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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 14.01.2021) 

 

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, Tetor 2013 – Tetor 2016, i gjyqtares {...}”, përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brunilda Kadi). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:14 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.01.2021 (Pika 1) 

2 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

Tetor 2016, i gjyqtares {...}”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë profesionale (relatore znj. Brunilda Kadi). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Duke qenë se të gjithë anëtarët janë të pranishëm, po fillojmë mbledhjen e radhës 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 14 janar 2021. 

Siç jeni në dijeni në këtë rend dite janë përcaktuar 8 çështje, të cilat janë si më poshtë: 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

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

Tetor 2016, i gjyqtares {...}”. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares 

{...}, për vitin 2019”.  

Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (Gradimit), për periudhën e vlerësimit, Tetor 2013 – 

Tetor 2016, i gjyqtares {...}”. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares 

{...}, për vitin 2019”. 
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Miratimi i procesverbaleve të datave 13.11.2020, 26.11.2020, 01.12.2020, 

02.12.2020, 04.12.2020, 10.12.2020, 16.12.2020 dhe 21.12.2020. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të 

kancelarëve në detyrë në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar”, 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

Shqyrtimi i relacioneve për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në 

mënyrë të përhershme. 

Shqyrtimi i projektvendimit për kualifikimin/skualifikimin për në formimin 

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

2020-2021, të kandidates znj. {...}, projekt-akt i cili do të zhvillohet me dyer të mbyllura. 

Kemi ndonjë diskutim mbi rendin e ditës? 

(Anëtarët nuk kanë diskutime.) 

Nëse jo, kalojmë në shqyrtimin e çështjeve. 

Kalojmë në çështjen e parë, e cila ka të bëjë  me shqyrtimin e projektvendimit 

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

(gradimit), për periudhën e vlerësimit, Tetor 2013 – Tetor 2016, i gjyqtares {...}”, 

përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale dhe 

relatore znj. Brunilda Kadi. 

Në fakt unë doja vetëm të thoja dy fjalë lidhur me këtë proces, pasi është një nga 

proceset më të rëndësishme që Këshilli po ndërmerr.  

Rëndësia e këtij procesi ashtu si dhe ligji siç e ka përcaktuar por edhe dokumentet 

tona strategjikë, konsiston në përmirësimin e vazhdueshëm të etikës dhe aftësive 

profesionale, vendosjen e standardeve të qëndrueshëm në funksion të cilësisë dhe sasisë 

së veprimtarisë, zhvillimit të karrierës, nevojave për trajnim, si dhe identifikimin e 

magjistratëve me aftësi të veçanta për sistemin e drejtësisë. Nisja e këtij procesi dhe 

vazhdimi i tij duhet të kenë pa diskutim parasysh parimet e rëndësishme të pavarësisë së 

magjistratit, meritokracisë, zhvillimit të karrierës, duke u fokusuar në vlerat profesionale 

në cilësinë e punës.  

Për këtë punë të rëndësishme në fakt, të kryer deri më sot, falënderoj anëtarët e 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale dhe magjistratët e 

komanduar në Njësinë e Vlerësimit Etik dhe Profesional për ndihmën dhe kontributin e 
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tyre të dhënë në këtë proces, pasi Këshilli për herë të parë po bën zbatimin e kësaj skeme 

të vlerësimit në zbatim të ligjit dhe të Kushtetutës. 

Për më shumë detaje po kalojmë në çështjen konkrete. Fjalën ia jap zonjës Kadi. 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

Në lidhje me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...} me qëllim 

gradimin, për periudhën e vlerësimit 2013-2016, gjyqtarja aktualisht është duke ushtruar 

funksionin e saj pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar dhe ky vlerësim i saj ka filluar me vendimin nr. 198, datë 11.06.2020 të 

Këshillit, pasi është dërguar dosja me aktet e vlerësimit profesional nga organet e 

rivlerësimit kalimtar.  

Me këtë vendim, pas shortit të realizuar, jam përzgjedhur Relatore unë si anëtare e 

Këshillit B. Kadi dhe Nëpunës Përgjegjës për Vlerësimin, znj. Gilda Hoxha. 

Projekt-raporti i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit të gjyqtares {...} është hartuar bazuar në nenet 68, 89, e vijues dhe 171, pika 5 

e ligjit nr. 96/2016, vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263, nr. 264 dhe 

vendimin e KLD-së nr. 261/2, datë 14.04.2010. 

Ky vlerësim ka qëllim që të përcaktojë nivelin e vlerësimit (gradimin) (term që 

përdoret nga ligji 96/2016) të gjyqtarit i cili ka kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar me 

vendim të formës së prerë dhe synon që të përcaktojë nivelin e vlerësimit të gjyqtarit në 

përputhje me Metodologjinë e pikëzimit; të përmirësojë në mënyrë të vazhdueshme 

etikën profesionale të gjyqtarëve; të vendosë standarde të qëndrueshme për cilësinë dhe 

sasinë e veprimtarisë së gjyqtarëve; të zhvillojë karrierën e gjyqtarit bazuar në meritat 

profesionale, duke identifikuar gjyqtarët që janë aftësi të veçanta profesionale, si dhe të 

identifikojë nevojat për trajnim profesional të gjyqtarëve, me qëllim planifikimin efektiv 

të procesit të trajnimit vazhdues, si dhe për dhënien e kontributit në përmirësimin e 

strukturës organizative dhe funksionalitetin e gjykatave.  

Në akt-raportin e vlerësimit që iu është bërë me dije të gjithë anëtarëve dhe 

procedurën që është e detajuar tek ky raport vlerësimi, janë të gjitha të dhënat, të gjitha 

veprimet procedurale që janë kryer nën kujdesin e relatorit nga Nëpunësi Përgjegjës për 

Vlerësimin, por edhe me ndihmën shumë të madhe të këshilltarëve pranë Njësisë së 

Këshilltarëve dhe dua t’i falënderoj në mënyrë të veçantë, ashtu siç edhe Kryetarja 
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falënderoi Nëpunësit Përgjegjës. Në të gjitha veprimet nuk po ndalem sepse janë çështje 

dhe s’ka nevojë që të përmendim data e numra. I keni aty dhe nëse do ketë pyetje, në 

fund të relatimit, mund të bëhen. Janë parashtruar dhe listuar të gjitha burimet e 

vlerësimit, sipas ligjit dhe të gjitha akteve të Këshillit që plotësojnë skemën e vlerësimit. 

 Unë do ndalem tek pjesa e vlerësimit, si është propozuar nga ana ime si relatore. 

Për grupkriterin e “Aftësive profesionale”, në total për këtë grupkriter, nga ana 

ime si Relatore është propozuar që gjyqtarja të vlerësohet me nivelin e vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm” dhe me pikët maksimale 100 pikë, i ndarë në 5 nën tregues. 

Për efekt të kohës nuk po ndalem të lexoj fjalë për fjalë të gjithë raportin, por po 

përpiqem që ta përmbledh. 

Nga vëzhgimi i procesverbaleve të seancave gjyqësore është evidentuar një njohje 

dhe një zbatim korrekt i ligjit penal si dhe dispozitave procedurale të referuara në 

mbështetje të vendimeve të ndërmjetme, gjatë zhvillimit të seancave dhe në përfundim të 

tyre. Në aspektin procedural, në 11 dosjet e vëzhguara, rezulton se përdoren referenca të 

sakta të dispozitave lidhur me kryerjen e veprimeve procedurale. Gjithashtu, në lidhje me 

vendimet e vëzhguara, evidentohet që gjyqtarja identifikon qartë natyrën e çështjes objekt 

gjykimi duke iu referuar fazave të procedimit penal si dhe pretendimeve që qëndrojnë në 

themel të gjykimit në apel.  

Ajo tregon vëmendje për cilësimin juridik të faktit penal dhe të pretendimeve të 

palëve. Ka aftësi shumë të mirë për të evidentuar konfliktin e normave dhe jep arsye kur 

veçantia e natyrës së çështjes kërkon një zbatim të ndryshëm të rregullave ligjore. Njeh 

dhe përdor kur është rasti, metodën e interpretimit pajtues të normave ligjore. 

Referuar të gjitha burimeve të vlerësimit, sipas analizës së të dhënave që 

rezultojnë prej tyre, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues duhet të vlerësohet maksimalisht 

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

Për treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, edhe për 

këtë tregues, në analizë të të gjithë të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, 

aftësia e gjyqtares duhet të vlerësohet maksimalisht në nivelin “shumë i lartë”, duke u 

pikëzuar me 25 pikë.      

Për grupkriterin B. “Arsyetimi ligjor” është propozuar nga Relatori që të 

vlerësohet edhe për këtë tregues maksimalisht me 15 pikë, në nivelin “shumë i lartë” (për 

nën treguesin “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimi”).  
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Për nën treguesin “Struktura e qëndrueshme dhe e mirë organizuar e vendimit”, 

vlerësohet nga relatori që edhe për këtë tregues, gjyqtarja duhet të vlerësohet në nivelin 

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

Treguesi i fundit “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” përsëri 

propozohet që të vlerësohet në nivelin maksimal “shumë i lartë” me 25 pikë.  

Mendoj se s’duhet të ndalem për të lexuar fjalë për fjalë raportin, se ndoshta edhe 

mund të mos jetë shumë interesante për anëtarët sepse kanë kohë që janë njohur me akti, 

po ashtu edhe gjyqtarja. 

Për (2) “Aftësitë organizative”, edhe për këtë grupkriter, në total propozimi është 

për t’u vlerësuar në nivelin “Shkëlqyeshëm” me 93 pikë.  

Konkretisht duke u ndalur në secilin nga grupkriteret: 

A. “Aftësia për të përballuar ngarkesën e punës”: 

“Respektimi i afateve ligjore”, niveli shumë i lartë – 15 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, niveli shumë i lartë – 5 pikë.  

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, niveli shumë i lartë – 5 pikë.  

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, është vlerësuar që të pikëzohet 

nga Relatori me 6 pikë, nivel “mesatar” (maksimalisht është 10 pikë). Është zbritur sepse 

nga burimet e vlerësimit ka rezultuar që rendimenti i gjyqtares për periudhën e plotë të 

vlerësimit është në masën 91.3%, që sipas Metodologjisë, i përket vlerësimit “mesatar” 

dhe pikëzohet me 6 pikë.   

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, është vlerësuar 

në nivelin “mbi mesatar” me 12 pikë (nga maksimalisht 15 pikë). Ka rezultuar që koha 

mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar rezulton se është më e shkurtër se afati 

procedural në shumicën e kategorive të çështjeve, pasi ka rezultuar që ka pasur disa 

çështje që nuk janë arsyetuar brenda afatit.  

B. “Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore”: 

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

procedurale për shmangien e atyre jo-produktive”, është pikëzuar me 15 pikë, niveli 

“shumë i lartë”.   

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, “shumë i lartë”, me 20 pikë. 

C. “Aftësia për të administruar dosjet gjyqësore”: 
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“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, është vlerësuar maksimalisht 

niveli “shumë i lartë” me 5 pikë. 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, përsëri maksimalisht me 10 

pikë, niveli “shumë i lartë”. 

Për këtë grupkriter, siç do jua relatoj më pas, gjyqtarja ka bërë objeksionet. 

Mendoj që ta mbaroj së relatuari të gjithë aktin, pastaj po ndalem tek kundërshtimet. 

Për sa i përket grupkriterit të tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale” gjyqtarja është vlerësuar në nivelin “Shkëlqyeshëm”, duke marrë pikët 

maksimale 100, e konkretisht: Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion”, “shumë e 

lartë” 35 pikë; “Shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti”, maksimalisht 40 

pikë; për “Paanësinë e gjyqtarit” që përbëhet nga dy tregues “Përdorimi ose jo i gjuhës 

diskriminuese”, “shumë i lartë” duke u pikëzuar me 10 pikë, dhe treguesi “Numri tejet i 

lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit” është vlerësuar 

“shumë e lartë” me 15 pikë, pasi nuk ka pasur të dhëna për kërkesa të pranuara. 

Grupkriteri tjetër që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” 

në total është vlerësuar në nivelin “Shkëlqyeshëm” me 93 pikë, e konkretisht për kriterin 

A. “Aftësia e komunikimit”, i ndarë në “Komunikimi i qartë dhe transparent me palët 

ndërgjyqëse, publikun, subjektet e tjera, të tretë”, niveli “shumë i lartë” me 25 pikë dhe 

“Respektimi i konfidencialitetit dhe parimeve të mbrojtjes së të dhënave personale”, nivel 

“shumë i lartë” me 15 pikë.  

B. “Aftësia për të bashkëpunuar me kolegët”, i ndarë në “Komunikimi dhe 

bashkëpunimi me kolegët si dhe shkëmbimi i njohurive dhe i përvojës profesionale me 

ta”, nivel “shumë i lartë”, 15 pikë dhe “Komunikimi dhe bashkëpunimi me administratën 

gjyqësore”, nivel “shumë i lartë”, 10 pikë. 

C. “Gatishmëria për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, i ndarë në treguesit: 

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

profesionale”, nivel “shumë i lartë” me 20 pikë; “Disponueshmëria e gjyqtarit për të 

udhëhequr magjistratët e ardhshëm gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e 

magjistratëve” maksimalisht është vlerësuar 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”, sipas Metodologjisë së miratuar nga 

Këshilli, referuar të dhënave, nuk rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, 
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por duke iu referuar Metodologjisë së pikëzimit, përcaktohet se për pikëzimin e këtij 

kriteri, duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla, jo gjithmonë është në 

varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët duhet ta fillojnë vlerësimin për këtë 

tregues me 3 pikë, dhe 2 pikë do t’iu shtohen në rast vërtetimi të angazhimit në këto 

veprimtari. Pra për këtë tregues, nga 5 pikë maksimalisht, ka marrë 3 pikë; “Publikimet 

ligjore akademike”, nga burimet e vlerësimit nuk është evidentuar asnjë publikim ligjor 

dhe është pikëzuar me 5 pikë. 

Pas njohjes me këtë raport vlerësimi, gjyqtarja brenda afatit ligjor ka bërë 

kundërshtime për dy tregues, dhe konkretisht siç edhe ju jeni vënë në dijeni, një ka të bëjë 

me kriterin “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, ku sipas të 

dhënave, ka rezultuar që jo të gjitha çështjet janë dorëzuar brenda afatit ligjor që është 

interpretuar se është 5 ditë. Gjyqtarja ka kundërshtuar në lidhje me këtë dhe pretendon se 

në këtë periudhë, ligji procedural penal nuk ka pasur dispozitë konkrete që përcaktonte që 

afati i dorëzimit të dosjeve të arsyetuara në Gjykatën e Apelit, për çështjet penale, të 

kishte një afat 5-ditor. Ajo pretendon që ky afat duhet të llogaritet 30 ditë, pra bën një 

interpretim të dispozitave dhe thotë që nëse do merret ky afat, atëherë, të gjitha vendimet 

e dorëzuara nga ana e saj janë brenda këtij afati dhe për këtë tregues ajo duhet të ishte 

vlerësuar në 15 pikë. 

Kundërshtimi tjetër, i cili nuk është kundërshtim sepse në fakt nga dosja e saj 

personale nuk evidentohej ky fakt, por gjyqtarja ka sjellë një botim të revistës së Shkollës 

së Magjistraturës “Jeta juridike”, që është një revistë juridike shkencore, nr. 2/2016, në të 

cilën është botuar një artikull i cili ka reflektuar fjalën e zonjës {...} në Konferencën me 

temë “Gjyqtari në demokraci, përgjegjshmëria e gjyqtarëve përkundrejt pavarësisë dhe 

paanësisë së tyre”. Kërkon që kjo t’i merret parasysh për t’u pikëzuar në lidhje me 

publikimet.  

Në lidhje me publikimin unë fillimisht vlerësoj që të ketë një diskutim nga 

anëtarët dhe mbasi t’i dëgjojë mund të kem ose jo propozim.  

Në lidhje me këto dy kundërshtime, ose edhe për të gjithë aktin që u relatua, nëse 

anëtarët kanë pyetje ose diskutime, mendoj se duhet të ezaurohet kjo si fazë, që të 

kalojmë tek propozimet konkrete.   
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Naureda Llagami: Shumë faleminderit zonja Kadi për relatimin konciz dhe të 

qartë të raportit të vlerësimit. 

Do të ftoja kolegët nëse kanë diskutime mbi vlerësimin e indikatorëve të bërë nga 

relatorja dhe më pas tek pjesa konkrete që relatorja propozon për diskutime.  

  Po, zoti Toska! 

 

 Ilir Toska: Mund t’i bëj një pyetje relatores? 

 A ka ndonjë opinion relatorja rreth kundërshtimeve që ka paraqitur magjistratja? 

 Brunilda Kadi: Me informacionin që kam unë për shkak të detyrës, apo edhe 

informacionin në përgjithësi që kemi, di që të gjitha raportet që kanë shkuar pranë 

organeve të rivlerësimit, të realizuara gjatë kohës kur ishte KLD që përpiloheshin nga 

Inspektorati, është mbajtur ky qëndrim, pra për këtë periudhë është konsideruar që afati i 

dorëzimit të dosjeve është 5 ditë (flitet për procedurën penale dhe dorëzimin e vendimeve 

të arsyetuara në gjykatën e apelit).  

Ndërkohë, së fundi, kam marrë informacion, që të paktën një pjesë e raporteve, se 

ne si Këshill nuk vihemi në dijeni për raportet që i shkojnë KPK në lidhje më aftësitë 

profesionale të gjyqtarëve, kam informacion që është ndryshuar ky qëndrim, kështu që 

unë mendoj që të diskutohet. Nuk më duket shumë e pranueshme afati 5-ditor që të 

pretendohet se gjykata e apelit duhet ta dorëzojë vendimin e arsyetuar, ama në formën që 

kanë qenë dispozitat në fuqi, mendoj që ka argumente në të dyja krahët. Praktikisht unë 

vij nga gjykata e shkallës së parë. Personalisht nuk kam përvojë në apel, kështu që do 

isha shumë e nderuar të dëgjoja mendimin e kolegëve të apelit. Dua të dëgjoj 

diskutimet/argumentet sepse mendoj që ka argumente në të dy krahët. Unë në parim nuk 

jam për të rënduar “pozitat e gjyqtarëve” sepse ne nuk jemi këtu për t’i gjykuar ata, jemi 

për t’i vlerësuar. 

 

Marçela Shehu: Nga praktika e vlerësimit të gjyqtarëve, nga ana e Komisionit 

përkatës që përgatit raportet që i dërgohen KPK, kemi një praktikë? Keni një ide? Sepse 

ne nuk njihemi me këtë raport. Ke një ide se si është vlerësuar ky moment për 

parashikimin ligjor? 

Brunilda Kadi: Është një arsyetim, ku tek raporti i një gjyqtari tjetër që unë e kam 

në proces vlerësimi, është mbajtur po i njëjti qëndrim dhe mbase është lapsus aty (kjo gjë 
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mbase do evidentohet edhe nga kolegët), ka shumë probleme, sidomos tek aktet që janë 

përpiluar në fillim, me statistikat dhe mund të ketë dhe probleme në gabime materialesh. 

Kështu që unë vlerësoj dhe sugjeroj që duhet Këshilli në këtë moment, mendoj që është 

autoriteti më i ligjshëm që ta vendosë se çfarë standardi do mbajë. Me aq informacion sa 

kam unë, qoftë që e di për shkak të detyrës, apo e di nga kolegët, duket sikur janë mbajtur 

dy qëndrime të ndryshme dhe kjo nuk është se ka afektuar tek KPK sepse ata shikojnë 

nivelin minimal dhe situata nuk besoj se ka qenë ekstreme ndryshimi i qëndrimit, që të 

ketë ndikuar tek gjyqtarët, dhe nuk besoj që ka pasur raste të dorëzimit të dosjeve jashtë 

atyre afateve në mënyrë ekstreme, që të jenë bërë problem.  

Por sido që të jetë nuk është normale që të ketë dy qëndrime. Mendoj që Këshilli 

duhet ta vendosë që edhe për vlerësimet që janë shumë të rëndësishme tani sepse mund të 

ndodhë që gjyqtarët tani do ndahen edhe me 1 pikë ose 2 pikë dhe kjo bën diferencën. 

Kështu që, kjo gjë duhet të ndahet tani. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

Unë mendoj se kundërshtimi që ka bërë magjistratja sa i përket vlerësimit për 

treguesin “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit” është i drejtë. Në opinionin tim, neni 

113, mbi të cilin është bërë referimi sa i përket këtij treguesi, ka përcaktuar në mënyrë të 

përgjithshme që aktet e gjykatës depozitohen në sekretari brenda 5 ditëve nga bërja e 

tyre. Kjo lloj dispozite nuk ka të bëjë drejtpërdrejt me vendimet përfundimtare të 

gjykatave.  

Sipas meje, ligji i kohës ka pasur ometim sa i përket përcaktimit të afatit të 

përpilimit të vendimit të arsyetuar nga gjyqtarët e shkallës së parë dhe të apelit. Kjo gjë 

është zgjidhur vetëm në vitin 2017, në ndryshimet që i janë bërë Kodit të Procedurës 

Penale, ku tashmë afati për përpilimin e vendimit qoftë për gjykimin në shkallë të parë 

edhe për në apel është përcaktuar 30 ditë, ndërsa për gjykatat e posaçme kanë edhe një 

afat tjetër shtesë prej 30 ditësh, ndërkohë që përsëri ligji ka konsideruar që ky afat mund 

të zgjatet përsëri për shkaqe të përligjura.  

Problematika që ka ekzistuar më parë në ligj ka qenë për faktin se afati i ankimit, 

sipas ligjit, fillonte nga dita e shpalljes së vendimit, kështu që palët viheshin përpara 

presionit të kohës sepse deshën një vendim të arsyetuar që brenda 10 ditëve të bënin 

apelit apo brenda 30 ditëve të bënin rekursin në Gjykatën e Lartë.  
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Konstatoj se vendimet për të cilat relatori i ka ulur 3 pikë magjistrates janë vetëm 

tre vendime, të depozituar në afatin kohor prej 6, 7 dhe 15 ditësh. Çmoj që ky afat është 

brenda afatit ligjor që sipas ligjit të kohës; nuk ka cenuar asnjë të drejtë të subjekteve 

procedurale dhe palët, të dy subjektet kanë pasur kohën e mjaftueshme për të bërë 

ankimet e tyre (nëse kanë pasur ankime). Duket se gjyqtarja ka konsumuar më pak se 

gjysmën e afatit ligjor brenda të cilit do duhet të ishte bërë ankimi. Në këto kushte 

mendoj se gjyqtarja duhet të marrë pikët maksimale sa i përket këtij treguesi. 

Sa i përket edhe asaj që tha relatorja, qëndrimin që mban Komisioni i Posaçëm 

për Vlerësimin, që e shtroi edhe zonja Shehu, unë jam një nga anëtarët në rastet kur kam 

qenë në cilësinë e kontrolluesit të projekt-raportit të vlerësimit, kam konsideruar që në 

projekt-raportet të vendoset edhe një qëndrim i tillë sa i përket afateve të dorëzimit, qoftë 

në lëndë penale, po të njëjtin arsyetim, por disi më ndryshe, e kam edhe në lëndë civile sa 

i përket gjyqtarëve të gjykatave të apelit. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Fjalën e ka zonja Ukperaj! 

Brikena Ukperaj: Edhe unë vlerësoj që kundërshtimet e magjistrates znj. {...} 

duhet të kihen parasysh dhe të reflektohen në vlerësimin e shkallës së aftësisë së saj për 

sa i përket treguesit “Koha mesatare e arsyetimit të vendimeve gjyqësore” sepse referuar 

Kodit të Procedurës Penale në fuqi, në këtë Kod nuk gjendet asnjë dispozitë që 

parashikonte në mënyrë të shprehur se sa ishte afati brenda të cilit duhet të arsyetonte 

vendimin gjykata e apelit (si për çështjet civile ashtu edhe për çështjet penale). Në këto 

kushte, në praktikën gjyqësore, në gjykatat e apelit, afati i arsyetimit të vendimeve 

shikohet deri në 20 ditë, disa herë edhe më shumë se 20 ditë, por gjithsesi jo më shumë se 

30 ditë, duke marrë parasysh që e drejta e palës për të bërë ankim fillonte nga momenti i 

shpalljes së vendimit kur pala ishte prezent, me qëllim që t’i jepej mundësi gjyqtarit të 

arsyetonte vendimin por njëkohësisht të mos i mohonte edhe palës të bënte ankim, ndiqej 

praktika e dorëzimit të vendimeve nga 20 deri në 30 ditë.  

Duke marrë parasysh edhe reflektimet e ligjit, ku afati për arsyetimin e vendimit 

tashmë është i përcaktuar dhe i shkon kësaj logjike, vlerësoj që në rastet kur duhet të 

vlerësojmë treguesin “Koha mesatare e arsyetimit të vendimeve gjyqësore”, ky tregues do 

të na dalë nga analiza e të dhënave statistikore, të krahasohet pikërisht brenda këtij 
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standardi, 20 me 30 ditë, për të vlerësuar edhe shkallën e aftësisë së gjyqtares. Në kushtet 

koha mesatare e gjyqtares ishte 5.7 ditë, atëherë duhet të pikëzohet me pikët maksimale.  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ndonjë qëndrim tjetër të anëtarëve? 

Brunilda Kadi: Kam thjesht diçka për të saktësuar që dakord që në rastin konkret 

gjyqtarja e ka 5.7 ditë, por ne duhet si Këshill të vendosim një standard çfarë qëndrimi do 

mbajmë në të gjitha rastet, pra atë që propozon Brikena, pra 20-ditshin dhe me tolerancë 

3-tën? 

Brikena Ukperaj: 20-30 ditë. S’duhet të kalojë 30-ditshin. Kur pala ka qenë 

prezent, sepse nëse pala është në mungesë, sigurisht që ankimi i fillon nga momenti i 

marrjes së vendimit të arsyetuar. Gjithsesi kjo do të shihet rast pas rasti. Standardi që 

duhet të mbajmë, 20-30 ditë. 

 

Naureda Llagami: Po, zoti Hallunaj! 

Dritan Hallunaj: Nuk do shtoja më tepër nga sa thanë kolegët, por thjesht do 

vijoja me atë që tha kolegu Toska që edhe tek Komisioni i Përkohshëm i Vlerësimit 

Profesional, është marrë parasysh kjo dhe në çdo raport ka një periudhë të 

konsiderueshme që ne shohim të dërgojmë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit me këtë 

logjikë, pra logjikën që u tha, 20-30 ditë. Për më tepër që 5 ditë nga dita e shpalljes së 

vendimit është afat tepër i shkurtër, kjo referuar edhe ndryshimit dhe nevojat që kanë 

reflektuar ndryshimet, ka ardhur tek pjesa që nuk mund të arsyetohet një vendim në 

gjykatën e apelit për krimet e rënda (kudo në çdo gjykatë apeli) për 5 ditë, me këtë 

ngarkesë pune që kanë gjyqtarët. Prandaj unë çmoj që të vendosim një standard që ta 

kemi parasysh në vendimmarrjet e tjera apo në përpilimin e raporteve të tjera, duke 

ndryshuar apo të biem dakord të gjithë që të caktohet një afat tjetër, afat që të jetë sa më i 

përshtatshëm dhe pastaj, për mendimin tim, nuk është se ndryshon ndonjë gjë tek pjesa e 

gjyqtarëve, nëse mesatarja është 6 ditë apo është 7 ditë, duke e kthyer në të kundërt që në 

rast se është arsyetuar për 3 ditë, ne na ka ndodhur që palët janë ankuar dhe kanë thënë që 

e ke paragjykuar çështjen .. ose vendimet që janë gjykuar në atë gjykatë me numër fletësh 

apo faktesh të pandehurish shumë të madh, që të arrish të arsyetosh një vendim të tillë për 

të një afat kohor 5-ditor.  
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Prandaj, për të shmangur të gjitha këto, ta kemi parasysh edhe herët e tjera, unë 

jam dakord me të gjitha ato që thanë kolegët. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Po, zonja Ukperaj! 

Brikena Ukperaj: Situatën problematike që ne do kemi, e kemi vetëm në 

vlerësimet e viteve 2013-2016. Në vlerësimet e mëpasshme ka hyrë Kodi i Procedurës 

Penale në fuqi dhe e ka të parashikuar tashmë. Është afat ligjor dhe ne nuk mund të 

vendosim afat tjetër ligjor.  

Edhe për arsyet që thotë Tani, në Metodologji ne e kemi të përcaktuar, që nëse do 

të ndjekim standardin 20 me 30 ditë dhe do të na rezultojë që një gjyqtar ka një kohë 

mesatare të arsyetimit të vendimeve mbi 30 ditë, atëherë kemi parashikuar në 

Metodologji, që do të analizojmë të gjitha të dhënat statistikore logjikisht, pra duke parë 

kompleksitetin e çështjeve, volumin e punës që ka patur gjyqtari, rritjen e papritur të 

ngarkesës. Por gjithsesi, ky koeficient pikëzimi nuk mund ta çojë atë më shumë se 20% 

në një tregues më të lartë (e kemi parashikuar në Metodologji). Gjithsesi, pikëzimi më i 

lartë nuk mund të shkojë më shumë se një koeficient prej 20%. Kështu që edhe kjo situatë 

është e zgjidhur në Metodologji. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Atëherë, kemi propozimin e bërë nga zoti Toska, gjithashtu edhe nga relatorja.          

 

Brunilda Kadi: Do ta mbyllim diskutimin edhe për botimin dhe pastaj të kalojmë? 

Naureda Llagami: I kalojmë një nga një. 

Brunilda Kadi: Ok! Në rregull! 

Edhe mua më bën më shumë sens dhe më duken më të pranueshëm argumentet e 

kolegëve dhe jam e mendimit që duhet të merret parasysh ky afat dhe nisur e gjithë kjo, 

propozoj që gjyqtares, me këtë arsyetim të ri, ajo e plotëson kriterin për të marrë pikët 

maksimale dhe nga 12 duhet t’i shkojë 15 pikë dhe të vlerësohet “Shumë mirë” (kriteri 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit”).  

Në lidhje me publikimin që e referova, edhe për këtë unë vlerësoj që gjyqtarja nuk 

duhet të pikëzohet me 0 pikë, por duhet të vlerësohet për këtë botim dhe sipas 
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Metodologjisë, pikët e vlerësimit për këtë kriter janë lënë deri në 5 pikë dhe nisur nga 

publikimi i sipërcituar, unë do propozoja që gjyqtares t’i jepeshin 2 pikë për këtë tregues.  

Këtë propozim e nis nga argumenti duke pasur parasysh që duhet të bëhet 

diferenca me gjyqtarët që mund të kenë shumë publikime, dhe duhet bërë diferenca. Më 

duket objektive propozimi për 2 pikë. Nëse do hidhet në votim ky propozim, atëherë ka 

një ndryshim. Në nivelet e vlerësimit për secilin grupkriter nuk ka ndryshim, janë 4 

“Shkëlqyeshëm”. Pikët tek “Aftësitë organizative”, duke u shtuar 3 pikë, shkon nga 93, 

në 96 pikë. Tek “Angazhimi profesional”, nga 93 pikë, shkon 95 pikë, dhe kjo reflektohet 

në total nga 386 pikë që ka qenë vlerësimi, në 391 pikë.  

Me këto propozime të cilat besoj u bënë të qarta, unë propozoj që të hidhet në 

votim për secilin nga 4 grupkriteret e mëdha, nëse kolegët nuk kanë pyetje ose propozime 

të tjera. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Atëherë, do hedhim në votim për secilën grupkriter, siç u 

propozua nga relatorja. Kështu që fillojmë me “Aftësitë profesionale” – 100 pikë, niveli i 

vlerësimit ‘Shkëlqyeshëm”.   

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Miratohet. 

Kalojmë tek kriteri tjetër që ka të bëjë me “Aftësitë organizative”, niveli 

“Shkëlqyeshëm” – 96 pikë. Jemi dakord. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  
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Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek indikatori tjetër që ka të bëjë me “Etikën dhe angazhimin ndaj 

vlerave profesionale”. Është propozuar niveli “Shkëlqyeshëm” – 100 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri tjetër që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale dhe angazhimi 

profesional” i cili është 95 pikë, niveli “Shkëlqyeshëm”. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë në total vlerësimi i përgjithshëm shkon në 391 pikë dhe niveli 

“Shkëlqyeshëm”. 

Hedhim në votim miratimin e raportit. 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim gradimi i gjyqtares të {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, 

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”. 

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij. 

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95, pika 9 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 
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Kërkon fjalën zoti Toska. 

Ilir Toska: Kam një propozim, që tek ky projektvendim, në krah të nivelit, për 

çdo kriter, të vendosen edhe pikët. E them këtë sepse ky akt do të na shërbejë pastaj sa i 

përket procesit të renditjes, për të mos marrë të gjithë raportin e për ta bërë pjesë të atij 

procesi. Është mirë të marrim vetëm këtë vendim ku janë reflektuar dhe niveli dhe pikët.  

Brikena Ukperaj: Shtojca është pjesë përbërëse e vendimit, ndërkohë që pikët 

nuk janë kriter i ligjit. Pikët i kemi vendosur ne në Metodologji dhe për këtë arsye nuk 

janë shënuar në projektvendim. Shtojca në fund ekziston. 

Ilir Toska: Ok! E tërheq këtë propozim. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.01.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë (relatore znj. Brunilda Kadi). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:14 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

12. Naureda Llagami   (kryetare) 

13. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

14. Medi Bici    (anëtar) 

15. Fatmira Luli    (anëtare) 

16. Brunilda Kadi    (anëtare) 

17. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

18. Ilir Toska    (anëtar) 

19. Alban Toro    (anëtar) 

20. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

21. Marçela Shehu   (anëtare) 

22. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për 

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

znj. Brunilda Kadi). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e dytë.  

 Dëshiroj t’ia jap sërish fjalën znj. Kadi për ta relatuar. Ka të bëjë me vlerësimin 

etik dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019.  

 

Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

Thjesht do ndalem në një moment për të shpjeguar që ky vlerësim ndryshe nga 

vlerësimi i mëparshëm që bëhet sipas dispozitave dhe arsyeve që u cituan, ky vlerësim 

bëhet sipas ligjit në rastet kur gjyqtarët bëjnë kërkesë në Këshill për promovim, dhe bëhet 

vlerësim i përshpejtuar etik dhe profesional, për vitin e fundit të ushtrimit të funksionit, 

dhe në rastin konkret i përket pikërisht vitit 2019.  

Procedura është e pasqyruar sipas rendit kronologjik tek raporti i vlerësimit, i cili 

është realizuar mbi bazën e raportit analitik që është përgatitur nga Nëpunësi Përgjegjës 

për Vlerësimin, znj. Zeta Tërpollari si dhe bazuar në të gjitha burimet e tjera të vlerësimit. 

Unë mendoj që të lexoj vetëm kriteret dhe vlerësimin sepse duke qenë se është i 

njëjti gjyqtar. Për pjesën e “Aftësive profesionale” pak a shumë janë të njëjtat konsiderata 
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e vlerësime nga relatori dhe pjesa tjetër ka të bëjë me përmbajtjen e statistikave dhe 

informacioneve që dalin nga të gjithë burimet e vlerësimit.  

Për efekt edhe të procesverbalit, po lexoj përfundimet për secilin nga treguesit. 

Për grupkriterin “Aftësitë profesionale” është vlerësuar në total “Shkëlqyeshëm” 

me 100 pikë, duke marrë pikët maksimale tek të gjithë treguesit dhe nuk po i lexoj pasi 

tanimë është e njohur edhe për efekt procesverbali.    

Tek “Aftësitë organizative”, “Shkëlqyeshëm” me 98 pikë dhe i vetmi tregues ku 

janë ulur 2 pikë ka qenë “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” (max 10 

pikë), i cili sipas burimeve të vlerësimit, ka qenë mbi nivelin mesatar dhe sipas 

metodologjisë është vlerësuar me 8 pikë.   

Për grupkriterit “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”  

“Shkëlqyeshëm”, 100 pikë. Pra në të gjithë nëntreguesit është vlerësuar maksimalisht.  

Tek “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” - “Shkëlqyeshëm” me 95 

pikë, duke marrë pikët maksimale tek të gjithë nëntreguesit, përveç treguesit të fundit që 

është “Publikimet ligjore akademike”, ku nuk ka të dhëna. 

Ndoshta ia vlen që të ndalem, që gjyqtares i është dhënë 5 pikë tek “Pjesëmarrja e 

saj në veprimtari ndërinstitucionale” dhe ka të bëjë me faktin që gjyqtarja {...}, prej 1 viti 

e ca është Këshilltari i Etikës pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ajo është zgjedhur dhe ka 

treguar gatishmëri të plotë për ta ushtruar këtë detyrë dhe nga ana ime si relatore është 

vlerësuar me 5 pikë. Duke pasur metodologjinë që 3 pikë i marrin të gjithë gjyqtarët, Pra 

thjesht i janë shtuar 2 pikë. 

Gjyqtarja brenda afatit është njoftuar, ka komunikuar dhe nuk ka asnjë 

kundërshtim për këtë raport, siç edhe jeni vënë në dijeni edhe ju në të njëjtën kohë.  

Nëse kolegët nuk kanë pyetje dhe propozime të tjera apo kundërshtime, propozoj 

që të hidhet në votim ky projektraport pa ndryshime.  

 

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë pra në votim, siç vepruam me rastin tjetër? 

Tek grupkriteri “Aftësitë profesionale” – nga relatorja është propozuar niveli 

“Shkëlqyeshëm” – 100 pikë. Jemi dakord.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  
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Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri “Aftësitë organizative”, nga relatorja është propozuar niveli 

“Shkëlqyeshëm” – 98 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Tek kriteri “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, nga relatorja është 

propozuar niveli “Shkëlqyeshëm”– 100 pikë.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Tek kriteri “Aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional”, nga relatorja është 

propozuar niveli “Shkëlqyeshëm”, me 95 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë në total vlerësimi është “Shkëlqyeshëm” me 393 pikë. 

Kalojmë në votim raportin në tërësi. 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit të përshpejtuar etik 

dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 
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Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”. 

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij. 

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95, pika 9 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.01.2021) 

 

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

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

vlerësimit, Tetor 2013 – Tetor 2016, i gjyqtares {...}”, përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë (relator z..Erjon Muharremaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:14 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

23. Naureda Llagami   (kryetare) 

24. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

25. Medi Bici    (anëtar) 

26. Fatmira Luli    (anëtare) 

27. Brunilda Kadi    (anëtare) 

28. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

29. Ilir Toska    (anëtar) 

30. Alban Toro    (anëtar) 

31. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

32. Marçela Shehu   (anëtare) 

33. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (Gradimit), për periudhën e vlerësimit, Tetor 2013 – 

Tetor 2016, i gjyqtares {...}”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë (relator z..Erjon Muharremaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e tretë, që ka të bëjë me vlerësimin etik 

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

vlerësimit, Tetor 2013 – Tetor 2016, i gjyqtares {...}. Për më shumë detaje unë do doja që 

t’ia jepja fjalën relatorit, zotit Muharremaj. 

  

 Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

  

(Zoti Muharremaj nis të relatojë projektraportin, por ndërpritet nga zonja 

Ukperaj e cila shprehet se duke qenë se seanca është publike dhe gjyqtarja ka kërkuar të 

dëgjohet në seancën e procesit të vlerësimit të saj, duhet të jetë prezent në sallë gjatë 

relatimit të projektraportit nga ana e relatorit. Anëtarët e Komisionit janë dakord që 

gjyqtarja të hyjë në sallën e mbledhjes. Ndaj ftohet për të qenë prezent në sallën e 

mbledhjes gjyqtarja {...}.)     
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Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Siç jeni në dijeni, nga ana e Këshillit, sot do të shqyrtohet projektraporti i 

vlerësimit tuaj profesional për periudhën 2013-2016, që ka të bëjë me gradimin tuaj, 

gjithashtu edhe raporti i vlerësimit i përshpejtuar për periudhën 2019, për efekt 

promovimi, në zbatim të kërkesës që ju keni bërë. 

Pasi ju është vënë në dijeni projektraporti nga ana e Komisionit, nga ana juaj na 

është bërë dijeni me shkresën e depozituar me datë 28.12.2020 ku keni bërë kundërshtime 

lidhur me përmbajtjen e projektraportit. Gjithashtu keni shprehur edhe kërkesën tuaj për 

të qenë prezentë në këtë seancë dëgjimore, në çastin kur do të diskutohej projektraporti 

juaj. 

Ju vë në dijeni që relatori tashmë do fillojë me relatimin e projektraportit për 

gradimin tuaj, që i përket periudhës 2013-2016 dhe më pas, ju keni të drejtë, pasi relatori 

të përfundojë, të jepni parashtrimet tuaja mbi gjetjet e raportit. Faleminderit! 

Fjala për zotin Muharremaj! 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

Po filloj edhe një herë me vlerësimin, duke iu referuar çdo kriteri të përcaktuar 

nga ligji. Sa i përket “Aftësive profesionale të gjyqtares”, treguesit të parë sa i përket 

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

normave” është vlerësuar që aftësitë i ka shumë të larta dhe është vlerësuar me rezultatin 

maksimal prej 25 pikësh.  

Në lidhje me treguesin e “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” 

është vlerësuar që aftësitë e gjyqtares janë mbi mesataren, duke iu akorduar 20 pikë dhe 

jo 25 pikë që është maksimumi, për shkak se vlerësohet se vetëm në disa raste gjyqtarja 

citon dhe analizon normën ligjore konkrete në shërbim të analizës së fakteve dhe 

konkluzioneve të arritura, lidhur me zbatimin e normës. 

Legjislatori jo pa qëllim i ka mundësuar gjyqtarëve që të përzgjedhin tre dosje ku 

ata mendojnë që kanë shfaqur aftësitë e tyre më të mira, duke marrë në konsideratë edhe 

faktin që në ndonjë rast gjyqtari nuk ka mundësitë kohore apo për shkak të ndonjë 

rrethane specifike, të mos ketë patur mundësinë për të dhënë maksimumin e tij. Në rastin 

konkret, vërehet që edhe në një prej vendimeve të përzgjedhur nga gjyqtarja, konstatohet 

që nuk ka një analizë të formës ligjore konkrete. Do të veçoja këtu njërin prej vendimeve, 
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ku në fakt gjyqtarja ka vendosur që të bëjë një vlerësim juridik të fakteve pjesërisht të 

ndryshme nga ato të prokurorit, dhe konkretisht në vendimin nr. 39/2015 është vlerësuar 

që të ndryshohet kualifikimi ligjor i faktit penal nga neni i “vrasjes për shkak të 

marrëdhënieve familjare”, të parashikuar në nenin 79/c dhe 22 të Kodit Penal, duke e 

ndryshuar atë në “dhunë në familje”. Por në fakt nuk ka një analizë të veçantë të formave 

të ligjit apo analizë të secilit element të veprës penale dhe në fakt nuk jepet kuptimi i 

tentativës. 

Në lidhje me dispozitat e ligjit penal material, në vendimet e vëzhguara, rezulton 

në referim dhe zbatim i drejtpërdrejtë i tyre, duke integruar analizën e ligjit bashkë me 

rrethanat e faktit konkret mbi të cilin ai gjen zbatim, por pa bërë një analizë specifike të 

dispozitave të ligjit material.  

Gjyqtarja ndalet kryesisht në dhënien e kuptimit të dispozitave dhe aplikon faktin 

konkret apo elementin e veprës penale në lidhje me të cilin ato referohen, siç është për 

shembull në rastin e vendimit nr. 102/2015, sa i përket veprave të “trafikimit të 

narkotikëve të kryer në bashkëpunim” dhe “mbajtjes dhe shitjes së narkotikëve e kryer në 

bashkëpunim”, por nuk bëhet analizë e formës së kryerjes së veprës penale nga 

pikëpamja e anës subjektive apo nga pikëpamja e anës objektive, si dhe nuk rezulton që 

të përmendet edhe vendimi unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 

4/2012, sa i përket elementëve të bashkëpunimit.  

Nuk evidentohet pra një analizë e veçantë e normave të ligjit, përveç disa rasteve, 

në të cilat në fakt janë marrë në analizë elementët e anës objektive dhe subjektive të 

veprës penale. Prandaj është vlerësuar që shkalla e aftësisë të konsiderohet “mbi 

mesataren” sa i përket treguesit të “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e 

çështjes”.  

Sa i përket treguesit të “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, në 

fakt, ajo që në cilësinë e relatorit, më bëri përshtypje sapo hapa dosjen e parë të gjyqtares, 

është mospërdorimi i të gjithë karaktereve të gjithë shkronjave të gjuhës shqipe. Në asnjë 

prej vendimeve nuk rezulton që të përdoren shkronjat “ë” dhe “ç”, dhe në kuptimin e një 

vëzhguesi, kjo tregon që ka në fakt një mungesë vëmendjeje për të arritur vlerësimin 

“Shkëlqyeshëm”, për shkak se nga pikëpamja teknologjike kjo është lehtësisht e 

realizueshme (mjafton të shtypet me “ë” gjatë kohës që gjyqtarja arsyeton vendimin dhe 

bëhet zëvendësimi automatikisht në fund). Pra nuk është se kërkon një impenjim të 
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veçantë nga ana e gjyqtares, në mënyrë që kjo të realizohet. Për këtë shkak, vlerësimi 

është bërë i i shkallës “mbi mesataren”, duke i akorduar 12 pikë. 

Treguesi tjetër që ka të bëjë me “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e 

vendimit”, aftësia e gjyqtares është vlerësuar si “shumë e lartë”, duke i akorduar 

maksimumin prej 10 pikësh.  

Ndërsa, sa i përket treguesit “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, 

aftësitë janë vlerësuar si “mesatare”, duke u akorduar 15 pikë, për shkak se, duke iu 

referuar burimeve të vlerësimit, dosjeve të marra në shqyrtim, në analizën e faktit penal 

është karakteristikë e gjyqtares analiza e integruar e provave në raport me secilin fakt të 

evidentuar si të rëndësishëm në lidhje me elementët e veprës penale dhe rolin e secilit të 

pandehur në raport me veprat penale për të cilat procedohet.  

Sa i përket cilësisë së analizës së dispozitave ligjore dhe aplikimin e tyre mbi 

faktet konkrete të çështjes, në pjesën më të madhe të vendimeve, identifikohet referimi i 

dispozitave të ligjit dhe aplikimi i drejtpërdrejtë i tyre mbi rrethanat e faktit, pa u 

shoqëruar me analizë ligjore të veçantë të kuptimit të tyre. Analiza e dispozitave dhe e 

kuptimit të tyre, rezulton të jetë bërë vetëm në disa vendime, por jo në të gjitha ato.  

Duke iu referuar konkretisht vendimit nr. 102/2015, rezulton referim i dispozitave 

ligjore në lidhje me aplikimin e gjykimit të shkurtuar, ndarjen e çështjeve, kompetencën e 

gjykatës, por nuk identifikohet analizë e dispozitave ligjore dhe e kuptimit të tyre.  

Në pjesën e vlerësimit të gjykatës, ku merren në shqyrtim ekzistenca dhe 

provueshmëria e faktit penal, kualifikimi ligjor i tij dhe fajësia e të pandehurve, si dhe 

roli i tyre në raport me faktin, kryesisht analiza dhe arsyetimi përqendrohet duke i dhënë 

një peshë specifike faktit penal të provuar në gjykim dhe vetëm në disa raste gjykata 

është ndalur në kuptimin dhe analizën e dispozitave ligjore në raport me faktin penal.  

Në tërësi, arsyetimi i vendimeve përfundimtare përgjithësisht ndjek një zhvillim 

logjik, por i kushtohet peshë specifike parashtrimit të faktit, provave dhe analizës së tyre 

në raport me veprat penale dhe rolin e të pandehurve në kryerjen e tyre, duke referuar 

drejtpërdrejt normën ligjore (procedurale ose materiale) që gjen zbatim dhe përqasjen e 

saj me faktin e provuar, në mbështetje të konkluzionit të gjykatës, pa u ndalur në analizën 

e koncepteve, instituteve dhe dispozitave ligjore mes tyre, apo në mënyrën se si ato gjejnë 

ose jo zbatim në rastin konkret.  
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Analiza e dispozitave ligjore është bërë vetëm në disa raste dhe zë një peshë më të 

vogël në arsyetimin e vendimeve, në raport me analizën e faktit penal dhe analizën e 

provave mbi të cilat ai mbështetet.  

Kështu në rastin e ndryshimit të kualifikimit ligjor (që e përmenda edhe më parë), 

ku ka ndryshim nga “vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, në atë që në vlerësimin 

e gjykatës duhet të konsiderohet si dhunë në familje, analizohet rrethanat e faktit që 

mbështesin konkluzionin për elementë të veprës penale që ndikojnë në kualifikimin ligjor 

të saj, duke arritur drejtpërdrejt në konkluzionin për mungesën e provueshmërisë së tyre, 

ose vlerësimin e ndryshëm në raport me kualifikimin ligjor, por pa qëndruar në mënyrë 

specifike në analizën ligjore të elementëve të veprës penale. Është një karakteristikë që 

vërehet në të gjitha vendimet që, raporti midis parashtrimit të fakteve dhe arsyetimit që 

bën gjykata, është dukshëm në favor të parit. Për këtë arsye edhe aftësitë e gjyqtares janë 

vlerësuar me 15 pikë, pra të nivelit “mesatar”. 

Sa i përket kriterit të dytë të vlerësimit “Aftësitë organizative të gjyqtares” – 

“Respektimi i afateve ligjore” është konsideruar aftësia e nivelit “maksimal” duke iu 

akorduar 15 pikë. “Plotësimi i standardeve minimale kohore” gjithashtu është vlerësuar 

maksimalisht me 5 pikë. “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” është vlerësuar 

gjithashtu e nivelit “maksimal” duke i akorduar 5 pikë.  

Ndërsa tek “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, që është çështje 

statistikash, rezulton prej statistikave që është në masën 96.4%, duke u vlerësuar kështu 

me 8 pikë. Legjislatori, në rastin konkret, sipas Metodologjisë është vlerësuar që, mbi 

99% mund të jepet vlerësimi maksimal prej 10 pikësh. Në rastin konkret ndodhemi në 

nivelin 96.4%, duke u akorduar vlerësimi prej 8 pikësh. 

 Sa i përket treguesit të “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar 

gjyqësor”, sërish për ekonomi kohore, për të mos përsëritur diskutimin që u bë në Këshill 

në pikën e parë të rendit të ditës sa i përket vlerësimit që i duhet akorduar në rastin 

konkret. Duke qenë që aktualisht në projektraport është vlerësuar që duhet t’i akordohen 

12 pikë, për shkak të mungesës së përcaktimit ligjor në kohën e vlerësimit të gjyqtares 

për periudhën 2013-2016. Në këtë kuptim, duke iu referuar edhe qëndrimit që mbajti 

Këshilli në diskutimin e mëparshëm, në cilësinë e relatorit, propozoj që duke qenë që 

koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar të gjyqtares rezulton të jetë 5.5 ditë, 

propozoj në fakt që gjyqtares t’i akordohet vlerësimi maksimal prej 15 pikësh.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.01.2021 (Pika 3) 

30 

Sa i përket “Numri mesatar i seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të 

nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo-produktive”, rezulton që mesatarja të 

jetë prej 9 seancash, kështu që referuar Metodologjisë, i akordohen 9 pikë sepse sipas 

Metodologjisë, vlerësimi maksimal prej 15 pikësh jepet vetëm në rastin kur mesatarja 

është midis 1 dhe 3 seancash. Në rastin konkret jemi në mesataren prej 9 seancash. 

Referuar treguesit të “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor” është vlerësuar që shkalla e aftësisë së gjyqtares të jetë 

mbi mesataren, duke iu akorduar kështu 16 pikë, për shkak se, duke iu referuar burimeve 

të vlerësimit është konstatuar që në rastin e vendimit nr. 102 ku është proceduar me 

gjykim të shkurtuar, janë zhvilluar 17  seanca gjyqësore, nga të cilat 11 kanë qenë jo 

produktive dhe 6 produktive dhe seancat që janë shtyrë, 4 prej tyre janë shtyrë për shkak 

të mosparaqitjes së prokurorit, por nuk rezulton nga dosja që të jenë marrë masat që të 

njoftohet drejtuesi i prokurorisë për këtë çështje.  

Në 2 prej rasteve kur janë shtyrë seancat, rezulton që një seancë të jetë planifikuar 

në ditë pushimi, ndërsa tjetra të jetë planifikuar në një ditë kur gjyqtarja ka qenë në një 

seminar jashtë shtetit. Prandaj dhe është vendosur që të akordohen 9 pikë në lidhje me 

kriterin e “Numri mesatar të seancave...”. 

Sa i përket “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, është vlerësuar që aftësitë e gjyqtares janë mbi mesataren, duke iu 

akorduar 16 pikë sepse nga dosjet e vëzhguara, seancat e planifikuara, përgjithësisht janë 

çelur me vonesë, me disa minuta, shoqëruar përgjithësisht me relatimin e shkakut, por 

unë kam evidentuar vetëm seancat kur nuk ka relatim të shkakut të fillimit me vonesë. 

Vonesat varjojnë prej 17 minutash, 21 minutash, 29 minutash (po i referohem këtu vetëm 

rasteve ku nuk ka relatim të shkakut të fillimit me vonesë të seancës gjyqësore).  

Sa i përket treguesit që ka të bëjë me “Rregullshmëria e dokumentacionit të 

dosjes” është vlerësuar në nivelin “maksimal”, duke iu akorduar 5 pikë. 

Duke marrë në konsideratë të gjithë kriterin e dytë sa i përket “Aftësive 

organizative të gjyqtares”, në fakt, ndryshimi i vetëm rezulton për shkak të interpretimit 

që iu bë “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, kështu që 

propozohet që të akordohen 88 pikë, në ndryshim nga versioni origjinal i propozimit, që 

ishte 85 pikë.   
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Sa i përket kriterit të tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

vlerësohet që gjyqtarja e ka në nivelin “Shkëlqyeshëm”, duke iu dhënë pikët e plota 100 

pikë, dhe e zbërthyer sipas treguesve: “Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion” të 

shkallës “shumë të lartë”, duke iu akorduar 35 pikë; “Shmangia e shfaqjes së pahijshme, 

nderi dhe dinjiteti”, duke iu akorduar 40 pikë, në nivelin “maksimal”; “Përdorimi ose jo i 

gjuhës diskriminuese”, nuk rezulton diçka e tillë, prandaj është vlerësuar që t’i akordohet 

niveli maksimal i pëkëve prej 10 pikësh; “Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të 

palëve për përjashtimin e gjyqtarit” është vlerësuar se nuk ka nivel të tillë dhe prandaj i 

akordohen pikët maksimale prej 15 pikësh. 

Sa i përket “Aftësia personale dhe angazhimi profesional” është vlerësuar që: sa i 

përket “Komunikimi i qartë dhe transparent me palët ndërgjyqëse, publikun, subjektet e 

tjera, të tretë”, aftësitë janë të nivelit “maksimal”, duke iu akorduar 25 pikë; “Respektimi 

i konfidencialitetit dhe parimeve të mbrojtjes së të dhënave personale”, përsëri aftësitë e 

nivelit “maksimal”, duke iu akorduar 15 pikë; Shkalla “Komunikimi dhe bashkëpunimi 

me kolegët si dhe shkëmbimi i njohurive dhe i përvojës profesionale me ta”, shkalla 

“shumë e lartë” në nivelin prej 15 pikësh; Shkalla “Komunikimi dhe bashkëpunimi me 

administratën gjyqësore” e nivelit “shumë të lartë” duke iu akorduar 10 pikë; 

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

profesionale” e niveleit “maksimal” prej 20 pikësh; Ndërsa, sa i përket “Disponueshmëria 

e gjyqtarit për të udhëhequr magjistratët e ardhshëm gjatë stazhit profesional dhe/ose për 

trajnimin e magjistratëve”, nga burimet e vlerësimit nuk rezultojnë të dhëna, ndaj i janë 

akorduar 3 pikë (me një diferencë prej 2 pikësh nga niveli “maksimal” prej 5 pikësh, kur 

ka të dhënë për disponueshmërinë e gjyqtarit); “Pjesëmarrja e magjistratit në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për 

marrëdhëniet me median dhe publikun të gjykatave”, rezultojnë të dhëna nga burimet e 

vlerësimit duke i akorduar në nivelin “maksimal” prej 5 pikësh; Ndërsa, sa i përket 

treguesit të fundit “Publikimet ligjore akademike”, nuk rezultojnë të dhëna dhe prandaj 

është vlerësuar me 0 pikë.  

I gjithë treguesi në përfundim “Aftësia personale dhe angazhimi profesional” 

vlerësohet në total me 93 pikë, në nivelin “Shkëlqyeshëm”. 

Në përfundim, duke u vlerësuar dy prej treguesve “Shumë mirë” dhe dy të tjerët 

“Shkëlqyeshëm”, referuar përcaktimit të bërë nga neni 78 i ligjit 96/2016 për Statusin e 
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gjyqtarit, vlerësimi përfundimtar duhet të jetë “Shumë mirë” me një total prej 363 pikësh, 

duke reflektuar edhe propozimin që të shtohen 3 pikët sa i përket treguesit të “Koha 

mesatare të arsyetimit të vendimeve gjyqësore përfundimtare”. Faleminderit!   

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Unë do doja që t’ia jepja fjalën magjistrates. 

 

{...}: Unë ju falënderoj që më dëgjuat, më pranuat të më dëgjoni në këtë seancë. 

Falënderoj edhe relatorin që ka bërë vlerësimin tim, pavarësisht se në disa momente jam 

kundër vlerësimit të tij dhe kam kontestimet e mia.  

Mund të them që kam mbajtur një ngarkesë shumë të madhe pune në atë periudhë. 

Nuk është thjesht çështje kohe, karakteret “ë” dhe “ç” të gjuhës shqipe. 

Ju në raportet tuaja ju duken vetëm numra dhe emra, megjithatë, unë që i kam 

gjykuar çështjet, kanë qenë të një karakteri të vështirë; kam kaluar edhe situata personale 

të vështira dhe kam arritur që t’ia dal.  

Kështu që mendoj që meritoj vlerësimin maksimal. Kam një arsyetim të mirë dhe 

e vlerësoj veten në këtë pjesë. Nuk kanë qenë ndryshimet e ligjit në atë kohë, kohës që i 

referohet, as për t’iu drejtuar drejtuesit të prokurorisë, në rast se prokurori mungonte 

(megjithëse ishin raste të rralla kur tek ne prokurori mungonte dhe ka qëlluar tek kjo 

çështje, por nuk është se janë të shpeshta).  

Vonesat me disa minuta në hyrje – po ju kujtoj që gjykata ime ka disa kushte të 

veçanta për të hyrë. Bëhet një kontroll i veçantë dhe pavarësisht se unë jam aty, nuk 

mund të filloj pa qenë të gjithë prezent.  

Është pak e vështirë të flasësh për veten. Unë e kam vështirë të flas për veten fjalë 

pozitive. Megjithatë mendoj se në punën time kam dhënë maksimumin. Kanë qenë vite të 

vështira dhe të gjata, dhe goxha të ngarkuara, madje edhe në krahasim me gjyqtarët e 

tjerë të së njëjtës gjykatë, për shkak të shortit dhe për shkak të ngarkesës që kam pasur 

kur kam qenë gjyqtare e gatshme, kam pasur ngarkesën më të madhe edhe në kërkesat, 

dhe duket në numrin e shqyrtimit të tyre, që janë shumë të larta dhe që edhe ato duan 

kujdesin e tyre. 

Kështu që unë pres më tepër nga vlerësimi, pavarësisht mendimit të relatorit për 

vlerësimin. 
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E kam interpretuar ligjin dhe e kam pasqyruar në vendimin tim, por i kam dhënë 

më shumë rëndësi atyre që është pretenduar edhe nga palët, si nga pala që e ka sjellë, 

ashtu edhe nga ata persona që do merrnin dënimin mbi atë vendim.  

Ndërsa mungesa e karakterit të “ë”-ve dhe të “ç”-ve, besoj nuk e ndryshon as 

qartësinë dhe as koncizitetin e vendimit tim. Unë përdor fjali të shkurtra, të thjeshta, të 

qarta, për t’u bërë sa më e kuptueshme për palët dhe për të gjithë ata që e lexojnë. 

 

Naureda Llagami: Ndonjë gjë tjetër për këtë pjesë të raportimit? 

{...}: Jo! –nuk kam gjë tjetër për momentin. 

Naureda Llagami: Atëherë, faleminderit! 

Mund të vazhdoni jashtë, për të lejuar edhe Këshillin që të shkojë në 

vendimmarrje. 

 

(Gjyqtarja {...} largohet nga salla e mbledhjes.) 

 

Naureda Llagami: Po, zoti Hallunaj! 

Dritan Hallunaj: Në radhë të parë shpreh një keqardhje dhe një zhgënjim që një 

gjyqtare del përpara Këshillit dhe nuk arrin dot të mbrojë punën e saj, me disa togfjalësh 

që ju të gjithë ishin prezent dhe e dëgjuat. Por unë personalisht, duke punuar në atë 

gjykatë në ato vite, kam vlerësimin maksimal për të si gjyqtare. Është një gjyqtare shumë 

e mirë. Është një kolege shumë e mirë.  

Dua të shtoj që duhet të kemi shumë kujdes për sa i përket vlerësimit të një 

kategorie gjyqtarësh. Në ish-Gjykatën e Krimeve të Rënda, çështjet janë shumë 

voluminoze (në kuptimin e numrit të të pandehurve, numrit të aktorëve që përfshihen, 

avokatëve mbrojtës, numrin e episodeve që gjykohen dhe vlerësohen nga gjykata, provat 

që do të merren). Puna në shkallën e parë është shumë e vështirë sesa në gjykimet e tjera, 

pasi shkalla e parë është ajo që prek dhe merr provat dhe duhet të kuptojë të gjitha gjërat 

se si funksionojnë në realitetin tonë dhe në realitetin që ne përballemi çdo ditë.  

Vonesat e mosfillimit të seancës për 3 minuta, për 5 minuta, për 7 minuta, për 

mua janë të papërfillshme për një gjyqtare të një gjykate që në trupin gjykues përbëhet 

nga 5 anëtarë. Nëse do mblidhemi ne për të mbledhur 5 veta, ne jemi koshient se sa 

vonojmë nëse lëmë një orar fiks. 
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Ajo gjykatë, po ju them që është gjykata model për respektimin e këtyre afateve. 

Në asnjë rast nuk bën vaki dhe nuk ndodh që në atë gjykatë të kesh gjyqtarin tek kafja 

apo të jetë në një ambient tjetër (të pengojnë fillimin e seancës). Këto ndodhin vetëm nga 

fakti i përplasjes së seancave gjyqësore. Që do të thotë, një seancë që ka filluar përpara, 

ka vijuar tej afatit. Kjo i ka ndodhur të gjithëve. Ka ndodhur rëndomë. Një gjyqtar nuk 

mund të parashikojë afërsisht se sa mund të zgjasë një seancë gjyqësore, pasi ka 

detyrimin që, të paktën personalisht në atë gjykatë, çdo dy javë duhet ta lësh një seancë 

dhe e gjithë puna jote brenda këtyre dy javëve do të sillet tek ky qark. Në këtë kuptim, 

nuk arrin ta menaxhosh/programosh seancën se sa zgjat, pasi ti futesh për të bërë një 

seancë (po themi) 2 orë dhe i ke lënë 2 orë asaj seance, por në rast se pyetet një i bashkë i 

pandehur apo një viktimë e trafikimit apo një i penduar i drejtësisë, nuk shkon ajo seancë, 

por shkon edhe ditë të tjera, pra shkon me ditë ajo punë, nuk zgjatet çështja me orare e 

me minuta. Kështu që nuk ndodh dhe jam shumë i bindur për këtë kur e flas, që nuk 

ndodh që një gjyqtar i krimeve të rënda, në orarin që fillon seanca gjyqësore, nuk ka qenë 

fare në gjykatë. Thjesht mund të ndodhë nga përplasja e orareve të seancave. 

Të kemi parasysh që ka qenë gangrenë, jo vetëm atje por në krejt sistemin e 

drejtësisë, vazhdon të jetë edhe sot, zvarritja e gjykimeve nga ana e avokatëve mbrojtës. 

Pra shumë seanca shtyhen për avokatët mbrojtës. Çfarë ka në dorë gjyqtari kur një avokat 

nuk paraqitet? Tashmë është vendosur gjoba, ndërsa në atë kohë s’ke pasur asnjë gjë në 

dorë. Thjesht i je drejtuar Dhomës Kombëtare të Avokatisë.   

Një shkak tjetër shumë i rëndësishëm është mosparaqitja e prokurorit.  

Në atë periudhë, siç e tha edhe gjyqtarja, nuk ka pasur mjet për të paraqitur 

prokurorin. Ne e shikojmë edhe sot që nëpërmjet medias vihemi në dijeni/njihemi që ka 

mbi 10 seanca në gjykatat e tjera që nuk paraqitet prokurori dhe shtyhet seanca se nuk u 

paraqit prokurori.  

Në atë gjykatë nuk ndodh faktikisht ajo. Ndodh në raste të rralla. 

Shoh tek materialet që gjyqtarja nuk ka planifikuar seancat që ka qenë me 

shërbim jashtë shtetit. Ka qenë me punë pra dhe është paguar për ato ditë që ka qenë 

jashtë. Nuk mund të justifikohet apo të futet tek pjesa e zvarritjes së gjykimit ajo pjesë. 

Gjyqtarja ka qenë në punë, në trajnim jashtë shtetit. Ne e dimë se si funksionojnë 

trajnimet. Ka ardhur njoftimi sot; ti ke lënë seancën për dy javë. Do dështojë njëra, o 

trajnimi, ose kjo.  
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Ka një sërë problematikash të tilla. Atje ke problematika me shoqërimin e të 

pandehurve; atje ke problematika me kontrollin, është një kontroll më strikt që 

organizohet dhe nuk mund t’i themi ne një gjyqtari të tillë për efektin e shtyrjes së 

seancave gjyqësore me minuta apo t’i matim me kronometër e t’i matim edhe sekondat.  

Puna ka qenë shumë voluminoze. Gjyqtarja në atë periudhë ka qenë e gatshme 

dhe për efekt gatishmërie (siç e tha) ka pasur një volum të madh të seancave paraprake 

dhe seancave të vlerësimit të arrestit, prandaj të gjitha këto duhet të merren parasysh.  

Unë e vlerësoj gjyqtaren për pjesën e aftësive si profesionale ashtu edhe 

organizative, por tek pjesa e aftësive organizative këto janë pjesët më të prekshme.  

Pastaj vijmë tek pjesa profesionale, nëse arsyetimi i gjyqtares lë për të dëshiruar, 

jam shumë skeptik tek kjo pjesë. Thashë edhe një herë, prita më tepër nga ana e gjyqtares 

që të programonte apo të reklamonte punën e saj; të fliste për ato pika për të cilat ajo 

“duhet të na nxirrte sytë”. Sepse të më thotë mua dikush që ti je “i paaftë” ose “nuk di të 

arsyetosh vendimin”, normalisht unë duhet të reagoj, por jo të them që kam punuar 

shumë mirë. 

Edhe problemi i “ë”-ve dhe “ç”-ve, i nderuar koleg, edhe tek Komisioni i Pavarur 

i Kualifikimit nuk na i kërkojnë më, por janë thjesht tek pjesa që (kemi pasur edhe disa 

takime), “ju lutem, na i hiqni këto “ë” dhe “ç” dhe mos u merrni me këto, se na 

interesojnë më shumë çfarë ka në thelb një gjyqtar”. 

Kështu që unë, fola në përgjithësi, fola thjesht për t’ju bërë me dije mënyrën se si 

funksionon dhe isha i detyruar të bëj këtë parashtresë vetëm për efektin se nuk e tha 

gjyqtarja, që minimalisht duhet ta bënte ajo. Ju faleminderit! 

 

Medi Bici: Zonja Kryetare, t’i them edhe unë dy fjalë. 

Naureda Llagami: Po, zoti Bici! 

Medi Bici: Meqenëse Ilirianën dhe Dritanin unë për 14 vjet i kam kontrolluar, ato 

vërejtjet që kam unë për sa i përket projektraportit janë, përdorimi i germës “ë” nuk e bën 

të arsyetuar vendimin. Gjithashtu, qenia jashtë shtetit, gjyqtarja nuk mund ta parashikojë 

sepse seancat aty lihen për dy javë (me ligj janë për dy javë), por seancat caktohen edhe 

për dy muaj. Gjithashtu, në gjykatat për krimet e rënda, mungesat e prokurorëve kanë 

qenë raste shumë të radha dhe mungesa në një seancë e prokurorit nuk mund ta çojë 

gjyqtarin që t’i bëjë shkresë titullarit të prokurorisë. Ajo që dua të them më tepër, Iliriana 
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është nga ato gjyqtare, përgjithësisht të gjithë gjyqtarët e krimeve të rënda arsyetojnë 

mirë dhe ndoshta unë shumë herë kam pasur vërejtje sepse arsyetojnë gjatë, ose shumë 

shpesh marrin të dhëna nga prokurori dhe i arsyetojnë ashtu shabllon, por zonja Iliriana 

është nga ato gjyqtare që i thjeshton gjykimet, vendimet gjyqësore i bën shumë të 

kuptueshme. 

Këto kisha dhe mendoj që këto duhet të rishikohen. 

 

Maksim Qoku: Të them edhe unë diçka Kryetare? 

Naureda Llagami: Po, zoti Qoku!  

Maksim Qoku: Të nderuar kolegë! 

Në këndvështrimin tim, mbase edhe në tuajin, kjo qenka gjëja më e vështirë që na 

ka rënë gjatë gjithë kësaj periudhe dyvjeçare që ne duhet të bëjmë, për hir të faktit edhe të 

madhësisë që kanë materialet që duhet të kemi në konsideratë, por edhe pastaj çka duhet 

të vendosi, që natyrisht kam idenë që bart anë subjektive, pasi gjithsecili gjykon në 

këndvështrimin e tij.  

Ajo çka i kam kërkuar vetes unë dhe natyrisht do jua thosha juve, është që, dhe 

këtë e kam nga aspekti i të qenit tek harta gjyqësore dhe ne e kemi parë që sistemi 

gjyqësor tashmë nuk është në atë normalitetin e vet, siç thoshte Bruna “nuk është lajle-

lule”, natyrisht që është në sforco dhe në të gjithë këto vite, të paktën nga 16-ta e këtej 

është zhdukur, kam idenë që ne duhet të tregohemi paksa racional dhe koherent në lidhje 

me të gjithë problematikat.  

Duke e lexuar të gjithë materialin dhe natyrisht pasi dëgjova dhe gjyqtaren, pa 

pasur rezerva për mënyrën e prezantimit sepse në fund të fundit ajo është emotive, 

gjithsecili e ka ose jo atë mundësi, pavarësisht qëndrimit që unë kam dhe nuk jam dakord 

me projektvendimin, sidomos me dy kriteret e para (kjo s’do të thotë që s’jam dakord me 

punën që keni bërë; e vlerësoj punën edhe të nëpunësit edhe të relatorit sepse është 

vërtetë një punë e lodhshme; jemi lodhur ne për ta lexuar, jo më aspekti juaj për ta 

përgatitur dhe për ta sjellë në Këshill). 

Unë në fakt do kërkoja, që të isha i përgjegjshëm për qëndrimin tim dhe për 

pikëavarazhin që do jepja për vlerësimin për magjistraten, që Këshilli të vendoste një 

shtyrje në një kohë shumë racionale, qoftë edhe javën tjetër (5 ditë), që të paktën, 

sidomos për atë kriterin e dytë që është ana organizative, unë personalisht të mund të 
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konsultohesha me materialet e dosjes, për të qëndruar të paktën në kriteret e nenit 95, në 

lidhje me faktin që, jam dakord me projekt-aktin e relatorit në lidhje me qëndrimet e tij 

nga ajo çka ka konstatuar, por ama do kërkoja për aspektin e dytë që projekt-akti në 

thelb/në parim është, por me ndryshimet në lidhje me pikëavarazhin. Dhe po të keni 

parasysh, këto janë disa referenca në pikë që kanë të bëjnë më tepër me numrin e 

seancave, me përqindje në rendimentin e kohës, etj., etj., që do ishte e pamundur nga ana 

ime që në këtë situatë, në referim të materialeve që ka sjellë relatori, të mund të 

shprehesha. Sepse ndryshe pastaj, i pamundur për t’u shprehur në këtë pikëavarazh, do 

duhet të mbaja qëndrimin kundër, por që kundër nuk do të ishte e logjikshme për sa akti 

është i vlerësueshëm dhe mbase dhe i drejtë.  

Kështu që, në atë që përmenda, në dëshirën time për të qenë i përgjegjshëm për 

çka do votoj dhe në pamundësinë për ta marrë këtë vendim në seancën e sotme, kërkoj që 

Këshilli të vendosë shtyrjen për një afat të arsyeshëm. Faleminderit!  

 

Brunilda Kadi: Faleminderit!  

Do nisem nga pjesa e fundit e diskutimit të zotit Qoku, ku kërkohet kohë, dhe 

është e drejtë e çdo anëtari të kërkojë kohë, vetëm thjesht për të pasur parasysh që 

projektraporti i vlerësimit iu është nisur anëtarëve shumë kohë përpara dhe kjo është 

arsyeja sepse ju është nisur, sepse njëherësh, kur gjyqtari do njihej dhe do kishte 

kundërshtimet e veta, të njiheshin edhe anëtarët sepse mbas atij momenti relatori nuk ka 

më çfarë veprimesh të kryejë. Megjithatë, është e drejta e çdo anëtari në qoftë se ai e 

vlerëson që duhet më shumë kohë, kjo pastaj është për t’u vendosur nga Këshilli.  

Në lidhje me vlerësimin, thjesht dua t’i rikujtojë anëtarët, se padyshim që e dinë, 

që Metodologjia, që ne të gjithë bashkë e kemi miratuar, është shumë e qartë sidomos për 

tre grupkriteret e fundit është gati e pamundur që të ketë subjektivizma sepse është thjesht 

llogaritje matematike dhe mund të lejojë subjektivizëm tek 2 ose 3 pikë. Të them për 

shembull tek nëntreguesi i fundit që është “publikimet ligjore”, ku thuhet që merr nga 1 

deri në 5 pikë kur ke publikime. Por gjithsesi, edhe aty ke një argument objektiv.  

Për sa i përket grupkriterit të parë, ne të gjithë këtë gjë e dimë që kur ka ekzistuar 

vlerësimi i gjyqtarëve me sistemin e vjetër, nga shtetet e tjera, si e kemi adoptuar ne, që 

këtë problemin e subjektivizmit e ka patjetër. Çfarë do të thotë? Kur unë e lexoj vendimin 

e një gjyqtari që është kolegu im, që unë mund të jem në nivelin siç është zoti Bici që ka 
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kontrolluar të gjithë gjyqtarët, apo i imi që unë mund të jem në shkallën e parë dhe mund 

të kem kolegë që kontrollojnë vendimet e mia, apo siç kemi edhe pesë anëtarë të nderuar 

që nuk janë magjistratë, ligji i ka parashikuar të gjitha këto kur e vendosi skemën e 

vlerësimit, dhe patjetër që e ka dozën e subjektivizmit. Siç e lexoj unë, nuk e lexon 

dikush tjetër. Ideja është që Kushtetuta, ligji, i gjithë sistemi, na i ka vendosur ne këtë 

diskrecion. Unë mendoj që është logjike që secili nga ne të ketë mendime të ndryshme 

sepse varet se si e lexon, varet si e ka standardin e logjikës apo si e ka konceptin e 

qartësisë, etj., etj. Pra është normale që ne mund të kemi mendime të ndryshme për 

grupkriterin e parë. Këtë gjë e dinë edhe gjyqtarët.  

Thjesht do them një konsideratë të përgjithshme. Është vërtetë një situatë “e 

sikletshme”, sidomos për ne që i kemi edhe kolegë dhe i njohim, kemi shumë vite (unë 

kam 18 vite në sistem) dhe pothuajse të gjithë gjyqtarët o i kam pasur shokë klase, o kam 

gjykuar me ata, kam qenë edhe tre vite në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, pra me të gjithë, 

le të themi, kam edhe marrëdhënie shoqërore, dhe është shumë e sikletshme që të 

vlerësosh dhe të thuash: - “Ok, ti s’ke logjikuar mirë këtu; ti s’ke arsyetuar mirë këtu”. 

Por çfarë të bëjmë? Na i dha Kushtetuta këtë, na i ka dhënë këtë kompetencë/diskrecion. 

Do themi mendimin tonë si i vlerësojmë. Patjetër, gjyqtari ka të drejtë të bëjë 

kundërshtime. Por në fund të ditës, është vlerësimi im, siç ka qenë i lirë çdo gjyqtar i 

republikës, që sot po vlerësohet, të vinte dhe të kandidonte dhe të ishte në këtë Këshill, 

dhe të ishte ai që të vlerësonte kolegët. Nuk e kanë zgjedhur që të vijnë. Vlerësuan që të 

kandidonin dhe të promovoheshin në forma të tjera, dhe i duartrokasim.  

Tani, këtë diskrecion na i ka dhënë neve ligji dhe Kushtetuta. 

Duke kaluar tani tek rasti konkret. E citova në parim dhe thashë që Metodologjia 

ka përcaktime shumë koncize dhe kur këtu u fol nga kolegët që seancat fillojnë me 

vonesë sepse ka këto probleme, në radhë të parë, të gjitha këto janë patur parasysh dhe po 

të lexohet Metodologjia dhe raporti, aty nuk thuhet që është faji i gjyqtares që ka filluar 

seanca me vonesë, por thuhet që nuk është relatuar fare fillimi i seancës me vonesë dhe as 

arsyeja, e cila mund të ishte e ligjshme, por mund të ishte dhe e paligjshme, dhe në 

momentin që ti nuk e relaton, unë kam të gjithë të drejtën e botës që të mendoj që mbase 

edhe ka qenë pa ndonjë arsye të përligjur. Pra, e kam fjalën për të qenë të saktë me atë 

çfarë thuhet në raportin analitik apo në raportin e vlerësimit. Është mirë që të lexohen dhe 

të ballafaqohen edhe Metodologjia. 
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Për tre grupkriteret e tjera, unë nuk kam ndonjë sugjerim.  

Tani, po i hyj konkretisht. Tek “Aftësitë profesionale”, duke qenë se ne patjetër të 

gjithë i kemi lexuar raportet e të gjithëve, por duke qenë se unë jam relatore për gjyqtaren 

tek vlerësimi tjetër, që do jetë në radhë në diskutim, për dy nëntregues tek “Aftësitë 

profesionale”, duke qenë se unë kam një vlerësim të ndryshëm, dua ta arsyetoj dhe do 

propozoj ndryshimin e pikëzimit.    

Këtu më duhet të ndaloj, nëse Këshilli do vlerësojë që do pranohet kërkesa e 

Maksit për t’u shtyrë, mbase nuk ka kuptim që unë të vazhdoj me propozim konkret. Apo 

ta propozoj njëherë dhe mbase Maksi tërhiqet?      

 

Naureda Llagami: Në fakt kisha unë diçka në lidhje me shtyrjen. 

Bruna në fakt e tha, por unë dua ta theksoj akoma më shumë. 

Raportet ju e dini që neve nga relatorët na janë bërë disponibël që në dhjetor dhe 

me të drejtë, duke pasur parasysh edhe prioritetin që ne kishim sepse arsyet pse ne i kemi 

me prioritet këto, është Gjykata e Lartë, kështu që... 

Erjon Muharremaj: Në rastin konkret zonja Kryetare, nëse mundem, është 

dërguar në datën 11.12.2020. 

Naureda Llagami: Pikërisht, atë doja të theksoja.  

Unë mund të kisha gjithë diskrecionin, për shkak urgjence që kishim, pse jo, të 

ishte që në javën e fundit kur bëmë mbledhjen, apo në javën e parë të janarit, për shkak 

urgjence që është Gjykata e Lartë, që ne e dimë shumë mirë. 

Arsyeja pse lejova pak kohë më shumë ishte pikërisht që ne të gjithë, duke qenë 

se ishte eksperienca e parë, për t’i lejuar njeri-tjetrit që të lexojmë dosjen, të kemi 

mundësi të flasim me relatorët. Pra e gjithë kjo kohë, që nga 11 dhjetori deri më 14 janar, 

e lash me këtë arsye, me idenë që është eksperienca e parë për të gjithë ne, të shohim 

mirë dosjen, të shohim materialet, të pyesim relatorin, të pyesim stafin ndihmës, mbi çdo 

lloj paqartësie që ne mund të kishim. Personalisht kam vepruar duke pyetur dhe duke 

sqaruar mbi diskutimet. 

Unë personalisht, propozimin për ta shtyrë, duke pasur të gjithë këtë lloj peshe, 

duke lejuar 1 muaj, dhe për ta shtyrë për të parë dosjet që i kemi këtu të gjithë bashkë, e 

kam pak të pamundur që ta vlerësoj.  
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Maksim Qoku: Më lejoni të sqaroj diçka të lutem? –se nuk është shtyrje në atë 

kuptim që ma merrni ju. 

E para njëherë, dua të sqaroj një procedurë dhe ta sqarojmë një herë e mirë.  

Nuk është ideja që ju na e çoni ose ne gjithsecili ia çojmë njeri-tjetrit materialin 

në kompjuter, ta shohim dhe të vijmë të pyesim. Unë e bëj çështjen ligjore. 

Ne jemi anëtarë Këshilli dhe në të gjitha kompetencat që përcakton Kushtetuta 

dhe ligji, Këshilli vlerëson, as një anëtar (që është relatori) dhe askush tjetër. Relatori 

është ai personi që ne caktojmë që bën projekt-aktin që e sjellë në Këshill. Nga ky 

moment hyj unë si anëtar. Në qoftë se ju ma dërgoni mua si anëtar me datë 12, futeni në 

mbledhje me 13, s’ka problem, sepse aty do dali çfarë ne pretendojmë. Unë nuk mund të 

pretendoja relatorit jashtë seancës plenare, që kam këto gjëra, dhe pasi kam apo s’kam 

këto gjëra, duhet të vij me atë timen. Nuk mund të funksionojë kështu. Se thotë “Këshilli 

vendos”. Neni 95 thotë: “Pasi edhe dëgjon (sepse sot e kishim me dëgjim, se mund të 

kemi edhe rastin tjetër kur një gjyqtar na i dërgon me të shkruar dhe nuk do të marrë 

pjesë në seancë dhe ai rast mund të bëjë përjashtim sepse kemi dy materiale dhe mund të 

gjykojmë)...  

Por unë sot idenë e sensit të shtyrjes e kam edhe zyrtarisht të vë në dijeni 

Këshillin për atë çka unë mendoj dhe çka Këshilli duhet të bëjë edhe po atë ditë të 

vendoset kalimi i materialeve tek anëtari që kërkon të njihet, se s’mund t’i marrim ne 

materialet privatisht dhe as unë s’mund të vij tek zyra e anëtarit dhe të lexoj sikur shkoj 

në bibliotekë. Kjo është logjika që unë po them. Fakti që Këshilli vendos për vlerësimin, 

atëherë unë jam anëtar i këtij Këshilli dhe jam pjesë e këtij Këshilli dhe fakti që edhe bëra 

këtë dëgjesën me magjistraten, konkludoj në këtë gjë: Që të jem i përgjegjshëm, thashë 

në atë çka do votoj (qëndrimi që do mbaj), më duhet një kohë që, nuk është se do të 

verifikoj relatorin, por do të verifikoj shumë gjëra, edhe qëndrimin e relatorit. Ne 11 

vendosim pastaj për vlerësimin.   

   Thotë neni 95 i ligjit 96/2016, që e pranojmë projekt-aktin siç është, e pranojmë 

me ndryshime, mund të dalim me një projekt-akt të ri. I njëjti qëndrim që lidhet me 

përgjegjshmërinë time, do vijë nga ky studim. Thashë që për kriterin e dytë dua që të 

konsultohem me materialin se është referues me çfarë konstatoj. Kjo është ideja.  

Për mua çdo gjë zyrtarisht duhet të bëhet në seancë plenare. Pra ju e dërgoni më 

datë 11, me datë 13 le të shkojmë në mbledhje. Ajo që dërgohet debatohet aty dhe e 
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ndajmë si vazhdon. Jo të lëmë 10 ditë kohë që ta folim jashtë seancës plenare, se nuk 

mund të funksionojë kështu procedura. Ne flasim në seancë. Procesverbalet mbahen në 

seancë dhe gjithçka është publike në seancë, ndryshe veprimet tona nuk lënë gjurmë.  

Si mund të hyjë unë tek zyra e relatorit e t’i kërkoj “të lutem më ço këtë”, “të 

lutem më ço atë”?! Kjo është ideja pra. Unë s’dua ta pranoj. 

Brikena Ukperaj: Me materialet duhet të jesh njohur përpara se të hysh në 

mbledhje Maksi. 

Maksim Qoku: Materialet e dosjes janë në të gjithë këtë dosjen që është e plotë. 

Gjërat konkrete që mua më interesojnë, duhet ta vendosë kjo mbledhje plenare që t’i bëjë. 

Nuk do vijë unë t’i marrë. Ky është këndvështrimi im. Çdo gjë lë gjurmë. 

Marçela Shehu: Materialet janë disponibël gjithmonë. 

Maksim Qoku: Janë disponibël, por e dua në seancë plenare, të vendoset që: “Po! 

- anëtarët brenda 1 jave do konsultohen lidhur me qëndrimin që do mbajnë”. 

Unë kështu e konceptoj. Nuk mund të bëj veprime pa lënë gjurmë. Nuk vij 

privatisht.   

 

Brunilda Kadi: Mundet të sqaroj diçka, meqenëse unë jam relator? 

Atëherë, nuk është për të folur në përgjithësi sepse ligji është konkret. Është neni 

95 që e sqaron qartë se si bëhet.    

Maksim Qoku: Atij po i referohem. 

Brunilda Kadi: Ok! 

Po t’i referohemi asaj dispozite, nuk ka shtyrje për këtë arsye, dhe ajo dispozitë e 

thotë qartë kur bëhet shtyrja. 

Në rastin konkret, me znj. {...}, tek vlerësimi që po flasim në këtë moment, 

brenda afatit kohor ajo ka kthyer përgjigje dhe tek kundërshtimet, që ideja e ligjit dhe e 

logjikës është që do sjellësh gjëra konkrete, ajo nuk solli, që nuk ishte normale. Se 

prandaj duhet t’i sjellë, që relatori dhe të gjithë anëtarët të njihen dhe pastaj të kalohet në 

seancë. Kur hyhet në seancë, të dihet gjithçka. Dhe e ka edhe të qartë ligji, “më shumë 

seç duhet” ndoshta, se çfarë duhet të bëjë magjistrati kur të vijë në seancën e vlerësimit 

apo kur kundërshton.  

Unë isha në dilemën, që sot gjyqtarja, kur të vinte, do të sillte prova dhe unë si 

relator ose Erjoni do i duhej të ballafaqonte statistikat me ato që do kundërshtonte 
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gjyqtarja konkretisht. Nëse ne do ta kapërcenim momentin e diskutueshëm që a duhet t’i 

sillte sot ajo në këtë moment apo t’i kishte sjellë kur iu dha koha? Nëse Këshilli do 

vendoste që ta toleronte dhe ta kalonte, atëherë unë si relator dhe ju si anëtarë, do kishit të 

gjithë të drejtën e botës të thoshit që prit, se unë do trajtoj tani dhe do ballafaqoj 

materialin që sapo më erdhi. 

Erdhi gjyqtarja dhe nuk solli asnjë provë dhe nuk bëri asnjë kundërshtim konkret, 

por tha konsideratën e saj të përgjithshme, që unë meritoj më shumë sesa kaq, e cila nuk 

është për t’u analizuar sepse këtë gjë na i tha me shkrim. Kjo është diçka konkrete dhe 

secili le ta vlerësojë siç e tha gjyqtarja, por kjo nuk do kohë për t’u ballafaquar. 

Sa për ligjin, nuk dua të përsëris atë që thashë. Ideja është e tillë, nëse ne e 

shtyjmë sot seancën Maksi dhe e lëmë për javën tjetër, çfarë veprimi konkret mund të 

bëni ju si anëtar, veprim i cili nuk ka qenë i mundur për t’u bërë nga juve gjatë kësaj kohe 

që ditën kur ju është nisur raporti analitik dhe raporti i vlerësimit? 

Nga të tre relatorët, të gjitha aktet kur janë nisur, ju është cituar shprehimisht 

dispozita dhe ju është thënë që në çdo kohë ju mund të vini të aksesoni dosjet (bëhet fjalë 

për burimet e vlerësimit) që janë super voluminoze dhe ne kemi pasur debatin shumë të 

madh që edhe vetë të mos i kishim në ‘hardcopy’ e jo më të bëjmë kopje për të gjithë 

anëtarët sepse nuk ka sens që 11 fashikuj gjyqësor të fotokopjohen për 11 anëtarë. 

Prandaj është ai si propozim. Në qoftë se një anëtar thotë që i dua të fotokopjuara, le ta 

thotë dhe ne ia çojmë.  

Je njoftuar Maksi që në datën 11. 

Maksim Qoku: S’ka të bëjë ajo. E drejta nuk më buron nga relatori. 

Brunilda Kadi: S’ka burim dhe të drejtë, se ta thotë ligji. 

Maksim Qoku: Ju thoni, -po të duash hajde.   

E vendos seanca të shqyrtohen dhe të shihen. Unë dua t’i shoh si anëtar i 

Këshillit. 

Brunilda Kadi: Konkretisht çfarë do shikosh? – të bëjë sens ajo që thua. 

Maksim Qoku: Të gjitha materialet që ju keni konstatuar. 

Brunilda Kadi: Pse nuk erdhe deri tani? 

Maksim Qoku: Ta vendosë seanca tani. 

Brunilda Kadi: Nuk mund të vendosë seanca përtej ligjit.  
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Maksim Qoku: Kush ma vendosë të drejtën mua? Relatori? Jam anëtar Këshilli. 

Këshilli vendos vlerësimin. 

Unë si anëtar pjesë e Këshillit, dua të bëj këtë gjë. 

Brunilda Kadi: Nuk mendoj që Këshilli ka kompetencë t’i thotë një anëtari që ke 

apo...   

Maksim Qoku: Këshilli ka kompetencë ta vlerësojë dhe Këshilli vendos shtyrje 

për këtë arsye që kërkon një anëtar i tij. 

Brunilda Kadi: Mendoj që e thotë ligji. Megjithatë. 

 

Alban Toro: E hedhim në votë dhe të vazhdojmë. 

 

Brunilda Kadi: Më fal një sekondë, se ne kemi mbajtur një standard.  

Ne kemi mbajtur një standard dhe kemi thënë që kur një anëtar ka kërkuar kohë të 

njihet, ne kemi thënë që s’ka sens të mos i jepet koha. Por në këtë rast, le të kuptohemi, 

nuk është ky rasti sepse nuk të ndodh asnjë gjë e ndryshme nga ajo që mund të kishte 

ndodhur nga dita që jeni njoftuar deri sot. Megjithatë, ky është mendimi im. 

 

Maksim Qoku: Materialin sille ditën e dytë në seancë (nga dërgimi anëtarëve) dhe 

në seancë të shprehemi. Kam kohë është për anëtarët dhe e konsumojmë si afat. Unë dua 

që të lihet gjurmë në seancë, që pasi nga relatori doli projekt-akti, anëtarët e tjerë (ata që 

do të vendosin), kanë të drejtën e shqyrtimit të çdo gjëje mbi projekt-aktin. 

Brunilda Kadi: Ky diskutimi në parim duhet të ishte bërë që tek vlerësimi i parë. 

Maskim Qoku: Vendosni si të doni, ju lutem. Këndvështrimi im është ligjor.  

Brunilda Kadi: Meqë po flasim për ligjin, se në fakt për atë punë jemi këtu.  

Maksim Qoku: Nuk po ju tregoj ligjin. Po mbaj qëndrimin tim. 

Brunilda Kadi: Dhe ligjin nuk e kemi konsideratë të përgjithshme, por e kemi 

detyrim njëherë. Se në qoftë se e shkelim kemi përgjegjësi të tjera. Pra nuk është në 

dëshirën tonë ta zbatojmë ligjin. Ideja është që, në qoftë se kjo gjëja që po thoni juve 

është standard, kjo duhet të ishte bërë që në relacionin e parë. Pse tek relacioni i parë ju i 

kishit të njohura të gjitha rrethanat dhe s’kishit nevojë dhe nuk donit këtë procedurën, që 

e sjell njëherë unë. 
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(Disa nga anëtarët diskutojnë pa ndezur mikrofonat.) 

 

Maksim Qoku: Ta ndjekim. E vëmë këtë standard dhe ta ndjekim. 

Brunilda Kadi: I bie që deri tani ne kemi shkelur ligjin sipas arsyetimit tuaj, që 

s’e paskemi vënë këtë standardin. 

Maksim Qoku: Erdhi momenti, e kërkoj. Unë dua këtë gjë për faktin që kam 

pikëpyetje në këtë vlerësim. Nuk thashë përgjithësisht unë. 

 

 Naureda Llagami: Fjalën e ka zoti Toska! 

Ilir Toska: Unë mendoj që, sa kohë një çështje bëhet rend dite, relatori apo 

Komisioni e përcjellë tek të gjithë anëtarët, çdokush ka të gjithë të drejtën të shohë çdo 

lloj materiali.  

Është tjetër gjë nëse një nga anëtarët është në pamundësi objektive që të japë 

qëndrimin e vet në një seancë/mbledhje. Kjo është ndryshe.  

Nuk jam dakord me atë që thotë Maksi, që ne duhet ta çojmë në mbledhje dhe 

mbledhja të vendosë që anëtarët të njihen me materialet e mbledhjes. Kjo s’bën sens. 

Anëtarët njihen me çdo material që janë përfshirë në rendin e ditës, bile dhe çdo 

material tjetër që Komisionet e kanë përcjellë për t’u përfshirë në rend dite ku askush nuk 

ka mundësi të ketë akes tek çdo lloj materiali, sa kohë relatori apo Komisioni e kanë 

nxjerrë nga duart dhe e kanë konsideruar që duhet ta diskutojë Këshilli. Ndryshe është 

nëse do duhet kohë dikujt që të vlerësojë një çështje të rendit të ditës. Kjo është 

personale. 

 

Maksim Qoku: Ilir, nuk flasim për çdo lloj materiali. 

Ne i bëmë dy vjet këtu dhe kemi parë çdo lloj gjëje dhe e kemi trajtuar. 

Kjo është një gjë specifike dhe ka rëndësinë e vet. 

Këto janë materiale që ka pasur me përgjegjësi dhe në trajtim relatori dhe nga dita 

që i nxjerr relatori, ne kemi të drejtën tonë si persona që do të jemi pjesë e këtij procesi 

për të vlerësuar dhe të jemi të përgjegjshëm për atë që do bëjmë. Sepse ne materiale kemi 

kaluar, kemi bërë edhe urgjenca, kemi superuar edhe afate, dihet, por kjo ka një specifikë 

si proces; dhe unë logjikoj faktin që nuk është se e marr unë apo shkoj tek zyra jote dhe e 

kërkoj një gjë. 
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Ilir Toska: Mund ta bësh. 

Maksim Qoku: Kjo është një gjë më e përgjegjshme dhe duhet të buronte në 

materialet që vihen në dispozicion. Jo hajde ti tek unë se të pres unë dhe të hap dosjet. 

Ilir Toska: Me këtë procedurën që mbledhja të vendosë që anëtarët të marrin 

materialet...    

Maksim Qoku: Ju mund të vendosni si të doni. Unë kam bërë atë kërkesë që 

gjykoj që si anëtar i Këshillit, përtej Komisionit... 

Ilir Toska: Jam duke kundërshtuar procedurën që ju mendoni se duhet të 

shqyrtohet në mbledhje. Nëse një çështje bëhet pjesë e mbledhjes, të gjithë anëtarët duhet 

të kenë materiale. Ndryshe, çfarë mbledhje do bëjmë?! Do hyjmë në mbledhje që të themi 

do njihemi me materialet. Kjo nuk shkon. 

Brunilda Kadi: Të hyjmë në mbledhje që të biem dakord që të bëjmë mbledhjen. 

Ilir Toska: Nëse një nga anëtarët (tjetër rast) konsideron që do më tepër kohë... 

Maksim Qoku: Unë them tjetër gjë, por s’po do të më kuptosh më duket. 

Ju thatë që keni bërë standardin që i çoni përpara materialet dhe thoni studiojini 

dhe më pas të themi çfarë kemi. Kjo, ka një veçori, që ka edhe materiale (që ju thoni janë 

goxha). Ato materiale i keni juve, nuk i kam unë.  

Ilir Toska: Mund t’i merrni. 

Maskim Qoku: Mund t’i marr? 

Vendosni pra që t’i marr. Nuk e marr unë të drejtën nga anëtarët. 

Normalisht, thuhet që Këshilli vendosë të shtyjë për arsye... 

Ju lutem, ne nuk kemi pse bëjmë debate më. 

 

Brikena Ukperaj: Ajo që po kuptoj unë është që zoti Qoku nuk është njohur me 

materialet e dosjes.     

 

Maksim Qoku: Do verifikoj. Se juve jeni njohur.  

Marçela Shehu: Nëse nuk je njohur personalisht, është gjë tjetër. 

Maksim Qoku: Jo personalisht unë, por unë si anëtar. Personalisht është tjetër gjë. 

Marçela Shehu: Të drejtën për t’u njohur e ke pasur që kur është përcjellë raporti.  

Maksim Qoku: Si e kam pasur? Të trokisja tek zyra e relatorit? 

Marçela Shehu: Sigurisht. 
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Maksim Qoku: Nuk e pranoj ashtu. 

 

Brikena Ukperaj: Nëse nuk është njohur me dosjen e vlerësimit, nuk ka sens që 

ne të vazhdojmë. 

Maksim Qoku: Vazhdoni! 

Brunilda Kadi: Po çfarë do bëjmë ne që ai të njihet? Çfarë do bëjmë diçka 

ndryshe? Ky është problemi.    

Brikena Ukperaj: Sot, Maksi po thotë që unë jam njohur vetëm me raportin.  

Maksim Qoku: Ju sot e shtyni. Unë çoj këshilltarin; merr dosjen; studioj.  

Brunilda Kadi: Pra të marrë vendim Këshilli që Maksi ka të drejtë të vijë tek zyra 

e relatorit? 

Brikena Ukperaj: Standardi që po vendosim është ky, që në momentin që 

materiali futet në mbledhje plenare, duhet që dosja e vlerësimit të jetë aksesuar nga të 

gjithë anëtarët (prezumohet që është aksesuar nga të gjithë anëtarët).  

 

Brunilda Kadi: Më fal, ishte procedimi disiplinor i zotit Kuqo. Ishte gjithë ai 

material voluminoz. Shkova tek relatori dhe i mora të gjithë dosjet. I mbajta tre ditë. Ishte 

shumë i gatshëm edhe anëtari edhe këshilltari. 

Nëse Maksi do kohë, le ta marrë kohën. Por jo të marrim vendim ne që hajde tek 

zyra ime. 

 

(Anëtarët e Këshillit diskutojnë pa ndezur mikrofonat.)    

 

 

Naureda Llagami: Ta sqarojmë, që mua s’më duket gjë për votim këtu. 

Hajde të diskutojmë. Marçela e tha shumë saktë. Këtë kemi bërë edhe tek 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Dosjet janë atje dhe kemi shkuar kush ka pasur 

dyshime, kush ka pas paqartësi. Edhe tek procedimi disiplinor, kështu kemi vepruar.  

 

(Anëtarët e Këshillit diskutojnë pa ndezur mikrofonat.) 
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Maksim Qoku: Seanca lë gjurmë për kërkesën time dhe bëhet zyrtarisht dorëzimi. 

Është e padrejtë? Rrëzojeni! Çfarë problemi ka? Pastaj kalojmë në votimin e aktit. 

 

Brunilda Kadi: Atëherë, që mos të ngecim këtu.  

Anëtari kërkon kohë të njihet më shumë. Ne si Këshill nuk do vendosim standard 

sepse këtë e ka thënë ligji. Dhe siç bëmë edhe dy vlerësimet më përpara, edhe ato s’ka 

ardhur t’i shikojë pasi ka vlerësuar që nuk i nevojiten. Votoi! Tani këtu, vlerëson që do t’i 

shikojë. Le të vijë! 

 

Marçela Shehu: Ai do kohë për veten e vet. 

 

Brunilda Kadi: Por nuk mund të marrim ne vendim.  

Mendoj që ta kalojmë këtë pikë, ta shtyjmë, që të ketë kohë. 

 

Brikena Ukperaj: Edhe për të qartësuar që, çdo anëtar që do të njihet me dosjen, 

të vijë pranë relatorit dhe të njihet me aktet e dosjes, se dosja nuk rri në një korridor. 

Dosja rri në një zyrë. Është disponim i relatorit. Siç ndodh në të gjitha aktet individuale, 

pranë relatorit, çfarë provash doni, të gjitha. Janë 5, 6, 7 fashikuj dosje vlerësimi që vijnë 

nga organet e rivlerësimit.  

 

Maksim Qoku: Si të doni bëni. Propozimin hidheni në votim. 

Marçela Shehu: Nuk është propozim që votohet Maksi.   

Nëse je i pamundur për të vendosur sot, atëherë seanca do shtyhet. Nuk lidhet me 

procesin... 

Maksim Qoku: Lidhet me procesin. Atëherë, rrëzoje kërkesën! 

Lidhet me procesin. Unë pasi dëgjova, bëj kërkesën për njohjen dhe të jap 

pikëavarazhin tim. Këtë rrëzojeni! 

 

(Anëtarët e Këshillit diskutojnë pa ndezur mikrofonat.) 

  

Maksim Qoku: Po ju them edhe një herë, nuk është për shkaqe personale njohja. 

Zonja Kryetare, propozimin tim hidhe në votim. 
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Naureda Llagami: Meraku që kam është që neve jemi në një periudhë shumë 

sensitive sa i përket Gjykatës së Lartë. Jo më kot do raportojmë edhe në Kuvend për të 

thënë se çfarë po bëjmë me prioritetet. Duke qenë këtu brenda e të themi që ta shtyjmë se 

më duhet dosja dhe me vendim të Këshillit të marrë dosjen nga Erjoni.   

 

Maksim Qoku: Zonja Kryetare, propozimin tim hidhe në votim dhe është shumë e 

thjeshtë.  

 

Brikena Ukperaj: Duhet të kemi parasysh edhe diçka. Shkeljet e procedurave janë 

shkak për ankimim vendimi. Ne nuk duhet t’i lëmë vetes asnjë mundësi që vendimet të 

ankimohen për një procedurë që e kemi vetë.   

 

Maksim Qoku: Brikena, unë u shpreha qartë. Këshilli të vendosë shtyrjen, që ne 

të gjithë anëtarët të kemi mundësi të disponojmë dosjen zyrtarisht. Ju mund ta rrëzoni 

këtë propozim. 

 

Ilir Toska: Kam përshtypjen që brenda propozimit të Maksit janë dy gjëra. Një 

gjë, që Maksi kërkon të shtyhet dhe të njihet me dosjen, dhe e dyta është që Këshilli të 

marrë vendim që anëtarët të njihen me dosjet.  

Brikena Ukperaj: Të ndryshojë rregulloren domethënë, edhe ligjin. 

 

Maksim Qoku: Rregullore përpara ligjit, nuk ka. 

Naureda Llagami: Kërkoi fjalën zoti Toska, ta dëgjojmë deri në fund?  

 

Ilir Toska: Kam përshtypjen se kjo çështja e dytë nuk është një çështje që ne 

duhet të marrim vendim, që anëtarët të njihen me materialin e mbledhjes. 

Anëtarët duhet të njihen me materialet e mbledhjes, -siç e thashë edhe më përpara, 

-pa filluar mbledhja. Nuk duhet të hyjmë në mbledhje, që të njihemi me materialet e 

mbledhjes. 

Maksim Qoku: Këto janë materialet e mbledhjes Ilir. 
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Ilir Toska: Të lutem! Materialet e mbledhjes së një çështjeje janë çdo lloj aktesh 

që kanë lidhje me çështjen. Nëse ju nuk keni konsideruar, me arsyetimin tuaj se do duhet 

të vendoste Këshilli që ju të merrnit materialet tek relatori, unë çmoj që ju e keni gabim 

këtë gjë.  

Maksim Qoku: Të hidhet në votim kjo dhe të mos bëjmë debat kot. 

Ilir Toska: Ta mbaroj! Unë ju dëgjova dhe nuk ju ndërpreva. 

Ajo që unë mendoj është që njëherë e mirë duhet ta dinë të gjithë anëtarët që kur 

ka një çështje në rend dite, të marrin materialet. Nëse janë voluminoze dhe është e 

pamundur që të bëhen kopje, mund të shkojnë tek relatori. Në raste të tjera, ato të gjitha 

vijnë me e-maile, ato që përgatiten nga çdo anëtar, dhe materialet e tjera që nuk janë 

voluminoze, bashkëlidhen në e-mail. Në rrethana të tjera, do duhet ta shqyrtojmë fizikisht 

materialin se është e pamundur, për efekt të pamundësisë së dërgimit apo të fotokopjimit 

të të gjithë këtij materiali. 

Pjesën tjetër që ju keni nevojë, është çështje personale. Unë nuk e vlerësoj nëse ju 

keni apo nuk keni nevojë. Ju jeni i vetëdijshëm dhe i përgjegjshëm për atë që vlerësoni. 

Kaq është. Por do duhet të konsiderojmë, nëse do shtyhet për t’i dhënë mundësi Maksit, 

duke qenë se sipas mendimit tim, ka gabuar në pikëpamje të procedurës për t’u njohur me 

aktet, do duhet ta lëmë një afat sa më të shpejtë mbledhjen, pikërisht për urgjencën që ka 

procesi. Faleminderit!  

 

Brunilda Kadi: Atëherë, për këtë gjënë e dytë, le të propozojë vetë Maksi 

konkretisht. 

Këtë që duhet të vendosë Këshilli një standard.  

Bëje propozimin konkret, që ta votojmë. 

 

Maksim Qoku: Unë thashë, si anëtar i këtij Këshilli, i përgjegjshëm për atë 

vlerësim që dua të japë. 

Brunilda Kadi: Maksi, propozimi konkret? Çfarë do që të votojmë? 

Maksim Qoku: Desha që të vendoset shtyrja, që të njihem me materialet që ka 

relatori (dosjen). 

Brunilda Kadi: Pra sepse s’je njohur? Jo se duhet të vendoset një standard? 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.01.2021 (Pika 3) 

50 

Maksim Qoku: Jo! -materialet e çështjes i kam, por dosjet konkrete për të 

verifikuar projekt-aktin nuk i kam. Këtë kërkova unë, dosjet e vlerësimit. 

Brunilda Kadi: Pra nuk do që Këshilli të vendosë standardin që t’i thotë anëtarit 

“shkoni dhe merreni materialet tek relatori”?      

Maksim Qoku: Jo! –thashë në aspektin e ligjit, si anëtar Këshilli, Këshilli vendos 

për çdo gjë. Jo të më japë të drejtën mua njëri anëtar për të ardhur.  

Këtë kërkova unë. Shtyrjen për të shqyrtuar dosjen. S’më duhen të tjera. 

Brunilda Kadi: Mirë. 

Unë jam dakord që të shtyhet dhe t’i jepet një kohë e shkurtër anëtarit Maksim 

Qoku, meqenëse deklaron se ka nevojë për t’u njohur me materialet që të japë vlerësimin. 

Maksim Qoku: Dosjet e vlerësimit. 

Brunilda Kadi: Dhe propozoj që të jetë një afat (ditën e hënë). 

 

Marçela Shehu: Do jetë një shtyrje pa vendim.  

Brunilda Kadi: Unë mendoj që duhet të votohet sepse ndonjëherë anëtarët mund 

të jenë edhe abuzues, abuziv më falni.  

Marçela Shehu: Po pra, pa vendim të Këshillit, për t’i dhënë kohë anëtarit që nuk 

ka qenë i mundur që të shprehet për t’u njohur. 

Maksim Qoku: Ky është një propozim. Pse s’do votohet? 

Brunilda Kadi: Po mirë pra, pavarësisht standardit që kemi mbajtur, një votim 

duhet të bëhet. Do ta vendosë Këshilli, do shtyhet apo jo seanca. 

Marçela Shehu: Unë personalisht kam kërkuar shtyrjen e seancës në gusht dhe 

nuk është votuar. Madje nga anëtarët është diskutuar që kjo çështje nuk mund të votohet 

sepse nuk mund të thotë një anëtar pro apo kundër, kur një anëtar kërkon për t’u njohur.  

Brunilda Kadi: Përgjegjësinë e mban ai që e ka objektive apo jo arsyen. 

(Zoti Hallunaj flet pa ndezur mikrofonin. Gjithsesi në fjalën e tij zoti Hallunaj 

thekson se në një rast që ai ka kërkuar shtyrjen për një çështje, anëtarët e kanë hedhur ne 

votim dhe është votuar.) 

 

Maksim Qoku: Unë kam bërë një kërkesë. Rrëzojeni dhe vazhdoni vlerësimin.   
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Brikena Ukperaj: Si mund të rrëzoj një propozim ku thua s’jam njohur me dosjen 

e vlerësimit? Të lejoj që të shkelet dhe të merret një vendim dhe të shkohet në apel për 

procedurë? Këtë të bëj? 

 

(Anëtarët diskutojnë njëherësh pa ndezur mikrofonat.) 

 

Brunilda Kadi: Unë propozoj që formalisht duhet të bëhet votimi pavarësisht 

atyre diskutimeve që bëmë, që në parim s’ka kuptim që t’ia refuzojmë një anëtari. Le të 

votohet sepse ndonjëherë kërkesa mund të jetë edhe absurde. Se njerëz jemi. 

(Zonja Shehu flet pa ndezur mikrofonin). 

Le ta shtyjmë dhe të ecim.  

Unë votoj që të shtyhet. 

 

Maksim Qoku: Ju lutem!  

Po e ribëj kërkesën, Kryetare! 

Ju lutem! Heq dorë. 

Do votoj aktin dhe dal me mendim timin pastaj. 

Heq dora nga kërkesa për shtyrjen. 

(Anëtarët diskutojnë njëherësh pa ndezur mikrofonat.) 

Tërhiqem nga kërkesa ime sepse do mbaj tjetër qëndrim në lidhje me 

projektvendimin. 

 

Marçela Shehu: Atëherë kishe një qëndrim sepse unë mendova që nuk kishe një 

qëndrim. 

Maksim Qoku: Kam disa pikëpyetje për sa i përket pikëavarazhit. 

 

Brunilda Kadi: Po mirë, mund t’i bëjë pyetje relatorit. 

 

Brikena Ukperaj: Maksi, je njohur me dosjen e vlerësimit? 

Maksim Qoku: Jam njohur. Natyrisht. 

Është proces verifikimi ky. Dhe unë thashë, Këshilli duhet ta shtyjë. 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.01.2021 (Pika 3) 

52 

Brunilda Kadi: Të vazhdoj unë me propozimet që kisha konkretisht? 

Pra, pasi bëra ato konsideratat e përgjithshme dhe u ndërpre për këtë situatën 

procedurale, konkretisht, për grupkriterin e parë, duke qenë se unë për këtë magjistrate 

jam relatore tek vlerësimi tjetër dhe kam bërë edhe një propozim/vlerësim që ju e keni tek 

pika tjetër e rendit të ditës, dhe ka diferenca në vlerësim tek grupkriteri i parë dhe dua të 

qartësoj. 

Për “Arsyetimi ligjor” – “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, 

nga ana e zotit Muharremaj është vlerësuar “mbi mesatare” dhe është vlerësuar me 12 

pikë. Unë këtu e kam vlerësuar... 

Brikena Ukperaj: Bruna të lutem, mos bëj krahasime sepse në një moment të 

caktuar gjyqtari ka këtë cilësi të arsyetimit. 

Brunilda Kadi: Ka një logjikë kjo gjë. 

Atë do them. 

Tek raporti tjetër unë e kam vlerësuar “maksimalisht”, por ka diferencë. Këtë do 

them. Pasi kam krahasuar vendimet, kam lexuar vendimet që kanë qenë të periudhës 

2013-2016 dhe është e vërtetë që në atë periudhë gjyqtarja ka pasur këto probleme të 

mënyrës së të shkruarit (pjesën e karaktereve ose problemeve të gramatikës), të cilat i ka 

rregulluar me aq sa evidentova unë tek 2019-ta. Kështu që unë këtu nuk kam propozim 

për të ndryshuar pikët, por tek grupkriteri tjetër, ku flitet për “Cilësia e analizës dhe e 

argumentimit logjik”, nga projektraporti është vlerësuar 15 pikë, kurse unë propozoj që të 

jetë 20 pikë. Mendoj që gjyqtarja, të njëjtën cilësi analize dhe argumentim logjik ka gjatë 

gjithë kohës, si tek periudha që ne jemi duke shqyrtuar tani dhe ajo më vonë, kështu që 

kam këtë propozimin konkret. “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” nga 15 pikë 

“mesatarja”, të bëhet “mbi mesatare”, që është 20 pikë. 

Brikena Ukperaj: Duhet ta argumentosh këtë gjë me vendimet që janë në dosjen e 

vlerësimit, jo me faktin që i ka tani dhe nuk i ka ndryshuar.   

Brunilda Kadi: Unë i kam lexuar të gjitha vendimet. Normalisht, siç i kanë lexuar 

të gjithë anëtarët. Mendoj që “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” është si tek 

vendimet e vitit 2019, ashtu edhe tek vendimet e 2013-2016. Më duket e njëjtëj. Duke 

qenë se unë e kam vlerësuar me 20 pikë, mendoj që edhe këtu duhet të vlerësohet me 20 

pikë. Për këtë arsyetim, mendoj që është e njëjtë. 

Marçela Shehu: Pra nga burimi faktik i vlerësimit.  
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Brunilda Kadi: Burimet faktike janë vendimet e saj në kohë të ndryshme dhe mua 

më duken njësoj. Ky tregues mua më duket njësoj tek të gjitha vendimet. 

 

Fatmira Luli: “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” i është dhënë 15 

pikë. Unë them që duhet të jenë pothuajse njësoj. 

 

Brunilda Kadi: Në rastin konkret, secili të propozojë vetë. 

Unë kam këtë propozim. 

“Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” nga 15 që është nga relatori, unë 

propozoj t’i bëhet 20, të jetë “mbi mesataren” dhe kjo gjë të diskutohet dhe të votohet kur 

t’i vijë radha ose t’i marrim një nga një, ose tani në këtë moment. Thjesht të mbahet 

shënim. Kaq kam unë si propozim konkret. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi!  

Tjetër propozim konkret? 

 

Brikena Ukperaj: Të sqaroj edhe diçka? 

Pjesën e kriterin të “Aftësive profesionale” janë dy aspekte: “Njohuritë ligjore” 

dhe “Arsyetimi ligjor”. Tek pjesa e “Njohurive ligjore” dhe pjesa e identifikimit të ligjit, 

gjyqtarja është vlerësuar me vlerësimin maksimal. Në vendimet e saj ka një parashtrim 

shumë të saktë, një shkallë shumë e lartë aftësie të parashtrimit të fakteve. Po kështu ka 

një shkallë shumë të lartë të parashtrimit të provave, ka edhe interpretim dhe analizë 

shumë të mirë të provave, në tërësi, sipas vlerës provuese të tyre për sa i përket 

identifikimit të faktit të çështjes. 

Ajo që ndodh në vendimet e gjyqtares është që i kushtohet pjesë shumë e madhe 

analizës së provave dhe të faktit dhe kur vjen puna për sa i përket cilësisë, cilësimit 

juridik të këtyre fakteve të çështjes, pjesa e konkludimit nuk tregon shkallë shumë të lartë 

aftësie. Nuk dua të them që nuk ka aftësi, por nuk tregon shkallë shumë të lartë aftësie.  

Pse është vlerësuar tel “Arsyetimi i ligjit” mesatar. Sepse thjesht, të vendosësh një 

dispozitë ligjore atëherë kur ngrihen shumë institute nga palët si pretendim 

(bashkëpunim, tentativë, ndryshim cilësimi juridik i veprës), nuk është aftësi e gjyqtarit. 
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Mund të ndodhë që ligji të mos citohet, por interpretimi i ligjit, që ta bëjë të kuptueshëm 

dhe për lexuesin, jo vetëm për lexuesin që ka cilësitë e duhura juridike për ta kuptuar, por 

edhe për një lexues të zakonshëm, që pse është kjo dispozitë që zbatohet dhe nuk është 

një dispozitë tjetër.  

Edhe një herë, nuk vlerësoj meritat e çështjes. Nëse çështja është zgjidhur drejt 

apo nuk është zgjidhur drejt nga ana e gjyqtarit. Vlerësojmë komponentë të caktuar ose 

tregues të caktuar të Metodologjisë, se ndryshe nuk kemi si e vlerësojmë aftësinë e 

gjyqtarit.  

Jam dakord me propozimin e Brunës që të ndryshohet shkalla e aftësisë për sa i 

përket argumentimit logjik dhe cilësisë së analizës, duke kaluar nga niveli “mesatar”, në 

nivelin “mbi mesatar” sepse komponenti i fundit tregon mënyrën sesi gjyqtarja, këto 

fakte të provuara të çështjes, i vesh nga ana juridike me ligjin e zbatueshëm. Edhe në 

vlerësimin tim, cilësia duhet të shkojë “mbi mesataren”. 

       

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Propozim tjetër lidhur me projektraportin, pasi dëgjuam të gjithë diskutimet nga 

kolegët? 

 

Dritan Hallunaj: Për sa i përket “Aftësive organizative” kishte një ndryshim nga 

relatori? 

Erjon Muharremaj: Po! Tek treguesi “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit 

përfundimtar gjyqësor” nga 12 pikë, propozova që të bëhet 15 pikë. Pra ka marrë 

vlerësimin “maksimal” për atë tregues.  

 

Brunilda Kadi: Unë do sugjeroja, duke qenë se është hera e parë për të gjithë 

neve, të votojmë grupkriterin e parë dhe t’i marrim me radhë? 

Në fillim unë propozoj që të hidhet në votim ajo që propozova unë dhe ishte e 

njëjtë me atë që propozoi Brikena. Nëse rrezohet ajo pastaj do hidhet në votim propozimi 

i relatorit.  

 

Erjon Muharremaj: Relatori i qëndron propozimit të parë. 
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Brunilda Kadi: Ok! 

Atëherë Kryetare, unë mendoj që të hidhet në votim propozimi që u bë nga unë 

dhe zonja Ukperaj, për “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, që ka të bëjë me 

grupkriterin e parë, nga 15 pikë të shkojë 20 pikë.     

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

“1Bc. Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” – 20 pikë. 

 

Fatmira Luli: Tek qartësia, njësoj e keni vlerësimin edhe ju? 

A e ndryshojnë “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit” vetëm “ë”-ja 

dhe “ç”-ja? Unë propozoj që edhe kjo të jetë maksimalisht. Unë sugjeroj që “Qartësia, 

konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit” nga 12 pikë të shkojë 15 pikë, për shkak se 

përmbajtja dhe kuptueshmëria e vendimit nuk lidhet vetëm me vendosjen e “ë” dhe “ç”, 

por me mënyrën se si ka reflektuar, si ka strukturuar vendimin, si i parashtron fjalitë, 

konkluzionet që janë të kuptueshme dhe të qarta. Kështu që them të ndryshohet. 

 

Alban Toro: Po e ke në rregullore.  

Rregullorja thotë: “zbatimi i saktë i rregullave gramatikore dhe atyre të sintaksës; 

përzgjedhja e kujdesshme e gjuhës dhe përdorimi i të gjitha shkronjave të alfabetit 

shqip...”. Relatori po të thotë që mungojnë “ë” dhe “ç” apo “presjet”. 

Fatmira Luli: Jo! – s’thotë “presjet”.’ 

Alban Toro: Më fal! –“ë” dhe “ç”. 
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Mungojnë shenjat e pikëzimit. 

O përdorim një Rregullore që ta respektojmë ose mos e përdorim. 

Fatmira Luli: Jo “shenjat e pikësit”, thotë vetëm “ë” dhe “ç”. 

Alban Toro: Po mirë, çfarë thotë Rregullorja Mira? 

 

Erjon Muharremaj: I gjithë qëllimi i vlerësimit është të identifikojë ndonjë 

mangësi, në mënyrë që gjyqtari të përmirësohet në punën e tij. Unë kështu e shikoj 

qëllimin e vlerësimit. Në cilësinë e relatorit, këtë që mendoj që evidentohet, e kam 

sqaruar në projektvlerësim. 

 

Fatmira Luli: Unë bëra propozim. Ju votojeni! 

 

Naureda Llagami: Propozimi i Fatmirës, që “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit” nga 12 pikë, të shkojë 15 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Kundër.  

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Pro. 

(6 anëtarë kundër dhe 5 anëtarë pro. Nuk miratohet propozimi.) 

  

Erjon Muharremaj: Treguesi i dytë “Aftësitë organizative të gjyqtares”, propozoj 

që niveli i vlerësimit të jetë “Shumë mirë”, 88 pikë. Të ndryshohet nga 85, të bëhet 88 

pikë.  
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Grupkriteri 2Ad “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” 

të ndryshohet nga 12 në 15 pikë, që e çon totalin e të gjithë treguesit të dytë “Aftësitë 

organizative të gjyqtares” nga 85 pikë në 88 pikë, duke u vlerësuar “Shumë mirë”.  

(Hidhet në votim “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” 

nga 12 pikë të behët 15 pikë, me propozim të relatorit.)  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Pro.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Propozim tjetër kemi? 

 

Dritan Hallunaj: Tek 2Ba “Numri mesatar i seancave gjyqësore dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo-produktive” nga 9 pikë, të 

bëhet 15 pikë. Nuk është faji i gjyqtares që seancat nuk janë bërë për shkak të 

mosformimit të trupit gjykues. Edhe ato që relatova më përpara (për të mos rënë në 

përsëritje), të marri 15 pikë.  

Edhe tek 2Bb “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor” nga 16 pikë në 20 pikë. 

 

Maksim Qoku: T’i votonim një nga një. 

 

(Anëtarët e Këshillit diskutojnë njëherësh.) 

 

Brunilda Kadi: Sipas statistikave, numri mesatar i seancave ka dalë 9. 

Metodologjia thotë që nga 1-3 merr maksimumin. Mbi 3 ka dy nivele, o merr 9 pikë në 

qoftë se ti i ke marrë masat por përsëri kë dështuar dhe 3 pikë, në qoftë se s’ke marrë 
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masat dhe është niveli “dobët”. Sipas statistikave, asaj i është mesatar. Mund të ketë 

çështje me 100 seanca dhe 1 çështje me 1 seancë. I është një nivel më pak se i 

shkëlqyeshmi sepse nga 9 në 3 është diferencë shumë e madhe. Gjyqtarja mirë do ishte të 

kishte bërë vetë kundërshtimet me argumentime konkrete (filan dosje nuk duhet të ma 

kishit marrë parasysh për një, dy, tre, katër, pesë). Kjo është ideja. Prandaj statistikat 

relatori në një farë mënyre i lexon ftohte (siç etiketonte edhe vetë gjyqtarja). Duhet ta 

kishte konkrete.   

Në këtë rast, Tani bëri propozimin dhe ka argumentin dhe të ecim me votimin. 

 

Brikena Ukperaj: Edhe diçka dua të them. 

Numri mesatar i seancave, nuk është vetëm numri mesatar i seancave kriteri që 

vendos pikëzimin e gjyqtarit. Por është numri mesatar i seancave dhe përpjekjet e 

gjyqtarit për të shmangur seancat jo produktive. Thuhet që analiza nuk është 

matematikore, por është logjike. Domethënë, edhe nëse seancat janë mbi tre, nuk luan rol 

fare, pra gjyqtari pikëzohet maksimalisht nëse nga ana e tij janë kryer të gjitha veprimet 

dhe për të shmangur seancën jo produktive. Jo produktiviteti i seancës vjen nga veprimet 

e shumë pjesëmarrësve në seancë gjyqësore, jo vetëm të gjyqtarit. Erjoni ka 

individualizuar veprimet e gjyqtarit vetëm në faktin që nuk ka njoftuar drejtuesin e 

prokurorisë, por ndërkohë prokuroria ka shkuar në seancën tjetër. Pra gjyqtarja e ka 

marrë masën për të shmangur seancën e ardhshme që të mos ishte jo produktive. Atë 

seancë nuk e shmangte dot, se nuk e dinte që prokurori nuk do shkonte.  

 

Marçela Shehu: Provohet që kjo masë është marrë, apo prokurori ka shkuar vetë 

seancën tjetër? 

 

(Anëtarët flasin njëherësh pa ndezur mikrofonat.) 

      

Brikena Ukperaj: Ajo i ka marrë masat që seancën tjetër të ishte prokurori. 

Arsyeja tjetër e përmendur nga relatori ishte fakti që ka qenë në seminar jashtë 

shtetit. Këtë gjë nuk e dimë nëse gjyqtarja ka qenë në dijeni paraprakisht apo nuk ka qenë 

në dijeni paraprakisht për seminarin. 

Erjon Muharremaj: Kjo nuk rezulton dhe gjyqtarja nuk u shpreh.  
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Unë kam evidentuar edhe një rast, që është caktuar seancë në ditë pushimi. 

Prezumohet që gjyqtarja duhet t’i dijë ditë e pushimit.  

 

(Anëtarët flasin njëherësh pa ndezur mikrofonat.) 

 

Brunilda Kadi: Votojmë nëse s’ka diskutime të tjera? 

 

Erjon Muharremaj: Unë i qëndroj propozimit që kam mbajtur. Propozimi është i 

zonjës Ukperaj. Zoti Hallunaj, -më fal!  

 

(Anëtarët flasin njëherësh pa ndezur mikrofonat.) 

 

Erjon Muharremaj: 2Ba nga 9 pikë të bëhet në 15 pikë (+6 pikë). 

 

Brikena Ukperaj: Kështu kalon një shkallë. Edhe pse janë seanca mbi numrin e 

caktuar, gjykata nuk ka veprime që kanë ndikuar në zhvillimin e seancave jo produktive. 

Pra është angazhuar që seancat të jenë produktive.  

 

Fatmira Luli: Votojmë!  

(Hidhet në votim propozimi i zotit Hallunaj “Numri mesatar i seancave gjyqësore 

dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo-produktive” 

nga 9 pikë, të bëhet 15 pikë.) 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër, me arsyetimin që thashë edhe më përpara. Unë prisja nga 

gjyqtarja kundërshtime dhe të ishte konkrete dhe të na jepte informacione që ne nuk kemi 

mundësi t’i kemi, dhe në këto kushte unë i qëndroj vlerësimit të relatorit, pra jam kundër 

propozimit për t’u shtuar sepse e kam të pamundur të shtojë pa më dhënë vetë gjyqtarja 

informacione më shumë.    

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

(Grupkriteri “Aftësitë organizative” shkon në 94 pikë, në nivelin 

“Shkëlqyeshëm”). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në treguesin e parë “Aftësitë profesionale”, 

propozimi i relatorit është “Shumë mirë”, ndërkohë që me votimin e Këshillit shkon në 

87 pikë, që prapë mbetet “Shumë mirë”.  

Kalojmë në votim. 

(Anëtarët diskutojnë njëherësh pa ndezur mikrofonat.) 

Maksim Qoku: Kundër. Do jap mendim paralel me shkrim. Unë do ta argumentoj 

pse. Do ta shoqëroj me vendimin që do marrë Këshilli. Është mendimi kundër që i 

bashkëlidhet. Do japë vlerësim dhe arsyetim për çdo gjë që ndryshoj. Prandaj, meqë ne 

këtu e rrëzuam qëparë, do qëndrojmë kundër.    

 

(Anëtarët diskutojnë njëherësh pa ndezur mikrofonat.) 

  

Dritan Hallunaj: Ne do votojmë “pro”, pasi jemi kundër për një nënkriter.  

 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Pro.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 
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Medi Bici: Pjesërisht kundër, vetëm pikën 1Ba “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek treguesi tjetër, që ka të bëjë me “Aftësitë organizative”. Pas votimeve 

të çdo nënkriter nga Këshilli është ndryshuar “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit 

përfundimtar gjyqësor” nga 12 pikë në 15 pikë (+3 pikë); dhe “Numri mesatar i seancave 

gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo-

produktive” nga 9 pikë në 15 pikë (+6 pikë), duke u ndryshuar numri total i pikëve nga 

85 pikë dhe nivel “Shumë mirë”, në 94 pikë dhe nivel “Shkëlqyeshëm”.    

Edhe një herë treguesi i dytë “Aftësitë organizative”, si rezultat i propozimeve të 

miratuara nga Këshilli është ndryshuar niveli i vlerësimit nga “shumë mirë” në 

“Shkëlqyeshëm”, me pikë nga 85, në 94. Kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri tjetër “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

propozimi i relatorit është niveli “Shkëlqyeshëm”– 100 pikë.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri “Aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional”, nga 

relatori është propozuar niveli “Shkëlqyeshëm”, me 93 pikë.  

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë kalojmë në tërësi vendimi, total vlerësimi është “Shumë mirë” me 374 

pikë. 

Kalojmë në tërësi vendimin. Jemi dakord. 

Maksim Qoku: Dakord.  

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: Pjesërisht kundër, vetëm për “Aftësitë profesionale”, germa 1Ba. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim gradimin e gjyqtares {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, 

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

Aftësitë profesionale – “Shumë mirë”; Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”. 

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shumë mirë”.  

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

është pjesë përbërëse e tij. 

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95, pika 9 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.01.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë (relatore znj. Brunilda Kadi). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:14 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

34. Naureda Llagami   (kryetare) 

35. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

36. Medi Bici    (anëtar) 

37. Fatmira Luli    (anëtare) 

38. Brunilda Kadi    (anëtare) 

39. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

40. Ilir Toska    (anëtar) 

41. Alban Toro    (anëtar) 

42. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

43. Marçela Shehu   (anëtare) 

44. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

znj. Brunilda Kadi). 

 

(Pas disa minutash pushim, rifillon mbledhja me çështjen e radhës. Merr pjesë 

edhe gjyqtarja znj. {...}.) 

 

 Naureda Llagami: Rikthehemi. 

 Çështja “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”. 

 Ju ftuam që të jeni prezent në momentin që relatorja zonja Kadi do të bëjë 

relatimin shkurtimisht të projektraportit, për të cilin jeni vënë në dijeni ju dhe keni 

kërkuar që të jeni prezent në këtë seancë dëgjimore, si dhe duke parashtruar 

kundërshtimet që keni. 

 Dëshiroj t’ia japë fjalën zonjës Kadi. 

 

 Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

 Meqenëse të gjithë anëtarët dhe gjyqtarja është njoftuar për projektraportin e 

vlerësimit bashkë me raportin analitik, për ekonomi kohore mendoj që të lexoj raportin 

vetëm për konkluzionet dhe pastaj të vazhdojë gjyqtarja me kundërshtimet dhe 

shpjegimet që ka.  
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 Për “Aftësitë profesionale”, nga ana e relatorit është propozuar niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”, duke u pikëzuar me 90 pikë dhe konkretisht për kriterin “Aftësia për të 

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

vlerësuar maksimalisht, shkalla e aftësisë “shumë e lartë” me 25 pikë.    

“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” është vlerësuar mbi 

mesataren, me 20 pikë. 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit” është vlerësuar “shumë e 

lartë”, me 15 pikë. 

“Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit” është vlerësuar 

“shumë e lartë”, me 10 pikë. 

“Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik” është vlerësuar mbi mesataren, me 

20 pikë. 

Për “Aftësitë organizative”, niveli i vlerësimit “Shumë mirë” me pikë totale 83 

pikë. Duke u ndalur në secilin tregues:  

“Respektimi i afateve ligjore”, “shumë i lartë”, 15 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, mbi mesataren, 4 pikë nga 5 pikë që 

është maksimumi, pasi nga statistikat del që 10.3% e çështjeve janë jashtë standardeve 

minimale kohore të miratuara me vendimin që referojmë sipas akteve të skemës së 

delegimit.  

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” është vlerësuar mbi mesataren 4 

pikë, nga 5 pikë të mundshme.  

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, sipas statistikave, përqindja e 

kësaj e është midis 93% dhe 98% dhe është pikëzuar 8 pikë, nga 10 pikë që është 

maksimumi. 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” është vlerësuar 

mbi mesataren sipas statistikave, pasi ka dalë që është më i shkurtër se afati minimal për 

shumicën e kategorive të çështjeve. Sipas statistikave ka dalë që koha mesatare e 

arsyetimit të vendimeve për të cilat ligji thotë që duhet të arsyetohen për 48 orë, ka dalë 

4.5 dhe 10.4 në rastin kur bëhet fjalë për caktimin e masave të sigurimit, ku sipas ligjit 

vendimi dorëzohet i arsyetuar dhe sipas statistikave del që kjo mesatare është 10.4. 

(vlerësuar 12 pikë.) 
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“Numri mesatar i seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për shmangien e atyre jo-produktive”, nga statistikat del që ky numër 

mesatar është 10.3 dhe referuar Metodologjisë, mbi 3 seanca ka aftësi mesatare ose aftësi 

të dobët. Nga relatori është vlerësuar që ka aftësi mesatare, duke e pikëzuar me 9 pikë. 

Këtu kihet parasysh që relatori ka mundësi të analizojë vetëm 6 dosje, pavarësisht se 

statistikat janë për të gjitha çështjet që ka gjykuar gjyqtari, që do të thotë që për relatorin 

është e pamundur të dijë veprimet konkrete që janë bërë nga gjyqtari tek dosjet e tjera. 

Pra ajo që mund të analizohet janë vetëm 6 dosjet që ne marrin me short.   

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor” është vlerësuar me mbi mesataren me 16 pikë. 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes” është vlerësuar “shumë e lartë” me 

5 pikë. 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, “shumë e lartë” me 10 pikë. 

Tek grupkriteri “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” është vlerësuar 

“Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. Nuk po ndalem tek treguesit, që mos të marrë kohë.  

Tek “Aftësia personale dhe angazhimi profesional” është vlerësuar 

“Shkëlqyeshëm”, me 93 pikë.  

Duke marrë pikët maksimale tek “Komunikimi i qartë dhe transparent me palët 

ndërgjyqëse, publikun, subjektet e tjera, të tretë”; “Respektimi i konfidencialitetit dhe 

parimeve të mbrojtjes së të dhënave personale”; “Komunikimi dhe bashkëpunimi me 

kolegët si dhe shkëmbimi i njohurive dhe i përvojës profesionale me ta”; “Komunikimi 

dhe bashkëpunimi me administratën gjyqësore”. 

“Gatishmëria për t’u angazhuar në veprimtari të tjera” - “Pjesëmarrja në formimin 

vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale” është dhënë 

vlerësimi “maksimal” prej 20 pikësh; “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr 

magjistratët e ardhshëm gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e magjistratëve”, 

maksimalisht prej 5 pikësh; “Pjesëmarrja e magjistratit në veprimtari ndërinstitucionale 

për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me median dhe 

publikun të gjykatave”, nuk ka pasur të dhëna dhe sipas Metodologjisë, merr 3 pikë, nga 

5 pikë të mundshme dhe kjo ndodh në ato raste kur ka të dhëna për një lloj përfshirje të 

tillë nga gjyqtari; “Publikimet ligjore akademike”, nuk ka të dhëna dhe është vlerësuar 

me 0 pikë.  
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Në total, vlerësimi na relatori është që niveli përfundimtar i vlerësimit, duke qenë 

se tre grupkritere janë “Shkëlqyeshëm” dhe një është “Shumë mirë”, del “Shumë mirë” 

dhe pikët totale janë 366.  

Gjyqtarja ka të drejtë të kundërshtojë të gjitha dhe mundësisht të ndalet tek ato të 

dhëna që relatori dhe anëtarët nuk kanë mundësi që t’i dinë dhe të bëhen me dije për t’u 

vlerësuar dhe nëse ka vend për t’u ndryshuar. Faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi!  

Dëshiroj t’ia jap fjalën zonjës {...} lidhur me kundërshtimet që ka. 

 

{...}: Ju falënderoj që do më dëgjoni përsëri, megjithëse ndoshta është e lodhshme 

për juve. 

Viti 2019 vjen në kohë pas vitit 2013-2016 dhe sigurisht puna ime është shumë 

më cilësore. Në rasportin e relatores nuk detajohet asgjë pothuajse për pjesët që më ka 

vlerësuar jo maksimalisht.  

Vendimet e mia dhe ato që janë burime vlerësimi, mund të përmend këtu 

vendimin nr. 10, datë 25.03.2019 që i përket vjedhjes së bankave nga disa të pandehur 

dhe ka qenë me shumë episode, ka një analizë të hollësishme, siç kanë edhe vendimet e 

tjera që janë pjesë e vlerësimit, ka analizë të thelluar të faktit dhe të ligjit dhe po ashtu të 

ngjarjeve. Unë kam ndryshuar formatimin e vendimit tim. Është shumë më ndryshe se 

vendimet që relatori Muharremaj ka shqyrtuar, ndaj nuk mendoj që mund të kalohet në 

tërësi referuar të dhënave sepse kam analizë të thelluar dhe kam punë më të specializuar; 

kam kohë më shumë të harxhuar për vendimet dhe po ashtu edhe organizimin tim të 

punëve, si për caktimin e seancave gjyqësore ashtu edhe për vijimin e tyre, për të qenë të 

efektshme.  

Ngarkesa e 2019-ës ka qenë e madhe, pavarësisht se disa nga çështjet, duke qenë 

se gjykata ka ndryshuar emërtimin e saj po ashtu edhe kompetencat, kanë kaluar për 

kompetencë në gjykatat e tjera. Kam dhënë kontributin shumë më të madh se disa vite më 

përpara, ndaj këtu gjej më shumë fjalë për të thënë dhe raportin e quaj më të cunguar, 

edhe në faktet që përmend edhe në detajet që jep. 
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Ndaj kërkoj vlerësimin maksimal edhe në kriteret që jam vlerësuar maksimalisht 

por për pikë të posaçme, sepse tregojnë punën time dhe mendoj që kam cilësi të lartë të 

tyre. 

Nuk ka asnjë seancë të shtyrë për mungesë të organizimit të punës time. 

Pavarësisht ngarkesës që kam patur, pavarësisht edhe me periudhat që përkon ky vit. Do 

doja që relatorja të kishte detajuar pak edhe numrat e vendimeve ku ajo kishte gjetur 

gjetjet e saj, por nuk ka dhe unë nuk gjej në vlerësimin tim.   

Kam gjykuar çështje të krimit të organizuar me shumë të pandehur që është e 

pamundur të mbarojnë në afate minimale të parashikuara. Kam gjykuar çështje me 25 të 

pandehur, me 35 të pandehur, ndaj është e vështirë që të jenë njësoj si të tjerat. 

Megjithatë, ia kam dalë dhe di që për një seancë shumë të shkurtër të mbaroj edhe atë 

çështje që i përkasin shumë të pandehur, shumë akuzave dhe ngjarjeve shumë të rënda që 

janë gjykuar (dhe i përket pikërisht vitit 2019). Pavarësisht se në gjykatën time kjo është 

një situatë normale, nisur edhe nga objekti i çështjeve që ne gjykojmë. Ndaj e kam 

kontestuar këtë raport. 

 

Naureda Llagami: Nëse nuk keni ndonjë gjë tjetër? 

 

(Zonja Ukperaj merr fjalën por mikrofoni është i fikur dhe nuk dëgjohet). 

 

{...}: Kemi pasur edhe çështje kur prokurorët kanë qenë të ngarkuar dhe e kanë 

mbajtur shumë gjatë. 

Brikena Ukperaj: Pra vendimi nuk merr numër, thjesht numërtohet. 

{...}: Merr numër vetëm pasi merr zgjidhjen përfundimtare. 

 

Naureda Llagami: Diskutim tjetër? 

Nëse jo, atëherë unë ju ftoj që të vazhdoni, për të lejuar Këshillin të vijojë me 

procesin. 

 

(Gjyqtarja {...} largohet nga salla e mbledhjes.) 

 

Naureda Llagami: Po, zonja Kadi! 
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Brunilda Kadi: Pasi dëgjova gjyqtaren, mendoj që për grupkriterin e parë, në 

parim por edhe praktikisht tani si e dëgjova, nuk dha ndonjë argument konkret pse duhet 

të ndryshojë vlerësimi që unë kam propozuar për këtë grupkriter, dhe i qëndroj 

propozimit për të gjithë treguesit. 

Për sa i përket “Aftësive organizative”, në projektpropozim unë kam pasur 

dilemën për ta vendosur “mbi mesatare” apo “shumë e lartë” sepse është 10.3% nga 10 që 

është standardi minimal. Kështu që, nisur edhe nga aq pak sa kundërshtoi gjyqtarja, aq 

informacion sa dha, duke u nisur edhe nga fakti që një çështje që ka qenë në fazën e 

hetimit paraprak (dhe ka të bëjë me duket me këtë që pyeti zonja Ukperaj), dhe ndoshta 

afti duhet të jetë llogaritur gabim për shkak të mosnumërtimit. 

Brikena Ukperaj: Nuk numërtohet vendimi dhe sjell kohëzgjatje, ndërkohë që 

gjyqtarja kishte bërë vetëm një seancë gjyqësore. 

Brunilda Kadi: Kjo ndoshta ka zhvendosur edhe përqindjen. Kjo 10.3% që ka 

dalë, unë si relatore propozoj që t’i shtohet 1 pikë që i është ulur nga maksimalja, pra tek 

pika 2Ab “Plotësimi i standardeve minimale kohore” nga 4 pikë të kalojë në 5 pikë, nga 

“mbi mesatare”, te bëhet “shumë e lartë”. 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” edhe këtu nuk është se gjyqtarja dha 

ndonjë të dhënë më shumë. Mbase edhe këtu do të propozoja që të shtohet 1 pikë, që 

është diferenca nga maksimumi. Nga mesatare të kalojë “shumë e lartë”. 

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, këtu nuk dha asnjë lloj 

informacioni gjyqtarja. I qëndroj propozimit, me 8 pikë (nga 10 që është maksimumi). 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, nga 

shkëlqyeshëm i është dhënë “mbi mesatare” dhe i janë ulur vetëm 3 pikë. Këtu kishte 

mundësi gjyqtarja që të jepte argument. Nga 48 orë që është koha mesatare e arsyetimit të 

vendimeve (se bëhet fjalë për masat e sigurimit), ajo e ka mesataren 4.5 pikë (që është 

shumë) dhe nga 0 që është afati i dorëzimit të caktimit të masave të sigurimit, e ka 10.4. 

Kështu që këtu i qëndroj vlerësimit me 12 pikë (është thjesht një nivel më pak sesa 

“Shkëlqyeshëm”).  

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

procedurale për shmangien e atyre jo-produktive”, numri mesatar i seancave është 10.3 

dhe sipas Metodologjisë, mbi 3 ka dy mundësi: o shkallë mesatare o e dobët, dhe ka një 

diferencë me 6 pikë. Unë kam vlerësuar që t’i jepet mesatarja, pra 9 pikë. I qëndroj 
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propozimit tim dhe mendoj që është shumë objektiv si vlerësim, pavarësisht 

kundërshtimeve në përgjithësi që bëri gjyqtarja dhe referoi në çështje me shumë të 

pandehur, me shumë episode. Besoj që këtë natyrë kanë çështjet në atë gjykatë dhe 

prandaj dhe ngarkesa e tyrë për numër çështjesh është shumë herë më e vogël se gjykatat 

e tjera. Kështu që nuk mendoj se është argument. Këtë fakt gjyqtarja e përmendi kur iu 

referua kundërshtimeve të saj në lidhje me cilësinë e arsyetimit dhe logjikës, që mendoj 

që nuk kanë lidhje fare. Fakti që ka shumë episode dhe shumë të pandehur, nuk mund të 

cenojë logjikën e arsyetimit apo interpretimin dhe dispozitat e ligjit, në dy tregues ku i 

janë ulur pikët nga “Shkëlqyeshëm”, në “mbi mesatare”. Pra mendoj që nuk ka lidhje fare 

vështirësia, kompleksiteti i çështjes apo volumi. Kjo gjë nuk duhet të cedohet. Përveçse 

është vlerësim, unë që pretendoj që kam nivelin e një njeriu mesatar ose mbi mesatar, 

këtë përshtypje më jep kur lexoj vendimin e gjyqtares, që është “mbi mesatare” dhe nuk 

është “Shkëlqyeshëm”. Ky është një vlerësim subjektiv për gjithsecilin (sado që nuk e 

themi), sikundër mund të jetë edhe për vetë gjyqtaren.  

Të tjerat janë maksimalisht. U ndala tek ato tregues ku është ulur thjesht një nivel 

nga “Shkëlqyeshëm” në “mbi mesatar”. 

Për t’u hedhur në votim, përpara se të vazhdojmë votimin total, unë propozova 

vetëm “Plotësimi i standardeve minimale kohore” dhe “Koha mesatare që i dedikohet çdo 

çështjeje” duke iu shtuar 2 pikë gjithsej. Propozoj të votohen këto dhe pastaj nëse ka 

propozime të tjera, të vijojmë.  

“Plotësimi i standardeve minimale kohore” nga 4 pikë të bëhet 5 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Pro. 
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(Miratohet.) 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” nga 4 pikë të bëhet 5 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet.) 

 

Brunilda Kadi: Nëse nuk ka diskutime të tjera, pikët totale të “Aftësitë 

organizative” shkojnë 85 pikë (nga 83 pikë që ishte). 

 

Brikena Ukperaj: Kam unë diçka për “Aftësitë organizative”. 

Mendoj që shkalla e aftësisë së gjyqtares referuar treguesit “Aftësia e gjyqtarit për 

të kryer procedurat gjyqësore” që ka të bëjë me “Numri mesatar i seancave gjyqësore dhe 

kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo-produktiv” ashtu 

edhe “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor” duhet të vlerësohet në shkallën më të lartë, duke marrë vlerësimin maksimal 

për të dy nëntreguesit. E them këtë sepse referuar burimeve të vlerësimit që është 

formulari i vlerësimit të gjyqtarit dhe kryesisht formulari i vlerësimit të kryetarit, 

vlerësimet e kryetarit për gjyqtaren, në të dy këto nëntregues ka qenë maksimal. Dua të 

ndalem sepse është e vërtetë që ne nuk shohim dot veprimet procedurale që kryen 

gjyqtarja për të gjitha çështjet që janë çështje vlerësimi apo që i përkasin periudhës së 

vlerësimit. Ne kemi mundësi të shohim vetëm 6 dosje. Për këto 6 dosje, referuar raportit 

analitik, nuk rezulton që të ketë qoftë edhe një seancë të vetme që të jetë shtyrë për shkak 

të gjyqtares. Nëpunësi përgjegjës për vlerësimin, në raportin analitik citon të gjitha dosjet 
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(6 dosjet) dhe në asnjë prej tyre nuk citon fakte që lidhen me veprime të gjyqtares në 

zhvillimin e seancës jo produktive. Seancat jo produktive kanë qenë për mungesë të 

mbrojtësve, për mungesë të përfaqësuesit të organit të akuzës, apo për njoftimin e 

dëshmitarëve.  

Referuar raportit të vlerësimit, referuar vlerësimit që ka bërë kryetari, mendoj që 

për këtë tregues, duke mos u nisur vetëm thjesht nga përqindja e seancave gjyqësore (nr. 

mesatar i seancave gjyqësore), por duke marrë parasysh edhe veprimet e gjyqtares për të 

shmangur ato jo produktive, duhet të vlerësohet në vlerësimin maksimal sepse nuk ka 

asnjë të dhënë ose indicie që të arrijmë në konkluzionin që ka një veprim procedural të 

gjyqtares që ka ndikuar në zhvillimin e seancës jo produktive. Për këtë arsye vlerësoj që 

për këtë duhet të marrë pikët maksimale dhe të vlerësohet me 15 pikë nga 9 pikë.  

Po kështu, nga “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, më rezulton nga raporti analitik që gjyqtarja është shprehur për çdo 

kërkesë të palëve me vendime të ndërmjetme, ka të organizuar procesin gjyqësor, ka vënë 

dosjet në lëvizje brenda afatit të caktuar dhe nga ana tjetër, ajo që është e rëndësishme, 

rezulton që për këto 6 dosje që ne shohim, të gjitha çështjet janë të përfunduara brenda 

standardit minimal, kështu që nuk mund të ketë një arsyetim të tillë që standardi minimal 

është respektuar, ndërkohë që gjyqtarja nuk i ka kryer maksimalisht të gjitha veprimet për 

organizimin e procesit gjyqësor.  

Shkurtimisht, referuar raportit analitik dhe dy burimeve (formularit të vlerësimit 

të kryetarit dhe dosjeve të përzgjedhura me short), vlerësoj që për të dy këta vlerësues të 

marrë pikët maksimale (2Ba nga 9 pikë në 15 pikë dhe 2Bb nga 16 pikë në 20 pikë).  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

 

Brunilda Kadi: Në lidhje me pikën ‘Ba’ mbase mund të afrohem me arsyetimin e 

zonjës Ukperaj (tek Numri mesatar i seancave). Siç e theksova edhe në prezencë të 

gjyqtares kur relatova, ne si anëtarë/si Këshill kemi mundësi të shohim vetëm 6 dosje dhe 

është e vërtetë ajo që thotë zonja Ukperaj që i ka marrë të gjitha masat. Po të gjithë dosjet 

e tjera që ne nuk kemi mundësi t’i shikojmë, pse duhet t’i prezumojmë që gjyqtarja i ka 

bërë të gjitha veprimet? Prandaj kemi edhe dy nivele vlerësimi për të njëjtat numër 

seancash. Pra mbi 3 seanca o i themi “mesatare” 9 pikë, o “e dobët” 3 pikë. Mendoj që 
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duke i dhënë 9 pikë, pavarësisht se numri 10.3 është shumë herë më i lartë nga niveli “i 

shkëlqyeshëm” se 3 seanca, mendoj se është vlerësuar me shumë objektivitet duke 

prezumuar që edhe tek dosjet e tjera i ka bërë të gjitha veprimet. Por nuk mund ta marrim 

në vlerë absolute që i ka bërë të gjitha veprimet. 

 

Brikena Ukperaj: Analiza, nuk është vetëm numri i seancave, nuk është 

matematikore. Numri i seancave dhe kryerja e veprimeve për shmangien e atyre jo 

produktive. Pra në qoftë se gjyqtari ka 7 seanca ku i ka kryer të gjitha veprimet për 

shmangien e seancave jo produktive... 

Brunilda Kadi: Ku e di unë që i ka kryer tek dosjet e tjera? 

Brikena Ukperaj: Ti nuk e di por prezumon që nuk i ka kryer. 

Brunilda Kadi: Jo, nuk e prezumoj. Prandaj i vura maksimalisht 9 pikë. 

Brikena Ukperaj: S’i ke vënë maksimalisht. I ke vënë mesatarisht. 

Brunilda Kadi: Këtë s’ma lejon Metodologjia. 

Brikena Ukperaj: Po kthehem edhe një herë tek diskutimi që kishim tek 

Metodologjia. Si do bëhej ky pikëzim? E lamë seancat 1-3. Jo deri në 3 seanca. Menduam 

që në një gjykim të zakonshëm, seancat nuk zgjasin kurrë 3. Thamë që nuk mundet dot 

gjyqtari të penalizohet për fakte që nuk janë përgjegjësi e tij.  

Brunilda Kadi: Jam shumë dakord. Deri këtu jemi njësoj. 

Brikena Ukperaj: Prandaj vendosëm që numri i seancave duhet patjetër të 

shoqërohet nga veprimet e gjyqtarit. 

Brunilda Kadi: Shumë bukur. Atë të kishte sjellë sot gjyqtarja, dosje të tjera, që 

t’i ulej mesatarja. 

Brikena Ukperaj: Duhet ta kishte sjellë gjyqtarja! Nuk e kemi burim... 

Pse e marrim mendimin e kryetarit? 

Mendimin e kryetarit e marrim për të parë ku ndryshon ky gjyqtar nga gjyqtarët e 

tjerë të gjykatës, pikërisht për pjesën e aftësive organizative. E kemi të pamundur t’i 

futemi çdo çështjeje sepse i bie që për çdo çështje ajo duhet të sjellë shkakun e shtyrjes së 

seancës. 

Brunilda Kadi: Që ta përmbledh ku e kemi ne bashkë diferencën. 

Atë thashë edhe unë deri tani, vetëm me ndryshimin që në këtë rast (dhe e 

theksova edhe në prezencë të gjyqtares), në këtë rast, e vetmja mundësi që gjyqtari ka të 
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mbrohet dhe ai është burim vlerësimi, është pikërisht kundërshtimi që do bënte ai duke 

sjellë të dhëna për të gjithë dosjet e tjera që ne nuk kemi të dhëna, dhe duke ia marrë 

parasysh ato, kjo përqindja 10.3, do t’i dilte 5. 

Brikena Ukperaj: Ne nuk kemi të dhëna as për arsyetimin e gjyqtarit për të gjithë 

çështjet që ka dhënë. 

Brunilda Kadi: Po pra! –kemi bërë atë Metodologji që kemi bërë. Këtu bëhet fjalë 

për statistika.   

Brikena Ukperaj: Kemi vetëm 6 dosje dhe e kemi thënë, që është burim i 

mjaftueshëm për të vlerësuar gjyqtarin për 1 vit. Në qoftë se mua në këto 6 dosje më 

rezulton që gjyqtari ka marrë të gjitha masat që të shmangi seancat jo produktive, numri 

matematikor i seancave, nuk luan rol në pikëzimin e gjyqtarit.  

Brunilda Kadi: Jo, nuk luan, por duhet të ketë një shpjegim dhe shpjegimin duhet 

ta bëjë vetë gjyqtari. 

Brikena Ukperaj: Sipas burimeve të vlerësimit, gjyqtarja është vlerësuar 

maksimalisht për këtë pjesë. Në raport analitik, i analizuar në mënyrë të detajuar   

Brunilda Kadi: Për 6 dosjet. Ne nuk e kemi debatin tek 6 dosjet. 

Sa janë statistikat? Se mund të ketë për shembull edhe 80 dosje të tjera. Tani unë 

të eci me prezumimin që të 80-ta i ka kryer të gjitha veprimet? 

Brikena Ukperaj: Unë në sjelljen e gjyqtarit e prezumoj dhe e vlerësoj në bazën e 

atyre që kam unë burim vlerësimi sepse ndryshe nuk do thosha dhe i bie që të arsyetojmë 

që meqenëse ky e paska numër të lartë mesatar të seancave edhe pse në këto 6 dosje i ka 

marrë, në të tjerat nuk i ka marrë masat.  

Brunilda Kadi: Jo! –se po të ishte ashtu i vija 3 pikë Brikena. 

Thashë që po marrë variantin më të mirë dhe po i vë 9 pikë. S’mund të vlerësohet 

njësoj ai gjyqtar që ka 10.5 me një që e ka 2 për shembull. Kemi gjyqtarë që e kanë me 2. 

 

Maksim Qoku: Ne e kishim shumë mirë me sistemin e propozimit dhe të votimit. 

Brunilda Kadi: Jo, jo! –se ky është diskutim që do vendosim në seancë. 

Kur është hartuar Metodologjia e kemi diskutuar dhe me ju. Tani do diskutojmë 

prapë sepse duhet të vendoset standard dhe duhet të vendosë Këshilli. Se në fund të ditës, 

në qoftë se unë jam kundër por Këshilli vendos ndryshe, në vlerësimet e tjera do mbaj 

standardin e Këshillit. Prandaj është i rëndësishëm diskutimi. 
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Është e rëndësishme sepse duhet të vendoset standard, pasi nuk ka argumente 

fikse në njërin krah apo tjetrin, ka argumente në të dyja krahët. Ndryshe s’do ishte e 

diskutueshme. Debatin e bëra me Brikenën për këtë gjë, që ta kemi të qartë dhe ta 

kuptojnë edhe anëtarët për çfarë bëhet fjalë dhe ku është diferenca. 

 

Naureda Llagami: Fjalën e ka zoti Toska! 

Ilir Toska: Ne kemi bërë disa referenca që i prezumojmë në parim që janë ashtu, 

referuar këtyre seancave. Ajo që unë mendoj është që ato që ne grumbullojmë janë 

kampion mbi të cilin ne gjykojmë në përgjithësi, ndryshe ne do të duhet të marrim të 

gjithë volumin e punës së gjyqtarit për ta gjykuar rast pas rasti. Pra kampioni ne do të na 

shërbejë për të kuptuar përgjithësisht punën e gjyqtarit dhe kampioni është i rëndësishëm 

qoftë edhe për të lexuar ndarjet që ne kemi bërë sa i përket çdo treguesi. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Diskutim tjetër?  

Diskutim mbi propozimin e Brikenës? 

Nëse nuk kemi diskutime të tjera, kalojmë në propozimin e bërë nga znj. Ukperaj, 

lidhur me vlerësimin ndryshe për pikën 2Ba, 2Bb. 

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

procedurale për shmangien e atyre jo-produktive”, nga 9 pikë në 15 pikë (+6 pikë). 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord.  

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet.) 
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“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor” nga 16 pikë në 20 pikë (+4 pikë). 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet.) 

 

Brunilda Kadi: Për “Aftësitë organizative”, ndryshuan 4 tregues dhe shkoi në 95 

pikë dhe niveli “Shkëlqyeshëm” (u ndryshuan nënkriteret 2Ab, 2Ac, 2Ba dhe 2Bb).   

Për të qartësuar diçka, këto duhet të arsyetohen sepse ka një lloj arsyetimi aty tek 

vlerësimi, përderisa votova kundër. 

 

Naureda Llagami: Kemi më diskutime? 

Në qoftë se nuk ka më sugjerime për secilin nga kriteret, kalojmë në tërësi për 

secilin kriter. 

“Aftësitë profesionale” propozimi i ardhur nga relatori është “Shkëlqyeshëm” me 

90 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Pro.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet.) 

Për kriterin tjetër që ka të bëjë me “Aftësitë organizative”, pas ndryshimeve niveli 

ka ndryshuar nga “Shumë mirë” në “Shkëlqyeshëm” dhe pikët nga 83 në 95. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord me sqarimin se në këtë lloj votimi ne kemi divergjenca në 

procedurë. Edhe pse unë jam kundër për ato dy pikat që u shtuan (+6 dhe +4), duke qenë 

se Këshilli votoi pro, unë tani jam dakord me vullnetin e Këshillit për totalin 95 pikë dhe 

“Shkëlqyeshëm”.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Pjesërisht dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet.) 

Kriteri tjetër “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, hedhim në votim 

propozimin e bërë nga relatorja, niveli “Shkëlqyeshëm”, 100 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet.) 

Kriteri tjetër që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” 

propozimi i relatores është niveli “Shkëlqyeshëm” me 93 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet.) 

Vlerësimi i përgjithshëm është “Shkëlqyeshëm” me 378 pikë.  

Votim në tërësi. 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet.) 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit të përshpejtuar etik 

dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”. 

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij. 

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95, pika 9 të Ligjit 

nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.01.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të datave 13.11.2020, 

26.11.2020, 01.12.2020, 02.12.2020 (2 mbledhje), 04.12.2020, 10.12.2020, 16.12.2020 

dhe 21.12.2020. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:14 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

45. Naureda Llagami   (kryetare) 

46. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

47. Medi Bici    (anëtar) 

48. Fatmira Luli    (anëtare) 

49. Brunilda Kadi    (anëtare) 

50. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

51. Ilir Toska    (anëtar) 

52. Alban Toro    (anëtar) 

53. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

54. Marçela Shehu   (anëtare) 

55. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.01.2021 (Pika 5) 

82 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Miratimi i procesverbaleve të datave 13.11.2020, 26.11.2020, 01.12.2020, 02.12.2020 

(2 mbledhje), 04.12.2020, 10.12.2020, 16.12.2020 dhe 21.12.2020. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës të rendit të ditës e cila ka të bëjë 

me miratimin e procesverbaleve të datave 13.11.2020, 26.11.2020, 01.12.2020, 

02.12.2020 (2 mbledhje), 04.12.2020, 10.12.2020, 16.12.2020 dhe 21.12.2020.  

Në dy procesverbale zoti Bici dhe zoti Toro kanë bërë reflektime.  

 Kalojmë në miratimin e këtyre procesverbaleve? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord (përveç procesverbaleve të datave 04 dhjetor, 10 

dhjetor, 16 dhjetor dhe 21 dhjetor, ku nuk ka qene prezent.) 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e procesverbaleve të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor të datave respektive 13.11.2020, 26.11.2020, 01.12.2020, 02.12.2020 (2 

mbledhje), 04.12.2020, 10.12.2020, 16.12.2020 dhe 21.12.2020. 

 Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre procesverbaleve 

Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.01.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së verifikimit të kancelarëve në detyrë në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin 

e organizuar”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:14 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

56. Naureda Llagami   (kryetare) 

57. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

58. Medi Bici    (anëtar) 

59. Fatmira Luli    (anëtare) 

60. Brunilda Kadi    (anëtare) 

61. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

62. Ilir Toska    (anëtar) 

63. Alban Toro    (anëtar) 

64. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

65. Marçela Shehu   (anëtare) 

66. Erjon Muharremaj   (anëtar) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.01.2021 (Pika 6) 

85 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kancelarëve në 

detyrë në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar”, përgatitur nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 Naureda Llagami: Çështja e radhës ka të bëjë me fillimin e procedurës së 

verifikimit të kancelarëve në detyrë në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e 

organizuar.  

 Siç jeni në dijeni, në kuadër të procesit të verifikimit të kancelarëve në detyrë, nga 

shorti që kemi hedhur nuk ishin përfshirë në short dy kancelarët e gjykatave të posaçme, 

dokumentacionin për të cilët e kishin vetë ato gjykata dhe ia kanë përcjellë Këshillit si 

organ emërtese për të vijuar me marrjen e deklaratave për këto dy kandidatë dhe 

verifikimin e kushteve formale të pasurisë dhe të figurës.  

Kështu që për këtë qëllim do hidhet shorti midis anëtarëve të Komisionit të 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit dhe për shkak se unë në cilësinë e 

Kryetares e kam të pamundur që të marrë përsipër shqyrtimin e akteve individuale, pjesë 

e shortit do jenë vetëm dy anëtarët z. Bici dhe znj. Luli. 

 

Procedura e shortit: 
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Futen në enën e qelqit shiritat e letrës me emrat e dy anëtarëve z. Medi Bici dhe 

znj. Fatmira Luli. 

Futen në enën tjetër të qelqit shiritat e letrës me emrat e dy kancelarëve z. {...} 

dhe znj. {...}. 

Pas hedhjes së shortit rezulton: 

1. Për znj. {...} -  relator z. Medi Bici. 

2. Për z. {...} -  relatore znj. Fatmira Luli. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

Kalojmë në votim projekt-aktin. 

Maksim Qoku: Dakord.  

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. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe 

kritereve formale, të pasurisë dhe figurës, për kancelarët në detyrë. 

2. Caktimin e relatorit për secilin kancelar në detyrë, si më poshtë: 

1. Për z. {...} -  relatore znj. Fatmira Luli. 

2. Për znj. {...} -  relator z. Medi Bici. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilit prej kancelarëve në detyrë të 

përfshirë në pikën 2 të këtij vendimi. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.01.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në 

mënyrë të përhershme, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:14 

dhe mbaroi në orën 15:33. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

67. Naureda Llagami   (kryetare) 

68. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

69. Medi Bici    (anëtar) 

70. Fatmira Luli    (anëtare) 

71. Brunilda Kadi    (anëtare) 

72. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

73. Ilir Toska    (anëtar) 

74. Alban Toro    (anëtar) 

75. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

76. Marçela Shehu   (anëtare) 

77. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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. Ermira Lleshi, Specialiste pranë Sektorit të Oponencës Juridike & Përafrimit të 

Legjislacionit. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

9. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, 

të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

 Çështja e fundit e rendit të ditës ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin 

e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë 

funksionet në mënyrë të përhershme. 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

 Zoti Toska fillimisht relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit 

duke i propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

 A. I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat; b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin;  

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës; b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë; c. Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Pukë;  
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3. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër: 

a. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet; b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë; 

4. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Korçë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

5. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

6. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Vlorë: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat. 

II. Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit administrativ, sipas kësaj radhe: 1. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër. 

Gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm:1. Gjykata e Apelit Shkodër. 

III. Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

  

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat ka 

paraqitur nevojë për 4 çështje gjyqësore, 1 në lëndë civile dhe 3 lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë:  

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, 

të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes nr.3 të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Dibër, që kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: z. Edvan 

Veçani, z. Ardit Kuka. 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Dibër që është me leje lindje, konkretisht: znj. Nertila Kape. 

Sa i përket mospërjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht të ulët të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër dhe numrit të kufizuar të 

gjyqtarëve të saj, të mos përjashtohen nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, 

konkretisht: Z. Edvan Veçani. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtar Ardit Kuka.  

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Xhevdet Lika. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Edvan Veçani. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtar Ardit Kuka. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Kurbin”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë:  

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë dhe 

numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, 

të jetë 1. 

 Propozimet vijuese sa i përket përjashtimeve nga shorti janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë, konkretisht: Znj. Alma Kolgjoka 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë për të cilën ka filluar procedimi disiplinor nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë, konkretisht: Znj. Enkeleida Hoxha. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Arnisa Këlliçi.  

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës ka 

paraqitur nevojë për 4 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë 

dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për 

gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë deri në 5, në varësi të rezultateve të 

shortit.  

Propozimi vijues i Komisionit është: 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tropojë, që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: z. Sami 

Ujkashi. 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht të ulët të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë dhe të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pukë, si dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të tyre, të mos përjashtohet nga 

shorti Kryetaret në detyrë të këtyre gjykatave, konkretisht: znj. Enkeleda Dalipi, znj. 

Flutura Hoxha. 
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Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Amarilda Sulaj (relator), Enkeleda Dalipi, 

Aulon Pashaj (anëtarë). 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Sami Ujkashi dhe Flutura Hoxha. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Sami Ujkashi. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarët Amarilda Sulaj dhe Enkeleda Dalipi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tropojë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështje gjyqësore të veçantë, të 

jetë 2. 

Propozimi vijues i Komisionit është: 

Në shortimin e kësaj çështjeje të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë 

(Zëvendëskryetarja) e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, konkretisht: znj. Alma 

Ahmeti (Zhupa). 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Florin Demollari dhe Merita Karaj. 
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Anulohet hedhja e shortit për shkak se gjyqtarja Merita Karaj është e përjashtuar 

nga procedurat e shortit me vendim të Këshillit datë 24 shtator 2020. Shorti për këtë 

kërkesë do të hidhet në mbledhjen më të afërt të Këshillit. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Pukë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 

dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçantë, të jetë 4. 

Propozimi vijues i Komisionit është: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Shkodër, konkretisht: Z. Arbër Çela. 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Seksionit Penal 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, që kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, 

konkretisht: Z. Tonin Stërkaj, Luveda Dardha, Sokol Shehu. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti edhe gjyqtarja Merita Karaj e 

cila me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 24.09.2020 është përjashtuar nga 

procedurat e shortit.  

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht të ulët të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës dhe numrit të kufizuar të 

gjyqtarëve të saj, të mos përjashtohen nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, 

konkretisht: Znj. Alma Ahmeti (Zhupa). 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 
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kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Florin Demollari (relator), Alma Ahmeti, 

Besnik Stroka (anëtarë). 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Tonin Stërkaj. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jetë 2.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, konkretisht: Z.Arben Dosti. 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, që kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. 

Pëllumb Vehbi, Znj. Blerta Çibuku. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Suela Dashi. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Blerta Çibuku.  
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet dhe 

numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, 

të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Përmet, konkretisht: Znj. Yrfet Shkreli. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Marjola Beluli. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tetë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Pogradec”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë dhe 

numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, 

të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Korçë konkretisht: Znj. Luljeta Kole. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Sonjela Voskopi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të nëntë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tiranë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë dhe 

numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, 

të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Krujë, konkretisht: Znj. Alma Kolgjoka. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë për të cilën ka filluar procedimi disiplinor nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë, konkretisht: Znj. Ekeleida Hoxha. 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Krujë, që do të caktohet për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin, që rezultoi gjyqtarja Arnisa Këlliçi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Elisabeta Gjoni. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. Lidhur me kërkesën e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Berat, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka kërkuar informacion gjykatës për 

masat organizative të marra nga Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat në lidhje 

me plotësimin e Seksionit për të Miturit me numrin minimal të gjyqtarëve sipas 

Udhëzimit të sipërpërmendur të Këshillit, në kushtet kur një prej gjyqtareve të caktuar në 

këtë Seksion nuk është në detyrë për një periudhë jo të shkurtër kohore, që mund të 

shkojë deri në 11 muaj pas lindjes së fëmijës (L.Celami), referuar Ligjit nr.7703, datë 

11.05.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar…”. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me e-mailin e datës 15.12.2020, ka bërë me dije 

se: “… ju informomojmë se përpra mbërrritjes së kësaj shkrese dhe konkretisht në datën 

10.12.2020, u njoftuam nëpërmjet postës elektronike se KLGJ deklaroi mbarimin e 

statusit të magjistratit për gjyqtarin Kostika Çobanaqi, i cili siç kemi njoftuar më sipër 

është gjyqtar i Seksionit për të Mitur. Në këto rrethana, në datën 11.12.2020 është 

urdhëruar mbledhje e Këshillit të Gjykatës me rend dite: “Plotësimin e vendeve të 

mbetura bosh në Seksionin për të Miturit, si dhe plotësimin e trupave gjykues të cilët kanë 

mbetur pa gjyqtarë për shkakun e mbarimit të statusit të magjistratit të gjyqtarit Kostika 

Çobanaqi”. Mbledhja është njoftuar për në datë 16.12.2020. Pas kësaj nuk do të jetë më e 

nevojshme delegimi i kërkuar”, ndërsa me emailin e datës 17.12.2020, ka bërë me dije se: 

“Ju vëmë në dijeni se Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat në mbledhjen e datës 

16.12.2020 caktoi 2 (dy) gjyqtare për gjykimin e çështjeve të drejtësisë penale për të 

miturit. Pas kësaj ne e tërheqim kërkesën tonë për delegim gjyqtari nga Gjykata të tjera 
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në lidhje me çështjen penale me nr. Akti 414, datë 03.12.2020, me të pandehur Sokol 

Kapinova. Vendimi i Këshillit me nr. 210, datë 16.12.2020 do ju dërgohet zyrtarisht 

nëpërmjet shërbimit postar dhe një kopje të tij po shoqëron këtë email”. 

Me vendimin nr. 210, datë 16.12.2020 të Këshillit të Gjykatës, 2 gjyqtaret e 

caktuara në Seksionin e të Miturve janë: znj. Entela Gjoni dhe znj. Klejda Çapja. 

Në këto kushte, është vendi që Këshilli të vendosë për deklarimin e përfunduar të 

çështjes pa një vendim përfundimtar, bazuar në nenin 90/3 dhe 94/1 të Kodit të 

Procedurave Administrative, Kod rregullimet e të cilit duhet të zbatohen nga Këshilli në 

çdo rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht nga Ligji nr.115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, sikurse përcakton neni 97/3 i 

tij. 

Nisur nga rrethanat si më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të vendosë: 

 

Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të Kërkesës 

nr.1728 prot., datë 07.12.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, për caktimin e një 

gjyqtari në çështjen në fjalë (emri i të pandehurit dhe akuza). 

Anëtarët e Këshillit janë dakord me propozimin e Komisionit. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të njëmbëdhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, 

në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat 

dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, 

në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 
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Parë Korçë. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore 

të veçantë, te jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Korçë, konkretisht: Z. Sokol Ibi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtar Ligoraq Toshi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dymbëdhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Shkodër, ka paraqitur 

nevojë në 3 çështje në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet me short gjyqtari që do të caktohet për gjykimin 

e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës. Numri i gjyqtarëve që 

duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 1, përfshirë edhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Durrës, konkretisht: Z.Desart Avdulaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtar Izet Dushaj. 

  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.01.2021 (Pika 7) 

101 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të fundit “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 

Janë kërkuar më parë 3 gjyqtarë.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit 

dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçanta, të jetë 1 i cili të përzgjidhet, me short, ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën 

dhjetë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar 

për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas 

Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtarja Anita Mici. 

Me kaq mbyllen në tërësi procedurat e shortit. 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 
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