
_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 28.01.2021 (Pika 1) 

1 

 

 

 

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 28.01.2021) 

 

Pika 1 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 10:10 

dhe mbaroi në orën  

 

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. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. 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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. 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.    

   

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Fillon mbledhja e parashikuar për datën 28 janar 2021. 

 Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Sot në rendin e ditës janë 5 çështje. 

 Çështja e parë që është shtuar ka të bëjë me pjesën e shqyrtimit të relacioneve për 

caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. 

 Çështja e dytë do të jetë shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e një anëtari të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, në Bordin Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së 

Informacioni për Sistemin e Drejtësisë”. 

Çështja e tretë do të jetë shqyrtimi i projektvendimit “Për numrin e kandidatëve 

që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për 

vitin akademik 2021-2022”. 

Çështja e katërt do të jetë shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}”. 
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Çështja e pestë do të jetë shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”. 

Nëse nuk keni diskutime mbi rendin e ditës? 

 

 Marçela Shehu: Kisha unë diçka Kryetare! 

Duke marrë shkas nga një e-mail që më është drejtuar në cilësinë e relatores nga 

kandidatja për në Shkollën e Magjistraturës, znj. {...}, që më është drejtuar mua dhe juve 

në cilësinë e Kryetares, ku në këtë e-mail ajo parashtron shqetësimin e saj për 

përfundimin e procedurës së verifikimit ndaj saj në një kohë sa më të shpejtë, pasi në 

muajin shkurt janë edhe provimet semestrale në SHM dhe sipas vlerësimit të saj dhe asaj 

që i është komunikuar, mosmarrja pjesë në këto provime do të passillte humbjen e këtij 

viti shkollor, unë do të propozoja që vijimi i mbledhjes lidhur me procedurën e 

verifikimit për këtë kandidate të vijojë sot, duke qenë se edhe anëtarja për shkak të së 

cilës u shty edhe mbledhja sot është prezentë; nëse miratohet edhe nga anëtarët e 

Këshillit, unë do të propozoja që kjo çështje t’i shtohet rendit të ditës së sotme. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Marçela. 

Në fakt edhe unë jam në dijeni të këtij e-maili. Gjithashtu ju informoj që edhe nga 

ana e drejtorit të Shkollës së Magjistraturës më është kërkuar po sot lidhur me ecurinë e 

dy kandidaturave që kanë mbetur nga Shkolla e Magjistraturës. Kështu që unë ftoj 

anëtarët të votojnë lidhur me përfshirjen sot në rendin e ditës të kësaj çështjeje.  

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Brunilda Kadi: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Dakord. Qoftë sot, qoftë edhe nesër, meqenëse edhe nesër kemi 

një mbledhje ku jemi të mbledhur në sallë.  

 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Kundër. Nuk kuptoj cila është emergjenca e kësaj kandidateje në 

raport me trajtimin e akteve që kemi bërë për kandidatët e tjerë. Janë vetë aktet e tyre që 

kanë paraqitur problematikë të theksuar, sidomos nga pikëpamja e pasurisë. Kështu që ne 

këto kushte, nuk është se është bërë KLGJ-ja problematikë në zvarritjen e procesit të tyre. 

Janë vetë aktet që ata kanë paraqitur, të cilët kanë pasur ndonjë problem të caktuar për t’u 
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trajtuar. Kështu që, duke pasur parasysh standardet e tjera, nuk e kuptoj emergjencën e 

trajtimit të kësaj kandidateje, kur për të njëjtat shkaqe, kandidaturat e tjera i kemi parë në 

momentin kur ka ardhur koha. Përfundimisht jam kundër për hir të standardeve që kemi 

mbajtur.  

 Fatmira Luli: Ne seancën e kaluar e shtymë mbledhjen vetëm për të qenë prezent 

edhe Brikena, meqenëse një pjesë të pyetjeve për këtë kandidate, i drejtoi Brikena. Ajo ka 

qenë e sëmurë këtë periudhë dhe sot ka ardhur në punë. Ndoshta duhet të pyesim 

Brikenën a ka pasur mundësi t’i shohë përgjigjet e ardhura dhe pastaj të gjykojmë nëse 

duhet ta përfshijmë sot apo jo. Sepse nëse Brikena s’ka pasur mundësi t’i shohë.... 

 

 Marçela Shehu: Mund të sqaroj diçka vetëm për procedurë Kryetare?   

 Naureda Llagami: Po, patjetër! 

 Marçela Shehu: Sigurisht që Brikena, do të marrë fjalën dhe nëse ajo është në 

pamundësi do të ketë të drejtën që të marrë kohën, por unë mendoj që fillimisht duhet të 

votohet nëse do të përfshihet në rendin e ditës dhe në rastin hipotetik që do të përfshihet 

në rendin e ditës, atëherë znj. Ukperaj apo kushdo nga anëtarët, nëse nuk është në 

mundësi që të shprehet sot, mund të kërkojë më shumë kohë. Mendoj që kjo është rruga 

më e saktë procedurale. 

  

Naureda Llagami: Atëherë, për procedurë vazhdojmë votimin. 

Fatmira! 

Fatmira Luli: Unë nuk shprehem dot atëherë. Unë jam kundra, si Albani, jo 

vetëm që u bë menjëherë brenda ditës, por nuk di opinionin e njerëzve. 

Erjon Muharremaj: Pro. Mendoj që nga pikëpamja formale, duhet të votojë edhe 

zonja Shehu. 

Marçela Shehu: Dakord, duke vlerësuar se shkaku për të cilin u shty mbledhja, 

tashmë ka rënë edhe mund të vijojmë. 

Brikena Ukperaj: Duke qenë se materialet kanë kohë që na janë dërguar në 

adresën e e-mailit, unë jam njohur me ato. Jam njohur edhe me dy e-maile të tjera që na 

kanë ardhur të gjithë anëtarëve në adresën tonë me disa fakte të reja të cilat janë jashtë 

procedurës së verifikimit. Për mua situata është e qartë, kështu që nuk kam asnjë pengesë 

për të vazhduar sot mbledhjen.  
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Naureda Llagami: Atëherë, voton pro. 

Brikena Ukperaj: Votoj pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, shtohet në rendin e ditës çështja e verifikimit të kandidates {...}, 

kandidate për magjistratë në SHM. Duke qenë se kjo çështje kërkon që të mblidhemi në 

sallë, pasi të përfundojmë çështjet që kemi, do lidhemi poshtë në sallë për të vijuar 

shqyrtimin e kësaj çështjeje. 

 

Vijohet me çështjen e parë të rendit të ditës e cila 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. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

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 Dibër; b. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

3. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Korçë: a. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

II. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 1. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë; 2. 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: Gjykata e Apelit Gjirokastër; 

Gjykata e Apelit Korçë; Gjykata e Apelit Vlorë. 

II. Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 
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Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër 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 Mat. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, 

të jetë 1. 

 Sa i përket mospërjashtimeve nga shorti: 

 Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Mat, të mos përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i kësaj gjykate, konkretisht: Z. 

Murat Lleshi. 

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, gjyqtar Murat Lleshi. 

 

Më tej vijohet me relatimin e relacionit të dytë “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 3 çështje gjyqësore, në 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 
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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 3 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3. 

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Dibër që është me leje lindje, konkretisht: Znj. Nertila Kape. 

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 Ardit Kuka. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Edvan Veçani. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Xhevdet Lika. 

 

Më tej 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 2 çështje gjyqësore, një në lëndë penale, një në lëndë civile. 

 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 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3. 

Sa i përket mospërjashtimeve nga shorti, Komisioni propozon: 
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Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht të ulët të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, si dhe numrit të kufizuar të 

gjyqtarëve të saj, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, 

konkretisht: Znj. Enkeleda Dalipi. 

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, civile, gjyqtar Sami Ujkashi. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Enkeleda Dalipi dhe Aulon Pashaj. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “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 2 çështjeve 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: 

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 Korçë dhe 

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 çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Korçë konkretisht: Znj. Luljeta Kole. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë, që janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e deri më sot, në 2 apo më 

shumë çështje gjyqësore në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin, 

konkretisht: Znj. Sonjela Voskopi; Znj.Thomaidha Roça. 

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. 1, penale, gjyqtar Ariola Kristo. 

Për çështjen nr. 2, penale gjyqtar Seladin Pysqyli. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Vlorë ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, 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 

Parë Gjirokastër. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje 

gjyqësore të veçantë, te jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e kësaj çështje të përjashtohet nga shorti Kryetari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, konkretisht: Z.Ramiz Lala. 

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, gjyqtarët Elidon Papazisi dhe Ema Shaholli. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Durrës ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 
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Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, 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 

Parë Tiranë. 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 kësaj çështjeje të përjashtohet nga shorti Kryetari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, konkretisht: Z.Eriol Roshi. 

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 Nafije Hasko. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Gjirokastër, ka paraqitur 

nevojë për 9 çështje gjyqësore në lëndë penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit 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, gjyqtarët që do të caktohet për 

gjykimin e 9 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Vlorë, përfshirë edhe 
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gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i gjyqtarëve që 

duhet të caktohen për gjykimin e 9 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 6. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Apelit Vlorë, konkretisht: Znj.Iliba Bezati. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Vlorë, e cila është në pritje të vendimit të KPK-së në kuadër të procesit të rivlerësimit 

kalimtar, konkretisht: Znj.Klodiana Gjyzari. 

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. 8, penale, gjyqtar Laurent Fuçia. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Nazmi Troka. 

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtarja Margarita Buhali. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtar Sokol Ngresi. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Engert Pëllumbi. 

Për çështjen nr. 9, penale, gjyqtar Skender Damini. 

Për çështjen nr. 7, penale, gjyqtar Laurent Fuçia. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtar Nazmi Troka. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Margarita Buhali. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tetë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Apelit Korçë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Korçë, ka paraqitur nevojë 

në 5 çështje në lëndë penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, 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 përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 5 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 5 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 Apelit Tiranë, konkretisht: Z.Ridvan Hado. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilën nuk ka njoftim nga gjykata për kthimin në detyrë pas përfundimit të 

lejes afatgjatë të akorduar nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe refuzimit të zgjatjes së 

lejes nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, konkretisht: Znj.Evjeni Sinojmeri. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilin është planifikuar seanca dëgjimore përpara KPK-së në kuadër të 

procesit të rivlerësimit kalimtar, konkretisht: Z.Gramoz Levanaj. 

Në shortimin e çështjeve civile të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së 

Apelit Tiranë që janë caktuar më herët për gjykimin e më shumë se 12 çështjeve 

gjyqësore, në gjykata të tjera të apelit, konkretisht: Znj. Valdete Hoxha, Z. Genti Shala, 

Z. Elbana Lluri, Z.Asim Vokshi, Znj. Maria Qirjazi. 

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, gjyqtarja Edlira Petri. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Elona Toro. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarja Edlira Petri. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarja Elona Toro. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Edlira Petri. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të nëntë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Vlorë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Vlorë, ka paraqitur nevojë 

për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

 Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 
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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 Apelit Gjirokastër, 

përfshirë edhe gjyqtari i skemës së delegimit i caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 4. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga Kryetari i Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, konkretisht: Z.Dritan Banushi. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, për të cilin është deklaruar mbarimi i statusit të magjistratit më datë 

28.02.2021, konkretisht: Z.Izet Salaj. 

Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, që ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: znj.Irena 

Brahimi. 

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 Sokol Pina (relator), Enton Dhimitri dhe 

Miranda Andoni (anëtarë). 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Irena Brahimi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Durrës”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Durrës, ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

 Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Durrës, 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 
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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 Apelit Shkodër, përfshirë 

edhe gjyqtari i skemës së delegimit i caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i gjyqtarëve që 

duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 1. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

 Përjashtohen nga shorti gjyqtarët e kësaj gjykate që janë caktuar më herët për 

gjykimin e 15 apo më shumë çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të apelit: 

znj. V.Osmanaj. 

 Të mos përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë të Gjykatës së Apelit Shkodër, 

z. Fuat Vjerdha, për shkak të numrit të kufizuar të gjyqtarëve të kësaj gjykate. 

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 Erjon Çela. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të fundit “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Posaçme të 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 2 çështje gjyqësore, në 

lëndë penale.  

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 2 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 2. 

Gjyqtarët për 2 çështje gjyqësore të veçanta, të përzgjidhen, 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”. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të apelit 

me juridiksion të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë caktuar më 

herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, për gjykimin e një apo më shumë çështjeve gjyqësore të 

veçanta në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

konkretisht: Z.Astrit Kalaja; Znj.Anita Mici; Z.Dritan Banushi; Z. Enton Dhimitri; 

Znj.Edlira Petri; Znj.Irena Brahimi; Znj.Margarita Buhali; Z.Ridvan Hado; Znj.Vojsava 

Osmanaj; Z.Sokol Ngresi, Znj. Valbona Vata. 

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, gjyqtar Genti Shala. 

Për çështjen nr. 1, gjyqtar Miranda Andoni. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit.  

 

* * * 

(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 28.01.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e një 

anëtari të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në Bordin Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së 

Informacioni për Sistemin e Drejtësisë”, përgatitur nga Komisionit të 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 10:10 

dhe mbaroi në orën 13:40. 

 

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. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. 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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e një anëtari të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

në Bordin Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacioni për Sistemin e 

Drejtësisë”, përgatitur nga Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit. 

   

 Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e radhës e rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me caktimin e një anëtari të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në Bordin Drejtues të Qendrës së 

Teknologjisë së Informacioni për Sistemin e Drejtësisë. Do të relatohet nga Drejtori i 

Administrimit të Gjykatave. 

  

 Kelment Greca: Përshëndetje! 

 Është përgatitur relacioni “Mbi miratimin e projektvendimit “Për caktimin e një 

anëtari të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në Bordin Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së 

Informacioni për Sistemin e Drejtësisë””.   

Këshilli i Ministrave në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga nenet 147/a dhe 

148/b të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 92 të Ligjit nr. 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, ka miratuar Vendimin nr. 972, 

datë 2.12.2020 “Për organizimin, funksionimin e përcaktimin e kompetencave të Qendrës 

së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë”. Ky vendim, përcakton 

rregullat e organizimit, funksionimit si dhe kompetencat e Qendrës së Teknologjisë së 

Informacionit për Sistemin e Drejtësisë.  
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Qendra e teknologjisë së informacionit është institucion publik buxhetor dhe 

gëzon personalitet juridik, por ndihmohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në funksionet 

mbështetëse horizontale administrative, financiare e logjistike.   

Misioni i qendrës është caktimi i standardeve dhe i politikave, në përputhje me 

rregullat për politikat e përgjithshme shtetërore, për sistemin e teknologjisë së 

informacionit, për sistemin e drejtësisë, për një funksionim efektiv të sistemeve të 

teknologjisë së përpunimit të informacionit dhe të të dhënave (pajisje dhe programe), 

duke siguruar përmbushjen e nevojave të institucioneve të sistemit të drejtësisë. Qendra 

nuk ka akses të drejtpërdrejtë në sistemet e teknologjisë së informacionit të institucioneve 

të sistemit të drejtësisë. 

Qendra organizohet dhe ushtron funksionet nëpërmjet dy organeve drejtuese të 

saj: Drejtori Ekzekutiv dhe Bordi drejtues. Bordi Drejtues është organ kolegjial 

vendimmarrës, që kryesohet nga kryetari i bordit dhe ka në përbërje 11 anëtarë me të 

drejtë vote, të cilët janë përfaqësues të organeve të sistemit të drejtësisë. 

Vendimi i mësipërm i Këshillit të Ministrave, parashikon në pikën 9, krijimin e 

Bordit Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë, në 

përbërje të të cilit janë, nga një anëtarë, i Këshillit të Lartë Gjyqësor, një anëtar i Këshillit 

të Lartë të Prokurorisë, një përfaqësues nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, një 

përfaqësues nga Shkolla e Magjistraturës, një përfaqësues nga Prokuroria e Përgjithshme, 

një përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, një përdorues fundor që përfaqëson Strukturën 

e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, një përdorues fundor nga 

prokuroritë e shkallëve të ndryshme, dy përdorues fundor nga gjykatat e shkallëve të 

ndryshme si dhe një përdorues fundor nga gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar.  

Pjesë e bordit drejtues, i cili ushtron edhe funksionin e kryetarit të bordit është një 

anëtarë i Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili caktohet nga mbledhja plenare e KLGJ-së.  

Në zbatim të VKM nr. 972, datë 2.12.2020 “Për organizimin, funksionimin e 

përcaktimin e kompetencave të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e 

Drejtësisë”, Këshilli Lartë Gjyqësor, për zbatim të pikës 9/a, të VKM nr. 972, datë 

2.12.2020, duhet të caktojë në mbledhjen plenare të tij, anëtarin e Bordit drejtues.  
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Ndaj sa më sipër, vlerësohet e nevojshme vendimmarrja nga KLGJ, për caktimin 

e një anëtari të tij, në Bordin Drejtues në Qendrën e Teknologjisë së Informacionit për 

Sistemin e Drejtësisë, anëtarë i cili njëkohësisht do të jetë edhe kryetari i këtij Bordi me 

detyrat si vijon:  

a) përgatit, thërret e drejton mbledhjet e Bordit; 

b) mbikëqyr mbështetjen e nevojshme  administrative, financiare dhe logjistike 

nga Këshilli i Lartë Gjyqësor për funksionimin e qendrës; 

c) në bashkëpunim me Këshillin e Lartë  Gjyqësor dhe strukturën e përhershme të 

qendrës, siguron mbështetjen administrative dhe organizative për funksionimin e Bordit; 

ç) siguron që mbledhja e Bordit të regjistrohet në sistemin audio dhe një 

përmbledhje e procesverbalit të mbledhjes së Bordit bëhet publike në faqen e internetit të 

qendrës; 

d) drejton procesin e shpërndarjes së detyrave ndërmjet anëtarëve të Bordit; 

dh) drejton procesin e hartimit e të zbatimit të planit vjetor të Bordit dhe siguron 

publikimin e tij; 

e) siguron dorëzimin e projektbuxhetit të qendrës pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor brenda afatit dhe merr pjesë në diskutimet e Kuvendit për buxhetin e sistemit 

gjyqësor; 

ë) siguron dokumentimin e mbledhjes se Bordit e mbajtjen e dokumentacionit, në 

përputhje me legjislacionin për arkivat; 

f) ushtron çdo detyrë tjetër të caktuar me vendim të Bordit ose nga legjislacioni në 

fuqi.”  

Menjëherë me caktimin e tij nga KLGJ, kryetari i Bordit duhet të vijojë ushtrimin 

e veprimtarisë duke marrë masat e duhura për të garantuar nga KLGJ, mbështetjen e 

nevojshme organizative dhe administrative nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, për realizimin e 

funksionit të Bordit drejtues. 

Në këto kushte Komisioni për Planifikimin Strategjik, Administrimin dhe 

Buxhetin, i propozon Këshillit miratimin e projektvendimit “Për caktimin e një anëtari 

nga Këshilli Lartë Gjyqësor, në Bordin Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së 

Informacionit për Sistemin e Drejtësisë”.  

 

Lidhur me strukturën e projektvendimit, ai përbëhet nga 2 pika.  
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Pika 1, parashikon caktimin e një anëtari, njëkohësisht dhe kryetar i Bordit 

drejtues. 

Ndërsa pika 2 e projektvendimit garanton mbështetjen e duhur administrative dhe 

organizative për realizimin e funksionit të Bordit dhe Qendrës së Teknologjisë së 

Informacionit për Sistemin e Drejtësisë, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, sipas detyrimeve 

të parashikuara në VKM nr. 972, datë 2.12.2020. 

Mbetet në vlerësimin e KLGJ caktimi i anëtarit në Bordin Drejtues për Qendrën e 

Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Keli! 

Ka kërkuar fjalën Marçela. 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! Faleminderit edhe Kelit për prezantimin 

e projektvendimit. 

Unë do të propozoja që nga ana e Këshillit si anëtar dhe njëkohësisht edhe si 

Kryetar i Bordit Drejtues për Qendrën e Sigurisë së Informacionit për Sistemin e 

Drejtësisë të jetë zoti Muharremaj, sigurisht nëse edhe zoti Muharremaj është dakord, 

duke pasur parasysh që ka qenë pikërisht zoti Muharremaj që ka ndjekur të gjitha 

problematikat që lidhen pikërisht me këtë fushë, pra me teknologjinë e informacionit për 

Këshillin e Lartë Gjyqësor. Unë propozoj Erjonin. 

Naureda Llagami: Faleminderit Marçela! 

 

Dritan Hallunaj: Mundem fjalën Kryetare? 

Naureda Llagami: Po Dritan! 

Dritan Hallunaj: Duke parë që titullari i këtij institucioni, përfaqësuesi i Këshillit 

do të jetë edhe Kryetar i kësaj qendre, si edhe duke parë detyrat funksionale të tilla si: 

bashkëpunimi me KLGJ, sigurimin e projektbuxhetit; mendoj që kjo kërkon një 

angazhim, kërkon një afat... Jam besim plotë që edhe zoti Muharremaj e kryen shumë-

shumë mirë këtë detyrë; por personalisht do isha që të jetë dikush që të ketë një mandat 

trevjeçar. Meqenëse kemi të bëjmë me raportin në lidhje me buxhetin e KLGJ-së, 

kryesisht ka të bëjë edhe me përfaqësimin e Këshillit me të tretët, prandaj unë mendoj që 
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të jetë titullarja e këtij institucioni. Propozoj Kryetaren znj. Llagami, nëse ajo është 

dakord që të kandidojë në këtë post.  

Pra e gjithë ideja, jam plotësisht i bindur që të gjithë anëtarët do ta kryenin këtë 

rol, por duke patur parasysh faktin e mandatit, propozoj zonja Llagami. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Hallunaj! 

Ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votim? 

 

Alban Toro: Kam edhe unë diçka. 

Naureda Llagami: Po, Alban! 

Alban Toro: Jam më i prirur ndaj propozimit të Marçelës sepse zoti Muharremaj 

ka dhënë një kontribut të caktuar dhe është i ambientuar me pjesën e problemeve që 

trajton ky Komision.  

Në lidhje me pjesën që mandati i tij është i kufizuar në kohë, kjo nuk përbën 

problem sepse në momentin që i mbaron mandati, menjëherë ne marrim masat për ta 

zëvendësuar. Nga ana tjetër, duke parë edhe ngarkesën e theksuar që ka Kryetarja në 

drejtimin e KLGj-së, do të krijonte probleme në këtë Komision. Kështu që do të ishte më 

ekonomik fakti i caktimit të zotit Muharremaj në këtë Komision. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Alban! 

Tjetër diskutim. 

Nëse jo, kalojmë në votim të kandidaturave të propozuara? 

Sipas radhës, meqenëse e para ishte zonja Marçela për propozimin, kalojmë 

kandidaturën e zotit Erjon Muharremaj.  

Kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Kundër. 

 Brunilda Kadi: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Kundër, se propozova dikë tjetër.  

 Ilir Toska: Kundër. 

 Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Kundër, vetëm për faktin që është periudhë 8-mujore dhe do duhet 

vetëm 8 mbledhje (se 1 herë në muaj mblidhet Bordi). Sa të familjarizohet, do duhet të iki 

prapë nga ajo detyrë. Të propozohet ndoshta një person që e ka afatin më të gjatë. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Duke marrë parasysh të dyja propozimet, sepse në fakt në 

vlerësimin tim të dy anëtarët kanë treguar përkushtim për sa i përket çështjeve të 

administrimit të të gjithë sistemit të menaxhimit të çështjeve; duke marrë parasysh që 

Qendra e Teknologjisë së Informacionit është një institucion publik buxhetor që gëzon 

një personalitet juridik dhe në fakt, në mënyrën se si ajo krijohet, në thelb përfaqëson një 

bashkëpunim ndërinstitucional që lidhet ngushtësisht me vetë buxhetin që ka Këshilli. Pra 

kjo Qendër do të buxhetohet pikërisht nga buxheti i Këshillit; duke marrë parasysh 

kompetencat që ka anëtari i Këshillit si Kryetar i Qendrës së Teknologjisë të 

Informacionit, unë votoj pro zonjës Llagami. Nuk do doja të thosha kundër zotit 

Muharremaj, por jam e mendimit që duhet të jetë zonja Llagami anëtarja e Këshillit që 

duhet të përfaqësojë Këshillin në këtë Bord dhe të jetë njëkohësisht edhe Kryetarja e 

Qendrës. Faleminderit!       

Medi Bici: Kundër, me të njëjtin arsyetim që bëri Fatmira. Mandati i zotit 

Muharremaj dhe mandati im për 10 muaj përfundon. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet.) 

 

Naureda Llagami: Ka nevojë ta kalojmë në votim propozimin e zotit Hallunaj për 

procedurë? 

Brunilda Kadi: Patjetër! - sepse mund të kemi propozime të tjera Kryetare! Nëse 

rrëzohet dhe kandidatura juaj, do ketë propozime të tjera. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Brunilda Kadi: Kundër. 

 Dritan Hallunaj: Pro.  

 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Pro. 
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Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Pro.       

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Caktimin e znj. Naureda Llagami si anëtare, 

njëkohësisht dhe kryetar në Bordin drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit 

për Sistemin e Drejtësisë. 

2. Këshilli i Lartë Gjyqësor garanton mbështetjen e duhur administrative dhe 

organizative për realizimin e funksionit të Bordit dhe Qendrës së Teknologjisë së 

Informacionit për Sistemin e Drejtësisë 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(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 28.01.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për numrin e 

kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:10 

dhe mbaroi në orën 13:40. 

 

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. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. 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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për numrin e kandidatëve që do të pranohen në 

programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-

2022”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

   

 Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e radhës e rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me shqyrtimin e projektvendimit “Për numrin e kandidatëve që do të pranohen në 

programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-

2022”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do relatohet nga zoti Toska. 

 

 Ilir Toska: Faleminderit! 

 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin “Për numrin e 

kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022”. Krahas projektvendimit, ju është 

përcjellë edhe relacioni shpjegues në lidhje me të.  

 Mund t’ju parashtroj se:  

Në respektim të detyrimeve të përcaktuara në pikën 1, të nenit 29, të Ligjit 

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

ndryshuar, në janar të çdo viti, Këshilli i Lartë Gjyqësor duhet të përcaktojë dhe publikojë 

numrin maksimal të kandidatëve magjistratë (profili gjyqtar) që pranohen në formimin 

fillestar për vitin e ri akademik. Krahas kësaj, në respektim të detajimeve të përcaktuara 

në pikën 2, të nenit 53, të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 
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Republikën e Shqipërisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor duhet të përcaktojë dhe publikojë 

edhe numrin maksimal të kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që pranohen në 

formimin fillestar për vitin e ri akademik.  

Nisur nga këto detyrime ligjore, Këshilli i Lartë Gjyqësor do të duhet që, brenda 

janarit 2021, të përcaktojë numrin maksimal të kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, të 

kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që duhet të pranohen në formimin fillestar të 

Shkollës së Magjistraturës, për vitin e ri akademik 2021-2022. Për këtë qëllim, është 

përgatitur edhe projektvendimi. 

Përpara parashtrimit të parashikimeve të projektvendimit, është e rëndësishme të 

evidentohen treguesit dhe faktorët mbi të cilët, në projektvendim, është parashikuar 

numri përkatës maksimal i kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, si dhe kandidatëve 

këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që duhet të pranohen në formimin fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin e ri akademik 2021-2022. Këta tregues dhe faktorë lidhen me 

situatën në të cilën është sistemi gjyqësor, me ndikimin që ka në sistemin gjyqësor 

implementimi i reformës në drejtësi, me kapacitetet e Shkollës së Magjistraturës në lidhje 

me ofrimin e formimit fillestar, të vlerësuara në harmoni me projeksionin/vizionin e 

Këshillit për sistemin gjyqësor në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. 

Për numrin maksimal të kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar - Vlerësimi i 

numrit maksimal të kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, por jo vetëm, që duhet të 

pranohen në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin e ri akademik 

2021-2022, bazohet së pari, në nevojat aktuale për gjyqtarë në sistemin gjyqësor, referuar 

për këtë numrit të vendeve vakante/pozicioneve të lira të përhershme; së dyti, në nevojat 

e pritshme për gjyqtarë në sistemin gjyqësor deri në vitin 2024, referuar për këtë numrit 

të vendeve/pozicioneve në sistemin gjyqësor që pritet të bëhen të lira të përhershme deri 

në këtë vit, kur diplomohen kandidatët magjistratë që do të rekrutohen gjatë vitit të ri 

akademik 2021-2022; së treti, në nevojat aktuale dhe në vijimësi për gjyqtarë në 

institucionet e sistemit të drejtësisë; së katërti, në mundësitë e plotësimit të nevojave 

aktuale dhe atyre të pritshme në një të ardhme të afërt, referuar për ketë numrit të 

kandidatëve magjistratë që pritet të diplomohen në Shkollën e Magjistraturës gjatë viteve 

2021-2022-2023, pra gjatë viteve pararendëse me vitin 2024, kur pritet të diplomohen 

kandidatët magjistratë që do të rekrutohen për vitin e ri akademik 2021-2022, për të 
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kuptuar nevojat reale që sistemi gjyqësor do të paraqes në vitin 2024; së pesti, në 

kapacitetet e Shkollës së Magjistraturës. 

Sa i përket nevojave aktuale për gjyqtarë në sistemin gjyqësor, bazuar në numrin e 

gjyqtarëve për çdo gjykatë të shkallës së parë dhe të apelit (juridiksion i përgjithshëm dhe 

i posaçëm), përcaktuar me Dekretin e Presidentit të Republikës nr.7818, datë 16.11.2012, 

i ndryshuar me Dekretin nr.9409, datë 27.01.2016 dhe me Vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor nr.286, datë 18.12.2019, si dhe në numrin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, 

përcaktuar me Ligjin nr.8588, datë 15.03.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e 

Gjykatës së Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me Ligjin nr. 151/2013, në 

total 384, numër ky ende ligjërisht në fuqi në kushtet kur Këshilli i Lartë Gjyqësor ende 

nuk ka marrë një vendim për numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë, referuar për këtë nenit 

90, të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, rezulton se, aktualisht, për shkak të mbarimit të statusit të magjistratit, në 

sistemin gjyqësor ekzistojnë këto vende vakante/pozicione të lira të përhershme: në 

gjykatat e shkallës së parë - 11 vende/pozicione; në gjykatat e apelit - 28 

vende/pozicione; në Gjykatën e Lartë - 14 vende/pozicione (që duhet të plotësohen nga 

radhët e gjyqtarëve).  

Pra, aktualisht, në sistemin gjyqësor ekzistojnë 53 vende vakante/pozicione të lira 

të përhershme, që duhet të plotësohen përmes rekrutimit dhe ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve. 

Në numrin 53 të vende vakante/pozicione të lira të përhershme në sistemin 

gjyqësor nuk janë përfshirë, duke mos u konsideruar të lira, 29 pozicione, të cilat i 

mbajnë 5 gjyqtarë të pezulluar për shkak të ushtrimit të ndjekjes penale, 1 gjyqtar  i 

shkarkuar nga detyra, por për të cilin vendimi nuk ka marrë formë të prerë, si dhe 23 

gjyqtarë të zgjedhur apo komanduar në institucione të ndryshme të sistemit të drejtësisë, 

për periudha afatmesme ose afatgjata, siç do të përmendet më poshtë.  

Nevojat e pritshme për gjyqtarë në sistemin gjyqësor deri në vitin 2024, pra deri 

në një të ardhme të afërt, do të krijohen si rezultat i mbarimit të statusit të magjistratit për 

shkak të:  

a. Mbushjes së moshës 67 vjeç, të mbarimit të statusit të magjistratit. Për 

periudhën 2021-2024, numri i gjyqtarëve që mbushin moshën për mbarimin e statusit të 

magjistratit, në total është 11. Sipas të dhënave të përditësuara nga Departamenti i 
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Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, të shtrira në këtë periudhë, ky 

numër është: 

Në vitin 2021 - 0 gjyqtar;  

Në vitin 2022 - 1 gjyqtar , në gjykatat e apelit; 

Në vitin 2023 - 7 gjyqtarë, nga të cilët 6 në gjykatat e shkallës së parë, 1 në 

gjykatat e apelit; 

Në vitin 2024 - 3 gjyqtarë, nga të cilët 1 në Gjykatën e Lartë, 1 në gjykatat e apelit 

dhe 1 në gjykatat e shkallës së parë. 

Pra, deri në vitin 2024, në sistemin gjyqësor patjetër do të krijohen edhe 11 vende 

vakante/pozicione të lira të përhershme. 

b. Dorëheqjeve - Referuar të dhënave të përditësuara nga Departamenti i 

Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, përpara fillimit të procesit të 

rivlerësimit kalimtar, kanë dhënë dorëheqjen nga detyra 3 gjyqtarë. Ndërsa pas fillimit të 

këtij procesi, kanë dhënë dorëheqjen 34 gjyqtarë, sipas të dhënat si më poshtë: 

Në vitin 2017 - 2 gjyqtarë (për shkaqe të ndryshme); 

Në vitin 2018 - 2 gjyqtarë (1 për shkaqe të ndryshme dhe 1 për shkak të mbushjes 

së moshës së pensionit të pleqërisë); 

Në vitin 2019 - 13 gjyqtarë (1 për shkak të mbushjes së moshës së pensionit të 

pleqërisë 65 vjeç dhe 12 për shkaqe të tjera të ndryshme); 

Në vitin 2020 - 16 gjyqtarë (4 për shkak të mbushjes së moshës së pensionit të 

pleqërisë 65 vjeç dhe 12 për shkaqe të tjera të ndryshme); 

Në vitin 2021 (deri më 25 janar) - 1 gjyqtar (për shkak të mbushjes së moshës së 

pensionit të pleqërisë 65 vjeç). 

Referuar shkaqeve të dorëheqjeve mund të supozohet se, për periudhën 2021-

2024, numri i gjyqtarëve që mund të ndërpresin ushtrimin e funksionit me dorëheqje për 

shkak të mbushjes së moshës së pensionit të pleqërisë (65 vjeç), në total është 33, ku për 

8 nga të cilët ka përfunduar procesi i rivlerësimit në KPK. Sipas të dhënave të 

përditësuara nga Departamenti i Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, të 

shtrira në këtë periudhë, ky numër është: 

Në vitin 2021 - 7 gjyqtarë, nga të cilët 6 në gjykatat e shkallës së parë dhe 1 në 

gjykatat e apelit;  
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Në vitin 2022 - 4 gjyqtarë, nga të cilët 1 në Gjykatën e Lartë, 1 në gjykatat e apelit 

dhe 2 në gjykatat e shkallës së parë; 

Në vitin 2023 - 9 gjyqtarë, nga të cilët 6 në gjykatat e shkallës së parë, 2 në 

gjykatat e apelit, si dhe 1 nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin në KLGJ; 

Në vitin 2024 - 13 gjyqtarë , nga të cilët 11 në gjykatat e shkallës së parë, 2 në 

gjykatat e apelit.  

Potencialisht, fenomeni i dorëheqjes së gjyqtarëve mund të vazhdojë edhe në 

vijim, përgjatë periudhës së realizimit të procesit të rivlerësimit kalimtar. 

c. Shkarkimit nga detyra me vendim përfundimtar në kuadër të procesit të 

rivlerësimit kalimtar - Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) bazuar në ligjin nr. 

84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, deri më datë 25.01.2021, ka shkarkuar nga detyra 73 gjyqtarë, ndërsa për 1 

gjyqtar është vendosur pezullim nga detyra për një periudhë 1-vjeçare dhe detyrimin për 

të ndjekur programin e trajnimit, sipas kurikulave të miratuara nga Shkolla e 

Magjistraturës. 

Nga gjyqtarët e shkarkuar nga KPK-ja, deri më sot, kanë paraqitur ankim 67 prej 

tyre.  

KPA-ja ka shqyrtuar 29 ankime, ku në 28 raste ka lënë në fuqi vendimet e KPK-

së dhe vetëm në 1 rast ka ndryshuar vendimin e KPK-së, duke konfirmuar në detyrë 

gjyqtarin. Në total, të shkarkuar nga detyra me vendim të formës së prerë, janë 28 

gjyqtarë.  

Në pritje për t’u shqyrtuar nga KPA-ja, janë ankimet e 38 gjyqtarëve të shkarkuar 

nga KPK-ja.  

Nga ana tjetër, 6 gjyqtarë të shkarkuar nga KPK-ja janë në pritje të arsyetimit të 

vendimit, për të vijuar me ankimin. 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, deri më datë 25.01.2021, në total, ka 

konfirmuar në detyrë 66 gjyqtarë. 

Nga gjyqtarët e konfirmuar në detyrë nga KPK-ja, 5 prej tyre janë shkarkuar nga 

KPA me vendim të formës së prerë. Për 1 gjyqtar tjetër, është prishur vendimi i KPK-së, 

duke u vendosur ndërprerja e procesit të rivlerësimit dhe ndalimi i emërimit në 

institucionet e sistemit të drejtësisë për 15 vjet.  
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Për 37 gjyqtarë vendimi i KPK-së për konfirmimin në detyrë ka marrë formë të 

prerë (përfshirë edhe 6 anëtarët e KLGJ-së), ku për 34 gjyqtarë nuk është ushtruar ankim 

në KPA, ndërsa për 3 të tjerë, mbi ankim, KPA ka vendosur lënien në fuqi të vendimit të 

KPK.  

Në total, të konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë, janë 38 gjyqtarë. 

Nga ana tjetër, për 13 gjyqtarë të konfirmuar në detyrë nga KPK, është ushtruar 

ankim në KPA, ndërsa për 10 gjyqtarët e tjerë pritet arsyetimi i vendimit të KPK dhe, më 

tej, bërja ose jo ankim nga IKP-ja. 

Të dhënat si më lart i keni edhe në formë tabelare. 

 Ndërkohë, për të gjithë gjyqtarët e tjerë, rreth 200, ka filluar procesi i rivlerësimit 

kalimtar. Duke patur në konsideratë se sipas nenit 179/b, pika 8, të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, mandati i anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 

dhe Komisionerit Publik është 5 vjet nga data e fillimit të funksionimit, si dhe faktin se 

ata janë emëruar në detyrë në qershor 2017, atëherë mandati i tyre përfundon në 

Qershor/Korrik 2022, çka do të thotë se deri në këtë kohë, potencialisht, mund të 

përfundojë procesi i rivlerësimit kalimtar edhe për gjyqtarët e tjerë.  

Nisur nga të dhënat statistikore të procesit të rivlerësimit kalimtar në KPK, vetëm 

sa i përket vendimeve të konfirmimit dhe shkarkimit nga detyra të gjyqtarëve, tendenca e 

deritanishme, pra deri më datë 25.01.2021, tregon se më shumë se gjysma e tyre, rreth 

52,5%, janë shkarkuar nga detyra. Kjo tendencë thellohet nëse konsiderohen të dhënat e 

KPA. 

Po ashtu, nisur nga të dhënat statistikore të procesit të rivlerësimit kalimtar në 

KPA, vetëm sa i përket vendimeve të lënies në fuqi dhe atyre të cenuara, gjithsej 38, 

tendenca e deritanishme, pra deri më datë 25.01.2021, tregon se në 81,6% të rasteve, 

KPA ka lënë në fuqi vendimin e KPK-së, ndërsa në 18,4% të rasteve, KPA ka cenuar 

vendimin e KPK-së.  

Gjithashtu, mund të evidentohet se KPA, nga 29 raste të vendimeve të shkarkimit 

nga detyra të KPK-së, vetëm në 1 rast apo 3,45% të rasteve totale, ka dhënë vendim në 

favor të konfirmimit në detyrë të gjyqtarit. Ndërsa, nga 9 raste të vendimeve të 

konfirmimit në detyrë të KPK-së, vetëm në 3 raste apo 33,3% të rasteve totale, KPA ka 

dhënë vendim në favor të konfirmimit në detyrë të gjyqtarit.   
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Marrë në konsideratë kohëzgjatjen e derisotme të shqyrtimit të çështjeve në KPA, 

deri në 18 muaj, numrit të rasteve që janë apo do të jenë patjetër për shqyrtim në KPA, 

gjithsej 57 raste (38 vendime shkarkimi të ankimuara, 6 vendime shkarkimi që 

potencialisht do të ankimohen, si dhe 13 vendime konfirmimi të ankimuara), si dhe 

tendencën e derisotme të përfundimit të çështjeve në KPA, mund të supozohet se në një 

të ardhme të afërt, deri në vitin 2023, për shkak të shkarkimit nga detyra të gjyqtarëve me 

vendim përfundimtar, në sistemin gjyqësor mund të krijohen 51 vende vakante/pozicione 

të lira të përhershme. Gjithsesi, edhe mbi një parashikim optimist të tendencës së 

përfundimit të çështjeve në KPA, 50% me 50%, në një të ardhme të afërt, deri në vitin 

2023, për shkak të shkarkimit nga detyra të gjyqtarëve me vendim përfundimtar, në 

sistemin gjyqësor me shumë gjasë do të krijohen 29 vende vakante/pozicione të lira të 

përhershme.   

Treguesit më lart të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve vlejnë për t’u 

mbajtur në konsideratë, në mënyrë që procesi aktual i rekrutimeve të mund të pakësojë 

pasojat negative në funksionimin e sistemit gjyqësor në një të ardhme të afërt, pra efektet 

që mund të vijnë nga ky proces gjatë tre viteve në vazhdim të mund të kapërcehen përmes 

rekrutimit të një numri të mjaftueshëm kandidatësh për magjistratë, profili gjyqtar. 

ç. Shkarkimit nga detyra në kuadër të përgjegjësisë disiplinore - Gjatë vitit 2020, 

2 gjyqtarë  janë deklaruar fajtorë me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e 

një krimi. Sipas shkronjës “b”, pika 1, neni 140, të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, dënimi me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi, përbën shkak 

për shkarkimin nga detyra të magjistratit. Për këta 2 gjyqtarë, Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë ende nuk ka filluar procedimin disiplinor dhe dërguar atë për shqyrtim në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, por është e pritshme që kjo gjë të ndodh në ditët apo javët në 

vijim. Ndërkohë, një prej këtyre gjyqtarëve ka depozituar aktualisht një kërkesë për 

dorëheqjen nga statusi i magjistratit. 

Sa më lart, është e pritshme që gjatë vitit 2021, për 2 gjyqtarët në fjalë të mbarojë 

statusi i magjistratit, duke u krijuar kështu 2 vende vakante/pozicione të lira të 

përhershme në sistemin gjyqësor. 

Ndërkohë, nën procedim penal për kryerjen e një krimi janë edhe 2 gjyqtarë të 

tjerë, që mbajnë pozicione në mënyrë të përhershme në sistemin gjyqësor.  
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Po ashtu, në sistemin gjyqësor është edhe 1 gjyqtar tjetër, për të cilin, në vitin 

2016, ka filluar një procedim penal, si i dyshuar për kryerjen e një krimi, procedim ky që 

është pushuar nga prokurori në vitin 2017, vendim ky që aktualisht është objekt kontrolli 

gjyqësor në Gjykatën e Lartë. 

Pra, sa më sipër, në një të ardhme të afërt, me siguri, në sistemin gjyqësor do të 

krijohen jo më pak se 2 vende vakante/pozicione të lira të përhershme. 

Përfundime: 

Sa më lart, referuar shkaqeve të mbarimit të statusit, ajo çka mund të supozohet 

aktualisht është se nevojat në një të ardhme të afërt në sistemin gjyqësor mund të jenë për 

42 deri 67 gjyqtarë.  

Nevojat aktuale dhe në vijimësi për gjyqtarë në institucionet e sistemit të 

drejtësisë - Legjislacioni në fuqi parashikon që në përbërjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

janë 6 gjyqtarë, që shërbejnë me kohë të plotë për një periudhë 5-vjeçare. 

Konkretisht, pika 2, e nenit 147, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 

përcakton se: “2. Këshilli i Lartë Gjyqësor përbëhet nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve 

zgjidhen nga gjyqtarët e të gjitha niveleve të pushtetit gjyqësor dhe pesë anëtarë i zgjedh 

Kuvendi, nga radhët e juristëve jogjyqtarë”. 

Ndërsa, neni 3, i Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, përcakton se: “1. Këshilli i Lartë Gjyqësor është organ kolegjial i 

përbërë nga njëmbëdhjetë anëtarë, të cilët shërbejnë në detyrë me kohë të plotë. Gjashtë 

prej anëtarëve të Këshillit janë gjyqtarë nga të gjitha nivelet e pushtetit gjyqësor.... 4. 

Përveç rasteve kur vërtetohen kushtet për ndërprerjen e parakohshme të mandatit, anëtari 

i Këshillit të Lartë Gjyqësor qëndron në detyrë për 5 vjet, pa të drejtë rizgjedhjeje të 

njëpasnjëshme”. 

Aktualisht, në Këshillin e Lartë Gjyqësor shërbejnë 6 gjyqtarë, të zgjedhur nga të 

gjitha nivelet e pushtetit gjyqësor, ku për 3 nga të cilët mandati përfundon në dhjetor 

2021, ndërsa për 3 të tjerë mandati përfundon në dhjetor 2023.  

Pra, referuar ligjit, në vijimësi, 6 gjyqtarë do të shërbejnë si anëtarë të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, duke mos ushtruar kështu funksionin në sistemin gjyqësor. 

Legjislacioni në fuqi parashikon mundësinë e shërbimit të gjyqtarëve, për 

periudha afatgjata, deri në 5 apo edhe 10 vjet, në pozicione të caktuara në institucionet e 

sistemit të drejtësisë, përmes komandimit të tyre. Parashikimi i institutit të komandimi i 
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gjyqtarëve në institucionet e sistemit të drejtësisë duket që është bërë në funksion të 

mirëfunksionimit të këtyre institucioneve, duke konsideruar shërbimin e gjyqtarëve në to 

si një kontribut të rëndësishëm për ushtrimin e funksioneve të tyre. Ndërkohë, për disa 

nga këto institucione, vetë ligji ka parashikuar, jo vetëm vazhdimësinë e shërbimit të 

gjyqtarëve në to, por edhe numrin e tyre, sikundër edhe afatin e shërbimit/komandimit. 

Vazhdimësia e shërbimit të gjyqtarëve në këto institucione, nënkupton se ai numër 

gjyqtarësh në vijimësi nuk do të ushtrojë funksionet në sistemin gjyqësor, çka do të thotë 

se përveç një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh në sistemin gjyqësor, duhet të 

konsiderohet pasja edhe një numër tjetër gjyqtarësh që do të duhet të shërbejnë në 

institucionet e sistemit të drejtësisë. 

Më konkretisht:     

Më tej në relacion janë dispozitat ligjore ku referohen komandimet e gjyqtarëve 

në institucionet e sistemit të drejtësisë, konkretisht në Gjykatën e Lartë, në Gjykatën 

Kushtetuese, në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në Këshillin e Lartë Gjyqësor, 

në Ministrinë e Drejtësisë, në Avokaturën e Shtetit, ën Shkollën e Magjistraturës, apo në 

çdo institucion tjetër.  

Kemi evidentuar në veçanti komandimet sa i përket pozicioneve në Zyrën e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ku aktualisht sipas organikës së miratuar nga ILD, do 

duhet të shërbejnë në total 13 magjistratë. Ndërkohë që nga ana e ILD në dy raste është 

kërkuar të paktën të komandohen nga 13 magjistratë, 6 të jenë të profilit gjyqtar.   

Aktualisht në Zyrën e ILD është i komanduar vetëm 1 magjistrat (profili gjyqtar).  

Ndërkohë ka të dhëna sa i përket Gjykatës së Lartë. Gjykata e Lartë ka miratuar 

numrin e Njësisë së Shërbimit Ligjor, 34. Sipas ligjit do duhet jo më shumë se gjysma e 

numrit të përgjithshëm të përbëhet nga magjistratë. Pra do duhet që të paktën 17 prej tyre 

të jenë gjyqtarë që do duhet të ushtrojnë funksionin e ndihmësmagjistratit në Njësinë e 

Shërbimit Ligjor të GJL. Aktualisht në këtë detyrë janë vetëm 6 magjistratë.  

Po kështu e njëjta gjë edhe për Gjykatën Kushtetuese. Aktualisht organika e 

Njësisë së Shërbimit Ligjor është 19. Po të njëjtin referim ka ligji edhe sa i përket 

përbërjes së Njësisë së Shërbimit Ligjor edhe për Gjykatën Kushtetuese, ku jo më pas se 

gjysma e numrit të përgjithshëm të këshilltarëve ligjorë emërohen nga radhët e 

magjistratëve. 
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Keni të dhëna edhe sa i përket Këshillit të Lartë Gjyqësor. Aktualisht ne kemi 

Njësinë e Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarëve. Në këtë njësi, organika është 7. 

Aktualisht shërbejnë vetëm 6 gjyqtarë të komanduar, ndërkohë që kemi edhe tre gjyqtarë 

të tjerë të komanduar pra Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme.  

Mund të përmendim që edhe në Shkollën e Magjistraturës është i komanduar 1 

gjyqtar, në pozicionin e pedagogut të brendshëm. 

 Referuar të gjithë të dhënave, rezulton që vetëm Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Gjykata e Lartë dhe Gjykata Kushtetuese, paraqesin në 

vijimësi nevojë për 46 gjyqtarë të zgjedhur nga KLGJ apo të komanduar (6 anëtarë të 

Këshillit dhe 40 që duhet të komandohen). 

Përfundime: 

Brenda numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve në sistemin gjyqësor, në vijimësi, 

sipas përcaktimeve ligjore dhe organikave aktuale të institucioneve të sistemit të 

drejtësisë, jo më pak se 46 gjyqtarë do të duhet të shërbejnë në këto institucione, çka do 

të thotë që ky numër, më së paku, duhet t’i shtohet numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve 

me qëllim që kontributi i gjyqtarëve në institucionet e sistemit të drejtësisë sikurse ligji 

kërkon, të mos dëmtojë nga ana tjetër mirëfunksionimin e sistemit gjyqësor.    

Plotësimi i nevojave në sistemin gjyqësor - Numri i kandidatë magjistratë, profili 

gjyqtar, që pritet të diplomohen në Shkollën e Magjistraturës deri në vitin 2023, është si 

më poshtë: 

Në vitin 2021 - 0 kandidatë (në vitin 2018 nuk është hapur programi i formimit 

fillestar); 

Në vitin 2022 - 24 kandidatë; 

Në vitin 2023 – pritet që të diplomohen nga 40-42 kandidatë. Kjo është për shkak 

se dy kandidat ne i kemi ende në proces verifikimi dhe ende nuk kemi vendosur 

kualifikimin apo jo të tyre. 

Në total, deri në vitin 2023, pritet të diplomohen jo më shumë se 66 kandidatë për 

magjistratë, profili gjyqtar. 

Përfundime: 
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Sa më lart, referuar nevojave aktuale në sistemin gjyqësor sipas pikës (1), pra 53 

vende vakante/pozicione të lira të përhershme, ato do të mund të plotësohen vetëm në 

vitin 2023.  

Ndërkohë deri në vitin 2024, mbi supozimet më lart, është e pritshme që në 

sistemin gjyqësor të krijohen 42 deri 77 vende vakante/pozicione të lira të përhershme. 

Nisur nga kjo, është e qartë se vakancat e përhershme që pritet të krijohen në sistemin 

gjyqësor deri në vitin 2023 nuk mund të plotësohen nga magjistratët e diplomuar deri në 

këtë vit. Këto vakanca, sikundër edhe ato që do të krijohen gjatë vitit 2024, mbeten të 

plotësohen me të diplomuarit e vitit 2024, të cilët do të duhet të fillojnë formimin fillestar 

në këtë vit akademik, pra 2021-2022.  

Ndaj sa më sipër, ndërsa mund të supozohet që, në vitin 2024, në sistemin 

gjyqësor do të ketë jo më pak se 42 vende vakante/pozicione të lira të përhershme , për 

plotësimin e këtyre vakancave do të duheshin jo më pak se 42 të diplomuar në këtë vit, 

çka do të thotë se numri i kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, që duhet të rekrutohen 

në vitin e ri akademik 2021-2022, do të duhet të jetë jo më pak se 42. 

Mbi kapacitetet e Shkollës së Magjistraturës - Mbi kërkesën e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, Drejtori i Shkollës së Magjistraturës, me shkresën nr.15/2 prot., datë 

14.01.2021, ka informuar se: “Në strategjinë afatmesme të miratuar nga Këshilli Drejtues 

i Shkollës së Magjistraturës është përcaktuar plani i zhvillimit institucional me 

indikatorët dhe synimet e saj, duke përcaktuar edhe objektivat e saj kryesore, “Objektiv i 

përgjithshëm: SHM po kontribuon për të përmirësuar performancën e sistemit të 

drejtësisë dhe të gjithë kulturës ligjore”. Mbi këtë objektiv, si dhe rezultatet që pritet të 

arrihen, Shkolla e Magjistraturës ka bërë disa parashikime, duke pasur parasysh 

kapacitetet e saj infrastrukturore dhe akademike për realizimin e një procesi mësimor 

efektiv në përgatitjen e kandidatëve magjistratë. Bazuar në Strategjinë dhe termat 

praktikë e infrastrukturorë të Shkollës, numri maksimal i kandidatëve për magjistratë, për 

të dy profilet si dhe, kandidatëve për këshilltarë e ndihmës ligjorë që Shkolla e 

Magjistraturës mund të pranojë për vitin akademik 2021-2022 është gjithsej 80 

(tetëdhjetë). Në këtë numër apo, përafërsisht atij, ndarjet përkatëse mund të realizohen 

nëpërmjet kordinimit me KLP-në. Në përcaktimin e numrit 80, apo përafërsisht, të të 

gjithë gamës së kandidatëve, kemi parasysh, për aq sa mundemi, nevojat e sistemit të 

drejtësisë, kapacitetin infrastrukturor të Shkollës, numrin e klasave që mundësojnë 
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zhvillimin e mësimit, përbërjen, edhe në numër të trupës pedagogjike dhe, sidomos, 

nevojën për të siguruar cilësinë e mësimdhënies nëpërmjet zbatimit rigoroz të strukturës 

përkatëse të zhvillimit të orës mësimore. Eksperienca e sivjetshme me ndarjen e grupit të 

përgjithshëm të kandidatëve në katër klasa është pozitive dhe përmbush përafërsisht 

qëllimet e cituara më lart. Për të përshpejtuar procesin e zhvillimit të procedurave për 

rekrutimin e kandidatëve për vitin akademik 2021-2022, me dijeninë tuaj, këtë letër po ia 

dërgoj edhe KLP-së. Nëse do e vlerësoni të favorshme, mbetem në çdo rast në 

dispozicion për të biseduar rreth çështjes në fjalë”. 

Mbi kordinimin me Këshillin e Lartë të Prokurorisë - Mbas informacionit të marrë 

nga Shkolla e Magjistraturës mbi kapacitetet rekrutuese të saj për vitin akademik 2021-

2022, ndërsa ato referonin për të dy profilet e kandidatëve magjistratë, pra gjyqtarë dhe 

prokurorë, më datë 19.01.2021, u zhvillua një takim me përfaqësues të Këshillit të Lartë 

të Prokurorisë, Kryetarin e Këshillit z. Gent Ibrahimi dhe Kryetarin e Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës z. Sandër Beci, ndërsa nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në takim 

morën pjesë Kryetarja znj. Naureda Llagami dhe z. Ilir Toska, në cilësinë e Kryetarit të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Pas paraqitjes së tablosë së nevojave në të dy 

sistemet, atë gjyqësor dhe të prokurorisë, por duke marrë në konsideratë edhe të dhënat 

statistikore të konkurrimeve të mëparshme në Shkollën e Magjistraturës, nga ana e 

përfaqësuesve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë u konsiderua e domosdoshme që, 

brenda kapaciteteve rekrutuese të Shkollës së magjistraturës për vitin akademik 2021-

2022, numri maksimal i kandidatëve magjistratë, profili prokuror, të ishte jo më pak 25.  

Në fakt, ditën e djeshme, KLP, sipas informacioneve të fundit, ka miratuar këtë 

numër. 

Përfundime: 

Sa më lart, në konsideratë të kapaciteteve rekrutuese të Shkollës së 

Magjistraturës, por edhe kordinimit me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, numri maksimal 

i kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, si dhe i kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës 

ligjorë, që duhet të rekrutohen për vitin akademik 2021-2022, mbetet të përcaktohet në 

total 55.  

Në rrjedhojë të kësaj, duke qenë parësore plotësimi i vakancave në pozicionin e 

gjyqtarit, përveçse dukshëm më të lartë nevojat e pritshme në një të ardhme të afërt, 

brenda numrit maksimal 55, do të duhet të konsiderohet një numër më i lartë për 
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kandidatët magjistratë, profili gjyqtar, që duhet të rekrutohen në vitin e ri akademik 2021-

2022, ku si i tillë është menduar numri 35, por që mund të rritet, sipas propozimeve 

përkatëse të projektvendimit që kemi për shqyrtim. 

Për numrin maksimal të kandidatëve këshilltarë ligjorë - Gjykata e Lartë ka në 

organikën e saj 19 gjyqtarë. Aktualisht të emëruar në këtë funksion janë 4 (katër) 

gjyqtarë, ndërkohë që mandati i njërit prej tyre, z.Medi Bici, është i pezulluar, ndërsa ai 

aktualisht ushtron funksionin e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pra, aktualisht në 

detyrë janë 3 gjyqtarë. Nga ana tjetër, Këshilli i Lartë Gjyqësor është duke zhvilluar 

procedurat e ngritjes në detyrë për 12 pozicione të lira në Gjykatën e Lartë dhe është e 

pritshme që këto pozicione të plotësohen brenda disa muajve.  

Si dhe më lart u përmend, referuar të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të 

internetit të Gjykatës së Lartë, rezulton se sipas organikës së këtij institucioni, numri i 

këshilltarëve ligjorë në Njësinë e Shërbimit Ligjor është 34, nga mund të deduktohet se 

numri i këshilltarëve ligjorë jo magjistratë, që duhet të shërbejnë në këtë Njësi, është 17.  

Aktualisht, në Njësinë e Shërbimit Ligjor të Gjykatës së Lartë janë të emëruar 10 

këshilltarë ligjorë jomagjistratë, nga të cilët 6 prej tyre janë në proces rivlerësimi kalimtar 

sipas nenit 179/b, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit 

nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, ndërsa 4 prej tyre (kanë përfunduar formimin fillestar në vitin 2020) janë në 

proces verifikimi të pasurisë dhe figurës nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Pra, aktualisht, Njësia e Shërbimit Ligjor të Gjykatës së Lartë paraqet nevojë për 

7 këshilltarë ligjorë. 

Nga ana tjetër, aktualisht vijojnë formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës 6 

kandidatë këshilltarë ligjorë, të cilët pritet të diplomohen në vitin 2021. 

Pra, sa më lart, rezulton se një pjesë e nevojave aktuale për këshilltarë ligjorë në 

Gjykatën e Lartë pritet të plotësohen nga të diplomuarit në vitin 2021.  

Ndërkohë, në respektim të pikës 2, të nenit 53, të Ligjit nr. 98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në funksion të vlerësimit të 

nevojave për këshilltarë ligjorë në Gjykatën e Lartë, u kërkua mendimi i 

Zëvendëskryetarit të Gjykatës së Lartë në lidhje me numrin maksimal të kandidatëve 

këshilltarë ligjorë, për vitin e ri akademik 2021-2022. Në përgjigje të kësaj kërkese, 

Zv/Kryetarit të Gjykatës së Lartë, me shkresën nr. 162/1 prot., datë 25.01.2021, 
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protokolluar në Këshill me aktin nr. 62/3 prot., datë 25.01.2021 parashtroi se: “… 

Gjykata e Lartë ka aktualisht 16 këshilltarë ligjorë, nga të cilët 10 janë jomagjistratë dhe 

6 janë ndihmësmagjistratë. Nga ana tjetër, pritet që në korrik të këtij viti të diplomohen 

nga Shkolla e Magjistraturës 6 këshilltarë ligjorë, të cilët potencialisht do të emërohen në 

vendet vakante që ka Njësia Ligjore pranë Gjykatës së Lartë. Nisur nga numri i 

përgjithshëm i këshilltarëve ligjorë (gjithsej 34), rezulton se duhen rekrutuar gjithsej edhe 

12 këshilltarë ligjorë dhe ndihmësmagjistratë. Bazuar në nenin 34, pika 4 të ligjit nr. 

98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, më shumë se 

gjysma e numrit të përgjithshëm të këshilltarëve ligjorë duhet të vijë nga radhët e 

magjistratëve. Si rezultat, Gjykata e Lartë duhet të rekrutojë 4 këshilltarë dhe 8 

ndihmësmagjistratë. Duke qenë të vetëdijshëm për situatën në të cilën ndodhet sistemi i 

drejtësisë dhe nisur edhe numri i përgjithshëm i gjyqtarëve në detyrë, si dhe duke mbajtur 

parasysh detyrimin për të arritur progresivisht raportin e kërkuar ligjor midis 

këshilltarëve ligjorë në Njësinë e Shërbimit Ligjor, sugjerojmë që numri i këshilltarëve 

ligjorë të plotësohet nga radhët e jomagjistratëve me qëllim që Gjykata e Lartë të 

vazhdojë të rrisë efektivitetin e saj në vendimmarrje. Për sa më lartë, sugjerojmë që numri 

i këshilltarëve ligjorë që duhet të rekrutohen për vitin akademik 2021-2022 për nevojat e 

Gjykatës së Lartë të jetë jo më pak se 4, në eventualitetin që nuk do të ketë ulje të numrit 

faktit të këshilltarëve në detyrë…”. 

Sa më lart, nevoja aktuale për këshilltarë ligjorë jogjyqtarë në Njësinë e Shërbimit 

Ligjor të Gjykatës së Lartë, është 1 por, në konsideratë të faktit se të gjithë këshilltarët 

ligjorë në detyrë janë në proces rivlerësimi kalimtar apo verifikimi, procese këto që 

potencialisht mund të passjellin ndonjë efekt negativ, mund të konkludohet se numri 4, 

propozuar nga Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë për numrin maksimal të këshilltarëve 

ligjorë që duhet të rekrutohen për vitin akademik 2021-2022, është realist, pasur parasysh 

për këtë edhe faktin se, sipas pikës 3, të nenit 58, të  Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, lista e kandidatëve fitues, përfshirë edhe 

për këshilltarë ligjorë, e krijuar nga Shkolla e Magjistraturës, në përputhje me pikën 7, të 

nenit 53, të këtij ligji, të paemëruar ende, sipas pikës 2, të këtij neni, është e vlefshme për 

një periudhë katërvjeçare nga shpallja e fituesve. 

Përfundime: 
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Sa më lart, numri maksimal i kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë për vitin 

akademik 2021-2022, mbetet të përcaktohet në total 20, duke mbajtur parasysh për këtë 

kapacitetet rekrutuese të Shkollës së Magjistraturës për këtë vit akademik, sikundër edhe 

numrin maksimal të kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar, që mendohet të përcaktohet 

po për këtë vit akademik. Po ashtu, lidhur me këtë, është mbajtur në konsideratë edhe 

numri 12 i kandidatëve fitues këshilltarë dhe ndihmës ligjorë për dy vitet pararendëse 

akademike, sikundër edhe supozimi për ndonjë efekt të mundshëm negativ nga procesi i 

rivlerësimit kalimtar dhe ai i verifikimit të pasurisë dhe figurës për këshilltarët dhe 

ndihmësit ligjorë në detyrë. 

Në rrjedhojë të kësaj, duke mbajtur në konsideratë nevojat aktuale dhe ato të 

pritshme në një të ardhme të afërt, brenda numrit maksimal 20 për kandidatët këshilltarë 

dhe ndihmës ligjorë, që duhet të rekrutohen në vitin e ri akademik 2021-2022, sa i përket 

kandidatëve këshilltarë ligjorë, ky numër, sipas projektvendimit të propozuar, është 

menduar të përcaktohet në 4.  

Për numrin maksimal të kandidatëve ndihmës ligjorë - Në zbatim të Ligjit 

nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor me Vendimin nr. 495, datë 21.10.2020, “Për krijimin e njësive të 

shërbimit ligjore pranë gjykatave të apelit”, vendosi krijimin e “Njësisë së Shërbimit 

Ligjor” si pjesë e strukturës së gjykatave të apelit, në total 51 pozicione. 

Aktualisht, në njësitë e shërbimit ligjor të gjykatave të apelit janë të emëruar 

definitivisht ose përkohësisht 25 ndihmës ligjorë, nga të cilët 17 prej tyre janë në proces 

rivlerësimi kalimtar sipas nenit 179/b, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 

dhe Ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, ndërsa 8 prej tyre (përfunduar formimin fillestar në vitin 2020) 

janë në proces verifikimi të pasurisë dhe figurës nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Pra, aktualisht, njësitë e shërbimit ligjor në gjykatat e apelit paraqesin nevojë për 

26 ndihmës ligjorë. 

Nga ana tjetër, aktualisht vijojnë formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës 3 

kandidatë ndihmës ligjorë, të cilët pritet të diplomohen në vitin 2021. 

Pra, sa më lart, rezulton se një pjesë e nevojave aktuale për ndihmës ligjorë në 

gjykatat e apelit pritet të plotësohen nga të diplomuarit në vitin 2021.  
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Për rrjedhojë, nevoja që mbetet për ndihmës ligjorë në njësitë e shërbimit ligjor në 

gjykatat e apelit është 23. 

Përfundime: 

Në rrjedhojë të kësaj, duke mbajtur në konsideratë nevojat aktuale dhe ato të 

pritshme në një të ardhme të afërt, brenda numrit maksimal 20 për kandidatët këshilltarë 

dhe ndihmës ligjorë, që duhet të rekrutohen në vitin e ri akademik 2021-2022, sa i përket 

kandidatëve ndihmës ligjorë, ky numër, sipas projektvendimit të propozuar, është 

menduar të përcaktohet në 16.  

Mbi projektvendimin “Për numrin e kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar dhe të 

kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që do të pranohen në programin e formimit 

fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022”. 

Projektvendimi, pika 1/a, parashikon që numri i kandidatëve për 

magjistratë/profili gjyqtar, që pas kalimit të testimit profesional, do të pranohen në 

programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021 

- 2022, të jetë 35 (tridhjetë e pesë), ndërkohë që pika 1/b parashikon se numri i 

kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që pas kalimit të testimit profesional, do të 

pranohen për të ndjekur për një periudhë prej nëntë muajsh programin e formimit fillestar 

pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021 - 2022, të jetë 20 (njëzet), nga 

i cili 4 për kandidatët këshilltarë ligjorë dhe 16 për kandidatët ndihmës ligjorë. 

Gjithashtu, sipas projektvendimit, pika 1/c, parashikohet se nëse në përfundim të 

procedurës së aplikimeve për pranimin në formimin fillestar, nuk ka kërkesa që 

plotësojnë numrin e planifikuar të kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, kuotat e 

parashikuara për kandidatët këshilltarë dhe ndihmës ligjorë do t’i shtohen kandidatëve 

për magjistratë/profili gjyqtar. 

Më tej, sipas projektvendimit, pika 1/ç, parashikohet se në rast se, në renditjen 

përfundimtare të testimit profesional ka konkurrentë mbi numrin 60 (gjashtëdhjetë), që 

sipas Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës kanë arritur pikët e 

nevojshme për kandidatët magjistratë, kuotat e planifikuara për kandidatët këshilltarë dhe 

ndihmës ligjorë mund t’i shtohen numrit të përgjithshëm të kandidatëve 

magjistratë/profili gjyqtar, pra numrit 35, duke konsideruar që në çdo rast numri i 

kandidatëve të shtuar magjistratë/profili gjyqtar nuk mund të kalojë numrin e planifikuar 

të kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, pra 20. 
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Më tej akoma, sipas projektvendimit, pika 1/d, parashikohet se në rast se nga 

konkurrentët nuk arrihen pikët që nevojiten për kandidatët magjistratë, kuotat e mbetura 

mund t’i shtohen numrit të përgjithshëm të kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, 

të cilët plotësojnë nivelin minimum të pikëve që parashikohen në Rregulloren e 

Brendshme të Shkollës së Magjistraturës. 

Në projektvendim, pika 2, parashikohet se Shkolla e Magjistraturës publikon 

thirrjen për kandidime për formimin fillestar, brenda një jave kalendarike nga data e 

publikimit të numrit maksimal të kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, sipas pikës 1, 

shkronja “a”, të këtij vendimi, nëpërmjet shpalljes së njoftimit: i) në faqen zyrtare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Shkollës së Magjistraturës; ii) në të paktën një prej 

gazetave me tirazh më të lartë në vend. 

Pika 3 e projektvendimit, përcakton se procesi i regjistrimit për konkurrim të 

kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, bëhet në Shkollën e Magjistraturës dhe vlerësimi 

paraprak për plotësimin e kritereve kryhet sipas rregullave të parashikuara në Ligjin “Për 

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

Ndërsa pika 4 e projektvendimit, përcakton se Shkolla e Magjistraturës njofton 

kandidatët e interesuar për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, për paraqitjen e kërkesave për 

formim fillestar, nëpërmjet njoftimeve të publikuara: i) pranë gjithë gjykatave; ii) në 

faqet zyrtare të gjykatave, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Shkollës së 

Magjistraturës. 

Ndërkohë, sipas pikës 5 të projektvendimit, përcakton se afati për paraqitjen e 

kërkesave për formim fillestar, nga kandidatët e interesuar për magjistratë/profili gjyqtar, 

si dhe për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, është deri më datë 28 shkurt 2021. 

Projektvendimi, në pikën 6, ka të parashikuar kriteret e përgjithshme dhe të 

veçanta që duhet të plotësojë kandidati këshilltar dhe ndihmës ligjor, për t’u pranuar në 

provimin e pranimit në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës, referuar për këtë 

në nenet 34/6, 55/1, 56/2/3, të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë” dhe nenit 21, të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar. 

Në projektvendim, pikën 7, është përcaktuar edhe dokumentacioni që duhet të 

paraqes kandidati këshilltar ose ndihmës ligjor në momentin e aplikimit. 
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Po ashtu, projektvendimi, pika 8, përcakton se procesi i regjistrimit për konkurrim 

i kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë kryhet në bashkëpunim me Shkollën e 

Magjistraturës, dhe se kandidatët që plotësojnë kriteret, i nënshtrohen konkursit të 

pranimit, duke paguar tarifën e regjistrimit për pjesëmarrjen në konkurs sipas Rregullores 

së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës (pika 9). 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet edhe momenti i hyrjes në fuqi të 

vendimit, pikërisht në datën e botimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

 Keni ndonjë propozim mbi kuotat e propozuara nga Komisioni apo mbi projekt-

aktin? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

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. Përcaktimin e numrit të kandidatëve 

magjistratë/profili gjyqtar dhe i kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që do të 

pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin 

akademik 2021-2022, si më poshtë: 

a. Numri i kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, që pas kalimit të testimit 

profesional, do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, është 35 (tridhjetë e pesë). 
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b. Numri i kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që pas kalimit të testimit 

profesional, do të pranohen për të ndjekur për një periudhë prej nëntë muajsh programin e 

formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, është 

20 (njëzet), të ndara 4 për kandidatët këshilltarë ligjorë dhe 16 për kandidatët ndihmës 

ligjorë. 

c. Në rast se, në përfundim të procedurës së aplikimeve për pranimin në formimin 

fillestar, nuk ka kërkesa që plotësojnë numrin e planifikuar të kandidatëve këshilltarë dhe 

ndihmës ligjorë, kuotat e parashikuara në shkronjën “b” do t’i shtohen kandidatëve 

magjistratë/profili gjyqtar. 

ç. Në rast se, në renditjen përfundimtare të testimit profesional ka konkurrentë 

mbi numrin 60 (gjashtëdhjetë), që sipas Rregullores së Brendshme të Shkollës së 

Magjistraturës kanë arritur pikët e nevojshme për kandidatët magjistratë, kuotat e 

planifikuara për në pikën 1, shkronja “b” mund t’i shtohen numrit të përgjithshëm të 

kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar. Në çdo rast numri i kandidatëve të shtuar 

magjistratë/profili gjyqtar nuk mund të kalojë numrin e planifikuar sipas pikës 1, 

shkronja “b” të këtij vendimi. 

d. Në rast se nga konkurrentët nuk arrihen pikët që nevojiten për kandidatët 

magjistratë, kuotat e mbetura mund t’i shtohen numrit të përgjithshëm të kandidatëve 

këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, të cilët plotësojnë nivelin minimum të pikëve që 

parashikohen në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës. 

2. Shkolla e Magjistraturës publikon thirrjen për kandidime për formimin fillestar, 

brenda një jave kalendarike nga data e publikimit të numrit maksimal të kandidatëve 

magjistratë/profili gjyqtar, sipas pikës 1, shkronja “a”, të këtij vendimi, nëpërmjet 

shpalljes së njoftimit: 

i) në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Shkollës së Magjistraturës;  

ii) në të paktën një prej gazetave me tirazh më të lartë në vend. 

3. Procesi i regjistrimit për konkurrim të kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, 

bëhet në Shkollën e Magjistraturës dhe vlerësimi paraprak për plotësimin e kritereve 

kryhet sipas rregullave të parashikuara në Ligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 
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4. Shkolla e Magjistraturës njofton kandidatët e interesuar për këshilltarë dhe 

ndihmës ligjorë për paraqitjen e kërkesave për formim fillestar, nëpërmjet njoftimeve të 

publikuara: 

i) pranë gjithë gjykatave; 

ii) në faqet zyrtare të gjykatave, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të Shkollës së 

Magjistraturës.  

5. Afati për paraqitjen e kërkesave për formim fillestar, nga kandidatët e 

interesuar për magjistratë/profili gjyqtar, si dhe për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, është 

deri më datë 29 shkurt 2021. 

6. Për tu pranuar në provimin e pranimit për formimin fillestar për këshilltar dhe 

ndihmës ligjor, kandidati duhet të plotësojë njëkohësisht kriteret e përgjithshme dhe të 

veçanta, si më poshtë: 

Kriteret e përgjithshme: 

a) të jetë shtetas shqiptar;  

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;  

c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;  

ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;  

d) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo 

për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;  

dh) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore, si dhe të mos ketë masë 

disiplinore në fuqi;  

e) të mos ketë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit 

përpara vitit 1990; 

ë) të mos ketë qenë bashkëpunëtor, informator, ose agjent i shërbimeve sekrete;  

f) të mos jetë anëtar i partive politike në kohën e kandidimit. 

g) të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare për drejtësi, me 

diplomë “Master i shkencave”, ose të barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të 

legjislacionit të arsimit të lartë, referuar nenit 124 të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e 

lartë”; 

gj) të ketë notë mesatare të përgjithshme mbi 7 (shtatë), si dhe notë mesatare mbi 

7 (shtatë) për grupin e lëndëve kryesore, ku përfshihen: E drejta civile dhe e detyrimeve, 

E drejta penale, (Pjesa e përgjithshme dhe pjesa e posaçme), Procedura civile, Procedura 
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penale, E drejta administrative dhe E drejta kushtetuese. Për të diplomuarit “Juristë”, në 

programe në gjuhë të huaj, parashikohet një koeficient vështirësie i barabartë me 1.2, i 

cili do të ponterojë mesataren e tyre faktike. 

Kriteret e veçanta për këshilltar ligjor: 

a) të ketë përvojë profesionale jo më pak se 10 vjet si nëpunës i lartë në sistemin 

gjyqësor ose të prokurorisë, në administratën publike, profesionet e lira ligjore, 

mësimdhënie në fakultetet e drejtësisë, ose në çdo pozicion tjetër të barasvlershëm me to, 

në sektorin privat ose organizatat ndërkombëtare;  

b) të ketë njohuri në jurisprudencën e gjykatave vendase dhe atyre 

ndërkombëtare;  

c) të ketë njohuri shumë të mira të paktën të një gjuhe të vendeve të Bashkimit 

Evropian;  

ç) të ketë aftësi të shkrimit dhe arsyetimit ligjor;  

d) të jetë autor i artikujve dhe botimeve shkencore në fushën e jurisprudencës. 

Kriteret e veçanta për ndihmës ligjor: 

a) të kenë përvojë profesionale jo më pak se pesë vjet, duke përfshirë së paku tre 

vjet përvojë pune profesionale që lidhet me gjykatën.  

7. Në dosjen personale për regjistrim, kandidati për këshilltar dhe ndihmës ligjor 

duhet të paraqesë dokumentet e mëposhtme, ose kopje të tyre të noterizuara: 

a) kërkesën personale, ku të parashtrojë shkaqet e motivimit për të ndjekur 

programin e formimit fillestar për këshilltar ose ndihmës ligjor, shoqëruar me fotokopjen 

e kartës së identitetit; 

b) jetëshkrimin; 

c) deklaratën ku të garantojë vërtetësinë e dokumentacionit që paraqet; 

ç) diplomat universitare dhe pasuniversitare për studimet që ka ndjekur, si dhe 

vërtetimin e notave; 

d) vetëdeklarimin për gjendjen gjyqësore;  

dh) raportin mjekoligjor për aftësimin e tij të përgjithshëm dhe të specializuar në 

kuadër të kryerjes së detyrës si këshilltar apo ndihmës ligjorë në sistemin e drejtësisë;  

e) dëshmi, vërtetime nga punëdhënësi/t dhe nga organet e sigurimeve shoqërore, 

që vërteton përvojën/përvojat e punës; 
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ë) dëshmi, vërtetime nga punëdhënësi/t, që vërtetojnë se nuk është larguar nga 

detyra për shkaqe disiplinore, si dhe nga punëdhënësi i fundit, që vërteton se nuk ka masë 

disiplinore në fuqi;  

f) deklaratë që nuk është anëtar i partive politike në kohën e kandidimit;  

g) deklaratë që nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Sigurimi i 

Shtetit përpara vitit 1990;  

gj) deklaratë që nuk ka qenë bashkëpunëtor, informator, ose agjent i shërbimeve 

sekrete. 

h) dëshmi, diplomë, që vërteton zotërimin e një gjuhe të vendeve të Bashkimit 

Evropian (vetëm kandidati për këshilltar ligjor); 

i) deri në tre dokumente, që vërtetojnë pasjen e aftësisë të shkrimit dhe arsyetimit 

ligjor, si dhe qenien autor të artikujve ose botimeve shkencore në fushën e jurisprudencës 

(vetëm kandidati për këshilltar ligjor). 

8. Procesi i regjistrimit për konkurrim i kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës 

ligjorë kryhet në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës. 

9. Kandidatët këshilltarë dhe ndihmës ligjorë që plotësojnë kriteret, i nënshtrohen 

konkursit të pranimit, duke paguar tarifën e regjistrimit për pjesëmarrjen në konkurs sipas 

Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. 

 

Disa nga anëtarët vendosin të zhvendosen në sallën e mbledhjeve (një pjesë vijon 

ta ndjekë mbledhjen nga platforma “onlinë”), për të vijuar me shqyrtimin e dy çështjeve 

të radhës që kanë të bëjnë me vlerësimin etik dhe profesional të magjistratit {....}. 

 

* * * 

(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 28.01.2021) 

 

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

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

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

dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brikena Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:10 

dhe mbaroi në orën 13:40. 

 

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. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. 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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

Profesionale (relatore Brikena Ukperaj). 

   

 Naureda Llagami: Rifillojmë mbledhjen.  

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

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

gjyqtarit {...}”. 

 Për më shumë detaje ia jap fjalën znj. Brikena Ukperaj, relatore. 

  

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Në cilësinë e relatores po i paraqes sot mbledhjes plenare projektraportin e 

vlerësimit, me qëllim gradimin, e gjyqtarit {...}, aktualisht gjyqtar në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Periudha e vlerësimit për të cilën paraqitet ky projektvlerësim, i përket viteve 

2013-2016 të gjyqtarit {...} i cili ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në Gjykatën e Shkallës 

së Parë për Krimet e Rënda. Dua të theksoj që ky vlerësim i referohet veprimtarisë së tij 

si gjyqtar i kësaj gjykate dhe jo si kryetar i gjykatës. 

Vlerësimi i fundit të gjyqtarit {...} i përket viteve 2007-2009. 
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Raporti i vlerësimit ka për qellim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) e 

gjyqtarit {...}, i cili ka kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar me vendim të formës së 

prerë.  

Gjyqtari vlerësohet në drejtim të etikës dhe veprimtarisë profesionale të tij, me 

qëllim përcaktimin e shkallës së aftësisë së tij, e cila nuk mund të jetë e nivelit 

“pamjaftueshëm”, pasi gjyqtari është vlerësuar “i aftë” nga organet e rivlerësimit 

kalimtar.   

Baza ligjore mbi të cilën mbështetet gradimi: janë nenet 68, 89 e vijues dhe 171, 

pika 5 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar (Ligji për Statusin), Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 

263, datë 21.11.2019 “Për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve”, 

nr. 264, datë 21.11.2019 “Metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit të gjyqtarit” dhe Vendimin e KLD-së nr. 261/2, datë 14.04.2010 “Sistemi i 

Vlerësimit të Gjyqtarëve”, kjo referuar vlerësimit të kritereve që lidhen me aftësitë 

organizative të gjyqtarit. 

Në projektraport pasqyrohet sipas rendit kronologjik i gjithë procesit vlerësues i 

gradimit të gjyqtarit sipas hapave: shkallë aftësie – pikëzim - nivel vlerësimi. 

Katër kriteret e vlerësimit të gjyqtarit i referohen kriterit të parë “Aftësitë 

profesionale të gjyqtarit”, kriterit të dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, kriterit të 

tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” dhe kriterit të katërt “Aftësitë 

personale dhe angazhimi profesional”.   

Niveli i vlerësimit përcaktohet më vete për secilin nga katër kriteret e vlerësimit, 

bashkë me nivelin e përgjithshëm të vlerësimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016. 

Lidhur me modelin e ndjekur për hartimin e këtij projektraporti, pra konkretisht 

me strukturën e ndjekur nga ana e relatorit, kjo strukturë është e njëjtë për aq sa ka qenë e 

mundur me atë të miratuar nga Këshilli me disa veçori për shkak të natyrës së këtij 

procesi. Dua të bëj një sqarim, që në fakt ky proces vjen si një vazhdimësi e vlerësimit 

profesional që është bërë nga organet e rivlerësimit për vitin 2013 dhe për vitin 2016.  

Në projektraport, fillimisht është pasqyruar në mënyrë të detajuar procedura e 

ndjekur ana e relatorit që pas fillimit të procesit të vlerësimit me vendimin nr. 336, datë 

24.9.2020 në të cilin janë zgjedhur edhe relatori edhe Nëpunësi Përgjegjës për 

Vlerësimin.  
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Ky vendim i është njoftuar gjyqtarit, duke i bërë të ditur edhe të drejtën e tij për të 

kërkuar përjashtimin e relatorit, nëpunësit apo të ndonjë anëtari të Këshillit. Gjyqtari nuk 

ka ngritur pretendime lidhur me shkaqet që mund të vënë në diskutim anshmërinë e tij 

apo anëtarëve dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin.  

Në vijim, Nëpunësi Përgjegjës për Vlerësimin është zëvendësuar për shkak të 

mbarimit të statusit të gjyqtarit të nëpunësit paraardhës, z. Fatbardh Çoniku, me zonjën 

Zeta Tërpollari. Edhe ky zëvendësim i është komunikuar gjyqtarit nëpërmjet postës 

elektronike më datë 28.10.2020. Ai ka deklaruar se është dakord dhe nuk ka kërkesë për 

përjashtim. 

Në vijim, Nëpunësi Përgjegjës për Vlerësimin, në zbatim të pikës 24 të vendimit 

nr. 197, datë 11.06.2020 “Rregulla për përzgjedhjen me short të çështjeve në procesin e 

vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit”, ka evidentuar çështjet dhe vendimet që janë 

administruar në dosjen e rivlerësimit, të cilat i përkasin periudhës së vlerësimit.  

Në vijim relatori ka disponuar për zhvillimin e shortit, përcaktimin e kategorisë së 

çështjeve që do të përzgjidhen për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit për 

periudhën e vlerësimit 2013-2016, duke përcaktuar edhe datën e zhvillimit të shortit.  

Shorti është zhvilluar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, është zhvilluar në mënyrë elektronike shorti për përzgjedhjen e 

6 (gjashtë) çështjeve për vlerësim, dokumentuar në procesverbalin përkatës, për të cilin 

gjyqtari nuk ka patur kundërshtime. 

Pas zhvillimit të shortit, dosjet janë administruar në KLGJ dhe më pas ka filluar 

përgatitja e hartimit të projektraportit të vlerësimit dhe me vendimin e datës 07.01.2020, 

KVEVP, pasi e gjeti të plotë dokumentacionin e dosjes së vlerësimit, vendosi vijimin e 

procedurës së vlerësimit, me njoftimin e projektraportit të vlerësimit me qëllim gradimi, 

dhe përcjelljen e saj mbledhjes plenare. 

Lidhur me burimet e vlerësimit të cilat zënë një vend të posaçëm në projektraport. 

Në projektraport janë të listuara burimet e vlerësimit si dhe pasqyrohen në mënyrë të 

përmbledhur dhe vetëm për aq sa është e nevojshme për këtë proces vlerësimi, të dhënat 

që rezultojnë nga aktet dhe dokumentet e përdorura në procesin e rivlerësimit kalimtar si 

dhe ato të marra rishtazi. Raporti i analizimit të aftësive profesionale të gjyqtarit, 

përgatitur nga organi kompetent në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar, duke qenë 

një akt që përshkruan të dhënat e burimeve të vlerësimit dhe analizon gjetjet që rezultojnë 
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nga vëzhgimi i tyre, konsiderohet, për efekt gradimi, i barasvlershëm me raportin analitik, 

vetëm për burimet në të cilat ai referon, prandaj edhe në projektraport janë pasqyruar 

pjesët që kanë interes për vlerësimin e gjyqtarit në raport me raportin e përgatitur në 

kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar. 

Burimet e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimin, për periudhën e 

vlerësimit tetor 2013 - tetor 2016, e cila përkon me periudhën e vlerësimit në kuadër të 

procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve në bazë të Ligjit nr.84/2016 “Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, bazuar 

në nenin 171 pika 5 dhe 77 të Ligjit për Statusin, përbëhen nga dy grupe: 

Grupi I i burimeve të vlerësimit janë aktet dhe dokumentet e përdorura në 

vlerësimin e aftësive profesionale nga organet e rivlerësimit të listuara në raport bashkë 

me një përshkrim të shkurtër të përmbajtjes së tyre. Këto burime janë: 

1. Formulari i vetë deklarimit të gjyqtarit; 

2. Të dhënat e dosjes personale të gjyqtarit;  

3. Të dhënat statistikore për periudhën e vlerësimit; 

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

përshkruara në mënyrë të detajuar të tyre lidhur me ecurinë e zhvillimit të proceseve dhe 

vendimmarrjen nga ana e gjyqtarit; 

5. Vendimet e përzgjedhura nga gjyqtari për vlerësim;  

6. Vendime të administruara për shkak të ankesave ose kryesisht nga organet e 

rivlerësimit që i përkasin periudhës së vlerësimit 2013-2016. 

Në dosjen e dërguar nga organet e rivlerësimit, e cila përmban aktet e vlerësimit 

profesional të gjyqtarit, nuk rezulton të jenë administruar vendime gjyqësore të gjyqtarit, 

për shkak të ankesave të publikut apo të marra kryesisht nga organet e rivlerësimit 

kalimtar, të cilat i përkasin periudhës së vlerësimit 2013-2016. 

Lidhur me denoncimet nga publiku, referuar vendimit të KPK, rezulton se: “Ndaj 

subjektit të rivlerësimit, janë depozituar 7 denoncime nga publiku...”. Pasi janë kryer 

verifikimet, asnjë nga këto denoncime nuk lidhej me vendimet në të cilat gjyqtari kishte 

qenë kryesues apo anëtar i trupit gjykues, prandaj dhe Komisioni vlerëson dhe ka arritur 

në konkluzionin se nuk ka indicie apo prova që mund të çojnë në një vlerësim negativ të 

subjektit të rivlerësimit në lidhje me vlerësimin etik dhe profesional. 
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Po kështu edhe lidhur me verifikimet e kryera kryesisht nga ana e Komisionit, 

Komisioni është shprehur se: “Nisur nga disa indicie të tjera për sa i përket aspektit 

profesional, ka konsideruar të arsyeshme të bëjë hetime të mëtejshme për verifikimin e 

disa çështjeve penale në ngarkim të disa shtetasve. Për këtë qëllim Komisioni ka kryer 

korrespondencë me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, si dhe me Gjykatën e Shkallës 

së Parë për Krimet e Rënda...”. Për të gjitha verifikimet e kryera kryesisht nga KPK, nuk 

ka rezultuar që gjyqtari të ketë qenë pjesë e trupit gjykues ndaj personave për të cilët janë 

kryer verifikime.  

Pjesë e dosjes janë edhe të dhëna nga burimet arkivore të KLD/KLGJ: 

Referuar Raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit 

rezulton se: “Sipas të dhënave nga regjistri i ankesave, rezulton se gjatë periudhës tre 

vjeçare të rivlerësimit “8 tetor 2013- 8 tetor 2016”, për gjyqtarin {...} janë paraqitur 2 

ankesa (në vitin 2014) në Inspektoratin e KLD-së. Dy ankesat e paraqitura në vitin 2014 

janë verifikuar bazuar në raportin periodik të vetë kryetarit në lidhje me vendimet e 

cenuara, i janë regjistruar gjyqtarit për vlerësim profesional dhe etik. Sipas të dhënave të 

regjistrit të procedimeve disiplinore, për gjyqtarin {...} përgjatë periudhës së rivlerësimit 

nuk është regjistruar asnjë kërkesë për procedim dhe nuk është dhënë asnjë masë 

disiplinore.” 

Në lidhje me dy ankesat për të cilat referon Raporti si më sipër, në aktet e dosjes 

së rivlerësimit nuk rezulton të jenë administruar të dhënat e plota për trajtimin e tyre. Për 

këtë arsye, është kërkuar nga ana e relatorit pranë arkivës së KLGJ-së, informacion dhe 

dokumentacion lidhur me trajtimin e ankesave dhe është administruar kopje e relacioneve 

të inspektoratit të KLD-së lidhur përfundimin e verifikimeve përkatëse si dhe 

urdhrat/vendimet për përfundimin e verifikimit të ankesave, akte të cilat janë bërë pjesë e 

dosjes së vlerësimit të gjyqtarit. Nga përmbajtja e dokumentacionit për verifikimin dhe 

trajtimin e ankesave, rezulton si më poshtë: 

Materiali 1 – Me relacionin e datës 3.10.2016 të Inspektoratit të KLD, miratuar 

nga Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë më datë 16.12.2016, është trajtuar materiali i 

ardhur nga Gjykata e Apelit për Krime të Rënda dhe Gjykata e Lartë, lidhur me cenimin e 

disa vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda. 

Objekt i verifikimit dhe analizës në raportin e Inspektorëve ka qenë disponimi i 

gjykatave lidhur me kërkesën e të pandehurit për gjykim të shkurtuar, kërkesë e cila nuk 
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është pranuar nga gjykata e shkallës së parë ndërkohë (pjesë e trupit gjykues ka qenë 

edhe gjyqtari) që është pranuar nga gjykata e apelit.  

Pas analizës së fakteve dhe citimit të konkluzioneve të vendimit unifikues të 

Gjykatës së Lartë me nr. 2, datë 29.01.2003, vendimit të Gjykatës Kushtetuese me nr. 4, 

datë 01.02.2012, dhe vlerësimit të fakteve objekt verifikimi në raport me këto dy 

vendime, nga ana e Nëpunësve Përgjegjës konkludohet se: “..Për sa më sipër, duke marrë 

në konsideratë faktin që Gjykata e Lartë ka aplikuar gjykimin e shkurtuar duke zbritur 

dënimin për të pandehurin me 1/3, çmohet se aplikimi ose jo i tij është atribut i gjykatës 

që ka në shqyrtim çështjen sipas vendimeve të sipërcituara. Në këtë kontekst nuk 

konstatohet shkelje e vendimit unifikues nr.2, datë 29.01.2003 nga ana e Gjykatës së 

Shkallës së Parë për Krime të Rënda, por cenimi i vendimit të tyre duhet t’u mbahet në 

konsideratë gjyqtarëve për efekt të vlerësimit etiko profesional”. Kjo ka qenë edhe indicia 

që janë zhvilluar hetimet dhe verifikimet e mëtejshme nga ana e relatorit. 

Vendimi objekt verifikimi, nëpërmjet raportit si më sipër, mban datën 28.01.2013 

dhe si i tillë, bën pjesë në periudhën e vlerësimit 2013- 2016. Pavarësisht se relacioni i 

datës 03.10.2016 i Inspektoratit të KLD, nuk është pjesë e dosjes së dërguar nga organet e 

rivlerësimit, ai përbën burim vlerësimi për efekt të procesit të gradimit, në zbatim të nenit 

77 shkronja “dh” të Ligjit “Për Statusin”, sipas të cilit, të dhënat për verifikimin e 

ankesave të paraqitura ndaj magjistratit gjatë periudhës së vlerësimit, konsiderohen burim 

vlerësimi. Ky burim vlerësimi referon vetëm në faktin e cenimit të vendimit nga një 

gjykatë më e lartë dhe si i tillë merrej parasysh në vlerësim, sipas parashikimeve të nenit 

23 pika 1 shkronja “c” të Vendimit Nr. 261/2, datë 14.04.2010 të ish-KLD “Sistemi i 

Vlerësimit të Gjyqtarëve”. Por ndryshe nga burimet e sistemit të mëparshëm të 

vlerësimit, Skema e re e Vlerësimit të Gjyqtarëve, e cila zbatohet në rastin konkret, nuk i 

parashikon si burim më vete vlerësimi, vendimet e cenuara nga gjykatat më të larta. 

Skema e Re e Vlerësimit ruan pavarësinë e gjyqtarit, prandaj vetëm përqindja e 

vendimeve të cenuara nga gjykata më e lartë, nuk përbën tregues për efekt të vlerësimit të 

aftësive profesionale në kuadër të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit.  

Vendimi i dytë i trajtuar është ai me nr. 69, datë 14.11.2012 i Gjykatës së Shkallës 

së Parë për Krime të Rënda. Në raportin e Inspektoratit të KLD, pasi analizohet situata e 

faktit dhe e ligjit, konkludohet se :”...2. Cenimi i vendimit nr.69, datë 14.11.2012 të 

Gjykatës së Shkallës së Pare për Krime të Rënda duhet të mbahet në konsideratë 
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gjyqtarëve : ....S. S për efekt të vlerësimit etiko-profesional të tyre së bashku me analizën 

e mësipërme.” Vendimi i cili ka qenë objekt verifikimi nëpërmjet raportit si më sipër, 

mban datën 14.11.2012 dhe si i tillë, nuk bën pjesë në periudhën e vlerësimit tetor 2013- 

tetor 2016. Por edhe nëse ky vendim do t’i përkiste periudhës së vlerësimit, në Ligjin 

nr.96/2016 dhe aktet nënligjore që plotësojnë Skemën e Vlerësimit, përqindja e 

vendimeve të cenuara nga gjykatat më të larta në kuadër të shqyrtimit të ankimit të 

palëve, nuk përbën një tregues për efekt të vlerësimit profesional të gjyqtarit.  

Materiali 2 – Me relacionin e datës 16.12.2014 të Inspektoratit të KLD-së, 

miratuar nga Zëvendëskryetari më datë 30.12.2014, është verifikuar dhe trajtuar 

informacioni i ardhur nga Gjykata e Apelit për Krime të Rënda lidhur me cenimin e disa 

vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nga Gjykata e Apelit për 

Krime të Rënda. Një ndër vendimet e trajtuara në procedurën e verifikimit është vendimi 

nr. 40, datë 24.03.2014 që i përket gjyqtarit {...}. 

Në lidhje me faktin objekt verifikimi, në të cilin përsëri është diskutimi nëse ka 

shkelje nga ana e gjyqtarit për shkak se nuk është pranuar kërkesa për gjykim të 

shkurtuar, në Raportin e Inspektoratit, pasi parashtrohen pjesë të arsyetimit të vendimit të 

të dy gjykatave, vlerësohet se: “...Mospranimi i kësaj kërkesë nga gjykata e shkallës së 

parë nuk përbën shkelje të vendimit unifikues, për sa kohë që gjykata ka vlerësuar se 

çështja nuk mund të zgjidhjen në gjendjen që ishin aktet, duke marrë edhe shpjegime dhe 

prova kryesisht si pyetja e dëshmitarit, kryerja e ekspertimit, referuar neneve 366, 367 

dhe 178 të K.Pr.P. Ndërkohë që gjykata e apelit vlerëson të kundërtën, se marrja e këtyre 

provave, administrimi i të cilave nuk ka ndikuar mbi akuzën dhe aktet e vlefshme në 

funksion të provueshmërisë së saj, të cilat ishin pranuar, mohimi i të drejtës për të 

proceduar sipas ritit të gjykimit të shkurtuar dhe në tërësi përfitimi ligjor i procesit duke 

përfshirë këtu ekonominë gjyqësore, vijnë në vazhdën e mosrespektimit të të drejtave dhe 

garancive ligjore që ligji procedural penal i ka njohur të pandehurit në procesin penal, pra 

nuk është shkak për të rrëzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar.  

Për sa sipër, çmohet se nuk ka shkelje të vendimit unifikues nr.2/2003 nga 

Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe fakti që Gjykata Kushtetuese i ka 

dhënë të drejtë Gjykatës së Apelit të shqyrtojë vendimin e rrëzimit të kësaj kërkese, kjo jo 

domosdoshmërish do të thotë se është shkelur vendimi unifikues, pasi pranimi i kërkesës 

për gjykim të shkurtuar është më tepër atribut i vlerësimit të gjykatës dhe vendimi 
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unifikues nuk ka përcaktuar rastet kur pranohet ose jo por e ka lënë të hapur interpretimin 

nga vetë gjykata rast pas rasti, kur vlerësohet prej tyre se çështja nuk mund të zgjidhet në 

gjendjen që janë aktet. Në këto kushte, nga ana e Inspektoratit është konsideruar që 

vendimi i cenuar të mbahet në konsideratë gjyqtarëve për efekt të vlerësimit të tyre 

profesional dhe etik. Për sa më sipër, në raport konkludohet se:....c) Cenimi i vendimit nr. 

40, datë 24.03.2014 t’i evidentohet gjyqtarit {...}, për efekt të vlerësimit profesional dhe 

etik të tij”. 

Vendimi i cili ka qenë objekt verifikimi nëpërmjet raportit si më sipër, mban 

datën 24.03.2014 dhe si i tillë, bën pjesë në periudhën e vlerësimit 2013- 2016. Duke iu 

referuar përmbajtjes dhe konkluzioneve të relacionit, rezulton se nuk janë konstatuar 

shkelje në vendimmarrjen e gjykatës, pjesë e së cilës, në cilësinë e kryesuesit është edhe 

gjyqtari {...}.  

Në cilësinë e relatorit kam vlerësuar që vetëm referimi për t’u mbajtur në 

konsideratë si numër vendimi i cenuar nga gjykata më e lartë në kuadër të vlerësimit etik 

dhe profesional të gjyqtarëve, bazuar në Ligjin nr.96/2016 dhe aktet nënligjore që 

plotësojnë Skemën e Vlerësimit, nuk përbën tregues për efekt të vlerësimit të aftësive 

profesionale të gjyqtarit. 

Sa më sipër, për periudhën e vlerësimit tetor 2013 - tetor 2016, gjatë së cilës ka 

filluar dhe përfunduar verifikimi nga Inspektorati i KLD-së, për dy vendimet e 

parashtruara në materialin 1 në të cilat gjyqtari ka pasur rolin e anëtarit, si dhe gjatë së 

cilës ka përfunduar gjykimi i një çështjeje të parashtruar në materialin 2, çështje në të 

cilën gjyqtari ka pasur rolin e kryesuesit të trupit gjykues, nga tërësia e fakteve të 

parashtruara dhe analizuara në relacionet përkatëse, nuk rezultojnë të dhëna që mund të 

analizohen dhe vlerësohen në drejtim të cenimit të etikës apo që mund të përdoren për 

vlerësimin e aftësive profesionale, pasi ato referohen vetëm si fakt që ndikon në 

përqindjen e vendimeve të cenuara, të cilat nuk përbëjnë burim më vete vlerësimi.  

Referuar akteve të dosjes së rivlerësimit si dhe dosjes personale të gjyqtarit, nuk 

rezulton që gjatë periudhës së vlerësimit 2013-2016, të jetë dhënë apo zbatuar masë 

disiplinore ndaj tij. 

Burim tjetër vlerësimi janë të dhëna për pjesëmarrjen në aktivitete trajnuese në 

periudhën e vlerësimit si dhe raport për analizimin e aftësive profesionale përgatitur nga 

Inspektorati i KLD-së, për subjektit e rivlerësimit {...}. Pjesa përshkruese dhe analiza e 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 28.01.2021 (Pika 4) 

56 

gjetjeve në këtë akt nuk përsëriten në projektraportin e vlerësimit. Për çdo element të 

nevojshëm të analizës dhe vlerësimit, ky projektraport vlerësimi referon drejtpërdrejt në 

përmbajtjen e Raportit përkatës. 

Burim tjetër vlerësimi është edhe vendimi nr. 227, datë 17.01.2020 i Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit. 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, pasi ka parashtruar dhe analizuar burimet e 

vlerësimit në lidhje me aftësitë profesionale të gjyqtarit, etikën, kriterin e vlerësimit të 

figurës dhe pasurisë, ka konkluduar si vijon: “…Trupi gjykues, referuar nenit D, të 

Aneksit të Kushtetutës dhe kreut IV, të nenit 51, të ligjit nr. 84/2016, lidhur me kriterin e 

pasurisë bazuar në vlerësimin tërësor të rrethanave të çështjes, provat e administruara, 

raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, shpjegimet e subjektit të rivlerësimit në 

seancë dëgjimore publike, bindjen e brendshme, si dhe pasi mori në shqyrtim të gjitha 

pretendimet dhe provat e parashtruara nga subjekti, konkludoi se subjekti i rivlerësimit, z. 

{...}: a. ka kryer deklarim të mjaftueshëm dhe të saktë të pasurisë; b. nga analiza 

financiare rezulton se me të ardhurat e fituara nga punësimi tij dhe i personit të lidhur me 

të, si dhe huat, ka pasur burime të mjaftueshme dhe të ligjshme financiare për kryerjen e 

investimeve dhe të shpenzimeve të deklaruara.  

Për sa më sipër, rezulton se subjekti i rivlerësimit, z. {...}, ka arritur nivel të 

besueshëm në vlerësimin e pasurisë.  

Referuar nenit DH të Aneksit të Kushtetutës dhe kreut V të ligjit nr. 84/2016, 

lidhur me kriterin e pastërtisë së figurës, rezultoi se subjekti i rivlerësimit, z. {...}, ka 

arritur nivel të besueshëm në kontrollin e figurës.  

Referuar nenit E të Aneksit të Kushtetutës dhe kreut VI, të ligjit nr. 84/2016, 

lidhur me vlerësimin e aftësive profesionale, rezultoi se subjekti i rivlerësimit është “i 

aftë” duke arritur një nivel kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale. 

Bazuar në këto konkluzione, si dhe nga vlerësimi tërësor i procedurave, në kuptim 

të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr. 84/2016, trupi gjykues arrin në përfundimin se subjekti i 

rivlerësimit, nga vlerësimi i secilit prej tri kritereve: a. ka arritur nivel të besueshëm të 

pasurisë, sepse nuk ka kryer fshehje të pasurisë, nuk ka kryer deklarim të rremë, ka kryer 

deklarim të mjaftueshëm dhe të saktë të pasurisë, si dhe nuk rezulton me balancë 

financiare negative për vitet 2003 ‒ 2016, duke përmbushur kushtet ligjore të germës “c”, 

të nenit 59, të ligjit nr. 84/2016; b. ka arritur nivel të besueshëm në kontrollin e figurës 
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sipas nenit 59/b, të ligjit nr. 84/2016; c. konsiderohet “i aftë”, në vlerësimin e aftësive 

profesionale duke përmbushur kushtet ligjore të germës “c”, të nenit 59, të ligjit nr. 

84/2016. ”. 

Këto ishin grupi i burimeve të vlerësimit të përshkruara shkurtimisht, të cilat i 

referohen dosjes me aktet e rivlerësimit të dërguara nga organet e rivlerësimit. 

Veç këtij burimi vlerësimi për qëllim të gradimit, shërben edhe një burim i dytë, 

që janë konkretisht çështjet e përzgjedhura me short pas fillimit të procedurës së 

vlerësimit (janë 6 çështje themeli me palë kundërshtare). Në projektraport gjenden në 

mënyrë të përshkruar të detajuar përmbajtja e secilës dosje, duke filluar me veprimet 

procedurale që janë marrë nga gjyqtarin nga momenti i marrjes së çështjes për shqyrtim; 

evidentimi i mënyrës së dokumentimit të proceseve gjyqësore; evidentimi i kohëzgjatjes 

së çështjeve; evidentimi i mënyrës se si ka menaxhuar gjyqtari seancat gjyqësore; 

evidentimi i mënyrës se si gjyqtari ka arsyetuar lidhur me shkaqet e shtyrjes së seancave 

gjyqësore; evidentimi lidhur me hapat procedurale të shqyrtimit sipas procedurës së 

gjykimit të gjykimit të zakonshëm apo atij të shkurtuar; vendimet e ndërmjetme që ai ka 

marrë për drejtimin e shqyrtimit gjyqësor dhe shtyrjes së seancave gjyqësore; mënyra se 

si gjyqtari ka arsyetuar vendimin dhe e ka strukturuar atë; rregullshmërinë e akteve të 

dosjes gjyqësore; etj.  

Në mënyrë të detajuar janë përshkruar në projektraport të gjitha dosjet. Janë 6 

dosje gjyqësore. Dua të theksoj që për sa i përket dosjeve të tjera, ato janë të përshkruara 

në raportin analitik që ne kemi konsideruar si të tillë, raportin që ka përgatitur 

Inspektorati i KLD-së për efekt të procesit të rivlerësimit kalimtar, prandaj dhe ky 

projektraport gradimi ka një natyrë mikse sepse jemi të detyruar për shkak se burimet e 

tjera nuk pasqyrohen, gjejnë pasqyrim në këtë raport dhe kjo sjell në fakt edhe një zgjatje 

të raportit nga ana vizuale. 

Lidhur me analizën e relatorit mbi burimet e vlerësimit –  

Burimet e vlerësimit në procesin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit me 

qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin), për periudhën vlerësimit 2013-2016, 

analizohen duke mbajtur parasysh përcaktimet e nenit 171, pika 5 të Ligjit për Statusin në 

të cilin parashikohet se: “5. Pas vlerësimit të aftësive profesionale, të kryer nga 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në kuadër të procesit të rivlerësimit, Komisioni i 

Pavarur i Kualifikimit ose Kolegji i Apelimit, në rast se është ushtruar e drejta e ankimit, 
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i dërgon Këshillit dosjen me vlerësimin e kryer të magjistratit, çdo dokument të përdorur 

në vlerësimin e aftësive profesionale, si dhe vendimin e formës së prerë të procesit të 

rivlerësimit. Nëse magjistrati kalon me sukses procesin e rivlerësimit, Këshillat 

vazhdojnë të bëjnë vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve, në zbatim të ligjit, 

për aq sa është e mundur, me qëllim që të përcaktojnë gradën e vlerësimit përkatës ”. Në 

referim të kësaj dispozite, analiza dhe konkluzionet e vendimit të formës së prerë të 

organeve të rivlerësimit kalimtar, konsiderohen të plota në lidhje me burimet që janë 

analizuar në kuadër të këtij procesi, vetëm në drejtim të qëllimit të identifikimit të 

gjyqtarëve që kanë arritur nivelin kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale. 

Shkalla e kësaj aftësie në nivelet “shkëlqyeshëm”, “shumë mirë”, “mirë” apo 

“mjaftueshëm”, përcaktohet në procesin e gradimit, pavarësisht konkluzioneve të 

organeve të vlerësimit lidhur më të. 

Në vijim të projektraportit, në një kapitull të veçantë, përshkruhet analiza e të 

dhënave të marra nga burimet e vlerësimit dhe propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo 

kriter vlerësimi. 

1.AFTËSITË PROFESIONALE TË GJYQTARIT. Këto aftësi janë analizuar 

sipas parimit mbi të cilin relatori nuk duhet të vlerësojë meritat ligjore të vendimeve, pasi 

ato vlerësohen vetëm në kuadër të një procesi ankimimi. 

Aftësia profesionale e gjyqtarit është vlerësuar në kuadër të dy aspekteve: në 

kuadër të njohurive ligjore dhe arsyetimit ligjor të cilët ndahen në disa nëntregues. 

1.A. Njohuritë ligjore 

Treguesi “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave”. Në vijim të projektraportit janë evidentuar se cilat janë ato 

burime vlerësimi mbi të cilat autori ka konkluduar për shkallën e aftësisë së gjyqtarit 

lidhur me këtë tregues. Mbas paraqitjes së burimeve të vlerësimit, në rastin konkret janë: 

Konkluzionet e arritura në lidhje me këtë tregues në Raportin për analizimin e aftësive 

profesionale të Inspektoratit të KLD-së; Dokumentet ligjore të administruara gjatë 

procesit të rivlerësimit (5 dosjet e përzgjedhura me short dhe 3 vendimet e paraqitura nga 

gjyqtari); Aktet e çështjeve të përzgjedhura me short pas fillimit të procedurës së 

vlerësimit (6 dosjet e përzgjedhura me short); 

Në raportin për analizimin e aftësive profesionale të Inspektoratit të KLD-së, 

administruar në dosjen e rivlerësimit kalimtar, lidhur me këtë tregues, pas analizës së 
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burimeve, konkludohet njësoj si në rastin e organit të rivlerësimit (në rastin konkret 

KPK).  

Lidhur me “Aftësinë e gjyqtarit për të identifikuar natyrën e çështjes”, në rolin e 

relatorit konsiderohet se duhet të sjellë në vëmendjen tuaj që roli i gjykatës në 

identifikimin e natyrës së çështjes dhe ligjin e zbatueshëm paraqet rëndësi thelbësore për 

një sërë çështjesh eventuale, që do të duhet të zgjidhë gjykata në përfundim të gjykimit, 

që në kontekstin e të tërës përkthehet me aksiomën juridike “Gjykata e njeh ligjin”. 

Gjithashtu në bazë të nenit 375 të K.Pr.Penale pavarësisht akuzës së ngritur nga ana e 

organit të akuzës, me vendimin përfundimtar gjykata mund t’i japë faktit një përcaktim të 

ndryshëm nga ai që ka bërë prokurori me kusht që vepra penale të jetë në kompetencën e 

saj. Në këtë kontekst, gjykatës i duhet të përcaktojë drejt faktet e çështjes, fakt ky i cili do 

të përcaktojë edhe natyrën juridike të saj, e për pasojë edhe referencën relevante për 

zbatim në zgjidhjen e konfliktit të paraqitur për gjykim.  

Nga analiza e burimeve të vlerësimit për këtë tregues rezulton se: 

Përcaktimi i fakteve të çështjes, në 14 vendimet e analizuara, referuar natyrës së 

gjykimit (gjykim penal themeli, kërkesë penale apo gjykim në lidhje me kërkesat për 

sekuestrim/konfiskim pasurie) apo llojit të gjykimit të zhvilluar (gjykim i zakonshëm ose 

i shkurtuar), fakti penal parashtrohet në nënndarjen e parë të çdo vendimi, në një pjesë të 

titulluar “Rrethanat e faktit”, në të cilën gjyqtari, pasi evidenton fillimisht elementë të 

ecurisë procedurale të çështjes, vijon me përshkrimin e faktit penal sikurse ai ka rezultuar 

i provuar në gjykim, nga tërësia e provave të administruara. Paraqitja dhe analiza e 

rrethanave të faktit është në çdo rast e detajuar, e qartë dhe e plotë duke përshkruar 

ngjarjen gjatë së cilës ka ndodhur fakti penal, rolin e të pandehurit/ve në realizimin e tij, 

veprimet që tregojnë bashkëpunimin, etj. 

Pas paraqitjes dhe analizës së faktit penal në pjesën e parë të arsyetimit të 

vendimit, në një pjesë të dytë të tij, të titulluar “provat e marra”, si në çështjet në të cilat 

është proceduar me gjykim të shkurtuar ashtu edhe në ato në të cilat është proceduar me 

gjykim të zakonshëm, gjyqtari bën paraqitjen e provave duke evidentuar, në një pjesë të 

tyre, elementët e faktit që rezultojnë të mbështetur në secilën provë. Në çështjet në të cilat 

është proceduar me gjykim të zakonshëm, kjo pjesë e arsyetimit dhe paraqitja e provave 

bëhet në mënyrë më të zgjeruar dhe përshkruese se sa në çështjet kur provat e marra gjatë 

hetimit paraprak, janë kthyer në prova të gjykimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. 
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Paraqitja e rrethanave të faktit në një pjesë të veçantë dhe paraqitja e provave mbi të cilat 

ai mbështetet, duke veçuar pjesë të përmbajtjes së tyre që i shërbejnë vërtetimit të 

ekzistencës së faktit penal dhe rolit të të pandehurve, i jep qartësi faktit penal dhe 

mbështetet provueshmërinë e fakteve objekt gjykimi në secilin vendim.  

Gjithashtu, paraqitja dhe analiza e rrethanave të faktit, kur është e nevojshme, 

përqendrohet edhe në evidentimin e elementëve apo veprimeve që provojnë ekzistencën e 

rrethanave të tilla si, formën e kryerjes së veprës penale, elementët e bashkëpunimit ose 

mungesën e tyre, mbetjen e veprave penale në fazën e tentativës, lidhjen shkakësore, 

autorësinë, cilësinë dhe rolin e secilit të pandehur në faktin penal të provuar, analizën e 

elementëve cilësues të veprave penale për të cilat procedohet, etj. Po ashtu i kushtohet 

rëndësi evidentimit të fakteve të cilat ndikojnë në përcaktimin e llojit dhe masës së 

dënimit, në secilin vendim penal themeli për të cilin gjykata ka vendosur dënimin e të 

pandehurit/ve. Në këto raste, faktet përkatëse janë marrë në analizë në fund të pjesës 

përshkruese-arsyetuese të vendimit, duke i analizuar ato në mënyrë specifike dhe 

konkrete së bashku me kriteret ligjore të individualizimit të dënimit.  

Në çështjet me objekt sekuestrimin ose konfiskimin e pasurisë (vendimi 3, dosja 

4) gjyqtari i kushton rëndësi të veçantë fakteve të çështjes, jo vetëm duke i përshkruar por 

edhe duke i analizuar në mënyrë të plotë dhe të detajuar ato, si për sa i përket procedimit 

penal me të cilin lidhet procedimi pasuror, ashtu edhe për sa i përket përshkrimit dhe 

analizës së procedimit pasuror dhe fakteve që kanë rezultuar për shkak të tij. 

Po ashtu, provat dhe faktet e paraqitura nga mbrojtja e të pandehurit/të paditurit, 

evidentohen në mënyrë të hollësishme në përmbajtjen e arsyetimit të vendimit si dhe në 

pjesën që i kushtohet individualizmit të dënimit në rastet kur provat dhe faktet kanë lidhje 

me këtë aspekt. Në paraqitjen e fakteve gjyqtari i kushton vëmendje të veçantë përballjes 

së rrethanave të faktit të vërtetuara me ato të pretenduara nga palët.  

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

gjyqtari përcakton qartë natyrën e çështjes objekt shqyrtimi, e cila orienton më pas 

ndërtimin e një strukturë specifike në organizimin e arsyetimit të vendimeve, në çështje 

me natyra të ndryshme (penale themeli, kërkesa me objekt sekuestrim ose konfiskim 

pasurie, etj.)  

Në çështjet që kanë të bëjnë me kërkesat për sekuestrim ose konfiskim pasurie, 

përcaktimi i natyrës së çështjes, karakterit të posaçëm të saj si dhe qëllimin e procedurave 
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të sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë, si masa që zbatohen ndaj pasurisë së personit 

të dyshuar dhe jo ndaj tij si person, bëhet që në fillim të pjesës arsyetuese të vendimit. Në 

këto procese, në përcaktimin e natyrës së çështjes, si çështje që drejtohet mbi pasurinë e 

personit, argumentit të gjyqtarit mbi natyrën e çështjes, i shtohet edhe kujdesi që ai tregon 

për të përcaktuar se natyra e këtij procedimi sipas legjislacionit vendas, është në harmoni 

me legjislacionin ndërkombëtar (vendimi 3). 

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

evidentohet aftësia e gjyqtarit për të përcaktuar qartë dhe saktë ligjin e zbatueshëm, duke 

evidentuar në gjithë përmbajtjen e vendimit, dispozitat e ligjit procedural penal dhe ligjit 

material, në vendin e duhur dhe në shërbim të analizës ligjore të çështjes.  

Sa i përket ligjit material të zbatueshëm, në çdo rast referon në dispozitat e Kodit 

Penal, pjesës së posaçme, në lidhje me veprat penale për të cilat procedohet si dhe 

dispozitat e përgjithshme të Kodit Penal, në projektvendim janë të pasqyruara dosjet 

bashkë me institutet përkatëse të cilat janë të analizuara nga gjyqtari, si në çështjet e 

themelit ashtu edhe në kërkesat penale, ashtu edhe në çështjet me objekt sekuestrim apo 

konfiskim pasurie. 

Sa i përket aspektit të evidentimit të konfliktit të normave, kur ka qenë e 

nevojshme (në rastin konkret vetëm në një çështje, vendimi 3) në çështjet me objekt 

konfiskimin e pasurisë, gjyqtari evidenton ligjin e posaçëm që përcakton fushën e 

veprimit dhe qëllimin e ligjit dhe normat e ligjit penal që përcaktojnë natyrën e 

procedimit penal dhe qëllimin e tij.  

Në raste të veçanta dhe kur ka qenë e nevojshme, gjyqtari ka identifikuar për efekt 

të veprimeve procedurale, si ligj të zbatueshëm, edhe dispozita të Konventës së Këshillit 

të Evropës “Për ndihmën e ndërsjellë juridike në fushën penale” (dosja 6).  

Gjithashtu, gjyqtari ka identifikuar si ligj të zbatueshëm edhe dispozita të 

Konventës së Palermos dhe Konventës së Këshillit të Evropës “Për masat kundër 

trafikimit të qenieve njerëzore”. Në dhënien e kuptimit të këtij koncepti sipas 

legjislacionit shqiptar, gjyqtari referon përputhjen e legjislacionit penal shqiptar me 

Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar dhe protokolleve shtesë 

të saj (dosja 6). Gjyqtari gjithashtu ka referuar dispozita të Konventës së OKB-së “Për 

trafikun e paligjshëm të drogave narkotike dhe lëndëve psikotrope” për dhënien e 
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kuptimit të tranzitimit si formë e kryerjes së veprës penale (dosja 7); apo dispozita të 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (dosja 2, dosja 3, vendimi 2, vendimi 3). 

Lidhur me këtë tregues, në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira për identifikimin tepër të qartë dhe 

të plotë të fakteve të çështjes, identifikimit të normës/normave konkrete procedurale 

dhe/ose materiale që gjejnë zbatim, referimin, duke evidentuar edhe konfliktin në dukje të 

normave, në rastet kur ka qenë e nevojshme. 

Prandaj, sa më sipër në cilësinë e relatores, shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe 

pikëzimi në treguesin e “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave” duhet të vlerësohet “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 25 

pikë. 

Treguesi 2 “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, në raport 

janë të përcaktuara konkluzionet e raportit të IKLD-së gjithashtu edhe burimet e 

vlerësimit.  

Interpretimi i ligjit i cili është ekskluzivitet i gjyqtarit, duhet të bëhet duke dhënë 

kuptimin e saktë dhe të rregullt normës ligjore. Interpretimi, si funksion dhe metodë 

duhet ti japë jetë normave materiale dhe procedurale relevante, përmes kuptimit të drejtë 

të përmbajtjes dhe qëllimit të tyre në funksion të zgjidhjes së konfliktit. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se: 

Dispozitat ligjore të ligjit penal procedural dhe material, jo vetëm referohen, por 

merren në analizë si pjesë e integruar e arsyetimit të gjykatës në gjithë përmbajtjen e 

pjesës arsyetuese të vendimit, shoqëruar fillimisht me një interpretim të pavarur të tyre 

nga ai i aplikimit mbi faktet e çështjes, apo rrethanat procedurale konkrete.  

Më konkretisht në projektraport janë pasqyruar në mënyrë të detajuar vëmendja 

që i kushton gjyqtari interpretimit të ligjit lidhur me llojin e gjykimit, kompetencën, 

respektimit të të drejtave procedurale, marrjen e provave,  pavlefshmërinë e akteve 

procedurale, ndryshimin e kualifikimit ligjor, etj.  

Sa i përket interpretimit të ligjit material të zbatueshëm, në çdo rast referohen, 

citohen herë pas here dhe analizohen në mënyrë të plotë dispozita të Kodit Penal, të 

pjesës së posaçme në lidhje me veprat penale për të cilat procedohet si dhe dispozita të 

pjesës së përgjithshme të Kodit Penal. 
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Në lidhje me zbatimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës, në çdo rast ato 

evidentohen dhe analizohen në kuadër të parimit të respektimit të një procesi të rregullt 

ligjor, duke referuar dhe interpretuar në disa raste, edhe aspekte të veçanta të këtij parimi 

të tilla si e drejta e të pandehurit që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht dhe e drejta për të 

pyetur dhe kërkuar të merren në pyetje dëshmitarët (neni 6 pg 1 dhe neni 6 pg 3 shkronja 

“d” të KEDNJ) (vendimi 2, dosja 3). 

Gjithashtu janë zbatuar edhe parime të tjera të procesit penal të tilla si veprimi në 

kohë i ligjit penal material parashikuar nga neni 3 i K. Penal që bën fjalë për zbatimin e 

ligjit penal favorizues, apo neni 4 i Kodit të Procedurës Penale, (“çdo dyshim për akuzën 

çmohet në favor të të pandehurit” dosja 8). 

Në lidhje me aftësinë e gjyqtarit për të përdorur jurisprudencën relevante, në 

shumicën e vendimeve të analizuara, rezulton se gjyqtari ka identifikuar dhe përdorur 

jurisprudencën relevante në mbështetje të argumenteve në lidhje me interpretimin e ligjit 

dhe zbatimin e tij, posaçërisht në rastet që lidhen me: gjykimin e shkurtuar, apo 

përjashtimin nga përgjegjësia penale për shkak të mbajtjes së lëndës narkotike për 

përdorim vetjak, vlerësimin e bashkëpunimit si element cilësues i veprës penale, 

vlerësimin lidhur me formën e kryerjes së veprës penale të “trafikimit të lëndëve 

narkotike”, përdorimin e deklarimeve të marra prej të pandehurit në fazën e hetimit 

paraprak si dhe vlerësimin e vlerës provuese të tyre. 

Në tërësi, në vendimet përfundimtare të vëzhguara, interpretimi i dispozitave 

ligjore, përveç analizës specifike të kuptimit të tyre, pasurohet me referimin dhe analizën 

e dispozitave të akteve ndërkombëtare që gjejnë zbatim si dhe me praktikën unifikuese të 

Gjykatës së Lartë, praktikën gjyqësore të Kolegjit Penal të GJL, praktikën e Gjykatës 

Kushtetuese dhe jurisprudencën relevante të GJEDNJ.  

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

rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira të interpretimin të ligjit procedural dhe 

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

nevojshme, në mbështetje të arsyetimit të vendimeve, identifikon dhe zbaton praktikën 

gjyqësorë unifikuese, praktikën gjyqësore të Gjykatës së Lartë, të Gjykatës Kushtetuese 

dhe të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.  
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Prandaj vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit në treguesin “Aftësia për të 

interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” duhet të vlerësohet “shumë e lartë” duke u 

pikëzuar me 25 pikë. 

Aspekti 2-të i këtij kriteri lidhet me “Arsyetimin ligjor”. 

Treguesi i parë ka të bëjë me “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e 

vendimit”. 

Referuar këtij treguesi dhe burimeve të vlerësimit, rezulton se gjuha e përdorur 

nga gjyqtari në vendimet përfundimtare gjatë gjykimit dhe në aktet procedurale të 

dosjeve të analizuara është në çdo rast e thjeshtë, e drejtpërdrejtë, e qartë dhe e 

kuptueshme për pjesëmarrësit në proces, si dhe për lexuesin e akteve. Mënyra e 

organizimit dhe shprehjes në arsyetimin e vendimeve dhe përdorimi i thjeshtë dhe i 

kujdesshëm e gjuhës, përzgjedhja e fjalëve, organizimi i tyre në fjali dhe më pas në 

paragrafë që kanë lidhje logjike mes njëri-tjetrit, në të gjitha aktet e marra në shqyrtim, 

reflekton qartësinë e mendimit dhe arsyetimit të vendimeve gjyqësore, të organizuar mbi 

baza logjike dhe vazhdimësie, duke mos lënë hapësirë për kuptim të gabuar apo të 

ndryshëm të mendimit të shprehur nga lexuesi i akteve.  

Në të gjitha vendimet e vëzhguara, nuk rezultojnë të jenë përdorur terma teknikë 

apo fjalë që krijojnë konfuzion në lidhje me kuptimin e tyre apo të kontekstit në të cilin 

përdoren, përveç termave të referuar në përshkrimin apo citimin e përmbajtjes së provave 

të tilla siç janë aktet e ekspertimit, terma të cilët janë të njohur dhe kuptimi i tyre është i 

qartë nga konteksti apo lloji i provës në të cilën janë fiksuar këto terma. 

Janë përdorur të gjitha shkronjat e gjuhës shqipe, janë respektuar rregullat 

gramatikore dhe ato të sintaksës në formimin e fjalëve dhe fjalive, duke i bërë vendimet 

tërësisht të qarta dhe të shkruara në mënyrë korrekte në këtë aspekt. 

Gjyqtari përdor përgjithësisht fjali me gjatësi mesatare për të shprehur mendimin, 

të cilat janë të qarta, të kuptueshme dhe të organizuara në rrjedhë logjike të njëra tjetrës. 

Gjithashtu paragrafët dhe nënndarjet e arsyetimit të vendimit janë në vijimësi logjike të 

mendimit dhe nuk krijojnë shkëputje të logjikës së arsyetimit, brenda së njëjtës nënndarje 

të arsyetimit të vendimit apo në gjithë vendimin në tërësi. 

Si konkluzion, lidhur me këtë tregues, në cilësinë e relatorit kam vlerësuar që 

gjyqtari ka aftësi shumë të mira në drejtim të treguesit të qartësisë, koncizitetit dhe 

kuptueshmërisë së vendimit. 
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Prandaj duhet të vlerësohet me 15 pikë. Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe 

pikëzimi. 

Lidhur me “Struktura e qëndrueshme dhe e mirë organizuar e vendimit”- 

Organizimi i arsyetimit ligjor duhet të përcaktojë nëse lexuesi i saj, do ta kuptojë 

dhe të bindet nga argumentet e përdorura nga gjyqtari. Nëse gjyqtari në dhënien e 

argumenteve ligjore nuk do të ndjekë një strukturë të qartë, shumë nga pikat kyçe të 

vendimit mund të humbasin apo mund të mos kuptohen drejt. Në këtë kontekst, është 

thelbësore që arsyetimi të ndjekë një format të qartë organizimi në funksion të orientimit 

të lexuesit dhe kuptueshmërisë së përmbajtjes së vendimit gjyqësor. Edhe pse nuk ka një 

unifikim në lidhje me mënyrën e strukturimit të një vendimi gjyqësor, e për pasojë i jep 

një liri gjyqtarit në strukturimin e tij, nga ana tjetër, referuar rregullave të shkrimit dhe 

arsyetimit ligjor, shkrimi ligjor ka strukturën e tij specifike që juristët/gjyqtarët duhet ta 

përdorin në një formë apo në një tjetër, dhe pavarësisht nëse ndiqet metoda IRAC (Issue, 

Rule, Application, Conclusion), CRAC (Conclusion, Rule, Application, Conclusion) etj, 

të gjitha këto metoda duhet të jenë në funksion të argumentimit ligjor të përdorur nga 

gjyqtari në zgjidhjen e çështjes, duke shtruar çështjen/pyetjen për zgjidhje, normën 

relevante që do të duhet të zbatohet për zgjidhjen saj, analizën e fakteve përkatëse në 

lidhje me çështjen e shtruar për zgjidhje dhe konkluzioni i arritur. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se: 

Vendimet përfundimtare të vëzhguara janë të organizuara sipas një strukture të 

qartë dhe përgjithësisht të njëjtë, përmbajnë pjesën hyrëse, pjesën përshkruese - 

arsyetuese dhe dispozitivin e vendimit, sipas parashikimeve të nenit 383, të Kodit të 

Procedurës Penale. Të gjitha vendimet ndjekin kryesisht të njëjtën strukturë, me disa 

specifika që diktohen nga procedura e ndjekur për gjykimin si dhe objekti i çështjes.  

Në projektraport është përshkruar në mënyrë të detajuar se çfarë përmban pjesa 

përshkruese, pjesa përshkruese arsyetuese dhe dispozitivi i vendimit.  

Konkluzioni: 

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

tregues, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të 

qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit. Në të gjitha vendimet e analizuara, 

ndjekja e një strukturë të njëjtë, të mirëpërcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën e 

ecurisë logjike, nga njëra pjesë e vendimit në tjetrën, i bën vendimet lehtësisht të 
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lexueshme dhe të kuptueshme dhe orienton drejt dhe saktë lexuesin lidhur me 

përmbajtjen e tyre, prandaj vlerësoj në cilësinë e relatores që gjyqtari duhet të vlerësohet 

me një shkallë “shumë të lartë” aftësie lidhur me këtë tregues, duke u pikëzuar në 10 

pikë.  

Lidhur me treguesin e fundit të kriterit të parë “Cilësia e analizës dhe argumentit 

logjik”, në cilësinë e relatorit kam vlerësuar që vendimet duhet të arsyetohen, përndryshe 

janë të pavlefshme dhe arsyetimi i vendimit duhet të tregojë, zgjidhjet e të gjitha 

çështjeve procedurale dhe të thelbit/meritore, të së drejtës dhe të faktit, me të cilat është 

dashur të përballet gjyqtari, për të justifikuar vendimin e shprehur në dispozitiv. 

Konkluzioni i vërtetuar në dispozitiv të vendimit, duhet të arsyetohet, duke parashtruar 

procesin logjik, nëpërmjet të cilit është arritur tek bindja e formuar. GJEDNJ-ja është 

shprehur se, megjithëse gjykatave u lejohet një liri e konsiderueshme veprimi, për sa u 

përket strukturës dhe përmbajtjes, ato janë të detyruara të shprehin me qartësinë e duhur 

arsyet mbi të cilat ato i mbështesin vendimet e tyre me qëllim që subjekti ta ushtrojë 

realisht të drejtën që ka për t’u ankuar. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, rezulton se: 

Përveç analizës së plotë të faktit penal në fillim të pjesës përshkruese-arsyetuese 

të vendimit, fakti rimerret sërish në analizë, në mënyrë të integruar me analizën e ligjit, 

në pjesën e tretë të arsyetimit të vendimit, në raport me ekzistencën dhe provueshmërinë 

e elementëve të figurës së veprës penale për të cilën procedohet, rolin e të 

pandehurit/pandehurve në realizimin e faktit penal objekt akuze, vlerësimit të ndryshëm 

të gjykatës lidhur me kualifikimin ligjor të faktit penal, kryesisht ose duke iu përgjigjur 

pretendimeve të mbrojtjes së të pandehurit për ndryshimin e kualifikimit (dosja 1, dosja 

8), vlerësimin për bazueshmërinë ose jo të pretendimeve të palëve lidhur me kërkimin për 

pafajësinë e të pandehurit ose pushimin e akuzës/çështjes. Gjyqtari në çdo rast ka 

përshkruar dhe analizuar në mënyrë të plotë dhe të qartë faktin penal të provuar në 

gjykim si dhe paraqitjen dhe analizën e integruar të provave në raport me faktin penal, 

duke organizuar më pas analizën ligjore të çështjes në funksion të drejtpërdrejtë të arritjes 

dhe mbështetjes së konkluzioneve të tij. 

Karakteristikë e gjyqtarit është veçimi dhe analiza më e detajuar e fakteve 

esenciale të cilat kanë rezultuar të provuara në gjykim dhe marrja në analizë e tyre në 

drejtim të ekzistencës së elementëve të figurës së veprës penale për të cilën procedohet 
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dhe autorësinë e saj, paraqitja e provave në lidhje me secilin fakt. Gjithashtu, gjyqtari 

është ndalur, kur ka qenë e nevojshme, në evidentimin dhe analizën e shkaqeve që kanë 

ndikuar në kryerjen e veprës penale të cilat sjellin efekte në kualifikimin ligjor të saj 

(dosja 6). 

Në çdo rast dispozitat e ligjit procedural penal dhe civil (procedimi pasuror) 

referohen dhe analizohen në mbështetje të vlerësimit të gjyqtarit në raport me zbatimin e 

tyre apo në mbështetje të rrethanave specifike procedurale në të cilat ato gjejnë zbatim. 

Interpretimi dhe analiza e integruar e normave ligjore procedurale dhe materiale, në 

raport me faktet e provuara në gjykim, i shërben arsyetimit për çdo fakt që lidhet me 

provueshmërinë e elementëve të veprave penale për të cilat procedohet, ecurinë 

procedurale të gjykimit, kushteve dhe kritereve ligjore të individualizimit të dënimit, 

kushteve dhe kritereve ligjore të aplikimit të masave të sigurimit personal dhe pasuror, 

konfiskimin e pasurisë, etj. 

Si konkluzion, në tërësi, në të gjitha vendimet e gjyqtarit, analiza ligjore si në 

lidhje me aspekte procedurale të zhvillimit të gjykimit, mënyrën e marrjes së provave apo 

vlerësimin e atyre, ashtu edhe në analizën ligjore të veprës penale ose objektit të kërkesës 

penale në shqyrtim, është një analizë e plotë, e thellë, gjithëpërfshirëse dhe shteruese. Ajo 

përmbush në çdo rast jo vetëm standardet e procesit të rregullt ligjor, por pasurohet edhe 

me qëndrime të praktikës gjyqësore, të cilat duket se janë në vëmendje të veçantë të 

gjyqtarit, duke u integruar në mënyrë të natyrshme dhe në masën e duhur në arsyetim. 

Kjo mënyrë arsyetimi i jep vlerë të shtuar dhe cilësi të larta analizës dhe argumentimit të 

vendimeve. Vlerë e shtuar e cilësisë së arsyetimit të vendimeve gjyqësore, është edhe 

referimi dhe interpretimi i normave të akteve të së drejtës ndërkombëtare, të cilën gjyqtari 

duket se e ka patur në vëmendje në çdo rast, për të mbështetur interpretimin mbi kuptimin 

e dispozitave të ndryshme të legjislacionit vendas, apo për të vlerësuar nëse legjislacioni i 

brendshëm përputhet me standardet e vendosura nga aktet e së drejtës ndërkombëtare.  

Prandaj edhe lidhur me këtë tregues vlerësoj se gjyqtari ka treguar shkallë shumë 

të larta aftësie, duke u pikëzuar me 25 pikë.  

Përfundimisht për sa i përket kriterit të parë “Aftësive profesionale të gjyqtarit”, 

në cilësinë e relatores propozoj që ai të vlerësohet “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

2. AFTËSITË ORGANIZATIVE TË GJYQTARIT, në cilësinë e relatores kam 

treguar kujdes që sipas Metodologjisë së miratuar dhe nenit 93/2 të ligjit për Statusin 
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analiza e të dhënave statistikore të mos bëhet matematikisht por sipas situatës, për të 

shmangur përfundime për çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Analiza e të 

dhënave statistikore për rendimentin e përfundimit të çështjeve, kohëzgjatjen e 

gjykimeve, kohën mesatare të arsyetimit të vendimeve apo të përfundimit të një çështjeje, 

duhet të analizohet bazuar në kompleksitetin e çështjes, volumin e çështjeve, rritjen e 

papritur të volumit dhe aspekte të tjera që lidhen me kushtet e punës, të dhëna që duhet të 

dalin nga burimet e vlerësimit.  

Aspekti i parë është “Aftësia për të përballuar ngarkesën në punë” 

Treguesi i parë është “Respektimi i afateve ligjore”. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit, lidhur me këtë tregues, rezulton se:  

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

gjyqtarit, referuar formatit të statistikave të administruara për efekt të këtij procesi, të 

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

specifike për kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Për pasojë, vlerësimi lidhur 

me këtë tregues është bërë duke iu referuar 11 çështjeve të përzgjedhura me short për 

vlerësim dhe 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtari.  

Në Kodin e Procedurës Penale nuk parashikohet afat ligjor për gjykimin e 

çështjeve penale të themelit. Ndërkohë për shqyrtimin e kërkesave të fazës së hetimeve 

paraprake dhe kërkesave për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë në bazë të ligjit të 

posaçëm, parashikohen afate ligjore gjykimi. 

Nga vëzhgimi i 11 çështjeve të përzgjedhura me short për vlerësim dhe 3 

vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtari, referuar kategorisë së çështjeve, rezulton se 

vetëm për tre prej tyre, ligji procedural ka parashikuar afat ligjor shqyrtimi. 

Në rastin e kërkesave për sekuestrimin e pasurisë, afati i shqyrtimit të tyre është 

brenda pesë ditëve nga momenti i paraqitjes së saj nga prokuroria. Në rastin konkret 

(dosja 4) kërkesa është shqyrtuar për 1 ditë, duke respektuar afatin ligjor të shqyrtimit të 

saj. Ndërkohë, në lidhje me kërkesat për konfiskimin e pasurisë, neni 23 i Ligjit nr. 10192 

datë 03.12.2009, parashikon shqyrtimin e tyre brenda tre muajve nga data e paraqitjes së 

kërkesës në gjykatë dhe në çdo rast jo më vonë se një vit nga data e paraqitjes së 

kërkesës, në rastin e çështjeve komplekse. Në rastin konkret (vendimi 3) gjykimi ka 

zgjatur 1 vit, duke përfunduar brenda afatit ligjor maksimal njëvjeçar të parashikuar në 
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nenin 23 pika 2 të Ligjit nr. 10192, duke marrë parasysh ndikimin e kompleksitetit të 

çështjes në kohëzgjatjen e gjykimit. 

Për sa më sipër, duke iu referuar tre çështjeve për të cilat ligji parashikon afate 

ligjore shqyrtimi, rezulton se këto afate janë respektuar. Për pasojë, pavarësisht se të 

dhënat statistikore të administruara në dosje nuk japin informacion për kohëzgjatjen e të 

gjitha çështjeve për të cilat ligji parashikon afat gjykimi, duke iu referuar tre çështjeve të 

analizuara më sipër në të cilat afati ligjor i gjykimit është respektuar, aftësia e gjyqtarit në 

lidhje me këtë tregues, duhet të pikëzohet në nivelin maksimal të tij me 15 pikë. 

Treguesi i dytë është “Plotësimi i standardeve minimale kohore”. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, rezulton se: 

Për 8 nga çështjet e vëzhguara për të cilat nuk parashikohet afati ligjor gjykimi 

dhe 2 nga vendimet e përzgjedhura nga gjyqtari për vlerësim, gjykimi ka përfunduar 

brenda standardit minimal kohor sipas Vendimit nr.261/2 të KLD. Vetëm në një nga 

çështjet e përzgjedhura për vlerësim dhe konkretisht në dosjen 6 e cila i përket çështjes 

me nr. akti 03/04/08/20/61 akti, çështja është regjistruar në gjykatë më datë 23.04.2010 

dhe gjykimi ka përfunduar më datë 26.03.2014, duke zgjatur për një periudhë kohore prej 

3 vite e 11 muaj, tej standardit minimal kohor 12-mujor për gjykimin e çështjeve penale 

për vepra penale për të cilat parashikohet dënimi më shumë se 10 vjet burgim ose burgim 

të përjetshëm. Pra në të gjitha çështjet ka vetëm një çështje që ka tejkaluar standardit 

minimal dhe në dukje të parë duket që është tejkaluar shumë sepse janë 3 vite e 11 muaj.  

Nga evidentimi dhe vlerësimi i materialeve të kësaj çështjeje, ka rezultuar që kjo 

çështje ka zgjatur tej afatit kohor për disa arsye procedurale të cilat kanë qenë 

determinante për ecurinë e gjykimit të tilla si: ngritja e mosmarrëveshjes së kompetencës 

lëndorë në Gjykatën e Lartë dhe pritja për t’u shprehur kjo gjykatë (për një periudhë 

kohore prej 3 muaj e 14 ditë); kërkimi dhe pritja e informacionit nga Interpol Tirana 

lidhur me arrestimin e të pandehurit jashtë shtetit dhe vendndodhjen e tij (për një 

periudhë prej 4 muajsh); dërgimi për herë të parë, përsëritja dhe pritja e përgjigjes për dy 

letërporositë e dërguara autoriteteve spanjolle të drejtësisë lidhur me procedurën e 

ekstradimit dhe vendndodhjen e të pandehurit (një periudhë prej 1 viti e 5 muaj e 5 ditë). 

Nëse afatit tërësor të kohëzgjatjes së gjykimit prej 3 vite e 11 muaj do t’i zbritej 

kohëzgjatja e gjykimit për efekt të kryerjes së veprimeve procedurale komplekse si më 

sipër (të cilat në tërësi kanë zgjatur për rreth 2 vite e 20 ditë), atëherë gjykimi, do të 
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kishte përfunduar për një periudhë prej 1 viti e 10 muaj. Veç kohëzgjatjes së veprimeve si 

më sipër, rezulton se gjykimi, në disa seanca është shtyrë për të siguruar njoftimin dhe 

prezencën e prokurorisë, njoftimin dhe prezencën e mbrojtësve të të pandehurit, njoftimin 

e rregullt të të pandehurit para deklarimit të mungesës së tij, duke ndjekur të gjithë hapat 

procedurale të njoftimit të të pandehurit sipas parashikimeve të neneve 140 e vijues të 

Kodit të Procedurës Penale.  

Pavarësisht kohëzgjatjes së gjykimit për një periudhë e cila tejkalon afatin 

standard të gjykimit për çështjet penale krime (në rastin konkret duhet të ishte 1 vit), 

rezulton nga ecuria procedurale e gjykimit, se kohëzgjatja e gjykimit është kushtëzuar 

nga zbatimi i rregullave procedurale që garantojnë zhvillimin e procesit të rregullt ligjor 

me qëllim garantimin e njoftimit të rregullt dhe për të siguruar pjesëmarrjen e të 

pandehurit në gjykim. 

Nëse do t’i referohemi përllogaritjes së afatit të gjykimit për të gjitha çështjet për 

të cilat ligji nuk parashikon afat ligjor dhe për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, 

rezulton se kohëzgjatja e tyre ka qenë nga 21 ditë (dosja 1) minimumi deri në 3 vjet e 11 

muaj maksimumi (dosja 6). 

Nëse në këtë vlerësim nuk do të merrej parasysh kohëzgjatja e dosjes 6, për të 

cilën standardi minimal kohor është tejkaluar për shkaqet procedurale të përshkruara më 

sipër, të cilat janë pasqyruar në mënyrë të detajuar për çdo seancë, në përshkrimin e 

dosjes 6, rezulton se kohëzgjatja e gjykimit të çështjeve për të cilat zbatohet standardi 

minimal kohor ka qenë nga 21 ditë (dosja 1) deri në 10 muaj e 10 ditë (vendimi 2), 

tërësisht brenda standardit minimal kohor në fuqi për 10 nga 11 çështjet e vëzhguara. 

Kryesisht gjykimi për 9 çështjet e përzgjedhura me short ka zgjatur nga 1 muaj e 

3 ditë minimalisht, në 6 muaj e 3 ditë maksimalisht, por në çdo rast brenda standardit 

minimal kohor.  

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, nga 11 çështjet për të cilat zbatohen 

standardet minimale kohore, vetëm njëra prej tyre, ka përfunduar tej afatit prej 12 

muajsh. Për sa më sipër, duke iu referuar në tërësi kohëzgjatjes së gjykimit për 11 

çështjet për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, çështja e përfunduar jashtë afatit zë 

vetëm 9% të tyre, prandaj gjyqtari duhet të vlerësohet për këtë tregues me pikët 

maksimale. Pavarësisht mënyrës së llogaritjes, edhe nëse ajo do të dilte mbi 9%, duke 

analizuar shkaqet që kanë ndikuar në kohëzgjatjen e gjykimit tej standardit dhe veprimet 
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procedurale të kryera nga gjyqtari për të menaxhuar ecurinë e kësaj çështjeje, në cilësinë 

e relatorit kam vlerësuar se vonesa në shqyrtim nuk kanë ndodhur për shkak të 

përgjegjësisë së gjyqtarit.  

Konkluzioni: 

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

tregues, rezulton se standardi minimal kohor në fuqi është respektuar në të gjitha çështjet 

e analizuara, duke bërë përjashtim për njërën prej tyre, kohëzgjatja e së cilës është 

determinuar nga kompleksiteti i veprimeve procedurale të nevojshme për t’u kryer dhe jo 

si pasojë e menaxhimit të procesit nga gjyqtari. Gjithsesi kjo çështje nuk ndikon në 

pikëzim, pasi kjo çështje zë vetëm 9% të gjithë çështjeve të analizuara. Prandaj dhe 

gjyqtari është vlerësuar nga unë si relatore me pikët maksimale lidhur me këtë tregues që 

është 5 pikë. 

Treguesi i tretë është “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit në lidhje me këtë tregues, rezulton se: 

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

standardin minimal kohor për kategori, për 9 çështjet e përzgjedhura me short dhe 2 

vendimet e përzgjedhura nga gjyqtari për vlerësim, mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit 

për kategorinë e çështjeve “penale krime”, rezulton të jetë rreth 211 ditë ose rreth 7 muaj. 

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

minimal kohor për gjykimin e çështjeve penale të themelit në gjykatat e shkallës së parë, 

për të gjitha çështjet e kësaj kategorie. Ndërkohë, nëse nga kjo përllogaritje do të 

përjashtohej kohëzgjatja e gjykimit për dosjen 6, kohëzgjatja e së cilës është përcaktuar 

nga shkaqe procedurale objektive të cilat nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit, sikurse u 

analizua në treguesin më sipër, kohëzgjatja mesatare e gjykimit për 10 çështje do të ishte 

92 ditë ose 3 muaj e 2 ditë, dukshëm më e shkurtër se standardi minimal kohor për këtë 

kategori çështjesh. 

Konkluzioni: 

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

tregues, rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, për të gjitha kategoritë e 

çështjeve për të cilat zbatohet standardi minimal kohor si dhe ka të dhëna burimore, ka 

qenë më e shkurtër se standardi minimal kohor. Prandaj gjyqtari është pikëzuar me pikët 

maksimale 5 pikë. 
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Treguesi i katërt është “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”. Ky 

është një tregues që gjatë procesit të vlerësimit nuk mund të marrim të dhëna apo 

informacione të tjera që mund të përbëjnë burime vlerësimi veç atyre që janë 

administruar nga organet e rivlerësimit kalimtar. Duke qenë se ka mungesë të dhënash në 

tabelat me të dhëna statistikore për çështje të caktuara gjatë periudhës së vlerësimit, 

mbetet e pamundur përllogaritja e rendimentit sipas të dhënave statistikore që 

administrohen në dosje dhe, për pasojë, është marrë i mirëqenë rendimenti i miratuar dhe 

i hetuar nga KPK, 98.4 % i përcaktuar ne faqen 29 të Raportit të rivlerësimit. 

Konkluzioni: 

Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, duke pranuar këtë rendiment të gjyqtarit, 

gjyqtari në këtë rast nuk pikëzohet me pikët maksimale, pikëzohet me 8 pikë pasi ky 

rendiment është në masën 98.4% referuar Metodologjisë. 

Treguesi i pestë është “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar 

gjyqësor”. Në raport janë përcaktuar të gjitha afatet brenda të cilit gjyqtari ka dorëzuar 

vendimin e arsyetuar për të gjitha dosjet.  

Nga analiza e të dhënave statistikore rezulton se për kategorinë e çështjeve objekt 

shqyrtimi koha mesatare e arsyetimit të vendimit për kategorinë “kërkesa penale të fazës 

së hetimit paraprak” (dosja 4 dhe dosja 5) ka qenë 2 ditë, ndërsa për dosjet e tjera penale 

ka qenë 3 ditë.  

Në Kodin e Procedurës Penale që ka qenë në fuqi para ndryshimeve me Ligjin 

35/2017, nuk ishte parashikuar sikundër sot, afat procedural për dorëzimin e vendimit të 

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

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

vendimit penal të gjykatës së shkallës së parë, kur palët ishin prezent, fillonte nga dita e 

shpalljes së vendimit. Në këto kushte në llogaritjen e afatit të dorëzimit të vendimit të 

arsyetuar, mbahet parasysh në rastin konkret, afati 10-ditor i ankimit ndaj vendimit penal 

të gjykatës së shkallës së parë. Duke qenë se koha mesatare e dorëzimit të vendimit të 

arsyetuar nga ana e gjyqtarit në rastin konkret, është 2 ditë për një kategori dhe 3 ditë për 

kategorinë tjetër, ajo konsiderohet më e shkurtër se gjysma e afatit të ankimit, çka duhet 

të vlerësohet si një shkallë e lartë kujdesi që gjyqtari ka treguar për arsyetimin në kohë të 

vendimeve dhe për këtë shkak ai duhet të vlerësohet me pikët maksimale 15 pikë. 
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Lidhur me “Aftësia e gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore”. Ky aspekt ka 

disa tregues të tjerë.  

Treguesi i parë është “Numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit në lidhje me këtë tregues, rezulton se:  

Nga 11 çështjet e përzgjedhura për vlerësim, 9 prej tyre janë çështje me palë 

kundërshtare dhe i përkasin kategorive “penale krime”, ndërsa 2 prej tyre janë të 

kategorisë “kërkesa penale të fazës së hetimit paraprak”. Në projektraport janë të 

pasqyruara numri i seancave gjyqësore për çdo dosje gjyqësore. Janë gjithsej 11 dosje. 

Nga tërësia e të dhënave si më sipër, rezulton se numri i seancave gjyqësore të 

zhvilluara nga gjyqtari në 9 çështjet e vëzhguara me palë kundërshtare varion nga 2 deri 

në 107 seanca. Numri mesatar i seancave gjyqësore, duke iu referuar 9 çështjeve të 

vëzhguara, rezulton të jetë 16 seanca gjyqësore. Nëse nga kjo përllogaritje do të 

përjashtoheshin 107 seancat e zhvilluar gjatë gjykimit të çështjes që i përket dosjes 6, e 

cila ka zgjatur në kohë për shkaqet procedurale që nuk varen nga gjyqtari, analizuar më 

sipër në projektraport, numri mesatar i seancave gjyqësore për 8 çështjet e mbetura, 

rezulton të jetë 5 seanca. 

Në çështjet në të cilat seancat gjyqësore nuk janë çelur për shkak të mosformimit 

të trupit gjykues apo angazhimit të anëtarëve të trupit gjykues në aktivitete pune, rezulton 

që seancat vijuese të jenë planifikuar në një kohë shumë të afërt dhe janë marrë masa 

efektive për të siguruar vijimin pa vonesa të gjykimit. Në të gjitha rastet e tjera, shtyrjet e 

seancave gjyqësore kanë ndodhur për shkaqe procedurale të tilla si njoftimit i të 

pandehurve, njoftimi i mbrojtësve, njoftimi për të marrë pjesë i prokurorit, njoftimi i 

ekspertit psikolog për të asistuar të pandehurin e mitur, dërgimi i njoftimeve për 

komunikimin e akuzës së re si dhe ndryshimin e kualifikimit ligjor të saj, pritja për 

ekzekutimin e letërporosive të dërguara nga gjykata, etj. Në çdo rast të shtyrjes së 

seancave për shkaqe procedurale janë respektuar afatet ligjore për caktimin e seancës 

vijuese sipas parashikimeve të nenit 342/2 të K.Pr.P, përveçse kur kjo ka qenë 

objektivisht e pamundur. 

Nga vëzhgimi i të gjitha dosjeve rezulton se gjyqtari ka kryer me korrektësi të 

gjitha veprimet procedurale për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet të 

seancave gjyqësore, përveçse kur distanca nga njëra seancë tek tjetra ka qenë më e largët 
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së 15 ditë për shkak të pushimeve vjetorë në muajin gusht, apo për shkak të pritjes së 

Gjykatës së Lartë për t’u shprehur për konfliktin e kompetencës. Gjyqtari ka mbikëqyrur 

si duhet dërgimin pa vonesë të njoftimeve, njoftimet janë të plota dhe të qarta për palët që 

iu drejtohen, nuk konstatohet në asnjë rast mungesa e njoftimeve për palët dhe në çdo rast 

janë marrë masa efektive për të siguruar zhvillimin e seancave gjyqësore në kohë, 

pavarësisht numrit të lartë të të pandehurve dhe mbrojtësve respektivë, për shkak të 

natyrës së çështjeve, që ka sjellë si pasojë zhvillimin e një numri të lartë seancash në disa 

raste.   

Referuar sa më sipër, për treguesit e “numrit mesatar të seancave gjyqësore për 

çdo çështje dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre 

joproduktive”, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi i 9 çështjeve të 

përzgjedhura me short, rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore për çështjet me 

palë kundërshtare është 16 seanca. Nëse në këtë llogaritje nuk do të përfshihet dosja nr.6, 

numri mesatar i seancave gjyqësore rezulton 5.  

Pavarësisht numrit mesatar të seancave, gjyqtari në çdo rast ka treguar kujdes 

duke marrë të gjitha masat e nevojshme procedurale për shmangien e këtyre seancave 

joproduktive, planifikimin dhe zhvillimin e seancave në kohë dhe me efektivitet. Shkaqet 

e shtyrjeve lidhen me kryerjen e veprimeve procedurale të domosdoshme sikundër 

ekzekutimi i letërporosisë, njoftimi i të pandehurit, mbrojtësve, dëshmitarëve, etj., apo 

kushte procedurale që lidhen me pjesëmarrjen e detyrueshme të prokurorit, të drejtën e 

prokurorit zëvendësues për t’u njohur me aktet, formimin e trupit gjykues, njoftimin e 

akuzave të reja, etj. 

Konkluzioni: 

Referuar sa më sipër, vlerësoj se në lidhje me treguesin “Numri mesatar i 

seancave për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

shmangien e atyre jo-produktive” gjyqtari duhet të pikëzohet me 15 pikë, pasi numri 

mesatar i seancave gjyqësore në dosjet e analizuara, nuk vjen për shkaqe që janë 

përgjegjësi e gjyqtarit. Gjyqtari ka treguar shkallë të lartë aftësie në shmangien e 

seancave joproduktive. 

Lidhur me treguesin e dytë “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor”, kam konkluduar që gjyqtari ka treguar shkallë shumë të 

lartë aftësie. Ka evidentuar me korrektesë planifikimin, mbikëqyrjen, zhvillimin dhe 
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dokumentimin e veprimeve procedurale duke respektuar standardin e procesit të rregullt 

ligjor, duke ndjekur me korrektësi hapat procedural të gjykimit penal në seancat 

gjyqësore të zhvilluara, duke konkluduar se shkalla e aftësisë së tij lidhur me këtë tregues 

është shumë e lartë duke u pikëzuar me 20 pikë.      

Lidhur me aspektin e tretë “Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen 

gjyqësore”, treguesi i parë është “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, rezulton se: 

Aktet e dosjeve janë renditur në mënyrë të rregullt dhe duke ndjekur 

përgjithësisht, të njëjtën radhë të renditjes së dokumenteve. Renditja e akteve është bërë 

duke ndjekur rendin logjik sipas kategorive të akteve dhe rendin kronologjik (sipas datës 

së aktit) brenda së njëjtës kategori. Renditja e akteve i bën dosjet gjyqësore lehtësisht të 

aksesueshme duke përmbajtur aktin e shortit, urdhrin e formimit të turpit gjykues, 

vendimin e kalimit të çështjes në seancë gjyqësore, njoftimet në rend kronologjik, provat 

e administruara, etj. 

Brenda kategorisë, aktet renditen sipas datave (njoftimet, shkresat, procesverbalet 

e seancave). Renditja e akteve në dosje, e cila është përgjithësisht e njëjtë, është bërë në 

mënyrë të tillë që ta bëjë dosjen gjyqësore lehtësisht të shfrytëzueshme nga subjektet dhe 

gjykata më e lartë. Dosjet paraqiten të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë të 

numërtuara dhe mund të shfrytëzohen pa asnjë vështirësi. 

Konkluzioni: 

Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë aftësie 

shumë të lartë në këtë tregues, duke u pikëzuar me 5 pikë.  

Treguesi i dytë është “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”. 

Lidhur me saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes rezulton se nuk 

konstatohet mungesa të dokumentacionit në dosjet e vëzhguara apo prania e akteve apo 

dokumenteve që nuk i përkasin çështjes konkrete.  

Konkluzioni: 

Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të 

lartë aftësie në këtë tregues, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

“Aftësitë organizative të gjyqtarit” është vlerësuar me 98 pikë me nivelin e 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

3. ETIKA DHE ANGAZHIMI NDAJ VLERAVE PROFESIONALE 
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Vlerësimi i kriterit të etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale bëhet duke 

u bazuar në parimin kushtetues që çdo gjyqtar, për shkak të statusit të tij, ka etikë, 

integritet dhe shfaq paanësi në funksion. Pikëzimi për shumicën e treguesve të këtij 

kriteri bëhet në rend zbritës dhe çdo gjyqtar e fillon procesin e vlerësimit me totalin e 

pikëve referuar treguesit përkatës, duke zbritur sipas rastit pikët, në varësi të rezultateve 

të analizës objektive të të dhënave të burimeve të vlerësimit. 

Aspekti i parë “Etika në punë”. 

Lidhur me këtë nën kriter në raportit të organeve të rivlerësimit rezulton se sipas 

të dhënave në regjistrin për procedimet disiplinore gjatë periudhës trevjeçarë të 

vlerësimit, për gjyqtarin S.{...} janë paraqitur dy ankesa të cilat u analizuan më lart prej 

meje kur u analizuan burimet e vlerësimit.  

Treguesi i parë është “Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion” 

Në raportet përkatëse të Inspektoratit të KLD-së rezulton se, shkaku i referimit 

për t’u mbajtur në konsideratë në vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit ka qenë 

cenimi i vendimit nga gjykata më e lartë për mënyrën e zbatimit të ligjit në lidhje me: 

disponimin e gjykatës për mospranimin e kërkesës për procedim me gjykim të shkurtuar 

si dhe refuzimin e kërkesës së një të dënuari për revokim të dënimit të tij me gjobë; 

mënyrën e zbatimit të ligjit procedural në lidhje me mospranimin e kërkesës për 

procedime gjykim të shkurtuar. 

Në relacionet e hartuara nga Inspektorati i KLD nuk rezulton të jenë evidentuar 

elementë që dëshmojë shfaqjen e sjelljeve që tregojnë mungesë respekti për palët dhe 

pjesëmarrësit në gjykim, mungesë vetëpërmbajtje, ndjeshmërie, vëmendje apo praninë e 

sjelljeve dhe qasjeve të pahijshme dhe ofensive nga ana e gjyqtarit.  

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

Pavarur të Kualifikimit me nr. 227, datë 17.1.2020, rezulton se KPK ka shqyrtuar dhe 

vlerësuar elementë që mund të ndikonin në vlerësimin lidhur me etikën e gjyqtarit, të 

cilat pasi janë analizuar në kuadër të vlerësimit profesional, janë gjetur të pa bazuara.  

Për periudhën e vlerësimit tetor 2013 - tetor 2016, gjatë së cilës ka filluar dhe 

përfunduar verifikimi nga Inspektorati i KLD-së, për dy vendimet e parashtruara në 

materialin 1 në të cilat gjyqtari ka pasur rolin e anëtarit, si dhe gjatë së cilës ka 

përfunduar gjykimi i 1 çështje të parashtruar në materialin 2, çështje në të cilën gjyqtari 

ka pasur rolin e kryesuesit të trupit gjykues, nga tërësia e fakteve të parashtruara dhe 
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analizuara në relacionet përkatëse, nuk rezultojnë të dhëna që mund të analizohen dhe 

vlerësohen në drejtim të cenimit të etikës, pasi ato referohen vetëm si fakt që ndikon në 

përqindjen e vendimeve të cenuara, të cilat nuk përbëjnë burim më vete vlerësimi. 

Konkluzioni: 

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

tregues, rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk 

rezulton asnjë sjellje që mund të cenojë etikën e tij në punë. Për këto arsye, për këtë 

tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të angazhimit dhe përgjegjshmërisë 

në funksion, duke u pikëzuar me 35 pikë. 

Aspekti i dytë është “Integriteti i gjyqtarit”.  

Bazuar mbi të njëjtat burime vlerësimi, bazuar edhe në konkluzionet e Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimeve apo të 

cenimit apo jo të konfliktit të interesit kam konkluduar që nuk ka asnjë element që të 

dëshmojë shfaqje të pahijshme apo cenim të nderit apo të dinjitetit. Duke qenë se analiza 

dhe përcaktimi i shkallës së gjyqtarit (integritetit të gjyqtarit) pra gjyqtari o e ka o s’e ka 

integritetin, nuk ka asnjë të dhënë apo element që mund të dëshmojnë shfaqje të 

pahijshme apo cenim të nderit dhe dinjitetit të gjyqtarit, prandaj nuk ekziston asnjë e 

dhënë për sjellje të tilla dhe për këtë arsye gjyqtari është pikëzuar me 40 pikë. 

Lidhur me aspektin e tretë “Paanësia e gjyqtarit” e matur kjo nëpërmjet përdorimit 

ose jo të gjuhës diskriminuese, në cilësinë e relatorit, referuar të dhënave, referuar edhe 

procesverbaleve të regjistruar në sistemin audio nuk kanë rezultuar të dhëna që gjyqtari të 

ketë përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, në 

komunikimin me subjektet e procedimit ose përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij. 

Për këto arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të aftësisë 

për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Treguesi i dytë “Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtarit”. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimi lidhur me këtë tregues, rezulton se: Nuk ka 

asnjë të dhënë për ekzistencën e një numri të lartë të kërkesave të palëve. Edhe për këtë 

tregues gjyqtari është vlerësuar me 15 pikë, pasi ky numër vlerësohet si “i 

pakonsiderueshëm”.  
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Lidhur me nivelin e vlerësimit dhe pikëzimi për kriterin “Etika dhe angazhimi 

ndaj vlerave profesionale” niveli i pikëzimit të gjyqtarit propozohet të jetë 

“Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

4. AFTËSITË PERSONALE DHE ANGAZHIMI PROFESIONAL ky është 

treguesi i katërt dhe i fundit i vlerësimit i cili analizohet në drejtim të tre aspekteve: 

Aspekti 1 “Aftësia e komunikimit”, aspekti i dytë “Aftësia për të bashkëpunuar” 

dhe aspekti i tretë “Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari ndër-institucionale për 

përmirësimin e drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhëniet me publikun në gjykata” 

Lidhur me “Aftësia e komunikimi”, gjyqtari nga analiza e të gjitha burimeve të 

rivlerësimit ka rezultuar që ka një komunikim të qartë dhe transparent me pjesëmarrësit 

në gjykim si dhe në gjuhën e përdorur në arsyetimin e vendimeve, prandaj është pikëzuar 

me 25 pikë, pra shkallë shumë e lartë e komunikimit të qartë dhe transparent. 

Referuar treguesit “Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave 

personale” rezulton nga burimet e vlerësimit që nuk ka asnjë të dhënë për cenim të 

konfidencialitetit apo të dhënave personale të subjekteve të procedimit. Në një çështje në 

të cilën i pandehuri ka qenë në moshë të mitur, gjyqtari rezulton të ketë respektuar me 

korrektësi normat procedurale për pjesëmarrjen e tij në gjykim nën asistencën e 

mbrojtësit, psikologut dhe prindërve të të pandehurit (dosja 10), duke garantuar mbrojtjen 

e posaçme të të dhënave personale dhe konfidencialitietit. Gjithashtu, në çështjet në të 

cilat të pandehurit kanë qenë të huaj (vendimi 2 dhe dosja 1), gjyqtari ka marrë të gjitha 

masat për të siguruar përkthimin si dhe të drejtën e mbrojtjes së të pandehurve. 

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

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

dhe për pasojë, prezumohet se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e 

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

procedimit, për të cilat ka ardhur në dijeni për shkak të funksionit. 

Referuar sa më sipër, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit në treguesin 

“respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale” është “e lartë” 

duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Aspekti i dytë “Aftësia për të bashkëpunuar” 

Si në treguesin e “Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke 

përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta” ashtu edhe në 
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treguesin “Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore”, në 

cilësinë e relatorit kam vlerësuar që nga burimet e vlerësimit si dhe nga mungesa e të 

dhënave të tjera burimore për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët dhe 

me administratën, shkalla e gjyqtarit duhet të vlerësohet e lartë, duke u pikëzuar me për të 

parin 15 pikë dhe të dytin me 10 pikë.  

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

aspekt vlerësohet nga disa nëntregues.  

Treguesi i parë ka të bëjë me “Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit 

vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”. Gjyqtari 

gjatë periudhës së vlerësimit 2013-2016 ka marrë pjesë në programin e trajnimit 

vazhdues në Shkollën e Magjistraturës si në rolin e ekspertit ashtu edhe në rolin e 

pjesëmarrësit. Konkretisht, referuar akteve të administruara në dosjen e vlerësimit, 

gjyqtari është angazhuar në aktivitete trajnuese në cilësinë e ekspertit në 11 aktivitete 

trajnuese, gjithsej 15 ditë dhe në cilësinë e pjesëmarrësit në 15 aktivitete trajnuese të 

zhvilluara në gjithë periudhën e vlerësimit, gjithsej 24 ditë trajnimi. 

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

pjesëmarrja në programimin e trajnimit vazhdues në cilësinë e trajnerit ose lehtësuesit ka 

vlerë edhe për efekt të përmbushjes së detyrimit për ndjekjen e programit të trajnimit 

vazhdues duke u përllogaritur 1 ditë pjesëmarrje si trajner e barabartë me 2.5 ditë si 

pjesëmarrës dhe 1 ditë pjesëmarrje si lehtësues me 2 ditë si pjesëmarrës.  

Rezulton gjithashtu se gjyqtari ka marrë pjesë në 21 aktivitete profesionale, 

gjithsej 50 ditë, jashtë programit të formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës të 

cilat, rezultojnë të jenë aktivitete të formimit profesional, 15 prej tyre (seminar, 

konferencë, simpozium) si dhe aktiviteteve ndërinstitucionale të tilla si vizita studimore, 

etj. 

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

rezulton se gjyqtari ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese, kryesisht për tema që i 

përkasin së drejtës penale dhe procedurale penale, hetimit pasuror, pastrimit të 

produkteve të veprës penale, terrorizmit etj., gjithsej 41 aktivitete të zhvilluara për 93.5 

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

trevjeçare. Prandaj është vlerësuar nga unë si relatore me pikëzimin maksimal 20 pikë. 
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Lidhur me “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë 

gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve” ka rezultuar që gjyqtari gjatë 

kësaj periudhe ka marrë pjesë si ekspert në Shkollën e Magjistraturës në 11 aktivitete. 

Duke iu referuar Metodologjisë së pikëzimit që përcakton që për pikëzimin e këtij kriteri, 

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

vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do e fillojnë vlerësimin për këtë tregues me tre 

pikë dhe dy pikë do i bashkohen në rast të vërtetimit të angazhimit në këto veprimtari. 

Vlerësoj se për gjyqtarin duke qenë se ekzistojnë të dhëna për angazhimin e tij në cilësinë 

e ekspertit në disa aktivitete trajnuese në Shkollën e Magjistraturës si dhe angazhimi i e 

tij në cilësinë e pedagogut të jashtëm në SHM, për shkak të së cilit ka qenë udhëheqës ne 

tema diplome dhe stazhin profesional të kandidatëve, ky tregues duhet të pikëzohet me 5 

pikë. 

Lidhur me treguesin e tretë që ka të bëjë me “Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhëniet me 

publikun në gjykata”, rezulton se gjatë kësaj periudhe, përveç pjesëmarrjeve të 

mësipërme, gjyqtari ka qenë aktivizuar në veprimtari ndërinstitucionale që kanë pasur 

qëllim shkëmbimin e eksperiencave në fushën e së drejtës, si më poshtë: Vizitë studimore 

në Gjykatën e Palermos, Seksioni për Konfiskimin Pasuror; Mbledhje e Ekspertëve në 

kuadër të projektit Matra Coprol e organizuar nga Ministria e Jashtme Holandeze; Vizitë 

studimore në Këshillin e Evropës dhe pjesëmarrje në mbledhjet e Komitetit Saturn, për 

menaxhimin e kohës gjyqësore, projekti CEPEJ, 30-31 mars 2015; Gjithashtu ka qenë në 

përbërje të Komisionit për Mbrojtjen e Gjyqtarëve pranë KLD dhe në përbërje të Bordit 

Drejtues të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor. 

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

pikëzimin e këtij treguesi, duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo 

gjithmonë është në varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do ta fillojnë 

vlerësimin për ketë tregues me 3 pikë dhe 2 pikë do t’iu shtohen në rast vërtetimit të 

angazhimit në këto veprimtari, vlerësoj se për gjyqtarin {...}, ky tregues duhet të 

pikëzohet me 5 pikë. 

Referuar treguesit të fundit “Publikimet ligjore akademike”, nga analiza e 

burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, rezulton që: Për këtë periudhë gjyqtari ka 

dhënë kontribut për zhvillimin e doktrinës duke qenë bashkautor në botimin shkencor në 
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Revistën Shkencore Ndërkombëtare “International of Clinical Toxicology” mbi 

mjekësinë toksikologjike në gjykatat shqiptare (revistë shkencore ndërkombëtare, me 

Bord editorial e pajisur me numër identifikimi ISSN).  

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

gjyqtarin {...}, ky tregues duhet të pikëzohet me 5 pikë. 

Pavarësisht numrit te artikullit, referuar tipoligjisë dhe impaktit të punimit, në 

cilësinë e relatores, kam vlerësuar që pikëzimi të jetë maksimal, me 5 pikë. 

Niveli i vlerësimit dhe pikëzimi për kriterin “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional” është “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

Përfundimisht, në cilësinë e relatores propozoj:   

1. Aftësitë profesionale të gjyqtarit “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

2. Aftësitë organizative të gjyqtarit “Shkëlqyeshëm” me 98 pikë. 

3. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

4. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

Vlerësimi i përgjithshëm “Shkëlqyeshëm” me 398 pikë. 

Ky projektraport vlerësimi i është njoftuar gjyqtarit, përmbajtja e njoftimit dhe 

përgjigjen e dërguar prej tij iu është dërguar të gjithë anëtarëve. Gjyqtari është shprehur 

dakord dhe nuk ka pasur kundërshtime. 

Nëse ka ndonjë pyetje nga kolegët jam e hapur për çdo diskutim. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj për relatimin shumë të detajuar.  

Unë do ftoja kolegët nëse kemi ndonjë diskutim, nëse jo, do propozoja të kalonim 

në procesin e votimit. 

 

Alban Toro: Mundem? 

Brikena kam përshtypjen që ke bërë një gabim sepse bëj një përllogaritje të këtyre 

pikëve që ke bërë tek Shtojca 1 tek “Aftësitë profesionale”. Kur e ke vlerësuar, e ke 

vlerësuar me pikët maksimale dhe rezultantja e të gjithëve del 100 dhe jo 98. Nuk e 

kuptoj se ku është. Mos është lapsus dhe duhet të korrigjojmë. Thua pikët totale 100 dhe 

kur i mbledh zë për zë, më dalin 100. 

 

Brikena Ukperaj: E ke parë gabim.  
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98 pikë është “Aftësitë organizative”, pikët totale. Pikët totale janë lart. 

 

Alban Toro: Kjo i takon “Aftësive organizative”? 

Brikena Ukperaj: Po! 

Sepse çdo kriter duhet të vlerësohet maksimalisht 100 pikë dhe pikët janë 

vendosur sipër për çdo grupkriter Alban. Është tabela që është përpiluar në atë formë. 

Alban Toro: Pra kjo 100 pikë që është në krye fare i takon këtij vlerësimi? 

Brikena Ukperaj: 98 pikë janë “Aftësia organizative”. 

 

Alban Toro: Kam një pyetje thjesht më ndihmon mua për të mbajtur 

konsekuencën e standardeve që kemi ruajtur për herët e tjera. 

Cili është marzhi i gabimeve, kur bën arsyetimin ligjor, tek nëngrupi “Qartësia, 

konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, pra tek pjesa e zbatimit të saktë të gramatikës 

dhe sintaksës, cili është marzhi i gabimit që ju e konsideroni të papërfillshëm për t’u 

marrë në konsideratë dhe që mund të kenë ndikime në vlerësim? Sa gabime në një 

vendim nuk përbëjnë problem për vendimin? 

 

Brikena Ukperaj: Alban, nuk të dëgjova qartë. 

Edhe një herë Alban, për kë tregues e ke fjalën? 

 

Alban Toro: Konkretisht për pjesën e gramatikës, pra zbatimi i saktë i rregullave 

gramatikore dhe atyre të sintaksës. Pyetja ime konsiston në këtë: Cili është marzhi i 

gabimeve të cilin ju e konsideroni si të pandikueshëm në vlerësim?  

Ta ilustroj më mirë. Kapa një vendim, të parin që më erdhi në dorë, kam parë disa 

gabime, por doja të dija, që ta kem si standard edhe për vlerësimet e kolegëve të tjerë, sa 

gabime duhet të ketë një vendim, në kuadër të zbatimit të saktë të rregullave gramatikore 

që nuk ndikon... 

 

Brikena Ukperaj: Kujt i referohesh gabim gramatikor? Si shkruhet fjala? 

Alban Toro: Gabim gramatikor “si shkruhet fjala”, germat e fjalëve nëse i kanë 

rënë rrugës, fillojnë me kallëzues, me kryefjalë. Pra këto lloj problemesh. 
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Brikena Ukperaj: Për sa i përket treguesit “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, referuar Metodologjisë vlerësohet: Përdorimi i thjeshtë dhe i 

drejtpërdrejtë i gjuhës. Aftësia për të shprehur mendimin qartë dhe me sa më pak fjalë. 

Zbatimi i saktë i rregullave gramatikore dhe atyre të sintaksës. Përzgjedhja e kujdesshme 

e gjuhës. Përdorimi i të gjitha shkronjave të alfabetit shqip, paragrafëve dhe strukturës së 

fjalisë për të shprehur kuptimin. Përdorimi në mënyrë teknike dhe konsistente i termave 

teknikë.  

Referuar të gjitha këtyre indikatorëve që mbi bazën e të cilit bëhet vlerësimi i 

gjyqtarit, në vlerësimin tim si relator, gjyqtari ka treguar shkallë të lartë aftësie. Nuk 

mund të them që mbi 10 gabime ose kjo fjalë nuk është shkruar mirë apo është shkruar 

gabim; nuk kam konstatuar nga leximi i të gjitha vendimeve gjyqësore gabime nga ana 

gramatikore të gjyqtarit.   

   

Alban Toro: Nuk keni konstatuar, pavarësisht se mund të ketë apo nuk janë marrë 

në konsideratë sepse nuk e cenojnë në tërësi kuptimin e vendimit.  

Brikena Ukperaj: T’i marrim vendimet dhe të themi ku është gabimi, si është 

shkruar. 

 

Alban Toro: Mirë! Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Alban! 

Ndonjë diskutim tjetër ose propozim konkret? 

Marçela Shehu: Kryetare, unë kam vetëm një propozim, që në fakt nuk ka lidhje 

me vlerësimin, ka lidhje me relatimin e raporteve të vlerësimit, jo vetëm të zonjës 

Ukperaj por edhe të anëtarëve të tjerë të Komisionit të Vlerësimit, që të ishte pak më i 

përmbledhur, duke qenë se ne raportet e vlerësimit i kemi prej kohësh dhe i kemi parë. 

Kështu që unë do të sugjeroja që të ketë një mënyrë pak më të përmbledhur të relatimit në 

raportet e tjera. Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Në fakt edhe unë në cilësinë e relatores isha në dilemën nëse 

duhet të relatoja vetëm konkluzionet, apo të shpjegoja të gjithë punën që është bërë për të 

hartuar një projektraport vlerësimi.  
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Këto janë projektraportet e para të vlerësimit dhe kanë interes jo vetëm për 11 

anëtarë, por kanë interes edhe për të gjithë publikun që ndoshta do të dëgjojë mënyrën se 

si vlerësohet një gjyqtar, sa objektiv është vlerësimi i gjyqtarit dhe sa transparent është ky 

vlerësim; sepse jo të gjithë kanë aksesin që kemi ne 11 anëtarët. Për këtë arsye vlerësova, 

në cilësinë e relatorit, që të ishte më i gjatë duke mos u përqendruar vetëm në 

konkluzionet e arritura për të shpjeguar punën që ka kryer relatori dhe si ka arritur në këtë 

konkluzion. Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Thjesht për pjesën e sugjerimeve, që mos të hamë shumë kohë 

njëri-tjetrit. Herë tjetër ta kemi pak më të kufizuar në pjesën e kohës. 

Brikena Ukperaj: Në fakt raporti është 100 fletë. 

 Marçela Shehu: Ishte sugjerim. 

 

 Naureda Llagami: Ndonjë sugjerim tjetër mbi përmbajtjen e raportit? 

 Atëherë, kalojmë në votim? 

Kalojmë në votimin kriterin e parë “Aftësitë profesionale të gjyqtarit” – 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.  

Brikena Ukperaj: Pro.    

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kriteri i dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, propozimi është 

“Shkëlqyeshëm” me 98 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Brunilda Kadi: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro.  
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 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro.    

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kriteri i tretë që është “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

propozimi është “Shkëlqyeshëm” me 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.  

Brikena Ukperaj: Pro.    

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kriteri i katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, propozimi është 

“Shkëlqyeshëm” me 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.  

Brikena Ukperaj: Pro.    
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Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, hidhet në votim në tërësi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe 

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

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”. Në total 398 pikë. 

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

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. 

 

* * * 

(Pika 4 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 28.01.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

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

Etikës dhe Veprimtarisë (relator 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 10:10 

dhe mbaroi në orën 13:40.   

 

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. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. 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. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

Erjon Muharremaj). 

   

 Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e radhës e rendit të ditës që ka të bëjë me 

vlerësimin e përshpejtuar etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, për vitin 2019. 

 Unë do doja të ftoja zotin Muharremaj për të relatuar projektraportin. 

 

 Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Për të mos përsëritur të dhënat e gjyqtarit që i relatoi me shumë hollësi zonja 

Ukperaj më parë, dallimi është që vlerësimi bëhet për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 

2019, pra është vlerësimi i përshpejtuar i detyruar. 

 Nga ana ime si relator janë ndërmarrë të gjithë hapat proceduralë për të mbledhur 

burimet e vlerësimit për këtë periudhë.  

Është kontaktuar me ILD, ILDKPKI, Shkollën e Magjistraturës, për të 

grumbulluar të gjithë burimet e vlerësimit. Është organizuar shorti për përzgjedhjen e 6 

çështjeve që do të vlerësohen për këtë periudhë. Është kontaktuar me gjyqtarin i cili iu 

është përgjigjur kërkesave në mënyrë të menjëhershme. Ai ka plotësuar “Formularin e 

Vetëdeklarimit”, përveç seksionit që ka të bëjë me mendimin e kryetarit, duhet të mbetej i 

paplotësuar duke qenë se është edhe kryetar i GJPSHKKO. Është njoftuar edhe për 
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ndryshimin e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin, duke qenë që nëpunësi përgjegjës i 

caktuar fillimisht z. Fatbardh Çoniku iu deklarua mbarimi i statusit të magjistratit me 

vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor duke u zëvendësuar me nëpunësen përgjegjëse për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. Zoti {...} nuk pati asnjë kundërshtim në lidhje me këtë. 

Nuk paraqiti kundërshtim as për relatorin, kështu që u procedua me vlerësimin e aftësive 

të gjyqtarit sipas Metodologjisë.  

Referuar “Aftësive profesionale të gjyqtarit”, duke filluar me treguesin e 

“Njohurive ligjore”, referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara në raportin analitik, 

rezulton se gjyqtari përshkruan rrethanat dhe faktet e çështjes në përputhje me provat e 

lejuara dhe të marra në shqyrtim. Në çështjet e kategorisë “seancë paraprake”, faktet 

evidentohen në përputhje me provat pjesë e fashikullit të procedimit penal. Përcakton 

natyrën e çështjes dhe fazën procedurale në të cilën është çështja objekt gjykimi.  

Lidhur me “identifikimin e ligjit të zbatueshëm”, evidentohet se gjyqtari 

identifikon dhe citon dispozitat procedurale penale në lidhje me vlerën dhe fuqinë 

provuese të provave të administruara, dispozitat procedurale penale në lidhje me llojin e 

provave “dokument”, dispozitat procedurale penale për gjykimin e shkurtuar në funksion 

të argumentimit të pranimit të kërkesës për të proceduar me gjykim të shkurtuar, 

dispozitat procedurale penale në funksion të marrjes së informacionit nga ana e organit të 

akuzës mbi gjendjen e procedimit penal, si dhe dispozitën materiale dhe dispozitat 

materiale të ligjeve të posaçme gjatë analizimit dhe vlerësimit që i bëhet cilësimit juridik 

të veprës penale. 

Në lidhje me “konfliktin e normave”, duke iu referuar natyrës së çështjeve të 

gjykuara nga ky gjyqtar, nuk rezulton që të jetë evidentuar konflikt i normave 

procedurale ose materiale.  

Në tërësi, referuar të dhënave evidentohet se gjyqtari ka aftësi shumë të mira për 

identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve të çështjes, identifikimit të normës apo 

normave konkrete procedurale apo materiale që gjejnë zbatim mbi secilin fakt, dhe në 

cilësinë e relatorit unë kam vlerësuar që shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe të pikëzimit, 

pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, 

propozoj që të vlerësohet si shumë e lartë, duke u pikëzuar me 25 pikë. 
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Sa i përket treguesit të “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, 

referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara në raportin analitik evidentohet se gjyqtari 

në përputhje me rrethanat e faktit dhe procedurale të çështjes, interpreton kuptimin e ligjit 

procedural për të argumentuar dhe analizuar arsyet e pranimit të kërkesës për të 

proceduar me gjykim të shkurtuar; interpreton dispozitën ligjore në lidhje me ndarjen e 

çështjes për të argumentuar se nga ndarja e çështjes nuk dëmtohet vërtetimi i fakteve; 

interpreton dispozitat ligjore në lidhje me llojin, marrjen e provës dhe fuqinë provuese të 

tyre, në lidhje me papërdorshmërinë apo manipulimin dhe pavërtetësinë e provave, si dhe 

interpreton dispozitat procedurale në lidhje me disponimin e provave.  

Në lidhje me dispozitat e ligjit penal material, evidentohet se gjyqtari interpreton 

dispozitat materiale, në lidhje me kualifikimin juridik penal që i atribuohet të pandehurit, 

mbështetur në rrethanat e faktit dhe provat e marra në shqyrtim. Referuar fazës 

procedurale të çështjes, evidentohet se gjyqtari interpreton nenet e Kodit Penal, në 

përputhje me rrethanat e fakteve dhe provave, konform nenit 332/dh/1 pika “a” e Kodit të 

Procedurës Penale. Këtë vlerësim gjyqtari e bën për aq sa është e mundur të vlerësohet në 

seancë paraprake, duke treguar kujdes që vlerësimi i hollësishëm i përket fazës së 

gjykimit të çështjes e vlerësimit të provave, në kushtet e debatit dhe kontradiktoritetit të 

gjykimit.    

Në vendimet e administruara, evidentohet aftësia e gjyqtarit për të përdorur 

jurisprudencën unifikuese të Gjykatës së Lartë, në lidhje me arsyet e aplikimit të 

procedimit me gjykim të shkurtuar, në lidhje me ndarjen e çështjes, duke analizuar dhe 

faktet e ndryshme penale për të cilat akuzohen të pandehurit, në kuadër të përcaktimit të 

kompetencës lëndore, në funksion të marrjes së informacionit nga ana e organit të akuzës 

mbi gjendjen e procedimit penal, si dhe në lidhje me format e kryerjes së veprës penale të 

“Trafikimit të lëndëve narkotike”. Gjithashtu, identifikohet dhe refkletohet përmbushja e 

parimit të kontradiktoritetit e barazisë së palëve, si një nga parimet kryesore të procesit të 

rregullt ligjor. 

Gjithashtu në një prej rasteve evidentohet edhe përdorimi i Konventave 

Ndërkombëtare, si Konventa e Kombeve të Bashkuara Kundër Korrupsionit dhe 

Konventa Penale e Këshillit të Evropës “Për Korrupsionin”, në shërbim të interpretimit të 

ligjit material. 
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Në përfundim, në lidhje me këtë kriter vlerësoj që shkalla e aftësisë së gjyqtarit 

duke iu referuar analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, duhet të 

vlerësohet si “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Sa i përket “Arsyetimit ligjor”, dhe të treguesit “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet që vendimet 

gjyqësore janë të qarta dhe të kuptueshme, duke u bërë të kuptueshme edhe për një lexues 

të arsyeshëm, jo vetëm për njohësit e ligjit.  

 Gjyqtari përdor fjali me gjatësi mesatare, duke shprehur mendimin në mënyrë të 

qartë. Nuk evidentohet përdorim i fjalive që cenojnë integritetin e personit, si dhe shmang 

përdorimin e fjalëve fyese apo denigruese. 

Gjuha teknike përdoret në mënyrë korrekte dhe konsistente vetëm në rastet kur 

është i pashmangshëm përdorimi i saj, sikundër parashtrohet shprehimisht p.sh. Në ligjin 

e posaçëm “Për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope”, apo në aktet e ekspertimit të 

përdorur nga ekspertët me njohuri të posaçme, të ndryshme nga aktet juridike.  

Në përdorimin e instituteve, parimeve, apo të drejtave të pjesëmarrësve në një 

procedim penal, nuk rezulton përdorimi i termave latine, por parimet apo institutet 

përdoren në gjuhën shqipe. 

Në arsyetimin e vendimeve evidentohet përdorimi i fjalive me gjatësi normale, të 

ndërthurura dhe të kuptueshme. Fjalitë janë rrjedhë logjike e njëra-tjetrës dhe paragrafët e 

arsyetimit të vendimit, gjithashtu. Nuk rezultojnë të jenë përdorur terma apo fjalë që 

krijojnë paqartësi në lidhje me kuptimin e tyre, apo të kontekstit të cilin përdoren. 

Vendimi është i organizuar me paragrafë, duke kaluar mendimin nga një paragraf, në 

paragrafin tjetër, në mënyrë vijuese.   

Në tërësi, referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, evidentohet se gjyqtari 

ka aftësi shumë të lartë të arsyetimit ligjor, në drejtim të qartësisë, koncizitetit dhe 

kuptueshmërisë së vendimit. 

Në vlerësim të këtij kriteri, në përfundim, mendoj që aftësia e gjyqtarit për këtë 

tregues, duhet të vlerësohet “shumë e lartë” dhe propozoj që të pikëzohet me 15 pikë. 

Sa i përket “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar e vendimit”, duke 

iu referuar sërish burimeve të vlerësimit evidentohet se gjyqtari ndjek në hartimin e 

vendimit një strukturë të qëndrueshme dhe të organizuar, në përmbajtje të së cilës 
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gjyqtari i përmbahet, si prezantimit të fakteve, identifikimit të ligjit të zbatueshëm dhe 

lidhjes së tyrë me konkluzionet e arritura. Gjyqtari ka një metodologji të qartë, sipas 

pjesëve përbërëse të vendimit.  

Konkretisht, evidentohet se në çështjet e kategorisë “krime”, vendimi gjyqësor 

përmban pjesën hyrëse, pjesën përshkruese-arsyetuese si dhe dispozitivin. Në pjesën 

hyrëse gjejnë pasqyrim të dhënat e regjistrimit, trupit gjykues dhe sekretarja gjyqësore, 

data dhe ora e shqyrtimit, palët, objekti i shqyrtimit, si dhe kërkimet e subjekteve të 

pranishëm në proces. Në pjesën përshkruese-arsyetuese që ndahet në disa pjesë në të cilat 

në mënyrë të detajuar analizohen: rrethanat procedurale. Në këtë nënpjesë gjyqtari rendit 

veprimet hetimore të kryera nga ana e organit të akuzës dhe më pas pasqyron vendimin e 

Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, në seancë paraprake, për të vijuar me 

kërkesat procedurale që kanë rezultuar gjatë shqyrtimit të çështjes në themel, si refuzimi 

apo pranimi i kërkesës për gjykim të shkurtuar, mosndarja e çështjes, etj.; Rrethanat e 

fakteve të çështjes të ndara veç nga provat, në prezantimin e fakteve gjyqtari nuk bën një 

lidhje të provave me faktin penal të evidentuar, por duke i paraqitur ato veçmas; Provat e 

marra gjatë gjykimit vendosën në një nënpjesë më vete; Nënpjesa tjetër: Ai u jep 

përgjigje pretendimeve të palëve gjatë gjykimit. Në nënpjesën: Vlerësimi dhe analiza 

juridike në të cilën gjykata merr në analizë ligjin e zbatueshëm dhe elementet e tij, në 

përputhje me faktet konkrete, për të përfunduar me një përmbledhje të gjyqtarit dhe 

konkluzionet e tij. Në pjesën e dispozitivit gjen pasqyrim disponimi i gjykatës dhe data e 

shpalljes së vendimit. 

Në çështjes e kategorisë “seanca paraprake” me objekt dërgim në gjyq, 

konstatohet se vendimi gjyqësor përmban pjesën hyrëse, pjesën përshkruese-arsyetuese, 

si dhe dispozitivin. Në pjesën hyrëse gjejnë pasqyrim të dhënat e regjistrimit, trupi 

gjykues dhe sekretarja gjyqësore, data dhe ora e shqyrtimit, palët, objekti i shqyrtimit, si 

dhe kërkimet e subjekteve të pranishëm në proces. Pjesa përshkruese-arsyetuese është e 

ndarë në disa pjesë, në të cilat në mënyrë të detajuar analizohen: Rrethanat procedurale të 

kërkesës, në të cilën gjyqtari pasqyron shkurtimisht veprimet procedurale të kryera nga 

ana  e organit të akuzës, nga momenti i regjistrimit të procedimit penal, deri në 

regjistrimin në gjykatë të kërkesës për dërgimin e çështjes në gjyq; Rrethanat e fakteve të 

çështjes; Provat, të listuara këto në mbështetje të kërkesës për dërgimin e çështjes në 
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gjyq; Pretendimet e palëve gjatë gjykimit dhe; Ligji i zbatueshëm dhe vlerësimi i 

gjykatës, në të cilën gjykata merr në analizë ligjin e zbatueshëm dhe elementet e tij, në 

përputhje me faktet konkrete, për të përfunduar me një përmbledhje të gjyqtarit dhe 

konkluzionet e tij. Në pjesën e dispozitivit gjen pasqyrim disponimi i gjykatës dhe data e 

shpalljes së vendimit. Konstatohet se në pjesën e dispozitivit të dërgimit të çështjes në 

gjyq, gjykata nuk parashikon faktin që ndaj këtij vendimi nuk lejohet ankim, për t’u bërë 

i kuptueshëm në mënyrë të qartë edhe nga mosnjohësit e ligjit nëse vendimi mund të 

ankimohet apo jo. 

Gjyqtari ndjek rregulla të qarta në strukturimin e vendimit gjyqësor, zbaton 

rregullat e shkrimit ligjor sipas metodës IRAC, ku identifikon rrethanat procedurale të 

çështjes, faktet, provat, argumentimin ligjor në lidhje me faktet dhe ligjin e zbatueshëm, 

dhe konkluzionin. 

Në tërësi, referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, evidentohet se gjyqtari 

ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirëogranizuar 

të vendimit.  

Sa i përket këtij kriteri, vlerësoj që aftësia e gjyqtarit për këtë tregues duhet të 

vlerësohet si “shumë e lartë” dhe propozoj që të pikëzohet me 10 pikë. 

Sa i përket “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, evidentohet se arsyetimi 

i vendimit përfundimtar ndjek një zhvillim logjik të koncepteve ligjore të parashikuara në 

ligjin procedural dhe material penal. Në secilin vendim, duke iu referuar natyrës 

komplekse ose jo të faktit penal, shtjellohen argumentet e gjykatës në mënyrë logjike, 

duke u integruar me faktet e provuara në gjykim dhe duke u ndalur herë pas herë dhe kur 

është vlerësuar me vend, në analizën e formave të bashkëpunimit si rrethanë cilësuese ose 

rënduese, sipas rastit, në kuptimin e tentativës, format e veçanta të bashkëpunimit, 

kuptimin e trafikimit dhe format e posaçme të tij. 

Në tërësi, në të gjitha aktet e analizuara rezulton një nivel shumë i mirë arsyetimi, 

gjithnjë i plotë dhe i qartë, duke shqyrtuar dhe argumentuar çdo element të diskutueshëm 

në raport me faktin penal, si dhe çdo element të vlerësuar të nevojshëm për t’u analizuar 

në raport me aspektet procedurale.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 28.01.2021 (Pika 5) 
 

95 

Gjyqtari në çdo rast ka evidentuar në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme thelbin e  

faktit penal objekt shqyrtimi, duke orientuar dhe analizën e koncepteve ligjore, në 

shërbim të arritjes së konkluzioneve në lidhje me zgjidhjen e çështjes.  

Dispozitat ligjore që gjejnë zbatim në çështjen konkrete, jo vetëm referohen ose 

citohen kur është e nevojshme, por analizohet dhe interpretohen në raport me faktet e 

çështjes.  

Arsyetimi i vendimeve është i qartë, i plotë dhe përgjithësisht merr në analizë dhe 

i jep përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve ndërgjygjëse.  

Për të vlerësuar dhe pikëzuar aftësinë e gjyqtarit në drejtim të aftësive 

organizative, vlerësuesi përqendrohet në aftësinë për të organizuar, menaxhuar dhe 

kontrolluar efektivisht procedurat gjyqësore. Produktiviteti është rrjedhojë e menaxhimit 

të kohës, i cili tregon sa mirë gjyqtari përdor kohën e tij, si kur gjykon i vetëm, ashtu 

edhe në panel me të tjerë. 

“Aftësia e gjyqtarit për të përballuar ngarkesën në punë”, “Respektimi i afateve 

ligjore” - Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, 

rezulton se çështjet në përgjithësi kanë përfunduar brenda afateve ligjore të parashikuara 

në K.Pr.Penale, me përjashtim të 6 çështjeve nga kategoria "Kërkesa penale në fazën e 

hetimit paraprak" dhe 1 çështjeje nga kategoria "seancë paraprake". 

Në total, referuar raportit të çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tejkalim 

të afatit ligjor 7 çështje, me numrin total të çështjeve të gjykuara, për të cilat ligji 

parashikon afat ligjor (35 çështje), gjyqtari rezulton që të ketë gjykuar 20 % të çështjeve 

jashtë afatit ligjor. 

Konstatohet se në rastin e kërkesës me nr. 22 regjistri, datë regjistrimi 07.01.2019, 

me objekt "Dërgimin e çështjes në gjyq", është kaluar afati 30-ditor i parashikuar në 

nenin 332/3 të K.Pr.Penale, me 11 ditë. Rezulton se me vendimi i ndërmjetëm, të datës 

30.01.2019, gjyqtari ka vendosur kthimin e akteve të procedimit penal me qëllim 

plotësimin e hetimeve dhe lënien prokurorit një afat 10-ditor, për kryerjen e veprimeve 

procedurale. Duke llogaritur afatin e shqyrtimit të kësaj çështje, pa përshirë periudhën në 

të cilin i është lënë afat prokurorit për plotësimin e hetimeve, rezulton se çështja është 

gjykuar brenda afatit ligjor, konkretisht, çështja është gjykuar për 28 ditë. Pra gjyqtari ka 

marrë të gjitha masat për zhvillimin e një procesi të rregullt. 
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Sa më sipër, çështja do të konsiderohet e përfunduar brenda afatit ligjor, dhe 

raporti i çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tejkalim të afatit ligjor është 6 

çështje, me numrin total të çështjeve të gjykuara, për të cilat ligji parashikon afat ligjor, 

që është 35 çështje, duke rezultuar se gjyqtari ka gjykuar 17.1 % të çështjeve jashtë afatit 

ligjor. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është "11-20 %", 

duke u pikëzuar me 12 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, rezulton se çështjet në përgjithësi 

kanë përfunduar brenda standardit minimal kohor, me përjashtim të 1 çështjeje nga 

kategoria "Kërkesa penale në fazën e hetimit paraprak" dhe 1 çështje nga kategoria 

"Seancë paraprake". 

Në total, referuar raportit të çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tejkalim 

të standardit minimal kohor (2 çështje), me numrin total të çështjeve të gjykuara, pa 

përfshirë çështjet për të cilat parashikohen në ligj afate gjykimi (që ën total janë 16 

çështje), gjyqtari rezulton që të ketë gjykuar 12.5% të çështjeve në tejkalim të standardit 

minimal kohor. 

Konstatohet se në rastin e kërkesës me nr. 40 regjistri, datë regjistrimi 06.03.2019, 

me objekt "Pushimin e procedimit penal nr.274/2017", është tejkaluar afati 2-mujor ose 

60-ditor, i parashikuar si standard minimal kohor, me 56 ditë. Rezulton se me vendimin e 

ndërmjetëm, të datës 08.04.2019, gjyqtari ka vendosur kthimin e akteve të procedimit 

penal, me qëllim plotësimin e hetimeve dhe lënien afat prokurorit për kryerjen e 

veprimeve procedurale. Pas plotësimit të detyrave të lëna nga gjykata, prokurori ka 

risjellë çështjen në gjykatë në datën 02.07.2019, datë në të cilën gjykata ka disponuar me 

vendim përfundimtar. Duke llogaritur afatin e shqyrtimit të kësaj çështjeje, pa përshirë 

periudhën në të cilin i është lënë afat prokurorit për të plotësuar detyrat e lëna nga 

gjykata, rezulton se çështja është gjykuar brenda standardit minimal kohor, konkretisht 

është gjykuar për 1 muaj e 1 ditë, ose 32 ditë në total. 

 Sa më sipër, çështja do të konsiderohet e përfunduar brenda standardit minimal 

kohor, dhe raporti i çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tejkalim të standardit 

minimal kohor (1 çështje), me numrin total të çështjeve të gjykuara, pa përfshirë çështjet 
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për të cilat parashikohen në ligj afate gjykimi (16 çështje), gjyqtari rezulton që të ketë 

gjykuar 6.25% të çështjeve në tejkalim të standardit minimal kohor. 

Shkalla e aftësisë si gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "0-10 %", 

duke u pikëzuar me 5 pikë.    

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, evidentohet se koha mesatare që i 

dedikohet çdo çështjeje, krahasuar me standardet minimale kohore për secilën kategori, 

pa përfshirë çështjet për të cilat ligji parashikon afate gjykimi, është më e shkurtër se 

standardi për shumicën e kategorive të çështjeve. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "Më e 

shkurtër se standardi për shumicën e kategorive të çështjeve", duke u pikëzuar me 4 pikë. 

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, evidentohet se rendimenti i 

përfundimit të çështjeve, si raport mes numrit të çështjeve të përfunduara, me numrin e 

çështjeve të caktuara brenda vitit kalendarik 2019, pra për periudhën e vlerësimit është 

96.2%. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "Mbi 93-

99%", duke u pikëzuar me 8 pikë. 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, evidentohet se 

koha mesatare e arsyetimit të vendimeve gjyqësore për kategori të veçanta çështjesh, 

krahasuar me afatin procedural të parashikuar në ligj, është më e shkurtër ose e barabartë 

me afatin procedural, për të gjitha kategoritë e çështjeve. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "Më e 

shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve", duke u 

pikëzuar me 15 pikë. 

“Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore” dhe nëntreguesit “Numri mesatar i 

seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për shmangien e seancave joproduktive”, evidentohet se numri mesatar i 

seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh, duke përjashtuar ato pa palë kundërshtare, 
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për kategorinë "Krime" është 4 seanca dhe për kategorinë "Seanca paraprake" është 2.7 

seanca, pra në total, numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh është 

3.35 seanca. 

Po kështu, nga vëzhgimi i dosjeve të çështjeve të përzgjedhura me short, 

evidentohet se gjyqtari ka mbikëqyrur si duhet dërgimin pa vonesë të njoftimeve, 

njoftimet janë të plota dhe të qarta për palët që iu drejtohen, nuk konstatohet në asnjë rast 

mungesa e njoftimeve për palët dhe në çdo rast janë marrë masa efektive për të siguruar 

zhvillimin e seancave gjyqësore në kohë. 

Në çështjet në të cilat seancat gjyqësore nuk janë çelur për shkak të mosfomimit 

të trupit gjykues apo angazhimit të anëtarëve të trupit gjykues në aktivitete pune, rezulton 

që seancat vijuese të jenë planifikuar në një kohë shumë të afërt dhe janë marrë masa 

efektive për të siguruar vijimin pa vonesa të gjykimit. 

Shtyrjet e seancave kanë qenë për shkaqe objektive, të pavarura nga veprimet e 

gjykatës, por në funksion të shqyrtimit të çështjeve, konform një procesi të rregullt ligjor, 

në mënyrë që afati i arsyeshëm për shqyrtimin e çështjeve të mos bëhej shkak për 

cenimin e të drejtave procedurale të palëve në proces. 

Referuar sa më sipër, për treguesit e "numrit mesatar të seancave gjyqësore për 

çdo çështje dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre 

joproduktive", rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore për çështjet me palë 

kundërshtare është 3.35 seanca dhe gjyqtari në çdo rast ka marrë masat e nevojshme për 

shmangien e seancave jo produktive, planifikimin dhe zhvillimin e seancave në kohë dhe 

me efektivitet. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "1-3 seanca 

dhe/ose shkallë shumë e lartë e aftësisë", duke u pikëzuar me 15 pikë. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, evidentohet se në të gjitha çështjet e përzgjedhura me short, gjyqtari i ka venë 

në lëvizje dosjet në kohë dhe në përputhje me afatet ligjore. Gjithashtu, rezulton se të 

gjitha veprimet procedurale gjatë shqyrtimit gjyqësor janë të dokumentuara. Drejtimi i 

procesit gjyqësor ka qenë i rregullt dhe gjykata rezulton të jetë shprehur me urdhra dhe 
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vendime të ndërmjetme për çdo kërkesë të palëve ndërgjyqëse, në përputhje edhe me 

llojin e gjykimit. 

Në përgjithësi, evidentohet se seancat gjyqësore kanë filluar pa vonesë. Në ato 

seanca në të cilat procesi ka filluar me vonesë, nga ana e gjykatës është relatuar 

gjithmonë shkaku, vonesa këto të shkaktuara për shkaqe të pavarura nga ana e gjykatës. 

Po kështu, evidentohet se seancat gjyqësore janë dokumentuar nëpërmjet 

regjistrimit audio, si dhe pasqyrohen në mënyrë të përmbledhur në procesverbalin e 

mbajtur me shkrim nga sekretarja gjyqësore. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është "Shumë e 

lartë", duke u pikëzuar me 20 pikë. 

“Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore dhe nëntreguesi 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, evidentohet se aktet në dosje janë renditur 

në mënyrë të rregullt, duke ndjekur rendin logjik, sipas kategorive të akteve dhe rendin 

kronologjik, brenda së njëjtës kategori. Renditja e dosjeve gjyqësore është e rregullt dhe 

dokumentet janë lehtësisht të aksesueshme, duke përmbajtur aktin e shortit, urdhrin e 

formimit të turpit gjykues, vendimin për caktimin e seancës gjyqësore, njoftimet sipas 

rendit kronologjik, provat e administruara për herë të parë në dosje për shkak të pranimit 

të kërkesës për gjykim të shkurtuar, diskutimet me shkrim të palëve, procesverbalet e 

seancave sipas datave dhe vendimin përfundimtar të gjykatës. 

Brenda kategorisë, aktet renditen sipas datave (njoftimet, procesverbalet e 

seancave). Renditja e akteve në dosje, e cila është përgjithësisht e njëjtë, është bërë në 

mënyrë të tillë që ta bëjë dosjen gjyqësore lehtësisht të shfrytëzueshme nga subjektet dhe 

nga gjykatat më të larta. Dosjet paraqiten të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë 

të numërtuara dhe mund të shfrytëzohen me lehtësi. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është "Shumë e 

lartë", duke u pikëzuar me 5 pikë. 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, evidentohet se në dosjet e 

përzgjedhura me short, ndodhen të gjitha aktet e hartuara nga gjykata (njoftimet për çdo 

veprim apo seancë, procesverbalet e çdo seancë, vendimet gjyqësore) si dhe aktet e 
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paraqitura nga palët (provat e administruara për herë të parë në seancë për shkak të 

zhvillimit të gjykimit të shkurtuar, diskutimet përfundimtare të palëve). Nuk rezultojnë 

mungesa të dokumentacionit në dosjet e vëzhguara apo prania e akteve apo dokumenteve 

që nuk i përkasin çështjes konkrete. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "Shumë e 

lartë", duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Sa i përket kriterit të dytë propozohet niveli “Shkëlqyeshëm” duke iu akorduar 94 

pikë. 

Kriteri i tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” dhe “Etika në punë”, 

ku “Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion”, nuk evidentohet të ketë të dhëna që 

mund të tregojnë cenimin e etikës apo përgjegjshmërisë në funksion të gjyqtarit. Nuk 

evidentohen që nga ana e gjyqtarit të ketë shfaqje të sjelljeve që tregojnë mungesë respekti, 

vetëpërmbajtje, ndjeshmërie, vëmendje, apo qasje të papërshtatshme dhe ofensive, gjatë 

ushtrimit të detyrës. 

Shkalla e etikës në punë të gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është "Shumë e 

lartë", duke u pikëzuar me 35 pikë. 

“Integriteti i gjyqtarit” sa i përket “Shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi dhe 

dinjiteti”, për periudhën 01.01.2019- 31.12.2019, rezulton të jetë regjistruar pranë ILD një 

ankesë, trajtuar nga Inspektori i Lartë Drejtësisë, ku rezulton të jetë vendosur "Arkivimi i 

ankesës së ankueses {...}, regjistruar më datë 29.06.2020". 

Nga tërësia e fakteve të parashtruara dhe të analizuara në vendimin e ILD, nuk 

rezultojnë të dhëna për cenim të etikës apo elementë të tjerë që ndikojnë në vlerësimin etik 

dhe profesional të gjyqtarit. Nuk rezulton asnjë e dhënë që të dëshmojë shfaqjen e sjelljeve 

që tregojnë mungesë integriteti të gjyqtarit, shfaqje të pahijshme, shfaqje që cenojnë nderin, 

dinjitetin dhe pritshmëritë e publikut. Nga raporti i ILDKPKI, përcjellë pranë KLGJ, 

konkludohet se gjyqtari nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesit. 

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

dëshmojë shfaqje të pahijshme, apo cenim të nderit dhe dinjitetit të gjyqtarit. 
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Shkalla e integritetit të gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është "Shumë e 

lartë", duke u pikëzuar me 40 pikë. 

“Paanësia e gjyqtarit: sa i përket “Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese”, 

evidentohet se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në komunikimin me subjektet e procedimit, ose në 

përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij. Për këto arsye, për këtë tregues rezulton se 

gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës 

diskriminuese. 

Shkalla e integritetit të gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është "Shumë e 

lartë", duke u pikëzuar me 10 pikë. 

“Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit”, 

evidentohet se për periudhën e vlerësimit nuk është paraqitur asnjë kërkesë për përjashtimin 

e gjyqtarit. Për këto arsye, për këtë tregues vlerësoj se numri i kërkesave të pranuara të 

palëve për përjashtimin e gjyqtarit, duhet të vlerësohet si "i pakonsiderueshëm". 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga 

burimet e vlerësimit, numri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit, 

duhet të vlerësohet si "i pakonsiderueshëm", duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Në përfundim, vlerësoj që për këtë kriter të akordohen 100 pikë, duke u vlerësuar 

kështu “Shkëlqyeshëm” 

Sa i përket kriterit të fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, në 

lidhje “Aftësia e komunikimit” dhe nënkriterit “Komunikimi i qartë dhe transparent”, 

evidentohet se gjyqtari gjatë komunikimit me palët dhe pjesëmarrësit në proces është i 

qartë, transparent, i kuptueshëm. Gjithashtu, evidentohet komunikim i qartë, i saktë dhe 

konciz gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore, duke e bërë procesin të kuptueshëm për palët 

dhe për pjesëmarrësit në të. Të njëjtat cilësi rezultojnë edhe në arsyetimin e vendimeve 

përfundimtare, ku gjuha e përdorur është e thjeshtë, e kuptueshme, e qartë, koncize dhe e 

drejtpërdrejtë. 
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Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë 

nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "shumë e lartë ", duke u 

pikëzuar me 25 pikë. 

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

evidentohet asnjë e dhënë për mosrespektim të konfidencialitetit apo të dhënave personale 

dhe për pasojë, prezumohet se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e 

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

procedimit, për të cilat ka ardhur në dijeni për shkak të funksionit. 

Respektimi i konfidencialitetit nga gjyqtari dhe pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "i lartë", duke 

u pikëzuar me 15 pikë. 

“Aftësia për të bashkëpunuar” dhe nëntreguesit “Shkalla e komunikimit dhe 

bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës 

profesionale me ta”, nuk rezulton asnjë e dhënë ose indicie për mungesë të bashkëpunimit 

të gjyqtarit me kolegët, gjatë periudhës së vlerësimit. Për pasojë, në mungesë të ndonjë të 

dhëne, prezumohet se ky bashkëpunim ekziston dhe është në nivelin "shumë e lartë". 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë 

nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "Shumë e lartë", duke u 

pikëzuar me 15 pikë. 

“Shkalla e komunikimit dhe e bashkëpunimit me administratën gjyqësore” nuk ka 

ndonjë të dhënë që të tregojë që nuk ka shkallë komunikimi dhe bashkëpunimi. 

Shkalla e aftësisë së gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që rezultojnë 

nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është "shumë e lartë", duke u 

pikëzuar me 10 pikë, 

“Gatishmëria e gjyqtarit për t'u angazhuar në veprimtari të tjera”, në lidhje me 

“Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës 

dhe në trajnime të tjera profesionale”, evidentohet se gjyqtari, përgjatë vitit kalendarik 

2019, ka marrë pjesë në 8 aktivitet trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës, në rolin e 

ekspertit/pjesëmarrësit, konvertuar në numër ditësh 26.5 ditë. Kohëzgjatje kjo që është 

brenda kufijve të parashikuar nga 5 deri në 40 ditë në vit, prandaj aftësia e gjyqtarit për këtë 

tregues, duhet të pikëzohet me 20 pikë. 
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“Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit 

profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, evidentohet se gjyqtari ka marrë pjesë në 5 

aktivitete trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës, në rolin e ekspertit, me tema të 

ndryshme në fushën e të drejtës materiale dhe procedurale penale. Prandaj vlerësoj se 

aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, duhet të pikëzohet me 5 pikë. 

“Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit 

të drejtësisë dhe në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në gjykata”, evidentohet se 

gjyqtari gjatë vitit 2019, ka qenë pjesëmarrës në grupin e pedagogëve për hartimin e 

kurrikulës së trajnimit për kancelarët e gjykatave, konkretisht në modulin "Menaxhimi i 

Burimeve Njerëzore". Në drejtim të gatishmërisë së gjyqtarit për pjesëmarrje në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, rezulton se gjyqtari gjatë vitit 

2019 është angazhuar në studimin "Mbi nevojën e hartimit të një ligji të veçantë për 

mbrojtjen e viktimave të trafikimit", financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga 

Organizata Jofitimprurëse "Save the Cildren”, në partneritet me Qendrën e Shërbimeve dhe 

Praktikave Ligjore të Integruara. Po kështu, është angazhuar si anëtar në Komitetin 

Drejtues të Instrumentit horizontal të Këshillit të Evropës dhe ka qenë pjesëmarrës në 

Konferencën Rajonale mbi "Administrimin e Gjykatave dhe Menaxhimin e Çështjeve", 

nëntor 2019, organizuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor; në Konferencën "Administrimi, 

menaxhimi dhe përdorimi i pasurive të sekuestruara e të konfiskuara", nëntor 2019, 

organizuar nga Ministria e Drejtësisë; në tryezën e konsultimit të akteve nënligjore të 

reformës së drejtësisë, janar 2019, organizuar nga Ministria e Drejtësisë; në tryezën e 

diskutimit për sistemin e vlerësimit, nëntor 2019, organizuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor; 

në seminarin "Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri", janar 2019, 

organizuar nga Këshilli i Evropës, projekti SEJ II. 

Pjesëmarrja, kontributi i gjyqtarit dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues duhet të pikëzohet 

me 5 pikë. 

“Publikimet ligjore akademike”, evidentohet se gjyqtari është bashkautor në 

hartimin e "Komentar i veprave penale të trafikimit të qenieve njerëzore, konkretisht të 

kapitujve të parë dhe të katërt të tij. Nga aktet e dorëzuara nga gjyqtari, bashkëlidhur 

formularit, nuk evidentohet periudha e publikimit të këtij komentari. Në këto rrethana, në 
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datën 04.12.2020, nëpërmjet komunikimit elektronik, i është kërkuar gjyqtarit informacion 

lidhur me periudhën e botimit të komentarit. Pas informacionit të dërguar nga gjyqtari, 

rezultoi se "Komentari i veprave penale të trafikimit të qenieve njerëzore" është hartuar 

gjatë vitit 2017, duke mos u përfshirë kështu në periudhën e vlerësimit 01 Janar 2019 — 31 

Dhjetor 2019. 

Po kështu, lidhur me studimin "Mbi nevojën e hartimit të një ligji të veçantë për 

mbrojtjen e viktimave të trafikimit", evidentohet se materiali i dorëzuar nuk është 

shoqëruar me numër identifikimi (ISBN, ISSN) siç është parashikuar në Metodologji. 

Publikimet ligjore akademike dhe pikëzimi: Pas analizës së të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit për treguesin "Publikimet ligjore akademike", gjyqtari 

duhet të pikëzohet me 0 pikë. 

Në përfundim të këtij kriteri, propozoj që gjyqtarit t’i akordohen 95 pikë, duke u 

vlerësuar “Shkëlqyeshëm”.  

Duke përmbledhur vlerësimin për kriteret, propozoj që: 

“Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, t’i akordohen 100 pikë dhe niveli i vlerësimit të 

jetë “Shkëlqyeshëm”. 

“Aftësitë organizative të gjyqtarit”, t’i akordohen 94 pikë dhe niveli i vlerësimit të 

jetë “Shkëlqyeshëm”. 

“Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, t’i akordohen 100 pikë dhe niveli 

i vlerësimit të jetë “Shkëlqyeshëm”. 

“Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, t’i akordohen 95 pikë dhe niveli i 

vlerësimit të jetë “Shkëlqyeshëm”.  

Në total vlerësimi i përgjithshëm është 389 pikë, me nivel vlerësimi 

“Shkëlqyeshëm”.  

Këto ishin të dhënat për gjyqtarin dhe propozimet e mia në lidhje me vlerësimin e 

tij. Për çdo koment, pyetje, sugjerim që mund të kenë kolegët, jam i hapur. Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj për relatimin e proejtkraportit! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë paqartësi për atë që relatoi kolegu Muharremaj.  

Nëse jo, kalojmë në votim e secilit tregues? 
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Kalojmë në votimin treguesit të parë “Aftësitë profesionale të gjyqtarit” – 100 

pikë., niveli i vlerësimit “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.  

Brikena Ukperaj: Pro.    

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Treguesi i dytë “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, propozimi është nivel 

“Shkëlqyeshëm” me 94 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. 

Treguesi i tretë që është “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

propozimi është nivel “Shkëlqyeshëm” me 100 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Brunilda Kadi: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro.  
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 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro.    

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Treguesi i katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, propozimi është 

nivel “Shkëlqyeshëm” me 95 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 në total, niveli i vlerësimit për gjyqtarin është “Shkëlqyeshëm” dhe 

pikëzimi në të katër kriteret e vlerësimit është 389 pikë.  

Hedhim në votim vendimin përfundimtar. 

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. 

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

dhe profesional, të gjyqtarit {...} për vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

*Vijimi i mbledhjes vijon me dyer të mbyllura për shkak të llojit të informacionit 

që përmban çështja.  

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


