4 vjet. Nga viti 2005-2019 kam qenë gjyqtar në Gjykatën e 

Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe në datën 19 dhjetor 2019 e në vijim, vazhdoj të ushtroj 

detyrën e gjyqtarit pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar. Njëkohësisht edhe për shkak të mbledhjes së organizuar nga trupa 

gjyqësore e gjykatës, jam zgjedhur me detyrën e zëvendëskryetarit të GJPSHPKKO.  

Në muajin prill të vitit 2018 kam marrë titullin “Doktor shkencash” pasi kam mbrojtur 

disertacionit me temë “Akuzat e reja në procesin penal” në Fakultetin e Drejtësisë, në 

Universitetin e Tiranës. Komisioni vlerësues i ngritur nga Fakultetit i Drejtësisë, për temën e 

përgatitur dhe të prezantuar, më vlerësoi me pikët maksimale. Jam edhe ekspert i jashtëm në 

Shkollën e Magjistraturës për Trajnimin Vazhdues, nga viti 2011 e në vijim (pa ndërprerje), dhe 
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prej vitit 2017 dhe në vijim, ushtroj funksionet e pedagogut të jashtëm në këtë shkollë në 

Programin e Trajnimit Fillestar, në lëndën “E drejta penale”. Në vitet akademike 2010-2020 kam 

qenë i angazhuar si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, në 

Departamentin e së Drejtës Penale, ku prej vitit 2017 dhe në vijim marrë pjesë si lektor në lëndën 

“E procedurës penale të avancuar”. Nuk arrita të përmbush detyrimin tim në këtë vit të fundit 

akademik, për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore, por gjithsesi kam nënshkruar kontratën 

me Fakultetin e Drejtësisë dhe jam pedagog i jashtëm edhe për këtë vit akademik. Por nuk i kam 

përmbushur detyrimet e mia për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. 

Përpara se të filloj kundërshtimet e mia... 

 

Brikena Ukperaj: Diçka zoti{...}. 

Sipas ligjit, kundërshtimet që i keni me shkrim, nuk është e nevojshme që ju t’i 

përmendni në seancë dëgjimore. Është parashikim ligjor. Ndaluni në pikat që ju mendoni që 

ndani qëndrim të ndryshëm lidhur me projektraportin e vlerësimit.  

 

{...}: Qartë! 

Përpara sesa të filloj, dua të shpreh mirënjohjen paraprakisht për KLGJ, për mundësinë 

që ai më krijoi për të dëgjuar kundërshtimet e mia për rezultatet e projektraportit të vlerësimit 

etik dhe profesional, për shkak të paraqitjes së kërkesës time për kandidim në Gjykatën e Lartë. 

Objekti i kundërshtimit lidhet me raportin e vlerësimit të gradimit që i referohet 

periudhës tetor 2013 - tetor 2016. Janë disa rubrika të cilat unë kërkoj t’i kundërshtoj dhe për të 

cilat unë do jap shpjegimet e mia. 

Është “Etika dhe angazhimet ndaj vlerave profesionale”, janë “Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional”, që unë isha përgatitur për ta kundërshtuar por mora një “feedback” në 

relatimin që bëri vlerësuesja në këtë seancë dhe nuk besoj se do zgjatem shumë. E fundit, në 

vlerësimin që i referohet “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar”.     

 

Brikena Ukperaj: Janë kundërshtime të tjera nga ato që keni bërë me shkrim.  

{...}: Duke iu referuar nenit 94 të ligjit, kam një kundërshtim tjetër të ndryshëm nga ajo që 

është bërë paraprakisht me shkrim përpara ndoshta një jave në Këshill. Ka lidhje me 

projektraportin e vitit të gradimit 2013-2016.  
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 Referuar “Etikës në punë”, unë e kam me shkrim, por do doja që ta përmendja edhe një 

herë shkurtimisht rastin e shkeljes së konstatuar nga KPK-ja. 

 

Brunilda Kadi: Më fal që ju ndërpres zoti gjyqtar. 

Relatorja jua tha dy herë. Juve nuk ju lejohet ta thoni as një herë, e jo ta thoni dy herë, se 

e keni thënë me shkrim. Kështu që, ne ju respektuam, ju dëgjuam për prezantimin i cili ndoshta 

s’ishte edhe shumë i nevojshëm sepse nuk lidhet me ndonjë kundërshtim tuajin për pikët, sepse 

keni marrë pikët maksimale. Në qoftë se doni të theksoni diçka që s’e keni thënë me shkrim dhe 

jo ato që keni thënë me shkrim t’i thoni edhe një herë.    

 

{...}: Tek pjesa e “Etikës në punë” është meraku dhe shqetësimi im të dëgjohem përpara 

Këshillit të Lartë. 

Brunilda Kadi: Po pra, e thatë që në fillim të fjalës tuaj, e keni me shkrim. Në qoftë se 

doni të theksoni qoftë një paragraf, se s’ka kuptim tani ta dëgjojmë edhe një herë të lexuar. 

Vlerësojeni vetë. Vihuni edhe në pozicionin tonë, se duhet të respektojmë ligjin të gjithë. 

{...}: Dakord! 

Nëse Këshilli është i njohur me parashtrimet dhe përmbajtjen e asaj që unë kam shkruar.  

Brunilda Kadi: Patjetër që është i njohur. 

{...}: Atëherë vetëm një merak kam, pa u futur shumë në detaje. Do ta vlerësoja sot dhe 

do ngrija një pyetje për të gjithë anëtarët e KLGJ-së. Ajo deklarata e cila është konstatuar si 

shkelje etike nga KPK-ja, a ka vlerë juridike apo jo? Ju ndoshta e dini më mirë sesa unë sepse 

prej jush e kam mësuar se çfarë është një veprim juridik. Nuk do t’i hyjë më thellë kësaj pjese 

sepse e kuptoj që jeni të njohur me këtë pjesë. 

 

Maksim Qoku: Zoti{...}, i thatë relatores dhe Këshillit që përveç asaj që keni paraqitur në 

ankim, kishit edhe diçka tjetër që nuk e kishit paraqitur. Mund ta precizoni? 

{...}: Po! 

Referuar vlerësimit paraprak që është bërë në projektraport, unë shoh që “Etika dhe 

angazhimi ndaj vlerave profesionale”, referuar nenit 2 të ligjit për Statusin, që i referohet 

komponentit të etikës, nuk më rezulton që ky komponent në vlerësim të ketë një lidhje qoftë të 

drejtpërdrejtë apo të tërthortë me konstatimet e gjetura nga KPK-ja në vendimin e saj. Janë 
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komponentë të cilët janë parashikuar në mënyrë specifike. Ky është meraku im për këtë pjesë. 

Nuk dua të vazhdoj më tej. Çështja besoj se është e njohur nga të gjithë, por referuar edhe 

Metodologjisë, nuk kam shkelur asnjë kriter që parashikon neni 75 ligjit. Me këtë mbyll pjesën e 

parë të diskutimit tim. Nuk e diskutoj pjesën e pikëzimit, vetëm se po them edhe një herë, po i 

mëshoj situatës që në vlerësimin tim rëndon shumë nëse do të konstatohet fakti që unë kam 

shkelur etikën gjatë ushtrimit të detyrës time. Për pikët, nuk më intereson. Do ishte absolutisht 

një gjë akoma më e mirë që Komisioni të vlerësonte edhe pjesën e pikëzimit, por e kam më tepër 

në nivelin moral, sepse po i referohemi etikës dhe/me marrëdhëniet morale dhe në këtë pikë unë 

dua që Këshilli ta vlerësojë dhe ta shikojë me rigorozitet atë se çfarë unë po parashtroj në këto 

momente.  

Në lidhje me “Publikimet ligjore akademike”, u sqaruam dhe e mbyllëm. 

“Strukturë e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, është një çështje e re për të 

cilën unë kërkoj t’ju haj vetëm pak kohë. Jam vlerësuar 8 pikë, nga 10 të mundshme. 

Jam dakordësuar me konstatimet e gjetura nga vlerësuesja sepse ato ashtu janë, por besoj 

se nuk është vendosur një raport i drejtë i konstatimeve të gjetura dhe vlerësimit që është bërë 

duke iu referuar sistemit të pikëzimit. Pse e them këtë? 

Vërejtjet nga ana e vlerësuesit lidhen me ndarjen e pjesës përshkruese të vendimit e cila 

në konkluzionet e saj thotë që zbeh rrjedhën logjike të analizës dhe hera-herës në vendim 

shfaqen përsëritje të panevojshme. Këto konstatime janë të vërteta por i detyrohem një shpjegim 

Këshillit. Pse kam bërë kontestimet e mia që po themi ka përsëritje të panevojshme. Më duhet të 

sqaroj që gjatë punës 2013-2016, për fatin tim të mirë ose të keq kam gjykuar çështje ku në 

proces gjyqësor kanë qenë të pranishëm një numër i madh i të pandehurve dhe një numër i madh 

i akuzave që i atribuohen të pandehurve. Dhe normalisht, në këto vendime gjyqësore e kam pasur 

të pamundur për të shmangur përsëritjet e panevojshme. Pse? Sepse fakti që i atribuohet një të 

pandehuri normalisht në vendim do të pasqyrohej edhe rasti që të njëjtit fakt i atribuohet edhe të 

pandehurit tjetër. Por njëkohësisht kemi edhe elemente të bashkëpunimit dhe për këtë arsye 

mendoj që ka qenë pjesë e përsëritjes, duke iu referuar përcaktimit të përgjegjësisë penale për 

secilin prej të pandehurve. Kjo është një arsye që unë mendoj se janë shfaqur përsëritjet në 

vendime të cilat për hir të së vërtetës kanë qenë edhe voluminoze. 

Ndërsa, për pjesën e dytë që i referohet copëtimit të pjesës përshkruese, mendoj që edhe 

në këtë rast, unë jam i dakordësuar që një pjesë përshkruese e vendimit mund të zbehë rrjedhën 
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logjike të tij, por në vendimet e mia, nënndarja apo copëtimi i pjesës përshkruese bëhet me 

qëllimin për të sqaruar disa detaje. Besoj se kemi një problematikë paksa të veçantë me gjykimet 

e Gjykatës për Krimet e Rënda, referuar viteve 2013-2016. Gjykoheshin vepra penale që i 

referoheshin trafikimit të lëndëve narkotike, trafikimit të qenieve njerëzore. Brenda veprës 

penale ekzistojnë disa figura siç është eksportimi, siç është importimi, tranzitimi, elemente të 

cilat janë të përshkruara në detaje pasi vetëm në këtë mënyrë unë mendoj se ato marrin 

vlerësimin e përgjithshëm dhe argumentimin ligjor të duhur për t’u kuptuar nga palët që kanë 

qenë pjesë e gjykimit. Nënndarja e pjesës arsyetuese e vendimit nuk është në kuptimin e 

copëtimit (sipas mendimit tim) por është në kuptim të evidentimit të këtyre detajeve të vogla por 

që bëjnë besoj një diferencë të madhe në përcaktimin e përgjegjësisë penale të personave të cilët 

më pas janë deklaruar dhe janë shpallur fajtor nga gjykata. Në këtë kuptim vlerësoj se këto 

konstatime nuk qëndrojnë në raport të drejtë me pikët e vlerësuara dhe për këtë arsye i drejtohem 

Këshillit nëse i vlerëson të drejta objeksionet e mia, të rishikojë edhe një herë vlerësimin e 

pikëzimit për “Strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”.  

Në përfundim të parashtrimeve të mia, me respekt dhe përgjegjësi të lartë, i kërkoj 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të marrë në konsideratë prezantimin dhe provat e paraqitura më 

përpara, duke miratuar ndryshimet e pjesshme të projektraportit të vlerësimit, gradimit, për 

periudhën 2013-2016 në kriteret e mëposhtme “Etika në punë”, nuk i referohem pikëve, vetëm i 

referohem faktit nëse ka apo nuk ka shkelje; “Publikimet ligjore” që u përmendën dhe 

“Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, në të cilën unë mendoj se duhet 

të vlerësohem me pikët maksimale, me 10 pikë.  

Faleminderit për vëmendjen. Jam i gatshëm të pres çfarëdo lloj pyetjeje që do më bëjnë 

anëtarët e Këshillit.  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti{...}! 

Mund të dilni dhe ndërkohë stafi të mund të mundësojë lidhjen “online”. 

Keni pyetje? 

 

Alban Toro: Në lidhje me vendimin dhe përfundimin që ka arritur KPK-ja për etikën, a 

mendoni që është objektiv vendimi i KPK-së në lidhje me këtë pjesë, pra marrë në konsideratë 

etikën, përfundimin që ata kanë arritur për etikën, materializuar me atë deklaratën fiktive. A 
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është objektiv sipas opinionit tuaj? Në vijim, pse nuk e keni kundërshtuar kur juve e konsideroni 

jo të drejtë?  

 

Markelian Kuqo: Atëherë, e kuptova pyetjen. 

Fillimisht dua të them që Komisioni i Etikës në vendimin e saj ka për detyrë sipas ligjit të 

saj, në rast se gjen shkelje të rënda të etikës ose shkelje që i referohen komponentëve të tjerë që 

lidhen me figurën ose me pasurinë e gjyqtarit, të shkarkojë gjyqtarin nga detyra. Shkeljet e etikës 

unë nuk besoj se janë në kompetencë të KPK-së për t’u vlerësuar si të tilla, nuk e besoj sepse 

ligji nuk i jep Komisionit të Posaçëm të Apelimit dhe KPK-së nuk i jep të drejta për të vlerësuar 

dhe për të konstatuar çfarëdo lloj shkeljeje që ai mund ta gjejë ose mund ta evidentojë gjatë 

punës së tij hetimore dhe verifikuese. Nëse do të ndodhemi edhe para rasteve të tilla, atëherë ai 

është i detyruar që këtë konstatim, kur vetë nuk i jep dot një cilësim të parashikuar nga ligji, 

duhet t’ia adresojë organeve kompetente, që për mendimin tim në atë rast duhet të ishte KLD-ja 

e kohës kur unë kam marrë vendimin, ose duhet të ishte ILD-ja prezente për ta verifikuar si 

situatë, nëse ka apo nuk ka shkelje etike. Unë nuk besoj që KPK-ja është gjykatë për të vlerësuar 

që veprimi juridik është fiktiv apo jo. Nuk e gjej në ligj të KPK-së për të vlerësuar dhe natyrën 

juridike të veprimeve. Besoj se ka tjetër funksion dhe tjetër hapësirë KPK-ja në vlerësimin e 

gjyqtarëve. Janë ato tre kriteret që unë i përmenda më lart. Kjo ishte pjesa e parë.   

Pjesa e dytë e pyetjes lidhet me faktin që pse nuk e keni ankimuar vendimin në KPA? 

Me thënë të drejtën u kënaqa për shkak të një kalvari të gjatë hetimi që ishte i vështirë, 

besoj jo vetëm për mua por edhe për të gjithë kolegët e tjerë që e kanë kaluar atë, dhe për atë 

kohë nuk e mendova që të bëja një ankim kundrejt këtij vendimi. Por edhe sot, duke qenë më i 

kthjellët, nuk kam as mundësi të bëj një ankim të tillë sepse nuk do të më pranohet nga KPA-ja, 

nuk është objekt i gjykimit. Jo për shkak të afateve, për shkak të lëndës dhe kompetencës. Nuk 

kam mundësi ta bëj sepse nuk kam bazë ligjore për ta bërë një ankim të tillë. Faleminderit!  

 

Alban Toro: Po më konfirmoni që vendimi apo përfundimet e KPK-së për këtë pjesë nuk 

janë objektive.  

{...}: Nuk ndaj të njëjtin qëndrim me konfirmimin e KPK-së.       
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Alban Toro: Si e shpjegoni prononcimin tuaj direkt mbas daljes nga seanca, një kanal 

publik, ku thoni që përfundimet e arritura nga KPK-ja në rastin tuaj ishin gjithëpërfshirëse, 

objektive, etj., etj. 

{...}: Përfundimet, janë gjithëpërfshirëse. 

Alban Toro: Pra kjo nuk është pjesë e përfundimeve?! 

{...}: Sepse në momentin që unë dola në atë kohë, referuar asaj deklaratës që unë kam 

dhënë, kam dëgjuar vetëm konkluzionet, përfundimin e vendimit. Nuk kam qenë i angazhuar dhe 

nuk më është dhënë mundësia për të dëgjuar edhe arsyetimin e atij vendimi. Në përfundime kam 

qenë i dakordësuar dhe jam i dakordësuar edhe sot. Ndërsa për pjesën arsyetuese të vendimit nuk 

e dëgjova dot në atë moment kur u shpall vendimi që të jepja ndoshta edhe rezervat e mia në 

prononcimin tim publik. 

 

Alban Toro: Më tej, ju etikën në punë e konsideroni si një komponent të shkëputur nga 

etika jashtë veprimtarisë gjyqësore? Pra nuk e konsideroni të ndërthurur njëra me tjetrën? 

{...}: Ju falënderoj edhe për këtë pjesën dhe më kujtuat një moment që unë dua ta sqaroj 

shkurtimisht. 

Etika në punë nuk i referohet vetëm sjelljes time në punë, i referohet edhe detyrimeve dhe 

angazhimeve që unë kam marrë, për të cilat sot vlerësohem dhe të cilat janë angazhimet 

ndërinstitucionale. Nëse do kem ndonjë shkelje etike në një prezantim që mund të bëj, në një 

konferencë shkencore ose nëse do kem shkelje të etikës gjatë procesit të mësimdhënies në 

fakultet ose në magjistraturë, atëherë edhe këto janë pjesë e vlerësimit tim në këtë proces, pjesë e 

vlerësimit tim të etikës në punë, por në marrëdhënie të tjera shoqërore nuk besoj se është kjo 

sfera e vlerësimit që unë duhet të marrë në këtë rast.  

A përfshihet ndonjë institucion tjetër për të vlerësuar marrëdhëniet e etikës që unë mund 

të krijoj me persona dhe subjekte të tjerë edhe në çështje private edhe në çështje ... pasi jemi 

individ? – Po, patjetër! Nëse ka shkelje të tilla, ato janë të parashikuara nga ligji përkatës dhe 

janë organet përkatëse që nisin verifikimin e tyre. 

 

Maksim Qoku: Zoti Toro, keni më? 

Alban Toro: Jo! 
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Maksim Qoku: Zoti Bici, fjala për ju! 

Medi Bici: Vetëm një pyetje kisha për magjistratin. 

Pas vitit 2006, nga ish-Këshilli i Lartë Gjyqësor, ke pasur ndonjë vlerësim? 

{...}: Kam pasur vlerësim nga KLD-ja e asaj kohe. 

Kam konkurruar për kryetar të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda dhe kam marrë 

vlerësimet në vitin 2015-2016, vlerësime të detyrueshme për punën time, për efekt të 

konkurrimit që unë kam bërë në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda. Dhe i kam marrë ato 

vlerësime. 

 

Brunilda Kadi: Më fal, një sekondë zoti gjyqtar, sepse tek raporti ne shkruajmë 

vlerësimin e fundit që hyn tek 2007-2009. Më duket se ju keni edhe vlerësim 2005-2006. Ke dy 

vlerësime nga KLD-ja apo jo? 

{...}: Po! –janë dy vlerësimet e mia nga KLD-ja, dhe jam i bindur që ju si anëtar i njihni 

më mirë sesa unë. 

Brunilda Kadi: Unë s’i njoh se nuk kam qenë anëtare e KLD-së atëherë. 

{...}: Në vitin 2015 keni qenë anëtare e KLD-së. 

Brunilda Kadi: Po flas për vlerësimet profesionale që bëheshin sipas ligjit të vjetër.  

Në raport, që është në dijeni për të gjithë anëtarët, si tek raporti i gradimit, si tek raporti i 

vlerësimit të përshpejtuar është e parashtruar fakti që ju vlerësimin e fundit e kemi 2007-2009 

dhe e keni “Shumë mirë” dhe ndërkohë ju duhet të keni edhe 2005-2006 për shkak edhe të 

vjetërsisë në punë që keni. 

{...}: Besoj se po, por duhet të konsultohesha me dokumentat që nuk jam i përgatitur për 

këtë pjesë. Por besoj se e kam edhe një vlerësim për 2005-2006. 

Brunilda Kadi: Duhet të jetë përfshirë edhe periudha e ngjarjes që diskutohet (pra është 

dy herë). 

 

 

 

(Nuk ka pyetje të tjera nga anëtarët). 

 

Brunilda Kadi: Tek seanca tjetër doni të rrini? 
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Mund edhe të kërkojmë se mund të kemi pyetje. 

{...}: Patjetër! E kam shqetësim dhe merak pjesën time për të qëndruar dhe për të dhënë 

kontributet e mia. 

Brunilda Kadi: Unë do i kërkoj Këshillit që të thërriteni sepse keni bërë kundërshtime 

dhe unë kam nevojë që t’ju pyes. Mos u largoni! 

 

Maksim Qoku: Mos u largoni! 

Do t’ju mundësohet lidhja “online”. 

{...}: Faleminderit!  

 

(Largohet nga salla zoti {...}.) 

   

Maksim Qoku: Ndërkohë fjala për relatoren. 

 

Brikena Ukperaj: Atëherë, në cilësinë e relatores, pasi dëgjova edhe gjyqtarin, lidhur 

edhe me kundërshtimet e bëra prej tij, dua të sqaroj se: Mbështetjen ligjore apo jo të shkeljes të 

konsideruar si shkelje etike e ka bërë KPK gjerësisht dhe gjatësisht në vendimin e tij, duke 

cenuar Kodin e Etikës së Republikës së Shqipërisë për gjyqtarët dhe duke cituar Parimet e 

Bangalorit lidhur me etikën në punë dhe integritetin e gjyqtarit dhe nuk mund të rimerret edhe 

nga ne në rivlerësim. Pasi janë analizuar dhe janë shqyrtuar është konstatuar që ka një shkelje 

etike jo aq e rëndë që mund të çojë në shkarkim.  

Tani dua të ndalem. Jo çdo cenim i normave etike dhe të sjelljeve të gjyqtarit përbën 

shkelje disiplinore sepse shkeljet disiplinore janë të përcaktuara në ligj. Nëse do të bënte shkelje 

disiplinore, sigurisht edhe unë si relatore do ta kisha referuar tek Inspektori i Lartë i Drejtësisë, 

nëse KPK-ja nuk e kishte bërë.  

Brunilda Kadi: Është parashkruar. 

Brikena Ukperaj: E lejmë pjesën e parashkrimit. 

  Shkeljet që lidhen me veprimtaritë jashtë funksionit janë të përcaktuara. Magjistrati e 

ndan shkeljen konkrete nga statusi i tij si magjistrat dhe nga etika në punë, duke konsideruar 

etikën në punë vetëm kryerjen e veprimtarisë gjyqësore. Por dua të theksoj që ka një lidhje midis 

kësaj kredie të marrë dhe veprimeve të gjyqtarit dhe statusit të tij si magjistrat sepse ai këtë kredi 
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nuk e ka marrë si qytetar, ai këtë kredi e ka marrë për shkak të statusit si magjistrat që gëzonte (si 

gjyqtar i Gjykatës së Krimeve të Rënda). Kjo ka qenë një kredi me kushte lehtësuese e miratuar 

për të gjithë gjyqtarët e krimeve të rënda. Pra nuk është thjesht një veprim që ai e ka bërë si çdo 

qytetar i thjeshtë, që ka aplikuar në çdo bankë për të marrë kredi. 

Unë edhe pasi dëgjova gjyqtarin, i qëndroj mendimit që ka cenim të vlerave të etikës, 

edhe kodi i etikës së gjyqtarit që është aktualisht, i parashikon lidhur me veprimtaritë jashtë 

funksionit, veprimtarinë e gjyqtarit si individ jashtë asaj gjyqësore; pavarësisht se është e vitit 

2006 dhe nuk i është marrë asnjëherë në vlerësim në këto vite sepse nuk ka patur mundësi të 

konstatohet (ka rezultuar vetëm pasi janë marrë dokumentat nga banka nga KPK për efekt të 

verifikimit të pasurisë), pra edhe pse nuk ka pasur mundësi të konstatohet, është e tillë, që në 

procesin e gradimit, jemi të detyruar nga ligji që ta marrim parasysh. Për këtë arsye vazhdoj t’i 

qëndroj pikëzimit tim “mbi mesatar” sepse e marrë në konsideratë që i përket vitit 2006 dhe gjatë 

gjithë kësaj kohe gjyqtari nuk ka pasur sjellje të tilla që mund të venë në dyshim angazhimin e tij 

ndaj vlerave etike dhe morale. Pra nuk mendoj që ka nevojë për ndryshim të pikëzimit në këtë 

pjesë. 

Lidhur me komponentin e “Strukturës së vendimit”, gjyqtari edhe vetë i pranoi të gjitha 

konstatimet që kam bërë unë në raport. Vendimi është i kuptueshëm, por vendimi ka përsëritje të 

panevojshme dhe ka ndarje logjike nga njëra nënndarje të pjesës përshkruese arsyetuese, pjesa 

nënndarje tjetër. Ndonjëherë pretendimet e mbrojtjes gjenden në fund, ndërkohë që pasi gjyqtari 

ka dhënë mendimin e tij përfundimtar lidhur me zgjidhjen e çështjes. Pra nuk është se struktura 

nuk është e mirë, por nuk është ajo strukturë e cila do ta bënte një vendim gjyqësor që të dallonte 

për cilësinë e vet të arsyetimit sepse ajo vërtet ekziston. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Kush nga anëtarët e do fjalën? 

 

Brunilda Kadi: Nisur edhe nga ajo që thashë në prezencë edhe të gjyqtarit, siç edhe e 

deklarova, unë ndaj mendim të ndryshëm nga Brikena. Ngjarja/episodi për të cilin është shprehur 

në vendimin e formës së prerë KPK-ja, bazuar në ligjin 96/2016 dhe Metodologjinë e miratuar 

nga Këshilli, nuk përbëjnë vepra që cenojnë vlerat e etikës në punë, që përcaktohen tek ajo 
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Metodologji (s’po e përsëris) dhe mendoj që nuk duhet të penalizohet. Propozoj që gjyqtarit t’i 

jepen pikët maksimale për këtë tregues. Mendoj që nuk ka cenim të etikës në punë. 

Ndërsa dua të sqaroj edhe diçka tjetër, si parantezë edhe të vlerësimit tjetër që do vijojë. 

Ka disa tregues tek grupkriteri i “Aftësisë profesionale” ku unë kam vlerësim të ndryshëm në tre 

tregues, nga vlerësimi që po bëhet tani. Mendoj që ka një lloj ndryshimi nga vetë puna e gjyqtarit 

nga periudha 2013-2016 në 2019-ën, ku në disa momente mund të jetë përmirësuar, në disa të 

tjera mund të ketë ulur cilësinë. Kështu që nuk kam ndonjë propozim konkret për të ulur apo për 

të ngritur pikë, për të qenë identik vlerësimi si tek projektraporti tjetër që unë jam relatore. E bëj 

këtë për të bërë edhe analogjinë me rastin tjetër ku unë kam bërë propozim tek raporti i 

vlerësimit të një gjyqtari tjetër, ku një raport vlerësimi është bërë nga unë dhe një ishte bërë nga 

zoti Muharremaj, me këtë logjikë. Por në këtë rast nuk mendoj se ka vend për ndryshim sepse ka 

ndryshime vetë puna gjyqtarit. Pa propozimi im është vetëm për ndryshimin e treguesit “Etika në 

punë” duke i dhënë pikët maksimale. 

 

Maksim Qoku: Zoti Toska! 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Debati që u bë më herët ishte: -A duhet të përfshihet, brenda periudhës që ne duhet të 

bëjmë vlerësimin, ngjarja që ka ndodhur në vitin 2006? 

Sipas ligjit ne do duhet të bëjmë gradimin sa i përket periudhës së rivlerësimit kalimtar, 

bazuar në dokumentacionin që marrim nga organet e rivlerësimit dhe sipas Metodologjisë sonë, 

referuar dhe ligjit që na ka dhënë mundësi dhe autorizuar që të parashikojmë edhe rregulla shtesë 

për ta bërë të plotë këtë vlerësim, mund të marrim edhe dokumenta të tjera.  

Sa i përket periudhës së rivlerësimit, si rregull, ligji për Rivlerësimin kalimtar ka 

parashikuar periudhën e tre viteve, në fakt po ligji, neni 41, pika 4, e ka parashikuar shtrirjen e 

kësaj periudhe që prej 1 janarit 2006, që do të thotë, ne pavarësisht se themi periudhën 2013-

2016 për shkak të uniformitetit për të gjithë kandidatët apo rregullat që duhet të ndjekim për 

efekt barazie, rast pas rasti mund të na ndodhë që periudha e rivlerësimit nga organet e 

rivlerësimit të jetë shtrirë përtej 3 viteve të fundit, pra të jetë shtrirë mbase edhe nga viti 2006, siç 

paska ndodhur me magjistratin në rastin konkret. 
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Në këtë kuptim, po ligji na detyron që të bëjmë gradimin për efekt të periudhës së 

rivlerësimit, nuk mund të themi dot që meqë ngjarja është e vitit 2006, ne nuk mund ta 

konsiderojmë dot ngjarjen. 

Pretendimi që ngriti magjistrati ishte nëse kjo shkelje e evidentuar nga KPK-ja përbën 

shkelje etike apo jo, dhe për këtë, iu referuar (kam përshtypjen) ligjit të Statusit, nenit 75.     

Në fakt, magjistrati konsideroi që ne jemi organi kushtetues që duhet të bëjmë vlerësimin. 

Në fakt edhe organet e rivlerësimit janë organe kushtetuese që duhet të bëjnë përfshirë edhe 

vlerësimin etik dhe profesional. Sa kohë edhe një organ tjetër kushtetues e ka bërë këtë gjë dhe 

ligji na detyron që ne të marrim në konsideratë të gjithë dosjen dhe vlerësimin, përfshirë edhe 

vendimin e tyre, unë mund të them që Këshilli ka tagrat të rivlerësojë rivlerësuesin që është KPK 

në rastin konkret, të duhet të injorojmë një gjë që ligji e ka njohur vetë. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Toska! 

Po, zonja Shehu! 

 

Marçela Shehu: Unë jam dakord me konstatimin që bën edhe Iliri. 

Ne nuk mund t’i hyjmë më një gjëje të konstatuar dhe tashmë e provuar që ka ndodhur në 

vitin 2006. Ajo që unë mendoj dhe vlerësoj personalisht lidhur me këtë rast, vlerësoj se shkeljet e 

etikës që nuk lidhen me ushtrimin e profesionit, pra të kryera nga gjyqtari jashtë punës së tij, 

pavarësisht se konsiderohen të tilla, pasi gjyqtari duhet të ketë një etikë të lartë si në punë ashtu 

edhe jashtë punës, unë mendoj që këto shkelje nuk mund të shërbejnë si burim vlerësimi për t’u 

konsideruar gjatë vlerësimit profesional të gjyqtarit. Unë mendoj që nëse këto shkelje ekzistojnë 

si të tilla, atëherë ato duhet të referohen dhe duhet të ndiqen përmes një procedimi disiplinor. Por 

në vlerësimin tim nuk mund të jenë objekt i vlerësimit profesional të një gjyqtari. Kështu që unë 

jam dakord me propozimin e zonjës Kadi, por me argumentin që sapo bëra. 

 

Brunilda Kadi: Në fakt, argumenti ishte njësoj. 

Atë diskutimin që unë bëra me 2006. E lidha dhe thashë, nëse Këshilli vlerëson që do ta 

marrë në konsideratë, atëherë ai duhet të penalizohet edhe për 2019-ën sepse në fund të fundit në 

2019-ën u zbulua. Edhe nga organet e rivlerësimit është zbuluar në 2019-ën. Në qoftë se e lidhim 

me zbulimin, atëherë hajde t’i referohemi zbulimit. Në qoftë se e lidhim me ngjarjen, është e 
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2006-ës. Por unë them që nuk ka shkelje të etikës në punë nisur nga Metodologjia që ne kemi 

miratuar, që është e qartë, ezauruese. Kam përshtypjen, atë që tha Marçela, për pjesën që unë 

votoj për të propozuar pikëzim tjetër, është e njëjtë. Që mos të ngatërrohemi. Nuk është shkaku i 

votimit tim 2006-ta e tutje sepse atë e bëra si parantezë dhe e sqarova në lidhje me vlerësimin e 

2019-ës. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Kadi! 

Po, zoti Bici, fjala për ju! 

 

Medi Bici: Për ta sqaruar këtë çështje, them se jam një nga ata që mund ta sqarojë më 

mirë. 

Gjykatat e krimeve të rënda u krijuan në 2004 dhe zoti {...} nuk e ka marrë vetë kredinë, 

kredinë ia kanë dhënë. Të gjithë gjyqtarët e gjykatës së shkallës së parë që kanë qenë emëruar në 

vitin 2004, kush ka dashur e ka marrë këtë kredi. Kështu që nëse do të ishte fjala për t’i 

procedurat këto, duhet t’i hetonte të gjithë gjyqtarët për marrje kredie. Jam dakord me qëndrimin 

që mban Marçela dhe Bruna, kjo nuk përbën shkelje etike. Gjithashtu, ai ka pasur dy vlerësime të 

tjera “Shumë mirë”. Këto kisha për të thënë. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Bici! 

Po, Alban! 

 

Alban Toro: Në kundërshtim me opinionin e Marçelës në mendimin që shkelja që ka 

konstatuar KPK-ja nuk është e tillë që të meritojë vëmendjen apo masë disiplinore për këtë pjesë. 

Por duke qenë që gjyqtari është i mbërthyer në disa rregulla standarde dhe të rrepta, ku ai duhet 

të refkletojë në çdo rast respektimin e ligjit sepse është përfaqësues i pushtetit gjyqësor dhe 

meriton vlerësimin e publikut, dhe që ky vlerësim të mos cenohet, ai duhet që në çdo hap brenda 

apo jashtë aktivitetit gjyqësor, të respektojë ligjin në mënyrë rigoroze, kjo jo vetëm sipas 

Parimeve të Bangalorit, por mbi të gjitha edhe tek neni 8, tek parimet themelore të pavarësisë së 

gjyqësorit që ka konsideruar si pjesë të pavarësisë së gjyqësorit, i cili në nenin 8 thotë që gjyqtari 

gjithmonë duhet të sillet në atë mënyrë për të ruajtur dinjitetin e zyrës së tyre dhe paanshmërinë 

dhe pavarësinë e gjyqësorit.  Pra ka një detyrim konstant të tij që në të gjithë jetën profesionale, 
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personale, individuale, të reflektojë tek individët të cilët ka kontakt, vetëm respektim ndaj ligjit. 

Kështu, në këtë kuadër, duke mos qenë objekt i një mase, pra aq të rëndë sa të meritojë një mase 

disiplinore, por është e tillë që cenon ato vlera të etikës të cilat normalisht konsiderohet e 

pacenueshme në raste promovimi dhe në këtë kuadër, relatorja ka pasqyruar pikëzimin përkatës 

duke dhënë edhe vlerësimin. Kështu që besoj nuk ka vend për të ndryshuar ai vlerësim apo për të 

propozuar një rritje të mëtejshme sepse mendoj që është i drejtë dhe i bazuar. Faleminderit!  

  

Maksim Qoku: Po, zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Marrë shkas edhe nga ajo që referoi zoti Bici, ndoshta ka një 

keqkuptim. Nuk ka shkelje etike për shkak se ka marrë në mënyrë të paligjshme një kredi, si 

gjyqtar i krimeve të rënda, dhe duhet të penalizohen të gjithë gjyqtarët. Shkelja e etikës konsiston 

në faktin që gjyqtari ka paraqitur në bankë, për efekt të provimit të kredisë një deklaratë noteriale 

që nuk përputhet me të vërtetën dhe e ka pranuar vetë që atë deklaratë noteriale, babai i tij e ka 

bërë sepse i duhej për kredinë. As nuk janë dhënë dhe as nuk janë marrë 5 milion lekë të 

padeklaruara. Këtu qëndron shkelja e etikës që një organ kushtetues e ka konstatuar që nuk është 

e tillë që të përbëjë shkelje disiplinore, e ka konstatuar që nuk është e tillë që mund të sjellë 

shkaqe për largim nga puna, por e ka konstatuar veprim sipërfaqësor dhe të pamenduar mirë të 

gjyqtarit. Nëse këtë do ta quajmë apo nuk do ta quajmë çështje të etikës në punë, hajde ta 

diskutojmë. 

 

Brunilda Kadi: Atëherë edhe unë dua të theksoj diçka, thjeshtë tej ky diskutimi, sa i 

detyrueshëm është për neve vendimmarrja e një organi tjetër kushtetues Komisioni i Pavarur i 

Kualifikimit. Organet e rivlerësimit e shikojnë etikën në atë kuadrin e vlerësimit të tyre dhe 

vlerësimi i tyre është terminal, o e shkarkon nga puna gjyqtarin, o e lë në punë. Kështu që unë 

mendoj se vendimi në asnjë lloj aspekti nuk është detyrues për neve. Ne e kemi të përcaktuar në 

ligj. E kemi detajuar në Metodologji dhe ne kemi guxuar dhe e kemi arsyetuar që etikën e 

gradojmë, kështu që edhe për këtë lloj arsye, përveçse e ka në Kushtetutë të përcaktuar se ku 

ndërhyn Komisioni i Pavarur i Kualifikimit - po ta kishte konsideruar shkelje, ta kishte shkarkuar 

ose ta kishte referuar diku tjetër, ose le të thoshte që është shkelje disiplinore por është 

parashkruar – por në momentin që e ka kualifikuar, domethënë që ai e ka etikën të pastër sepse 
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gjyqtari që s’e ka etikën të pastër, shkarkohet, siç ka bërë në rastet e tjera. Gradimin ia bëjmë ne 

dhe gradimin do t’ia bëjmë sipas Metodologjisë që kemi miratuar, që e ka qartazi dhe ezauruese. 

Të gjithë kemi rënë dakord çfarë do të thotë etikë në punë. Nuk po e lexoj tani, se s’dua t’i marrë 

kohën askujt. Gradimin që guxuam ne ta pikëzojmë sepse ka qenë një dilemë shumë e madhe kur 

ne kemi miratuar Metodologjinë, që do ta gradojmë apo jo etikën. Se nuk e di se si mund të 

gradohet etika? – njeriu o ka, o s’ka etikë. Por ramë dakord që ta bëjmë këtë gjë.  

Në momentin që organi i nderuar kushtetues e ka kualifikuar dhe ka thënë që ti je i 

përshtatshëm të jesh gjyqtar i asaj gjykate, unë mendoj që ai meriton të marrë maksimumin e 

pikëve në etikë.   

   

Maksim Qoku: Fjala për ty Erjon! 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit, zoti Kryetar i seancës! 

Ndaj të njëjtin qëndrim me znj. Kadi sa i përket pyetjes nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 

detyrimin të marrë për bazë vlerësimin që ka bërë KPK-ja. Por qëndrimi im ka të bëjë me 

periudhën e vlerësimit. Jo më kot, periudha e vlerësimit 2013-2016. Në qoftë se do mbanim 

parasysh një veprimit të gjyqtarit të vitit 2006 përjetësisht, për sa kohë ai do të jetë në ushtrimin 

e detyrës së gjyqtarit, kjo do ta ndjekë atë përgjatë gjithë kohës dhe do të penalizohej në vijimësi, 

që bie ndesh me parimet themelore të së drejtës.  

Së dyti, nuk ndaj të njëjtin qëndrim me zotin Toska sa i përket veprimeve të kryera nga 1 

janari i 2006-ës e në vijim, për shkak se ‘lex specialis’ për neve është ligji “Për statusin e 

gjyqtarit”, jo ligji që është ‘lex specialis’ për organet e rivlerësimit. Prandaj, unë mendoj, që në 

rastin konkret, gjyqtarit nuk duhet t’i konsiderohet si shkelje e etikës veprimi i kryer në vitin 

2006. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Fjala për ju zoti Toska! 

 

Ilir Toska: Meqenëse Erjoni më përmendi. 

Unë në fakt referova tek ligji i Rivlerësimit për të treguar kush është periudha e 

rivlerësimit. Ligji ka pranuar që si rregull është periudha 3-vjeçare dhe ne tek Rregullorja jonë 

kemi konsideruar periudhën 2013-2016. Po ashtu thashë që tek ligji i Rivlerësimit ka parashikuar 
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mundësinë e zgjatjes së kësaj periudhe nga 1 janari 2006. Në fakt nuk ishte kjo referenca që unë 

bëra sa i përket vlerësimit të gjyqtarit. Referenca është tek ligji i Statusit, neni 171, pika 5. Neni 

171, pika 5 referohet pikërisht që Këshilli bën gradimin mbi bazën e dokumentacionit të 

konsideruar nga komisionet në organet e rivlerësimit, për periudhën përkatëse që është bërë 

vlerësimi. Mund të ndodhë që gjyqtarit t’i jetë bërë vlerësimi profesional dhe etik për periudhën 

3-vjeçare 2013-2016, por mund të ketë edhe ndonjë gjyqtar që kjo periudhë të jetë shtrirë. Rasti 

konkret thashë, që kjo periudhë për zotin{...} është shtrirë përtej 2013-2016. Gjithsesi, ne sipas 

ligjit duhet të konsiderojmë periudhën e rivlerësimit, që praktikisht ka rezultuar përtej 3-vjeçarit. 

Jemi të detyruar nga neni 171, pika 5. Prandaj thashë që ne jemi ata që do duhet ta konsiderojmë 

atë gjetje apo atë fakt që ka evidentuar Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.  

Sa i përket vlerësimit ‘ka apo s’ka shkelje’, kjo është një çështje tjetër. 

Komisioni ka konsideruar që nuk ka shkelje disiplinore. Është një gjë e ndryshme nga 

shkelje etike. Shkeljet disiplinore janë ato që përcaktohen në mënyrë të shprehur nga ligji, që 

janë shkelje etike, por ka edhe shkelje të tjera etike që nuk janë shkelje disiplinore. 

Sa i përket vlerësimit tonë, do duhet të konsiderojmë këtë moment. Kaq ishte ajo që 

thashë unë. 

 

Brunilda Kadi: Për këtë që sapo tha Iliri, që të kuptohet edhe logjika e asaj që po flasim. 

Ricitimi i vitit 2006 nuk ishte e nevojshme, se kur unë fola, e thashë vetë këtë gjë dhe 

citova edhe dispozitën e ligjit 84, pra jemi dakord që rivlerësimi e shtrin verifikimin.. 

Ilir Toska: Të lutem, se po më drejtohesh mua.  

Erjoni më kundërshtoi dhe u përpoqa të shpjegoja atë që thashë më parë. 

Brunilda Kadi: Dakord. Ka një lidhje ajo që dua të them. 

E thashë vetë, që vlerësimi e shtrin periudhën deri në 1 janar 2006, por siç edhe thashë 

tek fjala pak më përpara, objekti i verifikimit nga organet e rivlerësimit ka të bëjë me etikën që të 

çon në shkarkim dhe ata konkluduan që nuk është. Ndërsa, të referohej që vlerësohej për aftësinë 

profesionale, kjo cenon parimin e sigurisë juridike, të nderuar. Sepse, 2006-ta që ka ndodhur 

ngjarja, është hetuar një herë nga organi po kushtetues, që ishte Këshilli i Lartë i Drejtësisë, dy 

herë kjo periudhë, dhe nuk i ka rezultuar që ka pasur probleme. Si mundet kjo? Kjo cenon 

haptazi parimin e sigurisë juridike. Për etikën profesionale për vlerësimin në këtë aspekt që ne 
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jemi duke e bërë, kjo periudhë ka kaluar një herë. Kështu që unë nuk mendoj se mund t’i 

referohemi.  

 

Brikena Ukperaj: Bruna, mund të bëj një pyetje? 

Nëse do të kishte një shkelje që do cenonte integritetin e gjyqtarit e ndodhur në 2003-

shin, çfarë do i thoshim ne? Ka qenë në 2003-shin dhe do vazhdosh të jesh? 

Brunilda Kadi: S’e kuptova. 

Brikena Ukperaj: Në qoftë se në vitin 2006, 2007 ka një sjellje që dukshëm cenon 

integritetin e gjyqtarit, çfarë dot t’i thoshim sot në 2021-shin? Bëhet fjalë për fakte të zbuluara 

rishtazi, që nuk e dinte asnjëri, çfarë do t’i thoshim? 

Brunilda Kadi: Në qoftë se cenohet integriteti, ai duhet të shkarkohet nga detyra njëherë, 

jo te vlerësohet. Këtë debat ne e kemi bërë që kur kemi miratuar Metodologjinë, pra që s’ka 

kuptim të pikëzohet integriteti dhe etika.  

Brikena Ukperaj: Atëherë do t’ia marrësh parasysh edhe pse ka ndodhur në 2006-ën. 

Brunilda Kadi: Jo, jo! – e çoj për procedim disiplinor. Dhe nëse është parashkruar, nuk 

kam çfarë i bëj.     

Brikena Ukperaj: Ne kemi bërë matjen e shkallës së etikës dhe nuk kemi folur ne për 

shkelje etike. Kur bëhet fjalë për shkelje etike ai shkon patjetër... 

Brunilda Kadi: Atë thashë unë Brikena. 

Brikena Ukperaj: Ndërsa shkallëzimi që i kemi bërë ne etikës ka të bëjë me sa cenohet 

etika e gjyqtarit, por deri në kufirin që ajo nuk përbën përgjegjësi disiplinore. 

Brunilda Kadi: E kuptoj! Dhe për këtë aspekt ai është vlerësuar nga Këshilli i Lartë i 

Drejtësisë dy herë. 

Brikena Ukperaj: Po nuk është vlerësuar sepse janë fakte të reja të cilat nuk janë marrë 

parasysh. 

Brunilda Kadi: Ne mund të na dalin edhe fakte të reja nga viti 2000. 

Brikena Ukperaj: Periudha e vlerësimit 2013-2016 është periudhë për sa i përket 

vlerësimit profesional të gjyqtarit që marrim në kuadër të vendimeve gjyqësore. Për sa i përket 

çështjeve të etikës dhe integritetit nuk ka kufi. 

Brunilda Kadi: E thashë! E thashë unë! 
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Por nëse objekti i organeve të rivlerësimit është që e shkarkon ose jo gjyqtarin, pjesa 

tjetër që e ka lënë dhe thotë të shikohet për vlerësimin profesional, unë them që kjo gjë nuk bëhet 

sepse cenon parimin e sigurisë juridike. Për këtë pjesë gjyqtari është vlerësuar njëherë, për 2006-

ën kur ka ndodhur episodi, ai është vlerësuar njëherë (si tek vlerësimi 2005-2006 dhe 2007-

2009). Unë mendoj që në qoftë se zbulohet një ngjarje dhe gjyqtari ka 20 vjet në sistem, ti nuk 

mund ta penalizosh për një ngjarje para 20 vjetësh; sepse çfarë do bëhet me vendimet që ka 

dhënë ky gjyqtari pa integritet? Fakti që organet kushtetuese që kanë qenë në drejtimin e sistemit 

të drejtësisë nuk e kanë zbuluar ose nuk e kanë konsideruar të rëndësishme këtë, do të thotë që e 

kanë certifikuar atë gjyqtar që e meriton të jetë aty ku është. 

Unë këtë vlerësim kam. Këtë arsyetim kam. I qëndroj propozimit. 

 

Marçela Shehu: Shumë shkurt, sepse Albani e filloi fjalën e tij duke kundërshtuar atë që 

unë thashë. 

Në fakt unë nuk thashë atë që Albani përsëriti. Unë e nisa fjalën time duke thënë që 

sigurisht që gjyqtari duhet të ketë një figurë shumë të lartë etike dhe morale si në punë ashtu 

edhe jashtë punës, por shkeljet e etikës jashtë punës do të konsiderohen, në vlerësimin tim, 

përgjatë një procesi disiplinor, dhe nuk mund të jenë burim i vlerësimit profesional. Nuk thashë 

që gjyqtari duhet të ketë etikë në punë, ndërsa jashtë pune është i lirë dhe të bëjë çfarë të dojë, 

përkundrazi. 

 

Fatmira Luli: Kompetencë të vetme për të bërë gradimin e një magjistrati e ka Këshilli i 

Lartë Gjyqësor dhe nuk e ka KPK-ja. Kështu që, ne po ushtrojmë të drejtën tonë legjitime. Ai ka 

pasur detyrë vetëm ta kualifikojë ose ta shkarkojë. Kjo pjesë na takon ne, dhe janë të tepërta 

diskutimet. Ta hedhim në votim. 

 

Maksim Qoku: Edhe zoti Hallunaj ka diçka. 

Dritan Hallunaj: Atëherë, unë faktikisht u rezervova që të marrë fjalën, për shumë arsye, 

për t’u shprehur sot në lidhje me magjistratin, të cilin kam pasur fatin ta kem në krah dhe të kem 

punuar me të në një trup gjykues për një periudhë mbi 10-vjeçare. Jam në dijeni të shumë gjërave 

që kanë të bëjnë me veprimtarinë e tij në punë në ushtrimin e funksionit të tij si gjyqtar, por edhe 

në dijeni të aktivitetit akademik të magjistratit{...}.  
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Dua ta filloj nga pjesa e kredisë. Unë kam qenë një nga këto përfitues të asaj kredie, që 

Këshilli i Ministrave ka akorduar gjyqtarëve të krimeve të rënda, në zbatim të ligjit që ne kishim 

në atë kohë, i cili detyronte Këshillin e Ministrave që të siguronte kredi për strehim, si një  ndër 

pikat e tjera, të cilat nuk u realizuan. Kanë qenë mbi 10 pika (për mbrojtjen familjare, personale, 

sigurimet e ndryshme). Kjo ka qenë një dhe si e tillë, gjyqtari por edhe unë, kemi përfituar këtë 

kredi.  

Në atë kohë, kur kemi vajtur në bankë për ta marrë kredinë, na është kërkuar edhe një 

dokument i tillë. Në shpjegimet që thotë gjyqtari...  

Nuk ka nevojë të lëvizësh kokën sepse kështu ka ndodhur (zoti Hallunaj i drejtohet një 

anëtari).      

Unë e kam përjetuar vetë. Na kanë thënë që na sill një akt që këtë shumë, këtë kredi do ta 

marrësh për shtëpi dhe normalisht unë kam marrë kontratën që kam bërë me firmën. Edhe 

gjyqtarit i është kërkuar një gjë e tillë.  

Me këtë pjesë jam njohur tek aktet që janë parashtruar. Gjyqtari ka bërë një kontratë me 

babain e tij, të cilën e ka pranuar që është një kontratë nul, pa efekt dhe që nuk ka ndikuar tek 

përcjelljet e bankës, nuk ka ndikuar tek këstet e kredisë, nuk ka mashtruar bankën, nuk ka 

mashtruar asnjeri.  

Por përsëri vijmë tek pjesa që sot po bëhet gradimi i një gjyqtari që kandidon për të 

shkuar në Gjykatën e Lartë. Duke e marrë në këtë kontekst, duke parë edhe angazhimin e këtij 

gjyqtari, angazhimin që ka pasur ky gjyqtar gjatë punës së tij si gjyqtar në atë gjykatë; 

angazhimin e tij në zgjidhjen e situatave që kemi pasur atje kur unë kam qenë pjesë e asaj 

gjykate; angazhimin e tij në mbledhjet e mëngjesit, bashkëpunimin e tij me çdo koleg gjyqtar; 

angazhimin e tij në jetën akademike ku ka titullim Doktor; angazhimin e tij në konferencat e 

ndryshme, duke mos harruar edhe gjykimet që janë parësore (kemi pasur edhe gjykimet e 

çështjeve), unë çmoj dhe vlerësoj që rasti që evidentohet është një rast i veçuar, është një rast që 

nuk ka të bëjë fare me etikën, pasi për mendimin tim është gjyqtari ‘model’ që ne duhet të 

vlerësojmë.  

Nuk dua të zgjatem shumë. Unë bashkohem me atë që tha zonja Kadi për pjesën e shtimit 

të pikëve tek pjesa e etikës. Faleminderit! 

 

Ilir Toska: Do e vazhdoj aty ku e la Tani. 
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Kam përshtypjen që Këshilli, e tha edhe Fatmira, do duhet të bëjë vlerësimin. Është 

Këshilli organi kushtetues që duhet ta bëjë vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve. E 

gjithë dilema fillestare ishte a duhet ta përfshijmë në trajtim edhe episodin që përmendet në 

vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që sipas Komisionit është një çështje që lidhet 

me etikën.  

Në vlerësimin tim fillestar ju thashë që do duhet ta përfshijmë sepse është vetëm ligji që e 

ka përcaktuar këtë gjë. Është vetë ligji që e ka shtrirë periudhën, përfshirë edhe vlerësimin etik 

dhe profesional të magjistratit, sipas ligjit të Rivlerësimit. Këtë e ka bërë Kushtetuta në fakt dhe 

ne jemi detyruar, pavarësisht faktit që mund të ketë pasur vlerësime të mëhershme, do duhet të 

bëjmë gradimin dhe gradimi përfshin o periudhën trevjeçare të fundit ose edhe në rast se 

periudha e rivlerësimit është shtrirë përtej kësaj.  

Duke ardhur tek episodi, vlerësoj që të gjithë ne do duhet të vlerësojmë episodin. A ka 

shkelje etike? Nëse po, a do duhet të vlerësojmë magjistratin duke konsideruar si shkelje etike.  

Nisur nga rrethanat që vetë magjistrati ka parashtruar tek kundërshtimet e tij, ku në 

pikëpamje të tij, duket se ka qenë i detyruar prej një institucioni bankar për të marrë një kredi 

bankare që ia kishte akorduar shteti, referuar edhe situatës përtej magjistratit, pra që paska qenë 

për të gjithë magjistratët e tjerë, që në të njëjtat kushte, për ta përfituar atë kredi, do duhet të 

plotësonin disa dokumente që kërkoheshin nga banka, mund të konsiderojmë a ka apo nuk ka 

shkelje etike. Por jo të injorojmë faktin që këtu ka një ngjarje dhe për vetë kohën që ka ndodhur, 

do duhet ta injorojmë dhe mos ta vlerësojmë. 

Sa i përket rrethanave të situatës që përmend magjistrati në lidhje me atë që konsiderohet 

si shkelje etike nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, sa kohë ne jemi organi kushtetues që do 

duhet ta bëjmë këtë vlerësim, unë ndaj një qëndrim të ndryshëm, duke menduar që magjistrati 

nuk ka bërë një veprim të atillë që të vërë në diskutim etikën e tij qoftë në aspektin e punës, qoftë 

dhe përtej saj. Mbase do duket sikur ne tani do biem në kundërshtim me përfundimet që ka 

arritur Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Në fakt, kjo pjesa e të vlerësuarit të fakteve, sa i 

përket vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve është një çështje që ekskluzivisht Kushtetuta 

ia ka dhënë Këshillit, kështu që unë ju ftoj të diskutojmë në këtë aspekt. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Në fakt ne në këtë aspekt diskutuam. 
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Brunilda Kadi: Atëherë, unë Brikena kam të njëjtën pyetje, sepse ne këtu jemi tek 

vlerësimet e para dhe janë shumë të rëndësishme sepse përveçse janë për kandidatët e Gjykatës 

së Lartë, do vendosim ca piketa, ca standarde. 

Ju më bëtë pyetjen mua në qoftë se zbuloj tani diçka që cenon integritetin e gjyqtarit para 

shumë vitesh, atëherë unë po bëj një pyetje: Në qoftë se në 2023-shin zbulohet një ngjarje që 

cenon etikën e gjyqtarit dhe ka ndodhur ta zëmë në 2019-ën. Ka ndodhur, por ne nuk e zbuluam 

dot Do zbulohet pas 3 vjetësh kur t’i bëjmë vlerësimin dhe është një ngjarje që mund të ndikojë 

në vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit. Ngjarja do të zbulohet gjatë 2023-shit kur atij do 

t’i bëhet vlerësimi tjetër. Çfarë do ndodhë në këtë rast? Quhet ngjarje e gjykuar?  

Brikena Ukperaj: Meqenëse nuk iu përgjigje pyetjes, po i përgjigjem unë pyetjes tënde? 

Se nuk iu përgjigje pyetjes time. 

Brikena Ukperaj: Unë t’u përgjigja dhe thashë jo sepse në qoftë se zbulohet tani dhe ai 

për atë periudhë është vlerësuar një herë, unë them jo. Është gjë e gjykuar ajo. Në atë kuptim. 

Sepse është e njëjta gjë. Apo meqenëse vlerësimin e ka bërë atëherë Këshilli i Lartë i Drejtësisë 

nuk quhet? Ku ndryshon? 

Brikena Ukperaj: Aspak! Ai vlerësim është bazuar mbi një burim provash të ndryshme 

nga ky vlerësimi që bëhet më pas. Janë rrethana të reja. 

Brunilda Kadi: Pra këto burimet e tanishme janë më të mira se të atëhershmet?  

Brikena Ukperaj: Edhe një herë. Kjo ndodh në proces gradimi. E gjitha kjo ndodh në 

proces gradimi sepse na vjen një dosje me të dhëna që përbëjnë prova sepse ligji thotë që 

përbëjnë prova. 

Brunilda Kadi: Brikena, pyetja nuk ishte kjo. Pyetja nuk ishte që a është burim prove 

dosja e KPK-së? Jo! – ishte tjetër debati. Nëse zbulohet më vonë ngjarja.  

Brikena Ukperaj: Çdo cenim i vlerave të etikës mund të përbëjnë shkelje disiplinore ose 

mund të jetë e tillë që mund të përbëjë shkak që ta marrësh në vlerësim për efekt të vlerësimit 

etik dhe profesional sepse nuk mund të ketë sjellje jo etike nga ana e gjyqtarit që asnjë organ nuk 

i merr parasysh. Nuk mund të ketë.  

Nga momenti kur sjellja e gjyqtarit nuk përbën shkelje etike që duhet në kuadër të një 

procedimi disiplinor, atëherë është Këshilli ai organ që e merr në vlerësim dhe thotë “ka cenim të 

vlerave të etikës në këtë rast?” 

Brunilda Kadi: Jo, jo! –nuk ishte kjo pyetja Brikena. 
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Të lutem, se do vendosim ca piketa. 

Pyetja ishte identike me atë që më bëtë juve. 

Pyetja ishte e tillë: Nëse në 2023-shin zbulohet një ngjarje, një episod, i cili ka vlerë për 

t’u marrë parasysh për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit, ndërkohë ai ka një vlerësim në 

2019-ën dhe kjo ngjarja nuk ishte zbuluar dhe është vlerësuar “Shkëlqyeshëm”, a do ndikojë kjo 

në vlerësimin e 2023-shit. 

Brikena Ukperaj: Etika nuk parashkruhet asnjëherë. 

Brunilda Kadi: Pra do merret parasysh. 

Brikena Ukperaj: Në qoftë se nuk është konsideruar, do konsiderohet. 

Brunilda Kadi: Pra do ndikojë? Do t’i merret parasysh në 2023-shin edhe pse ai është 

vlerësuar një herë në 2019-ën për këtë ngjarje e cila nuk është zbuluar? Kjo është përgjigja? Do 

merret. Në rregull! 

 

Ilir Toska: A t’i përgjigjem Brunës? 

Përgjigja ime do të ishte, që ta kemi atë rastin, të diskutojmë dhe vendosim.  

Vendosim për këtë që kemi dhe mos të shpërndahemi. 

 

Maskim Qoku: Të them edhe një gjë unë? 

Pyetjen që ngriti Bruna dhe që unë e kam ngritur në mbledhjet e para kur ka qenë 

problemi për qëndrimin e KLGJ-së ndaj një institucioni tjetër (ILDKPI-ja), kemi thënë që cili 

është raporti që qëndron institucioni ynë përkundrejt të tjerëve (kundrejt vendimmarrjes së tyre). 

Kjo më përputhet me logjikën e Erjonit që “le lex specialis derogat legi generali”, që do të thotë 

“për problemin e statusit ekskluzivisht është Këshilli i Lartë Gjyqësor që shprehet dhe ka 

vendimmarrjen”. Kështu që unë besoj, në këtë këndvështrim, ne nuk e cenojmë atë çka vendosur 

ai organ, por ne jemi ekskluziv në lidhje me vlerësimin e një magjistrati dhe këndvështrimin që e 

shohim çështjen nuk është se kundërshtojmë vendimmarrjen e tyre. Këtu përmend, e disa herë, 

cenimin e parimit të reciprocitetit, që me sa e dimë ne të gjithë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka 

qenë organ kushtetues, ka pasur dy vlerësime 2005-2006 dhe 2007-2009 dhe KPK-ja nuk i ka 

marrë parasysh si organ kushtetues, megjithëse ai ka qenë ekskluziv në vlerësim; kështu që në 

këtë kuptim mbaj edhe unë qëndrimin që ne nuk është se po cenojmë vendimin e KPK-së në 
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lidhje me faktin, por jemi në të drejtën ekskluzive, jemi në kompetencën tonë për të vendosur në 

lidhje me vlerësimin për sa i përket etikës së magjistratit.  

Nëse nuk kemi gjë, atëherë e hedhim në votim propozimin e ardhur nga Bruna.  

 

Brikena Ukperaj: Vetëm një gjë Maksi. 

Secili të thotë një argument sepse më duhet ta mbaj shënim për ta reflektuar në 

projektraport. U diskutua shumë.   

 

Brunilda Kadi: Ta them dhe një herë unë përpara se të hidhet në votim. 

Shkurtimisht: 1. Për mua veprimi nuk përbën cenim të etikës në punë sipas Metodologjisë 

që ne kemi miratuar; 2. Periudha për mua është vlerësuar në vlerësimet e mëparshme që ka 

gjyqtari dhe rivlerësimi edhe një herë tjetër do të cenonte parimin e sigurisë juridike.    

 

Brikena Ukperaj: Edhe diçka tjetër. Mendoni që duhet të referohet tek ILD-ja për 

procedim disiplinor? 

 

Brunilda Kadi: Unë e thashë. Për mua është i parashkruar si procedim disiplinor. Është 

13 vjet dhe është dukshëm i parashkruar. 

 

Ilir Toska: Unë mendoj që Këshilli do duhet ta konsiderojë atë rrethanë sepse është 

brenda periudhës së gradimit. Kam mendim të ndryshëm sa i përket a është shkelje etike apo jo. 

Nuk konsideroj që është shkelje etike referuar rrethanave të rastit. 

Nuk e di çfarë do votojmë?! 

Do votojmë një propozim konkret sa i përket pikëve apo doni të votojmë propozime 

konkrete sa i përket argumenteve? E para, do duhet të biem dakord nëse ka vend për t’u 

ndryshuar. Nëse do duhet të votoni rast pas rasti çdo propozim, votojeni sepse unë s’mund të 

votoj sepse unë nuk jam dakord me arsyetimin e Brunës. 

 

Brikena Ukperaj: Raporti përfundimtar do përmbajë edhe shpjegime. Kështu që duhet të 

shkruhet ajo çfarë vendos shumica. 
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Ilir Toska: Unë mendoj që do duhet ta vlerësojë dhe gjithsekush nëse mendon që duhet ta 

vlerësojmë atë episod, duhet të japë opinionin e tij, ka shkelje etike apo s’ka. Prandaj ju thashë 

që ju ftoj për këtë. 

Nëse të tjerë mendojnë që këtu s’duhet folur fare, për një arsye ose tjetër... 

 

Maksim Qoku: Atëherë, të votojmë që këtë pastaj të kalojmë tek pikëavarazhi? 

 

Brunilda Kadi: Ilir, që ta kuptoj edhe unë se mbase s’të kuptova. 

Për variantin që argumentoni juve. Ju thoni që episodi nuk cenon etikën në punë? 

Ilir Toska: Unë them që episodi do duhet të shqyrtohet nga Këshilli. Episodi do duhet të 

trajtohet nëse ka apo jo shkelje etike, dhe në varësi të rrethanave se si ka ndodhur ai episod, unë 

vlerësoj që nuk ka shkelje etike. Ju e injoroni dhe thoni që nuk duhet ta vlerësojmë. Dhe dyta, 

thoni që kjo sjellje etike nuk është shkelje e etikës sipas Metodologjisë.  

Në fakt nuk është e njëjta gjë me atë që po them unë. 

 

Brunilda Kadi: Atëherë unë them që të hidhet në votim propozimi për të ngritur pikët, 

pastaj hedhim në votim argumentet. 

(Disa nga anëtarët janë të mendimit që fillimisht duhet të votohen argumentet.) 

Mirë, atëherë, hedhim argumentin më ekstrem, që është periudha. 

   

Ilir Toska: Nëse biem dakord shumica që ka vend për të ndryshuar, okej, hajde 

diskutojmë kush është argumenti. Mbase shumica thotë që nuk ka vend për të ndryshuar. 

 

Brikena Ukperaj: Secili mund të votojë dhe të thotë edhe argumentin me dy fjali. 

Argumenti që merr më shumë vota, ai do shkruhet. Kjo s’diskutohet. Ata që kanë mendim 

paralel, do bëjnë mendim paralel. 

 

Maksim Qoku: Ndryshimin e pikëzimit? 

Brikena Ukperaj: Ndryshimin e pikëzimit dhe të thonë dhe argumentin. 
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Maksim Qoku: Hedhim në votë për sa i përket propozimit për kriterin e tretë “Etika dhe 

angazhimi ndaj vlerave profesionale”.  

Nënndarja “Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion”, nga 28 pikë dhënë nga relatori, 

propozohet që të vlerësohet “shumë e lartë” me 35 pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord, me argumentin që nuk po e përsëris. 

Dritan Hallunaj: Pro, me argumentin që tha zoti Toska. 

Ilir Toska: Dakord, me arsyetimin që thashë. 

Alban Toro: (nuk dëgjohet vota.) 

Fatmira Luli: Pro, me arsyetimin e zotit Toska. 

Marçela Shehu: Dakord, duke vlerësuar që episodi i vendosur në vendimin e KPK-së 

nuk mund të përbëjë burim vlerësimi për sa i përket vlerësimit profesional për shkak gradimi që 

bën Këshilli. 

Erjon Muharremaj: Pro, me të njëjtin arsyetim që përdora gjatë diskutimit tim 

Brikena Ukperaj: Kundër, në cilësinë e relatores dhe i qëndroj mendimit që fakti i 

konstatuar duhet të merret parasysh, është brenda periudhës së vlerësimit dhe në vlerësimin tim, 

pavarësisht se nuk përbën shkelje disiplinore, është një rrethanë që cenon shkallën e etikës së 

gjyqtarit dhe për këtë arsye i qëndroj pikëzimit me 28 pikë. Jam kundër propozimit për 

ndryshimin e pikëzimit maksimal. 

Medi Bici: Pro, sepse kjo periudhë nuk duhet të përshijë vitin 2006 në vlerësimin që 

bëjmë për gradimin e gjyqtarit {...}, gjithashtu kam mendimin që shkelja që ka bërë nuk përbën 

fare shkelje etike. E thashë edhe një herë, ai nuk ka bërë kërkesë për të marrë kredi, por kredinë e 

kanë dhënë në bllok, të gjithë Gjykatës së Krimeve të Rënda.    

 Maksim Qoku: Dakord, me arsyetimin që parashtrova, që përputhet me arsyetimin e 

Erjonit.  

 

 Brikena Ukperaj: Arsyetimi që mori më shumë vota është Iliri, Dritani dhe Fatmira. 

 Aty do arsyetohet që do përfshihet në periudhën e vlerësimit, por organi bën një vlerësim 

të pavarur nga KPK-ja dhe konstaton që kjo nuk është sjellje që ndikon në matjen e etikës së 

gjyqtarit.  

 

 Maksim Qoku: Duke i shtuar 7 pikë këtij kriteri, vlerësohet me 35 pikë. 
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 Ka më propozime dhe debate? 

 Për sa i përket kriterit të parë, duke qenë që nuk u bënë ndryshime, kalojmë në votim 

kriterin e parë “Aftësitë profesionale”, vlerësimi “Shkëlqyeshëm”, 98 pikë. 

  

Ilir Toska: Magjistrati ngriti pretendimet për ndryshimin e pikëzimit të projektraportit sa 

i përket një treguesi...  

(Ndërhyn zonja Ukperaj nuk dëgjohet fjala e zotit Toska). 

Brunilda Kadi: Ai edhe për etikën nuk kërkoi ngritje pikësh. S’ka lidhje propozimi i 

magjistratit me propozimin. 

 

(Anëtarët flasin njëherësh.) 

 

Maksim Qoku: Fakti që ne s’u shprehëm, kalojmë në votim të kriterit të parë “Aftësitë 

profesionale”. Vlerësimi është “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. 

Medi Bici: Pro. 

 Maksim Qoku: Pro. 

 Kalojmë në kriterin e dytë “Aftësitë organizative”, vlerësuar “Shkëlqyeshëm”, me 98 

pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

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

ndryshim që shkoi “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në kriterin e katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, ku kemi 

reflektimin e bërë nga relatori mbas provave të paraqitura, ndarja C, nënndarja c, pika ç, nga 0 në 

5 pikë dhe vlerësimi shkon në “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. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në vlerësimin total me “Shkëlqyeshëm” me 396 pikë. 
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Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pjesërisht dakord. 

Medi Bici: Pro. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Më kaq mbyllet shqyrtimi për vlerësimin e çështjes së parë.  

Një pushim prej 10 minutash dhe shqyrtojmë çështjen e dytë të 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 

 

PROCESVERVBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 12.02.2021) 

 

Pika 2 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 sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:12 

dhe mbaroi në orën 13:45. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Llagami. 

 

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. 

9. Magjistrati {...}. 

 

RENDI I DITËS: 

2. 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: Fillojmë me trajtimin e çështjes së dytë “Shqyrtimi i projektvendimit “Për 

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

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. Relatore Brunilda Kadi. 

 

 Brunilda Kadi: Siç jeni njoftuar për të gjithë procedurën, gjyqtari në kundërshtimet e tij 

nuk ka kërkuar të jetë shprehimisht në seancën plenare dhe ka bërë një parashtrim të 

përgjithshëm duke thënë që nëse e vlerëson Këshilli mund të paraqitem. Unë si relatore propozoj 

që nisur nga kundërshtimet, propozoj që gjyqtari të jetë prezent, duke qenë se ishte në seancën 

pararendëse, besoj se është aty. 

 

 (Futet në sallën e mbledhjes gjyqtari {...}.) 
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Maksim Qoku: Faleminderit edhe një herë zoti{...}. 

Jemi në çështjen e dytë të rendit të ditës lidhur me vlerësimin etik dhe profesional për sa i 

përket vitit 2019. Parashtrimet do të bëhen nga relatorja zonja Kadi. 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit! 

Të nderuar anëtarë! I nderuar gjyqtar! 

Unë do përpiqem që të jem koncize sepse të gjithë e njohim raportin. Edhe kundërshtimet 

që ka bërë gjyqtari brenda afateve ligjore, iu janë vënë në dispozicion të gjithë anëtarëve. Unë do 

qëndroj tek kundërshtimet e gjyqtarit, për të bërë ato sqarime që kam unë si relator. Po filloj 

duke qenë shumë sintetik vetëm tek konkluzionet.  

Në lidhje me grupkriterin “Aftësitë profesionale”, nga ana ime si relator është bërë 

propozimi që gjyqtari të vlerësohet në total me pikët 87 dhe në nivelin e vlerësimit “Shumë 

mirë”. Konkretisht:  

Për treguesin e “Njohurive ligjore”, nga ana ime është propozuar që gjyqtari të vlerësohet 

në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë (për 1Aa). 

Për treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” është propozuar 

që gjyqtari të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Për treguesin “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, është propozuar që 

gjyqtari të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke u pikëzuar me 12 pikë. 

Për treguesin “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit” është 

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

Për treguesin “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” është propozuar që të 

vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Për grupkriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit” është propozuar të vlerësohet 

në total me 87 pikë, në nivel vlerësimi “Shumë mirë”. Konkretisht:   

“Aftësia e gjyqtarit për të përballuar ngarkesën në punë”, treguesi “Respektimi i afateve 

ligjore”, nisur nga të dhënat statistikore është propozuar të vlerësohet në nivelin "mbi mesatar", 

duke u pikëzuar me 12 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke 

u pikëzuar me 5 pikë. 
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“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, propozohet të vlerësohet “shumë e lartë”, 

duke u pikëzuar me 5 pikë. 

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” vlerësohet “shumë i lartë”, duke u 

pikëzuar me 10 pikë. 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, të vlerësohet “shumë i 

lartë, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Për gruptreguesin tjetër “Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore”, “Numri mesatar i 

seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre 

joproduktive, nisur nga të dhënat statistikore dhe Metodologjisë së miratuar është propozuar që 

gjyqtari të vlerësohet në nivelin “mesatar”, duke u pikëzuar me 9 pikë.  

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, 

propozohet të vlerësohet “mbi mesataren”, duke u pikëzuar me 16 pikë. 

Për “Aftësinë e gjyqtarit për të administruar dosjet gjyqësore” e cila përbëhet nga dy 

tregues, që është “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, propozohet të vlerësohet “shumë 

e lartë”, me 5 pikë. Dhe “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes” përsëri vlerësohet 

“shumë e lartë” me 10 pikë. 

Në lidhje me grupkriterin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” është 

propozuar të vlerësohet në nivelin “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. Konkretisht: 

“Etika në punë”, 35 pikë. 

“Integriteti i gjyqtarit”, 40 pikë. 

“Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese”, niveli “shumë i lartë”, me 10 pikë. 

“Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit”, 

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

Grupkriteri i fundit që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimin profesional”, në 

total është propozuar niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm” me 93 pikë. Konkretisht e ndarë në: 

“Aftësia e komunikimit” që ka të bëjë me “Komunikimi i qartë dhe transparent me palët 

ndërgjyqëse, publikun, subjektet e tjera, të tretët”, të vlerësohet në nivelin “shumë e lartë”, me 25 

pikë. 

“Respektimi i konfidencialitetit dhe parimeve të mbrojtjes së të dhënave personale”, të 

vlerësohet në nivelin “shumë e lartë”, 15 pikë. 
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“Aftësia për të bashkëpunuar me kolegët”, “Komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët si 

dhe shkëmbimi i njohurive dhe i përvojës profesionale me ta”, të vlerësohet në nivelin “shumë e 

lartë”, 15 pikë. 

“Komunikimi dhe bashkëpunimi me administratën gjyqësore”,  të vlerësohet në nivelin 

“shumë e lartë”, 10 pikë. 

“Gatishmëria për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, konkretisht: 

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

profesionale”, të vlerësohet maksimalisht me 20 pikë. 

“Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr magjistratët e ardhshëm gjatë stazhit 

profesional dhe/ose për trajnimin e magjistratëve”, 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”, duke qenë se 

s’ka të dhëna, sipas Metodologjisë merr 3 pikë. 

“Publikimet ligjore akademike”, duke qenë se s’ka të dhëna merr 0 pikë. 

Në total vlerësimi sipas tabelës përmbledhëse është “Shumë mirë” me 367 pikë.  

Gjyqtari ka kundërshtuar vlerësimin për të gjithë treguesit ku ai ka marrë një nivel më 

poshtë se maksimalja, përveç treguesit “publikimeve ligjore” dhe “marrëdhënieve 

ndërinstitucionale”. Ndërkohë unë do ndalem tek ato kundërshtime të cilat sipas vlerësimit tim 

ndikojnë tek unë si relator për të propozuar ndryshime. Ndërsa për kundërshtimet e tjera, për 

efekt kohe, ndoshta do jetë mirë që të flasë vetë gjyqtari, që të mos përsëritet disa herë.  

Në lidhje me kundërshtimin për tre nga treguesit që kanë të bëjnë me “Aftësitë 

profesionale të gjyqtarit”, siç edhe e kam shprehur në fillim, në të gjitha vlerësimet që janë bërë 

deri tani, unë mendoj që pavarësisht kundërshtimeve të gjyqtarit, relatori dhe unë personalisht 

nuk mund të qëndroj qëndrimin sepse nuk ka të bëjë vlerësimi që ka bërë relatori, mbasi ka 

studiuar të gjitha burimet e vlerësimit, me opinionin apo kundërshtimet e gjyqtarit. E them në 

përgjithësi, por edhe në veçanti, pasi lexova kundërshtimet e gjyqtarit, unë personalisht si relator, 

nuk do propozoj ndryshime nga ajo që është propozuar.  

Për sa i përket treguesit ““Respektimi i afateve ligjore”, që kanë të bëjnë me grupkriterin 

e dytë, sipas statistikave, të cilat juve të nderuar i keni në mënyrë sintetike tek raporti analitik që 

është bërë nga nëpunësi përgjegjës, ka rezultuar që gjyqtari, sipas statistikave të dërguara nga 

gjykata, të cilat edhe gjyqtari i ka pasur në dispozicion që t’i njohë dhe studiojë, ka rezultuar që 
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janë 108 çështje, për të cilat ligji parashikon afate ligjore, dhe që i përkasin çështjeve në fazën e 

hetimit paraprak dhe kërkesave në hetimin paraprak, nga 108 dosje, ka rezultuar 16 prej tyre janë 

jashtë afatit ligjor që parashikon ligji procedural penal.  

Kur kemi miratuar Metodologjinë dhe kemi rënë të gjithë dakord, me të cilën janë njohur 

edhe gjyqtarët, është arsyetuar që për këtë tregues, duke qenë se nga statistikat është e pamundur 

të merret informacioni për të gjitha çështjet dhe është e pamundur të bëhet analizimi i secilës prej 

tyre, që pastaj, vlerësuesi, sipas Metodologjisë ta analizojë statistikën, për këtë është gjetur 

mekanizmi zgjidhës, që vetë gjyqtari, kur plotëson formularin, mbasi njihet me statistikat, ka të 

drejtën dhe mundësinë që t’i kundërshtojë dhe t’i analizojë, dhe mbi bazën e këtij kundërshtimi 

dhe analizimi, vlerësuesi do ketë mundësi që të bëjë këtë analizën.  

Nga ana e gjyqtarit, tek formulari nuk është bërë një kundërshtim i tillë dhe është dhënë 

vetëm një konsideratë e përgjithshme, që është e nivelin “shumë të lartë”, pa bërë asnjë 

kundërshtim të statistikave.  

Vlerësuesit kanë mundësi të analizojnë vetëm 6 dosje. Nga këto 6 dosje që kemi marrë, 

nuk i përkasin kësaj kategorie që mund të analizohet. Mbasi gjyqtari është njohur, ka bërë një lloj 

analize (ka numra e shifra të dosjeve dhe nuk po ndalem), ka një lloj arsyetimi nga ana e 

gjyqtarit dhe referohet në situata konkrete, dhe ka analizuar 13 çështje.  

Nisur nga një konsideratë e imja, që atë që thotë gjyqtari, unë e marrë të mirëqenë, dhe 

duke qenë se i referohet çështjeve gjyqësore, pavarësisht se gjyqtari kundërshtimet nuk i ka 

shoqëruar me akte, unë si relator vlerësoj që atë që si thotë, do ta marrë të mirëqenë. Nëse do i 

zbres këto tre çështje që ai ka analizuar, duke konsideruar që ato janë gjykuar jashtë afateve 

ligjore, për shkaqe që nuk varen nga gjyqtari. Siç e dimë të gjithë, ky vlerësim bëhet mbi bazë 

statistikash. Edhe mbasi bëjmë këtë analizën, mua si relator, më rezulton që nga 108 çështje, tani 

dalin 13 çështje jashtë afatit (duke zbritur ato që janë kundërshtuar).  

Këtu dua që të theksoj zoti gjyqtar, se në kundërshtimet tuaja, juve keni paraqitur 

rezervën tuaj, që vlerësuesi duhet t’i kishte analizuar, por besoj tani e kuptoni që vlerësuesi nuk 

kishte asnjë mundësi sesi t’i analizonte.  

Nga ana tjetër, edhe duke zbritur këto çështje, siç e kam thënë edhe herë tjetër, 

matematika është kokëfortë, 13 çështje në 108, janë më shumë sesa 10% e çështjeve të gjykuara 

jashtë afatit dhe sipas Metodologjisë, në këtë nivel vlerësohet përsëri me aq pikë sa edhe juve 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 12.02.2021 (Pika 2) 

59 

jeni vlerësuar. Pra edhe pas analizës jo të ftohtë që i është bërë, me aq sa ka mundësi vlerësuesi, 

përsëri për këtë tregues unë nuk kam një propozim konkret për të shtuar pikët. 

Për sa i përket treguesit “Numri mesatar i seancave gjyqësore”, ku juve jeni vlerësuar në 

nivelin “mi mesatar” që është 9 pikë (nga 15). Nga analiza e statistikave ka dalë që, sipas 

Metodologjisë që ju e keni të analizuar në mënyrë shumë të hollësishme në Raportin Analitik 

dhe këto nuk përsëriten tek raporti i vlerësimit, raport analitik që juve ju njoftohet (sikundër edhe 

anëtarëve), ka dalë që numri mesatar i seancave, për të gjitha çështjet të cilat llogariten për këtë 

tregues, del 6.5 dhe sipas Metodologjisë, e keni shumë të qartë që kjo maksimalisht pikëzohet me 

9. Mbasi është bërë raporti i vlerësimit nga ana ime si relator dhe juve ju është dërguar, ka 

ndodhur një fakt tjetër, që Këshilli ka vlerësuar një magjistrat tjetër në mbledhjen e tij plenare, 

ku në lidhje me Metodologjinë, për këtë aspekt, ka mbajtur një qëndrim të ndryshëm nga ai që 

unë kam mbajtur tek projektraporti, të cilin unë tani, nga ai moment e tutje, çfarëdo lloj raporti 

që e kam bërë, e kam zbatuar si metodologji sepse është vullneti i Këshillit.  

Çfarë ka ndodhur? Duke qenë se për të njëjtën arsye, burimi i vlerësimit nuk të lejon të 

analizosh të gjitha arsyet e shtyrjes së seancave për të gjithë çështjet që juve keni gjykuar dhe ju 

ka dalë kjo mesatare, është thënë që do analizohen 6 dosjet që ne i kemi modele dhe kemi thënë 

si Këshill që ajo mesatare që do na dali nga analiza e këtyre, do ta prezumojmë që ka të njëjtën 

tendencë tek të gjithë statistikat e tjera. Mbas analizës që i është bërë 6 dosjeve që janë marrë në 

shqyrtim, në mënyrë të detajuar, mbasi janë analizuar nga ana ime si vlerësues, dhe janë zbritur 

seancat jo produktive të cilat janë shtyrë jo për shkak të gjyqtarit, ka dalë që numri mesatar i 

seancave është 3 dhe duke prezumuar që kjo mesatare pasqyrohet tek të gjithë statistikat tuaja, 

del që është 3, dhe sipas Metodologjisë, ju duhet të pikëzoheni maksimalisht dhe këtë e propozoj 

unë si relator, pra nga 9 në 15 pikë (diferencë prej 6 pikësh). 

Kundërshtimi tjetër i juaji ka të bëjë me “Kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale 

për organizimin e pushtetit gjyqësor”. Edhe pse në raportin e vlerësimit unë si relator nuk jam 

detajuar shumë për të thënë dhe për të argumentuar pse nuk jeni në nivelin “Shkëlqyeshëm”, 

duhet të pranojmë që edhe ky grupkriter deri diku ka doza subjektivizmi. Duke qenë edhe unë 

vetë gjyqtare, e kam parasysh procesin. Procesin që ju keni gjykuar gjatë këtyre viteve ndoshta 

nuk jam shumë familjare, por nga ana ime është vlerësuar se nga ana juaj nuk janë bërë 

përpjekjet maksimale që të meritohet e shkëlqyeshmja. Kam përmendur që ka seanca të filluara 

me vonesë dhe jo gjithmonë është relatuar arsyeja, dhe arsye të tjera që dalin nga raporti analitik, 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 12.02.2021 (Pika 2) 

60 

unë e kam vlerësuar nivelin tuaj një gradë më poshtë se “Shkëlqyeshëm” dhe i qëndroj po këtij 

propozimi, pavarësisht kundërshtimeve tuaja, unë i qëndroj këtij propozimi.  

Në lidhje me “publikimet”, siç thashë, as ju nuk keni kundërshtime, por tek dokumentet 

tuaja, që keni paraqitur disa botime dhe vërtetime nga Fakulteti i Drejtësisë, mbasi jam njohur 

kam vlerësuar kryesisht që një dokument ka vlerë për t’u marrë në shqyrtim, i sjellë nga Fakulteti 

i Drejtësisë i cili vërteton që ju jeni pedagog i jashtëm prej 10 vitesh në këtë fakultet. Është një 

vërtetim që kandidati është pedagog i jashtëm i lëndës “E drejta procedurale penale nga 2010. Të 

lutem, ekstremitetet.  

Vërtetim i datës 04.03.2020, me përmbajtje: “Është lektor në lëndën “Procedurale penale 

e avancuar”, cikli i dytë, nga viti 2010-2020, ku përfshihet edhe periudha e vlerësimit”.  

Sipas Metodologjisë, ky informacion zoti gjyqtar, nuk ka qenë në dosjen tuaj personale. 

Edhe mbasi jeni njoftuar nga nëpunësi i vlerësimit, me orientim të relatorit, që të plotësoni 

dosjen personale, ju nuk e keni bërë. Kështu që, kjo ka qenë arsyeja pse nuk është përfshirë në 

projektraportin e vlerësimit. Por duke qenë se ky fakt ndikon në vlerësimin tuaj, sipas 

Metodologjisë së miratuar nga Këshilli, ku mësimdhënia konsiderohet/përfshihet në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, unë propozoj që edhe ato 2 pikë që 

janë zbritur nga vlerësimi maksimal, të shtohen.  

Përfundimisht, ajo që unë propozoj përpara se ju të merrni fjalën dhe të diskutojnë 

kolegët, propozova shtimin prej 6 pikësh tek grupkriteri i “Aftësive organizative”, i cili nëse s’ka 

propozim tjetër, duhet të hidhet në votë me këtë propozim, pra nga 87 pikë shkon 93 pikë. 

“Marrëdhëniet ndërinstitucionale”, nga 3 pikë bëhet 5 pikë, dhe vlerësimi në total shkon 95 pikë. 

Vlerësimi në total 375.  

“Aftësitë organizative” nga 87 pikë shkon 93 pikë dhe kalon “Shkëlqyeshëm”, dhe 

“Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” nga 93 pikë shkon 95 pikë dhe ngelet po 

“Shkëlqyeshëm”. Vlerësimi nga 367 në total, shkon 375. Vlerësimi mbetet “Shumë mirë”, pasi 

për grupkriterin e parë, siç edhe e sqarova në fillim nuk kam propozim dhe është “Shumë mirë”. 

Në qoftë se një nga kriteret del jo shkëlqyeshëm, vlerësimi i përgjithshëm nuk del shkëlqyeshëm. 

Ky është relatimi im dhe propozimi në fund për projektraportin. Kundërshtimet e gjyqtarit, 

anëtarët i njohin. Duke u nisur edhe nga eksperienca e seancës së mëparshme do t’i këshilloja 

gjyqtarit që të mos i përsërisë dhe të jetë i përqendruar dhe konciz tek ato pika që mendon se 

kanë vlerë. Faleminderit!  
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Maksim Qoku: Fjala për gjyqtarin për të parashtruar pretendimet tuaja. 

 

{...}: Faleminderit, drejtues i seancës. 

Po kaloj në mënyrë koncize dhe të sintetizuar për ato kriteret të cilat unë mendoj se duhet 

të merren në shqyrtim nga Këshilli. 

Në lidhje me kriterin e “Aftësisë profesionale” jam vlerësuar 87 nga 100 pikët e 

mundshme. Kontestoj tre rubrika: “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit” dhe “Cilësia e analizës dhe argumentimit 

logjik”. Këto janë tre rubrikat.  

Për rubrikën e parë, në vlerësimin tim, referuar edhe vendimeve që i kam depozituar dhe 

kanë qenë pjesë e vlerësimit në projektraport, më rezulton se unë i kam përmbushur të gjitha 

detyrimet që parashikon, jo vetëm ligji për Statusin në funksion të vlerësimit por edhe 

Metodologjia përkatëse. E them këtë sepse kam evidentuar interpretimin e ligjit material dhe 

procedural. Janë rastet konkrete, janë pasqyruar jo vetëm në parashtresën time që do ta paraqes 

sot si një dokument për t’u marrë në konsideratë dhe shqyrtim nga të gjithë anëtarët e Këshillit të 

Lartë, por edhe në kontestimet dhe kundërshtimet që unë i kam bërë paraprakisht me shkrim. Pra 

e vlerësoj të lartë (për mendimin tim) interpretimin e ligjit material procedural. Më ka ndihmuar 

jo vetëm eksperienca në punë por thashë edhe e të parit ligjin në mënyrë doktrinale. Jam pedagog 

i jashtëm, në magjistraturë, në fakultet, doktor shkencash, besoj se e njoh mirë ligjin penal. 

Komponenti i dytë i këtij kriteri lidhet me procesin e rregullt ligjor. Në të gjitha vendimet 

që unë kam qenë pjesë e vendimmarrjes, kam respektuar të gjitha parimet e procesit të rregullt 

ligjor: paanësia e gjykatës, e drejta e palëve, e drejta e prokurorit për ushtrimin e ndjekjes penale 

dhe përfaqësimin e akuzës në proces, e drejta e të pandehurit dhe e mbrojtjes për t’i garantuar atij 

mbrojtjen ligjore, kohë, prova për t’u paraqitur në proces gjyqësor, e drejta për të bërë debate në 

proces gjyqësor, e drejta për t’u dëgjuar në proces, e drejta për t’u mos u dëgjuar për të gjykuar i 

pranishëm ose në mungesë, pra mendoj që janë të respektuara të gjitha këto parime dhe 

reflektojnë edhe në vendimmarrjen që kanë qenë pjesë e diskutimit.  

E treta është aftësia e gjyqtarit për të përdorur jurisprudencën e Gjykatës së Lartë. Janë 

dhënë edhe shembuj konkretë në vendimet që unë për fat të mirë i kam realizuar gjatë vitit 2019. 

Janë dy vendime ku unë kam përmendur jurisprudencën e Gjykatës së Lartë dhe janë pjesë e 
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kontestimeve (nuk po i hyj më gjatë se cilat janë këto vendime). Mendoj që në këtë pikë besoj se 

vlerësimi duhet të jetë, sipas mendimit tim, nga 20, në 25 pikë. 

Në lidhje me komponentin “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, i 

vlerësoj parimisht të drejtë konkluzionet e arritura në raport në lidhje me “Qartësia, konciziteti 

dhe kuptueshmëria e vendimit” janë në vlerësim të lartë nga projektraporti i bërë në këtë rast për 

mua. Dua të ndalem vetëm tek komponenti i kriterit të "koncizitetit" ku është shprehur se 

gjyqtari vendos në bllok dispozitat e ligjit.  

Mendoj që është një detyrim ligjor vendosja në bllok e dispozitave të ligjit, referuar nenit 

245 të Kodit të Procedurës Penale dhe nenit 332/e germa /c/, i referohem vendimeve që bëjnë 

fjalë për masën e sigurimit, pasi me ndryshimet e fundit të Kodit të Procedurës Penale ka 

ndryshuar edhe elementët e vendimit dhe vendimet e caktimit të masës së sigurimit kanë qenë 

objekt verifikimi dhe vendimet në seancat paraprake kanë qenë objekt verifikimi, në këto raste, 

referuar këtyre dispozitave ligjore, me pasojë juridike, citimi i dispozitës është i detyrueshëm (në 

mendimin tim, por besoj që është një kriter ligjor). Nëse nuk citohet, kemi pasojë pavlefshmërinë 

e vendimit. Kështu thonë këto dy dispozita ligjore.  

Për të vazhduar më tej, kemi mbaruar Shkollën e Magjistraturës, është një lëndë “Shkrimi 

dhe arsyetimi ligjor”; është aty edhe një strukturë besoj që unë e kam përdorur në mënyrë 

fanatike atë strukturë por nuk është e mjaftueshme në vlerësim, njëkohësisht është edhe modeli i 

vendimeve të marra nga GJEDNJ që e  vendosin dispozitat, ku pretendohet se janë të shkelura 

nga ankuesit që i drejtohen gjykatës evropiane. Edhe për këtë kriter mendoj që duhet të 

vlerësohem me pikët maksimale 15 pikë, pasi të gjithë komponentët “kuptueshmëria, qartësia 

dhe konciziteti” janë kritere të cilat janë të pasqyruara në raport.  

“Cilësia e analizës dhe argumentimi” është komponenti i tretë të cilin unë kërkoj ta 

kundërshtoj. Çfarë lidhet? Lidhet me aftësinë e identifikimit të çështjes shkak, pasojë dhe 

zhvillimi logjik të koncepteve ligjore. Nëse do të shikoni këto komponentë që unë i gjej në ligj 

por edhe në Metodologjinë e miratuar nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për fatin tim të mirë, 

gjejnë pasqyrim në të gjitha vendimet që unë kam dhënë ose së paku në ato vendime që unë i 

kam bërë pjesë të kundërshtimeve. Konceptet, institutet, dispozitat, që janë elementët e 

përcaktuar në Metodologji, do t’i gjejmë tek pjesa e një vendimmarrjeje ku i referohet arsyetimit 

të institutit të konkurrimit fiktiv aparent të veprave penale. Pse e them këtë? 
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Nëpërmjet interpretimit metodës teleologjik, historik, sistematik, që gjenden të 

pasqyruara në atë vendim, do të shikoni që metoda e interpretimit, e analizës dhe e argumentimit 

logjik është shteruese dhe në ndryshim nga prokurori i cili për të njëjtin fakt që ka prekur një 

marrëdhënie juridike, ka cenuar një marrëdhënie juridike, ka kërkuar deklarimin fajtor të të 

pandehurit për dy vepra penale, ne kemi arritur në konkluzionin që nuk mund ta ndëshkojmë 

personin dy herë për të njëjtën shkelje, duke identifikuar marrëdhënien shkak-pasojë. Është pjesë 

mendoj e cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik dhe lidhet me zhvillimin logjik të 

koncepteve ligjore dhe identifikimin e instituteve të së drejtës. 

Njëkohësisht, e keni ndoshta edhe paraprakisht, kam marrë për shembull edhe një vendim 

tjetër që i referohet veprës penale “prodhimit dhe mbajtjes së lëndëve narkotike”, parashikuar 

nga neni 283 i Kodit Penal, për një sasi prej 7,029 gram. Prokuroria e solli pa kryer asnjë lloj 

veprimi tjetër të domosdoshëm referuar vendimit unifikues të Gjykatës së Lartë. E keni besoj në 

parashtresa edhe në kundërshtime. Nuk po zgjatem më tej, por të paktën këto dy shembuj unë i 

jap për të pasqyruar njohuritë e mia edhe në aftësinë e analizës dhe argumentimit logjik. 

Për të vazhduar me kundërshtimin e kritereve të “Aftësive organizative”. Për 

“Respektimin e afateve ligjore”, dakordësohem me atë pjesë që tha vlerësuesja dhe më mbeten 

për të sqaruar 13 çështje që i përkasin fazës së hetimit paraprak. 

Sot përpara jush kam paraqitur procesverbalet e seancave gjyqësore. Nuk janë paraqitur 

më parë. I paraqes sot sepse më është dashur që pas javës që më është dhënë mundësia për të 

bërë kontestime, më është dashur të shkojë në punë dhe të gjej nominalisht cilat janë dosjet e mia 

konkrete në fazën e hetimit paraprak, për të cilat është bërë edhe vlerësimi nga ana e vlerësuesit. 

Këtu janë 10 kërkesa në fazën e hetimit paraprak. Do t’jua paraqes si prova. Janë procesverbale 

me vulë.  

Çfarë ndodh? – Janë raste të cilat unë nuk mund t’i shmangia dot. Kryesisht i referohen 

kërkesave që lidhen me zëvendësimin e masës së sigurimit për respektimin e afateve ligjore 

(është afati 5-ditor). Së paku, në dy raste po t’i referohemi këtyre procesverbaleve, nuk kanë 

qenë çështje të miat. Kanë qenë çështje të kolegëve të tjerë, të cilët për disa arsye ose janë 

larguar nga detyra dhe nuk e kanë përmbushur detyrimin brenda afateve 5-ditore, por e kanë 

zgjatur seancën me javë; ose për shkak të papajtueshmërisë të gjyqtarit në raport me gjendjen e 

procedimit. Ka qenë gjyqtar i hetimeve paraprake. Është bërë kërkesa për zëvendësim mase. Ka 

ardhur kërkesa e prokurorit për gjykim dhe si gjyqtar i seancës paraprake, më është kaluar 
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kërkesa e zëvendësimit të masës së sigurimit nga gjyqtari i hetimeve paraprake dhe nuk është 

respektuar afati 5-ditor, por në momentin që i kam marrë, unë e kam respektuar këtë afat.  

Njëkohësisht ka edhe disa kërkesa të tjera në fazën e hetimit paraprak ku kanë qenë vetë 

palët, pasi bëjnë kërkesën për zëvendësim mase brenda afatit 5-ditor të caktuar si seancë, kam 

kërkuar shtyrje të seancës sepse duan të paraqesin prova. Nëse do ta zbatoja me rigorozitet dhe 

fanatizëm afatin 5-ditor, seanca do ishte joproduktive sepse po të njëjtën kërkesë, me prova, ai do 

ma sillte si mbrojtës pas 2, 3, 4 ditësh të tjera. Kështu që i kam dhënë mundësi për të respektuar 

të drejtën e mbrojtjes për të paraqitur provat dhe janë të identifikuara dhe të pasqyruara në këto 

procesverbale që unë them. Madje ka pasur edhe raste, që në momentin që bënte avokati 

kërkesën për zëvendësim mase sigurimi, i kërkonte gjykatës, që në përputhje me nenin 246/6 i 

Kodit të Procedurës Penale, të paraqiste prokurori informacionin mbi ecurinë e hetimeve, një 

detyrim ligjor, që rrjedh nga ndryshimet e fundit që ka pësuar Kodi i Procedurës Penale, por që 

buron edhe nga një vendim unifikues i Gjykatës së Lartë. Atëherë, në këtë rast duhet që ta 

respektoja dhe këtë kërkesë, dhe po themi, ta shmangia afatin 5-ditor. Të gjitha janë të 

pasqyruara në parashtresën time, motamo, çdo seancë dhe çdo çështje që i referohen afateve.  

Kam pasur edhe një rast të identifikuar nga ana ime që lidhet me kundërshtimin e 

vendimit të mosfillimit të çështjes nga ana e prokurorit, afati duhet të jetë 30-ditor. Nuk e kam 

plotësuar në tre raste, për të njëjtin subjekt, pra i njëjti subjekt, për fatin tim të keq, në javën që 

unë kisha gatishmërinë, kishte bërë 3 kërkesa dhe ky subjekt nuk më vinte në proces gjyqësor. 

Paraqiste raporte. Janë të pasqyruara në procesverbal. Nuk i bëhej njoftimi nga shërbimi postar. 

Kërkonte dorëheqjen time sepse pretendonte se unë isha pjesë e një grupi kriminal që ai e 

mendonte që kishte shkaktuar dëme të mëdha në sistemin e drejtësisë. Personi që ka bërë këto 

kërkesa, besoj se është një person i njohur, jo vetëm për mua por për të gjithë gjyqtarët e tjerë 

dhe besoj që të njëjtin fat, në mosrespektimin e afateve ligjore, besoj e kanë ndjekur edhe 

gjyqtarët e tjerë që kanë trajtuar çështjet e këtij shtetasi.  

Për të vijuar më tej, janë edhe tre seanca paraprake, janë pjesë e pasqyrimeve në 

kundërshtime por edhe në parashtresa. Nga këto tre seanca paraprake, dy seanca i kam kthyer 

unë çështjen për hetim sepse në njërin rast kërkesa e ardhur për gjykim nuk ishte shoqëruar me 

vendimin e përfundimit të hetimeve që duhet t’i njoftohet domosdoshmërisht viktimës dhe 

trashëgimtarëve. Është me pasojë pavlefshmërie kërkese për gjykim. Atëherë, çfarë duhet të 

bëja? Gjëja e parë, duhet ta ktheja çështjen dhe të konstatoja pavlefshmërinë e kërkesës për 
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gjykim dhe t’i thoja prokurorit “njiheni përfundimin e hetimeve, jo vetëm të pandehurit, por edhe 

viktimës dhe trashëgimtarëve”. Është detyrim ligjor. E kam kthyer, dhe më pas kam vijuar 

veprimet e prokurorit për të bërë njoftimet. Mendoj që ky rast nuk mund të më atribuohet si një 

shkak që unë nuk kam respektuar afatin 30-ditor. 

 

Brunilda Kadi: Më fal që ju ndërpres. Të gjitha këto që po thoni juve, ku kishim mundësi 

ne si vlerësues... 

{...}: Po të më lejoni gjatë që ta parashtroj ashtu siç dua dhe janë në parashtresën time, 

evidentohet edhe mundësia e juaj që nuk keni pasur... 

Brunilda Kadi: A kemi ne mundësi që të vlerësojmë këtë gjë në këtë moment? 

{...}: Unë kam paraqitur përpara jush procesverbalet për merak. 

Brunilda Kadi: Dakord, por juve ju la 2 javë kohë që t’i sillnit këto dhe nuk kërkuat 

shtyrje të afatit. 

{...}: Nëse penalizohem për këto rregulla procedurale, okej! 

Brunilda Kadi: Të jemi të kujdesshëm në termin që përdorim, ‘jo penalizim’, nëse juve 

ju janë dhënë të gjitha të drejtat procedurale.  

{...}: Nuk e kam fare tek pjesa e punës dhe e vlerësimit që ka bërë vlerësuesi. Unë dua të 

nxjerr në këtë pjesë se çfarë ka ndodhur realisht, pra të pasqyroj të drejtën objektive. 

Brunilda Kadi: Dakord! Ju po ndaleni gjatë në thelbin e asaj që po diskutoni, ndërkohë 

që para se të vazhdojmë, këtu ka një moment procedural që duhet të diskutohet dhe rregullat siç 

juve i dini shumë mirë, ekzistojnë që t’i disiplinojnë njerëzit, por edhe për të vendosur ca 

standarde, se në qoftë se jua lejojmë juve këtë gjë, duhet t’jua lejojmë të gjithëve, që t’i sjellin 

provat dhe kundërshtimet kur të duan. Unë mendoj që, për këtë gjë, siç edhe ju vetë e cituat, që i 

keni sjellë sot, fillimisht duhet që Këshilli të marrë një vendim që do t’i pranojë ose jo, që t’ju 

lejojë pastaj edhe që t’i lexoni. Ndoshta po shpërdorojmë kohën e njëri-tjetrit. 

Unë e ftoj Këshillin që në këtë moment...        

 

{...}: Do më lejoni që të jap një shpjegim vetëm për këtë moment? Shkurt! 

Brunilda Kadi: Po në qoftë se i lexon të gjitha? 

{...}: Jo, jo! – nuk dua t’i lexoj.  
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Por a mund të jap një shpjegim vetëm për këtë moment, nëse më lejoni, pse nuk i kam 

paraqitur? 

Brunilda Kadi: Thjesht shpreha mendimin tim për procedurën. Në qoftë se Këshilli e 

vlerëson. 

{...}: Nëse është ngritur çështje e procedurës pse nuk është paraqitur më përpara, më 

lejoni që të jap një shpjegim për këtë pjesë.  

Në Raportin Analitik si dhe në projektraport nuk më janë specifikuar konkretisht çështjet 

e fazës së hetimit paraprak se cilat janë.  

Brunilda Kadi: Më falni zoti gjyqtar. Janë ato. I ke tek raporti analitik të cituara të gjitha 

çështjet jashtë afatit. 

{...}: Unë besoj që nuk janë.  

Ndoshta më ka kaluar mua pastaj. 

Unë besoj që nuk janë. 

Kjo ka qenë arsyeja që unë i jam referuar tabelave dhe nëpërmjet tabelave më pas kam 

shkuar tek sekretaria dhe kam marrë çështjet konkretisht dhe janë parë të gjitha procesverbalet e 

seancës gjyqësore. 

Brunilda Kadi: E kuptoj! 

Por, siç kundërshtuat për ato të treja tek kundërshtimet tuaja, duhet t’i kishit kundërshtuar 

edhe këto, që të kishim mundësi t’i vlerësonim. 

{...}: E kapa në këtë moment dhe po them që kjo ka qenë arsyeja që nuk i kam paraqitur 

brenda javës që më është vënë në dispozicion. Kjo është e vërteta objektive. Pastaj, nëse nuk e 

vlerësoni, se duhet të merren në pasqyrime... 

Brunilda Kadi: Ne prezumojmë që gjyqtarët i kryejnë të gjitha veprimet me 

përgjegjshmëri. Tani, këtë gjënë, që e vlerësojmë sipas statistikave, kemi rënë dakord të gjithë, 

bashkë me juve kur e kemi miratuar, që do ta zgjidhim kështu. Sepse do gjejmë një mekanizëm 

se si duhet ta llogarisim dhe këtë gjë juve, të gjithë gjyqtarët, e dini paraprakisht.  

Tani, juve do t’i sillni ato prova jashtë afatit dhe ne na duhet që t’i shikojmë apo jo? -siç 

kemi parë kundërshtimet tuaja. Kështu që ky është një moment procedural që unë vlerësoj që 

duhet ta vendosë Këshilli dhe për të qenë më racional, duke qenë se bëhet fjalë për përqindje dhe 

numra, nëse vlerësoni që disa prej tyre janë më përfaqësuese dhe do ndikonin në pikëzimin tuaj, 
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mund t’i zgjidhni, se edhe aq voluminoze sa janë, edhe sikur Këshilli të vendosë që t’i pranojë 

ato, do t’i duhet minimalisht një kohë relativisht e gjatë që t’i lexojë dhe t’i shqyrtojë.   

 

Marçela Shehu: Bruna, kam përshtypjen që pasi të mbarojë gjyqtari, ju, në cilësinë e 

relatores, mbasi mund të kërkoni kohë për të rikonsideruar raportin, për t’i dhënë kohë vetes për 

të parë vendimet që ka sjellë gjyqtari.  

Brunilda Kadi: Unë e mendoj ndryshe procedurën, sepse të japësh shpjegime për ato që 

do sjellësh (kundërshtime dhe prova), pa u lejuar që të të pranohen?! 

Dakord. Unë thjesht e ndërpreva për të kujtuar procedurën, që prezumohet që e dinë të 

gjithë. Unë mendoj që s’ka vlerë që të jepen shpjegimet dhe pastaj në fund t’i themi “jo, nuk t’i 

marrim parasysh se i solle jashtë afatit”.  

Marçela Shehu: Unë mendoj që s’mund ta bëjmë këtë, pra të marrim një vendim që mos 

t’i pranojmë, - se po paragjykojmë në një farë mënyre vendimin. Mendoj që e drejta e gjyqtarit 

është të sjellë pretendimet, të sjellë ato vendimet dhe pastaj ju si relatore... 

Brunilda Kadi: E kuptoj! – por ka një afat Marçela. 

 

{...}: Referuar nenit 95, edhe gjatë seancës, unë kam të drejtën të paraqesë edhe prova të 

tjera, përveç atyre që janë marrë në fazën e verifikimit. Është neni 95. I keni në parashtrime. Nuk 

po i krijoj tani, por po i bie shkurt gjërave. Disa detaje më dalin që më duhet t’i sqaroj më tepër 

sesa unë e kam menduar që t’i bie shkurt. Por ky është neni 95. Është e pasqyruar në parashtresë. 

Në kundërshtim jo, sepse ka qenë një afat 1-javor. Është pasqyruar në parashtresë referenca 

ligjore pse unë dua t’i paraqes sot këto prova. Është në drejtën dhe në detyrën tuaj për ta 

vlerësuar nëse duhet t’i merrni apo jo. 

Thashë për seancat paraprake. Në seancat paraprake i referohem jo provave, i referohem 

vetëm Raportit Analitik, dhe në këto seanca paraprake janë të pasqyruara me saktësi arsyet e 

kthimit të çështjes nga seancë paraprake në seancë hetimore. Ndërkohë, në një seancë paraprake 

(dy janë të tilla), e vërtetë, e kam kaluar afatin njëmujor, por seanca paraprake më është caktuar 

me short me 29 korrik 2019. Referuar ligjit për Statusin, unë jam i detyruar dhe të gjithë 

gjyqtarët janë të detyruar që në muajin gusht të marrin pushimet vjetore njëmujore dhe prandaj 

është arsyeja që unë e kam lënë në muajin shtator dhe ka kaluar afati 30-ditor. Është pjesë e 

shpjegimeve referuar raportit analitik.  
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Për “Numrin mesatar të seancave gjyqësore për çdo kategori”, heq dorë sepse 

dakordësohem me konkluzionet dhe propozimet që ka bërë vlerësuesja. Hoqa dorë. 

Edhe unë jam i qartë në këtë pjesë dhe ju falënderoj për këtë pjesë.  

Absolutisht heq dorë dhe vazhdoj më tej. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor”. Më 

është kapur vetëm një komponent, “seancat kanë filluar me vonesë dhe jo gjithmonë është 

treguar shkaku”. I keni të pasqyruara në kundërshtime. Përgjithësisht seancat fillojnë 6, 10, 12, 

mesatarja e 15 minutave vonesë, shkaqe të cilat në raportin analitik janë pasqyruar si vonesa të 

papërfillshme. Ka pasur edhe seanca që janë shtyrë më tej. Unë mendoj që janë gjetur një pjesë e 

shkaqeve: për mosfunksionim të pajisjeve për të dëgjuar CD-të, ku duhet të prisnim ardhjen e një 

aparature tjetër; ka pasur raste të pritjes së avokatit, pritje të prokurorit, pritje të dëshmitarëve ku 

procesi dhe seanca gjyqësore ka qenë me dëshmitarë. Ne kemi një rregull, që marrim... është 

besoj në të gjithë gjykatat, jo vetëm në gjykatën tonë. Marrim “aj di-t” (ID), bëhet identifikimi i 

personave, merren të dhënat dhe pasi merren të dhënat nga sekretaret, atëherë fillojmë seancën 

gjyqësore, për të vijuar më tej me marrjen e dëshmive dëshmitarëve; ka pasur edhe raste kur 

seancat janë shtyrë në pritje të konkluzioneve përfundimtare të prokurorit i cili nuk i sjell në 

seancë. Na thotë që do vijë në seancë në rrugë informale. 

 

Brunilda Kadi: Këtë kundërshtimin e keni bërë me shkrim dhe anëtarët e njohin.  

 

{...}: Okej! Në rregull! Nuk po citoj më tej, se kjo është arsyeja.  

Për kundërshtimet që i referohen kriterit të “Aftësive personale dhe angazhimit 

profesional” e mora sot edhe një herë propozimin e ri që bëri vlerësuesja dhe nuk kam koment. 

Jam dakord me atë propozim. 

 

Brunilda Kadi: Do t’i depozitoni ato që keni sjellë? 

{...}: Po! 

 

Maksim Qoku: Një pyetje kam, -Doktoraturën në çfarë viti e keni marrë? 

{...}: Doktoraturën unë e kam marrë në 2018-ën. E kam filluar përpara dhe e kam 

përfunduar në 2018-ën. Nuk ishte fati i mirë që ta mbyllja në 2019-ën. 
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 (Zoti{...} dorëzon materialet dhe parashtresat tek relatori.) 

 

 Brunilda Kadi: Janë aktet e sa dosjeve? 

 {...}: Janë kërkesat e dosjeve të pas hetimit paraprak, 9 copë. Janë të shënuar me numër. 

 Brunilda Kadi: Të cilat sipas jush janë nga ato që janë gjykuar jashtë afatit ligjor, apo jo? 

 {...}: Po! - jashtë afatit ligjor. Pasi kam bërë verifikimet në tabelat përkatëse. 

 Brunilda Kadi: Ky materiali me shkrim që është 25 faqe është vetëm për këto 9 dosjet? 

 {...}: Jo! - është parashtresa. 

 Është një pjesë e pasqyrimit të kundërshtimeve që unë kam bërë paraprakisht, por duke 

përfshirë edhe këto materialet. 

 Brunilda Kadi: Atëherë, shpjegimi për këto 9 dosje, është këtu? 

 {...}: Është aty, po! 

 Brunilda Kadi: Mirë atëherë, për ta fiksuar për procesverbalin, gjyqtari depozitoi 

parashtresa 25 faqe dhe kopje të këtyre dosjeve: dërgim informacioni {...}, letërporosi, 

zëvendësim mase sigurimi (me emrat e palëve {...}, {...}, {...}), ankim vendimi mosfillim 

procedimi penal {...}. 

 {...}: Janë tre të këtij personi. 

 Brunilda Kadi: Vendim për kthim të sendit të sekuestruar, vendim nr. 158. 

 {...}: E qartë, por nuk kërkoj të bëhet pjesë.  

 Brunilda Kadi: Edhe një procesverbal. Duhet të jetë verifikim mase, apo jo? 

 {...}: Ato që nuk janë bashkëngjitur. 

 Pra nga ato 13, 9 kam arritur t’i identifikoj shkaqet.  

  

 Maksim Qoku: Zoti {...}, keni gjë tjetër për të shtuar? 

 {...}: Jo! – nuk kam.  

 Meraku i vetëm është parashtresat e mia që kam bërë për projektraportin e gradimit. I 

kam bërë me shkrim dhe dua që të jenë edhe ato pjesë. 

 

 Maksim Qoku: A ka pyetje për gjyqtarin? 

 Nuk kemi pyetje. 

 Mund të dilni, që Këshilli të debatojë.   
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 {...}: Faleminderit!  

 

 Brunilda Kadi: Një sekondë! 

 Siç e thashë në fillim tek shpjegimet e raportit dhe ato çfarë kisha marrë në konsideratë, 

unë nuk dua të debatoj, por thjesht në lidhje me treguesin i cili ndryshe nga treguesit e tjerë është 

pak më shumë objektiv në vlerësim, bëhet fjalë për “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e 

vendimit”, tek raporti i vlerësimit është evidentuar ajo karakteristikë që binte në sy për mua si 

vlerësues (sepse ma ka dhënë Kushtetuta këtë kompetencë, siç ia ka dhënë të gjithë anëtarëve), 

në ndryshim për shembull nga “Aftësia për të interpretuar ligjin” apo “Cilësia e logjikës” që 

mendoj që secili e vlerëson vetë, pra e lexon një vendim dhe i lë këtë përshtypje; Tek struktura 

juve kundërshtuat dy momente që janë theksuar “vendosja në bllok e dispozitave të Kodit Penal 

dhe vendosja në bllok e dëshmive apo transkriptet e procesverbaleve”. Një nga qëllimet e 

vlerësimit të gjyqtarëve është që nëse ai e pranon në fund vlerësimi që do të vendosë Këshilli, 

mbase reflekton për t’u përmirësuar. Nuk e di se sa do ndikojë tek juve, por për shembull unë 

mendoj që vendosja në bllok e disa dispozitave dhe madje jo në bllok por janë fotografi e Kodit 

Penal, përsëri më duket që ia humbet koncizitetin dhe qartësinë vendimit sepse më jep në dukje 

sikur nuk po lexon një vendim gjyqësor. Ju referoni tek Gjykata e Strasburgut, por unë do ju 

thoja që Strasburgu, për shkak të natyrës së gjykimeve që ka, është i detyruar t’i vendosë 

dispozitat sepse në fund të fundit ai diskuton legjislacionet e shteteve të ndryshme dhe cilido që e 

lexon atë vendim, duhet të jetë i qartë për çfarë dispozitash bëhet fjalë, sepse në qoftë se unë 

lexoj një vendim të “iks” kundër shtetit të Polonisë, është mirë që ta di përmbajtjen e dispozitës 

që edhe ta ndjek pastaj arsyetimin e vendimit. 

 {...}: Dispozitës vetë? Të Konventës? 

 I referoheni Konventës? Në referencën time është vetëm GJEDNJ-ja, nenet 5, 6, 7, i 

gjejmë të gjitha në ato vendime. 

 Brunilda Kadi: Gjyqtar, ju mendoni që është “e shëndetshme” për një vendim gjyqësor 

që t’i kesh në bllok të gjithë transkriptet e përgjimeve apo dëshmitë dhe unë si lexues edhe pse 

jam i specializuar, se jam gjyqtar dhe prezumohet që i kuptoj më mirë se të tjerët vendimet, 

humbas aty se nuk e kuptoj cila pjesë e dëshmisë apo e transkriptit ka ndikuar tek bindja juaj e 

brendshme dhe konkluzioni që keni nxjerrë. Unë vlerësoj, por kjo ndoshta pastaj është shumë 

subjektive, që duhet të jetë koncize ajo pjesa që ka ndikuar tek juve tek zgjidhja e çështjes.      
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 {...}: Më lejoni një shpjegim pastaj? 

 Brunilda Kadi: Thjesht kjo është një theksim i asaj që unë e kam shkruar në Raport dhe 

që përsëri edhe nga argumentat tuaj, siç e thashë në fillim, nuk më ndryshon. 

 {...}: Më lejoni një shpjegim për këtë? 

  

 Maksim Qoku: Bruna, nuk e shoh të nevojshme. Debati të bëhet midis anëtarëve të 

Këshillit. Merreni thjesht si një dëgjesë... 

 Të lutem, mund të ikni dhe lidhuni “online”. 

 {...}: Faleminderit!  

 (Zoti {...} del nga salla e mbledhjes.) 

  

 Maksim Qoku: Fjala për relatoren! 

 Brunilda Kadi: Në lidhje me këtë momentin procedural që unë ndërhyra gjatë kohës që 

fliste gjyqtari sepse vlerësoj që duhet të ishte diskutuar përpara se të lejonim të fliste gjatë mbi 

ato prova, mendoj që ka diçka për të diskutuar sepse e dimë që afati i paraqitjes së tyre është 

koha që i është dhënë gjyqtarit dhe që ai e di shumë mirë ligjin, por edhe i është specifikuar tek 

njoftimi. Unë duke pasur edhe, një referim ligjor patjetër, që ligji ne na lejon, që ne si Këshill të 

kërkojmë edhe vetë prova, nisur edhe nga situata e jashtëzakonshme që i gjithë globi po kalon 

për shkak të situatës së pandemisë dhe nga informacioni që kemi për shkak të detyrës, edhe vetë 

personalisht gjyqtari ka pasur situata jo normale në lidhje me shëndetin, mendoj që mund të 

justifikohet marrja e provave në këtë moment dhe i propozoj Këshillit që të merren në shqyrtim 

aktet që ai paraqiti sot dhe këto të reflektohen. 

Nëse ju bini dakord që t’i shikoj unë dhe të bëj një propozim, por ai duhet t’ju njoftohet 

të gjithëve dhe të shikoni reflektimin. Por njëherë le të vendosim, të merren apo jo në shqyrtim.    

 Alban Toro: E ka parashikuar 95-sa që mund t’i administrosh. 

 Ideja është, sa kohë të duhet ty për të krijuar një ide për atë pjesë? Dhe t’i japim kohën 

gjyqtarit, që mbas iks ditësh do të kesh seancën tjetër. 

 Brunilda Kadi: Nuk ka nevojë që gjyqtari të vijë në seancën tjetër. 

 Alban Toro: Do japi edhe ai opinion për këtë pjesë. 

   

 Brunilda Kadi: E gjithë ideja është për të ndryshuar projekt-propozimi. Nëse. 
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 Nisur nga statistikat, mjafton që tre çështje prej tyre të vlerësohen që nuk janë zgajtur tej 

afatit ligjor, jo për shkak të gjyqtarit, ndryshon përqindja dhe ai ngjitet në nivelin që pretendon. 

Gjithsesi unë do doja një kohë. Mund ta bëj edhe për 1 orë, por varet si është axhenda.  

 

 Ilir Toska: Kam përshtypjen që ne formalisht duhet ta marrim vendimin. 

 E vendos relatori që do i marrë këto prova dhe... 

 Marçela Shehu: Relatori shtyn seancën për të rikonsideruar atë kriter vlerësimi. 

 Brunilda Kadi: Jo! – në fillim duhet të merrni vendim që do i pranojmë provat. 

 Ilir Toska: Bruna e bëri propozimin dhe konsideron që t’i marrim këto prova. E votojmë 

dhe pastaj vazhdojmë me atë që ndodh pas atij votimi. Se ne diskutojmë fundin dhe ndërkohë 

s’kemi vendosur për të parën akoma. 

  

 Maksim Qoku: Atëherë, hedhim në votim propozimin e relatores. 

 Brunilda Kadi: Propozimi është për t’i marrë në shqyrtim këto prova. 

 Maksim Qoku: Marrja në shqyrtim e provave të paraqitura nga gjyqtari. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Dakord.     

Maksim Qoku: Dakord. 

Ilir Toska: Besoj i merr relatori. Nëse ka vend për të reflektuar, duhet të reflektohen. Do 

të njoftojë dhe duhet ta fusim në mbledhje. Nuk ka seancë dëgjimore më.  

Marçela Shehu: Jo, jo! – nuk ka seancë dëgjimore. 

Relatori mund të dojë kohë. 
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Brikena Ukperaj: Në qoftë se ne vendosëm të marrim prova të reja, të cilat kërkojnë 

kohë për korrigjimin e raportit të vlerësimit, mundet. Por mund të ndodhë që edhe në moment, 

nëse mund të korrigjohet një nivel vlerësimi, mund të bëhet. Ligji e parashikon. Kjo është situata 

që e parashikon ligji. 

Pastaj, është edhe diçka tjetër. Ato prova që solli gjyqtari, nuk ndikojnë vetëm në 

vlerësimin e respektimeve të afatit ligjor, por mund të ndikojnë edhe në pretendimet e tij lidhur 

me organizimin e procesit sepse janë procesverbale të seancave gjyqësore, dhe e rrisin shkallën e 

vlerësimit nga ana e relatorit, për sa i përket kriterit për të cilin ai ka paraqitur kundërshtime. 

Prandaj për këtë shkak duhet normalisht një kohë. Është korrigjim i pamundur për t’u bërë në 

mënyrë të menjëhershme.  

Ilir Toska: Në momentin që relatorja do jetë gati, hyjmë në mbledhje. 

 

Brunilda Kadi: Unë do t’i dërgojë një relacion anëtarëve paraprakisht apo nëse ndryshoj 

projektraportin? 

Marçela Shehu: Relacion vetëm për këtë moment. 

Brunilda Kadi: Për këtë edhe në qoftë se do ndikojë tek ndonjë kriter tjetër. 

Marçela Shehu: Ose edhe mund të mos ndikojë fare. 

 

Brikena Ukperaj: Do bësh me shkrim një tjetër që do i bashkëngjitet projektraportit, për 

kriteret që ti mendon që duhet të ketë ndryshime. 

Brunilda Kadi: S’mund t’ia ngjisim sepse tek të tjerët s’ia kemi ngjitur. 

Projektraporti është ai që i kemi dërguar. Ai është projektraporti. 

(Disa nga anëtarët flasin njëherësh.) 

Brunilda Kadi: Mirë! Unë nuk propozoj kohë konkrete.  

 

Ilir Toska: Kam përshtypjen që s’duhet të fiksojmë një datë. Në momentin që është gati, 

ne hyjmë në mbledhje. 

 

Brunilda Kadi: Të vendosim shtyrjen, që ta shqyrtoj unë si relatore dhe të njoftojë 

anëtarët. 
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Ilir Toska: Në konsideratë që maksimalja është 30 ditë, sipas nenit 95. Kështu që ne do 

duhet ta bëjmë sa më shpejt. 

 

Maksim Qoku: Atëherë, vendoset shtyrja e seancës në lidhje me vlerësimin në fjalë, 

derisa të shqyrtohen provat e reja të paraqitura dhe të reflektohen në relacion. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


