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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 01.03.2021) 

 

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

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

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

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (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 12:30 

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) 
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10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

Profesionale (relator Erjon Muharremaj). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor, parashikuar më datë 1 

mars 2021. 

 Kjo mbledhje do të zhvillohet pjesërisht në sallë dhe pjesërisht “online” nga 

anëtarët e Këshillit.  

 Janë të pranishëm të gjithë anëtarët e Këshillit.  

 Tre janë çështjet që do të merren në shqyrtim sot.  

 Kemi të bëjmë me çështjen e parë që është shqyrtimi i projektvendimit “Për 

vlerësimin etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) 

për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, të gjyqtares {...}”. 

 Më pas kemi çështjen e dytë që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për 

vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019”. 
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 Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit lidhur me pezullimin e 

shqyrtimit të kërkesës së dorëheqjes të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit 

Durrës, z. Kliton Spahiu”. 

 Jeni dakord me rendin e ditës? 

 (Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

 Fillojmë me çështjen e parë, relator i të cilit është zoti Muharremaj. 

 

 Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Në lidhje me vlerësimin për vitet 2013 – 2016 të gjyqtares {...}, gjyqtare në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar janë ndërmarrë 

të gjitha hapat proceduralë dhe është kryer vlerësimi në përputhje me ligjin për Statusin 

dhe dy vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përkatësisht 263 dhe 264 të 21 nëntor 

2019, në lidhje me rregullat plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve dhe Metodologjinë e 

pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit. Sipas procedurave të 

hedhura për shortin, jam caktuar në cilësinë e relatorit për këtë vlerësim, me nëpunëse 

përgjegjëse për vlerësimin znj. Esmerilda Habili.  

Është njoftuar gjyqtarja për personat e caktuar për vlerësimin dhe nuk ka pasur 

asnjë kundërshtim për këtë.  

Janë ndjekur të gjitha procedurat në vijim edhe për përzgjedhjen e dosjeve për 

vlerësimin, krahas burimeve të tjera të vlerësimit; dhe për të mos u ndalur në të gjitha 

hapat e kryera për të cilat jeni vënë në dijeni sepse jeni njohur edhe me projektraportin e 

vlerësimit që më parë, po kaloj  tek analiza e të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit 

dhe propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi.  

Në lidhje me kriterin e parë, sa i përket “Aftësive profesionale të gjyqtares”, sa i 

përket “Njohurive ligjore”, fillimisht me “Aftësitë për të identifikuar natyrën e ligjit të 

zbatueshëm dhe/ose konfiktin e normave”, nga analiza e burimeve të vlerësimit rezulton që 

gjyqtarja ka aftësi shumë të mira për të përcaktuar faktet e çështjes penale objekt shqyrtimi. 

Evidenton në një nënndarje të veçantë të pjesës përshkruese arsyetuese të vendimit 

rrethanat procedurale në të cilën përshkruhen procedura e gjykimit të ndjekur. Faktet e 

çështjes përcaktohen nëpërmjet përshkrimit në nënndarjen e titulluar “rrethanat e faktit dhe 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 01.03.2021 (Pika 1) 
 

 

4 

analiza e provave të verifikuara në gjykim”, në të cilën përshkruhet fakti penal objekt akuze 

në përputhje me provat e administruara në shkallë të parë.  

Dua të theksoj që për periudhën e parë të vlerësimit, deri në korrik të 2014, 

gjyqtarja ka qenë gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda dhe më 

pas ka vijuar për periudhën tjetër të vlerësimit si gjyqtare e Gjykatës së Apelit. Kështu që 

nga 6 çështjet e përzgjedhura për vlerësim, dy të parat i përkasin vendimeve që ka dhënë në 

cilësinë e gjyqtares së shkallës së parë për krimet e rënda. 

Nga burimet e vlerësimit, pas analizës së të dhënave që rezultojnë prej tyre, aftësia 

e gjyqtares për këtë tregues duhet të vlerësohet “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 

pikë. 

Sa i përket “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, në tërësinë e 

vendimeve, kuptimi i ligjit procedural është dhënë duke u integruar me rrethanën 

procedurale në të cilën ai gjen zbatim, si në rastet e aplikimit të gjykimit të shkurtuar në 

lidhje me ndreqjen e gabimit material në pjesën e dispozitivit të gjykatës së shkallës së 

parë, në lidhje me vlerën dhe fuqinë provuese të provave të administruara, në funksion të 

shqyrtimit në apel të çështjes në tërësi edhe për palën që nuk ka ushtruar të drejtën e 

ankimit. Në vendimet e administruara evidentohet aftësia e gjyqtares për të përdorur 

jurisprudencën unifikuese të Gjykatës së Lartë në lidhje me arsyet e aplikimit të procedimit 

me gjykim të shkurtuar (në çdo rast referohet së bashku me bazën ligjore edhe vendimin 

unifikues) në lidhje me cilësimin e veprës penale të kryer në bashkëpunim (referohet, 

citohet dhe analizohet konkluzioni unifikues i vendimit nr. 4, 15.04.2011) dhe në shërbim 

të interpretimit të ligjit material (referohet dhe analizohen konkluzionet e vendimit 

unifikues nr. 3, 24.01.2011), në funksion të analizës juridike për kualifikimin e faktit penal. 

Si konkluzion, në tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit 

për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira të interpretimit të ligjit 

procedural dhe material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen.  

Pas analizës së këtyrë të dhënave, aftësia e gjyqtares për këtë tregues propozoj që 

duhet të vlerësohet “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Sa i përket “Arsyetimit ligjor”, “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e 

vendimit”, referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues evidentohet se në vendimet 
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gjyqësore gjyqtarja përdor fjali me gjatësi mesatare, duke shprehur mendimin në mënyrë të 

qartë, përdor fjalë të thjeshta dhe të kuptueshme jo vetëm nga njohësit e mirë të ligjit. 

Gjyqtarja përdor përgjithësisht fjali me gjatësi mesatare për të shprehur mendimin, të cilat 

janë të qarta, të kuptueshme, të organizuara në rrjedhë logjike të njëra-tjetrës dhe paragrafët 

dhe nënndarjet e arsyetimit të vendimit janë vijimësi logjike të mendimit dhe nuk krijojnë 

shkëputje të logjikës së arsyetimit brenda të njëjtës nënndarje të arsyetimit të vendimit, apo 

duke marrë vendimin në tërësi.  

Referuar burimeve, pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit, propozoj që aftësia e gjyqtares për këtë tregues duhet të vlerësohet si “shumë e 

lartë”, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Sa i përket “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, referuar 

akteve të 11 dosjeve që përbëjnë burim vlerësimi dhe tre vendimeve gjyqësore të dorëzuara 

nga ana e gjyqtares, evidentohet se vendimet përfundimtare janë në çdo rast të organizuara 

sipas një strukture të qartë dhe të standardizuar. Pjesa hyrëse e të gjitha vendimeve 

përmban të gjithë elementët e nevojshëm në lidhje me përcaktimin e gjykatës, përbërjen e 

trupit gjykues, identitetin e palëve dhe të mbrojtësve, akuzën, disponimin e Gjykatës së 

Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, shkaqet e paraqitura në ankim nga subjektet në 

proces, si dhe kërkimet përfundimtare të tyre. 

Dispozitivi i vendimeve është i plotë, i qartë, i kuptueshëm, rrjedhojë e analizës së 

kryer nga gjykata në pjesën përshkruese arsyetuese është konkret, duke përmbledhur në 

mënyrë të plotë të gjitha disponimet e gjykatës, në përputhje me nenin 428 të Kodit të 

Procedurës Penale, si dhe disponimin lidhur me shpenzimet gjyqësore. 

Në përfundim, pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, 

propozoj që aftësia e gjyqtares për këtë tregues duhet të vlerësohet si shuëm e lartë, duke u 

pikëzuar me 10 pikë. 

Sa i përket  “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, referuar burimeve, 

shihet që në secilin vendim, duke iu referuar edhe natyrës së çështjes, shtjellohen 

argumentet e gjykatës në mënyrë logjike, duke u integruar me faktet e provuara në gjykim 

dhe duke u ndalur në analizën e formave të veçanta të bashkëpunimit, kuptimin e trafikimit 

dhe format e posaçme të tij, në mungesën e rrethanave lehtësuese, etj. Gjyqtarja ndalet dhe 
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analizon në mënyrë shteruese çdo pretendim të ngritur gjatë gjykimit, si në lidhje me 

kualifikimin juridik të veprave penale, ashtu edhe pretendimet për pafajësinë. 

Në tërësi, në të gjitha aktet e analizuara rezulton një nivel shumë i lartë 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. 

Pas analizës së të dhënave, propozimi është që aftësia e gjyqtares për këtë tregues, 

duhet të vlerësohet si “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Për kriterin e parë pra, në tërësi, propozohet që të akordohen pikët maksimale pra 

100 pikë, duke u vlerësuar “Shkëlqyeshëm”. 

 Sa i përket kriterit të dytë “Aftësitë organizative të gjyqtares” duke filluar me 

“Aftësia e gjyqtarit për të përballuar ngarkesën në punë”, dhe së pari “Respektimi i afateve 

ligjore”, konstatohet që vetëm në një prej tyre ligji procedural ka parashikuar afat ligjor 

shqyrtimi, konkretisht për kërkesën penale me objekt “Caktimin e masës së sigurimit”, neni 

249 i Kodit të Procedurës Penale parashikon se kërkesa shqyrtohet brenda 10 ditëve nga 

marrja në dorëzim e akteve. Në rastin konkret (dosja 1 me të cilën jeni njohur), kërkesa 

është regjistruar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda në datën 16.09.2014, dhe ka 

përfunduar në datën 24.09.2014 (pra 8 ditë), duke respektuar afatin ligjor dhjetëditor, të 

përcaktuar në nenin 249, pika 5, të K.Pr.Penale. 

Për më tepër, në çështjen për të cilën 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 çështjes së analizuar më sipër, në të 

cilën afati ligjor i gjykimit është respektuar, ky kriter propozoj që të pikëzohet në nivelin 

maksimal të tij dhe aftësia e gjyqtares për këtë tregues të referohet sa i përket kategorisë 0-

10%, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Sa i përket “Plotësimi i standardeve minimale kohore”, të vlerësohet në nivelin 

“shumë i lartë”, nga vëzhgimi i burimeve të vlerësimit rezulton se për 2 nga çështjet e 

vëzhguara, të shqyrtuara nga gjyqtarja në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda 

(dosja 2 dhe dosja 6), për të cilat nuk parashikohet afat ligjor, gjykimi ka përfunduar brenda 
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standardit minimal kohor sipas pikës 5 shkronja f) e Vendimit nr.261/2 të KLD. Ndërsa për 

8 nga çështjet e vëzhguara dhe 3 vendimet e zgjedhura nga gjyqtarja, të shqyrtuara në 

Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda, për të cilat nuk parashikohet afat ligjor, gjykimi ka 

përfunduar brenda standardit minimal kohor sipas pikës 5 shkronja i) e Vendimit nr.261/2 

të KLD. 

Kryesisht, gjykimi për 10çështjet e përzgjedhura me short, ka zgjatur nga 16 ditë 

minimalisht, në 2 muaj e 17 ditë maksimalisht, por në çdo rast, brenda standardit minimal 

kohor. 

Në tërësi, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, 

propozoj që aftësia e gjyqtares për këtë tregues të vlerësohet sa i përket kategorisë nga 0-

10%, duke u pikëzuar me 5 pikë. 

Sa i përket “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, si burime vlerësimi 

shërbejnë të dhënat statistikore; çështjet e përzgjedhura me short; vendimet e përzgjedhura 

nga gjyqtarja për vlerësim.  

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

gjyqtares, referuar formatit të statistikave të administruara për efekt të këtij procesi, të cilat 

shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për 

kohëzgjatjen e gjykimit për secilën nga kategoritë e çështjeve që trajtohen në gjykata e 

posaçme (Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda si dhe Gjykata e Apelit për 

Krimet e Rënda, në periudhën e vlerësimit).  

Për rrjedhojë, vlerësimi lidhur me këtë tregues do të bëhet duke iu referuar 10 

çështjeve të përzgjedhura me short dhe 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtarja, për të 

cilat zbatohet standardi minimal kohor dhe jo afati ligjor i gjykimit. Duke krahasuar kohën 

mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, në raport me standardin minimal kohor për kategori 

(të gjitha çështjet e marra në analizë të cilat janë çështje penale themeli, krime), për 10 

çështjet e përzgjedhura me short dhe 2 vendimet e përzgjedhura nga gjyqtarja për vlerësim, 

mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit për kategorinë e çështjeve “penale krime”, rezulton të 

jetë rreth 41 ditë, ose rreth 1 muaj e 11 ditë. Pra, kohëzgjatja mesatare e çështjeve të 

vëzhguara, është dukshëm më e shkurtër se standardi minimal kohor për gjykimin e 

çështjeve penale të themelit në gjykatat e apelit, për të gjitha çështjet e kësaj kategorie. 
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Prandaj, duke iu referuar burimeve të vlerësimit, propozoj që aftësia e gjyqtares për 

këtë tregues të konsiderohet si “Më e shkurtër ose e barabartë me standardin për të gjitha 

kategoritë e çështjeve”, duke u pikëzuar me 5 pikë. 

Sa i përket “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, nga të dhënat 

statistikore që janë marrë nga analiza e aftësive profesionale hartuar nga Inspektorati i 

KLD, në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar, lidhur me rendimentin e përfundimit të 

çështjeve konkludohet se “...Rendimenti i përfundimit të çështjeve, bazuar në këtë të dhëna 

është 54%...”. 

Në fakt, konstatohet se rendimenti i përllogaritur në raportin e hartuar nga 

Inspektorati i KLD-së, ka mospërputhje me të dhëna statistikore për çështjet e caktuara 

gjatë periudhës së vlerësimit, si dhe mospërputhje të numrit të çështjeve të përfunduara, në 

bazë të të dhënave statistikore të administruara në dosjen e rivlerësimit. 

Konkretisht, nga të dhënat statistikore të administruara në dosje,  për periudhën e 

vlerësimit, rezulton se gjyqtarja {...}, për vitin 2013, ka përfunduar 45 çështje, nga 49 

çështje që i janë caktuar; për vitin 2014 ka përfunduar 76 çështje, nga 79 çështje që i janë 

caktuar; për vitin 2015 ka përfunduar 37 çështje, nga 39 që i janë caktuar, si dhe për vitin 

2016 ka përfunduar 43 çështje, nga 44 çështje që i janë caktuar. Pra, për të gjithë periudhën 

e vlerësimit, gjyqtarja {...} ka përfunduar 201 çështje, nga 211 çështje që i janë caktuar. 

Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore për periudhën e plotë të vlerësimit rezulton 

të jetë 95,2%. 

Këtu dua të përmend të nderuar anëtarë të Këshillit, që në lidhje me këtë pikë 

gjyqtarja ka parashtruar kundërshtimet e saj (siç edhe jeni njohur nga materialet që unë ju 

kam dërguar nëpërmjet postës elektronike). Duke iu referuar kundërshtimeve që ka 

paraqitur gjyqtarja, në kundërshtimet e saj shprehet që:  

“Sipas vendimit nr. 264, datë 21.11.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve është raporti i numrit të çështjeve gjyqësore të 

përfunduara nga gjyqtari, pavarësisht kohës së caktimit të tyre, me numrin e çështjeve 

gjyqësore që i janë caktuar brenda 1 viti kalendarik. Për të pikëzuar këtë tregues, Këshilli i 

referohet rendimentit të përfundimit të çështjeve (i shprehur në përqindje)””. 

Pasi analizon të dhënat, gjyqtarja shprehet se: 
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“Gjej me vend të sqaroj se dukshëm vërehet që pjesa më e madhe e çështjeve të 

papërfunduara janë regjistruar në muajin dhjetor të vitit kalendarik dhe që respektivisht jam 

vlerësuar për të arritur në treguesin “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”. Në 

të tillë situatë, nga ana ime si gjyqtare kryesuese e kolegjit, veprimet paraprake të gjykimit 

dhe njoftimit të palëve, në respektim të neneve 333 para ndryshimeve të K.Pr.P., 426 dhe 

426/a të K.Pr.P., duke përllogaritur afatet e njohjes me dosjen dhe afatet procedurale të 

njoftimit për palët në gjykim, lehtësisht mund të arrihet në konkluzionin se gjykimet në 

lidhje me këtë çështje, ishte absolutisht e pamundur të përfundonin brenda datës 31 dhjetor 

të vitit përkatës. E kundërta, do cenonte të drejtat dhe garancitë procedurale të subjekteve 

pjesëmarrëse në procesin gjyqësor në shkallë të parë apo apel. Dosjet janë përfunduar 

kryesisht në muajt janar –shkurt të vitit pasardhës kalendarik.  

Në ngarkesën e punës duhet evidentuar edhe fakti se kam qenë gjyqtare e deleguar 

në gjykatat e tjera (Apel Gjirokastër dhe Durrës) gjatë kësaj periudhe të vlerësimit. Në fakt, 

sipas vendimit të KLGJ-së (dhe këtu citon dispozitën), referuat këtyre vendimeve, të gjitha 

të dhënat statistikore duhet të analizohen sipas situatës, me qëllim për të shmangur 

përfundimet për çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit kryesues. Analiza e të dhënave 

statistikore duhet të bazohet edhe në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, si dhe 

kujdesin që tregon gjyqtari kryesues për shmangien e seancave gjyqësore joproduktive.  

Me miratimin e Metodologjisë së pikëzimit, me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit të gjyqtarit në drejtim të rendimentit, ka synuar që mbi bazën e një sistemi 

pikësh, të vlerësojë gjyqtarin mbi bazën e meritave, kualifikimit, integritetit, aftësinë dhe 

efikasitetin e tij, duke respektuar pavarësinë e gjyqtarit. Vlerësimi profesional, bazuar në 

këtë Metodologji të miratuar nga ana juaj, synon të jetë sa më objektiv duke u udhëhequr 

edhe nga interpretimi logjik. 

Për këtë arsye dhe bazuar në vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor, mendoj se kam 

treguar shkallë shumë të larta të aftësisë edhe në këtë drejtim. Në çdo çështje ku kam qenë 

në cilësinë e kryesuesit, kam treguar kujdesin që shpejtësia e gjykimit të mos cenonte të 

drejtat e palëve në procesin penal, me qëllim garantimin e një mbrojtjeje sa më efektive të 

të pandehurit.”  
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Pastaj shprehet në lidhje me statistikat që ka dërguar, referuar edhe dokumenteve të 

dërguara nga kancelarja e gjykatës, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, dhe propozimi në 

fakt për këtë tregues, sipas projektraportit të vlerësimit që ju kam përcjellë, ka qenë që 

vlerësimi të ishte me 8 pikë nga 10 që janë maksimalja. 

Pas kundërshtimeve të paraqitura nga gjyqtarja dhe analizës së realizuar me burimet 

e vlerësimit, në fakt, duke marrë në konsideratë edhe çështjet që i janë caktuar për gjykim 

gjatë muajit dhjetor, referuar raportit për Realizimin e aftësive profesionale, hartuar nga 

Inspektorati i KLD-së, në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar, rezulton që është 

deklaruar se gjatë tre viteve të fundit janë caktuar gjithsej 322 çështje gjyqësore, 219 nga të 

cilat në shkallë të parë dhe 103 në shkallë të dytë, dhe ka përfunduar 174 çështje gjyqësore.  

Pasi është konstatuar se rendimenti i përllogaritur në raportin e hartuar nga 

Inspektorati i KLD-së ka mospërputhje me të dhënat statistikore për çështjet e caktuara 

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

bazë të të dhënave statistikore të administruara në dosjen e rivlerësimit, në projektraportin e 

vlerësimit është analizuar rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore duke iu referuar 

vendimeve me nr. 47 prot., datë 24.01.2017 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda dhe 

nr. 125 prot., datë 20.01.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, të 

administruara në faqet 42 dhe 44 të dosjes së vlerësimit. Të dhënat statistikore të 

administruara në dosjen e rivlerësimit nuk japin një informacion të plotë lidhur me datën e 

regjistrimit të çështjeve në gjykata apo datën në të cilën i ka kaluar çështja për gjykim 

gjyqtares.  

Duke marrë në analizë edhe kundërshtimet që ju përmenda dhe duke përjashtuar 

nga përllogaritja e rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore, çështjet të cilat i janë 

caktuar gjyqtares në fund të vitit, atëherë për periudhën e vlerësimit do të rezultonte se 

gjatë vitit 2013, duke hequr (nga 45 çështjet që ka përfunduar, nga 49 që i janë caktuar), 3 

çështjet që i janë caktuar në muajin dhjetor, atëherë statistikat duhet të ishin të tilla  që, do 

kishim 45 çështje të përfunduara, nga 46 të caktuara; për vitin 2014, na 76 çështje të 

përfunduara, nga 79 që i janë caktuar, duke hequr 1 çështje të caktuar në muajin dhjetor, do 

të kishim 76 çështje, nga 78 të caktuara; dhe për vitin 2015 janë përfunduar faktikisht 37 

çështje, nga 39 që i janë caktuar, duke hequr 2 të caktuara gjatë muajit dhjetor, do të kishim 
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37 çështje të përfunduara nga 37 të caktuara; ndërsa për vitin 2016 do kishim të 

përfunduara 43 çështje, nga 44 që i janë caktuar. 

Duke i rillogaritur edhe një herë, sipas statistikave të reja, rezulton që gjyqtarja {...} 

ka përfunduar 201 çështje, nga 205 çështje që i janë caktuar. Rendimenti i përfundimit të 

çështjeve gjyqësore për periudhën e plotë të vlerësimit rezulton të jetë 98%. 

Si rrjedhojë, duke iu referuar edhe Metodologjisë së pikëzimit, nuk ka ndonjë 

ndryshim sa i përket përqindjes së çështjeve të mbyllura nga ana e gjyqtares gjatë një viti 

kalendarik, kështu që nuk rezulton që të ketë ndryshim sa i përket kundërshtimeve të 

paraqitura nga gjyqtarja për këtë tregues. Prandaj propozimi mbetet i njëjtë, që gjyqtarja 

për këtë tregues të vlerësohet sa i përket kategorisë nga “93-99%”, duke u pikëzuar me 8 

pikë. Pra i qëndroj propozimit të bërë edhe pas kundërshtimeve të paraqitura nga gjyqtarja. 

Sa i përket “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, 

referuar raportit për analizimin e aftësive profesionale, hartuar nga Inspektorati dhe 

informacioneve të dërguara nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar dhe Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, referojnë të dhëna që jeni njohur, për të mos përsëritur edhe një herë 

statistikat. Kështu që, duke përllogaritur afatin e dorëzimit të vendimit të arsyetuar për 

dosjet 2 dhe 6, (ku gjyqtarja ka gjykuar çështjet në shkallë të parë), do të mbahet 

parasysh, afati 10-ditor i ankimit ndaj vendimit penal të gjykatës së shkallës së parë dhe 

për dosjet 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dhe 11 (ku gjyqtarja ka gjykuar çështjet në gjykatë apeli), do 

të mbahet parasysh afati 30-ditor i rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit. 

Duke qenë se koha mesatare e dorëzimit të vendimit të arsyetuar nga ana e 

gjyqtares për çështjet e gjykuara në shkallë të parë, është 5 ditë, ajo është dukshëm më e 

shkurtër se afati i ankimit, si dhe  koha mesatare e dorëzimit të vendimit të arsyetuar nga 

ana e gjyqtares për çështjet e gjykuara në gjykatën e apelit është 10 ditë, ajo është më e 

shkurtër se gjysma e afatit të rekursit, çka vlerësohet si një shkallë e lartë kujdesi që 

gjyqtarja ka treguar për arsyetimin në kohë të vendimeve. 

Si përfundim propozimi është që aftësia e gjyqtares për këtë tregues të konsiderohet 

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

çështjeve, duke u pikëzuar me 15 pikë. 
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Sa i përket “Aftësive të gjyqtares për të kryer procedurat gjyqësore”, fillimisht në 

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

procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, nga vëzhgimi i 10 dosjeve (çështje 

themeli me palë) të çështjeve të përzgjedhura me short, rezulton se gjyqtarja ka mbikëqyrur 

si duhet dërgimin pa vonesë të njoftimeve, njoftimet janë të plota dhe të qarta për palët që 

iu drejtohen.  

Në çështjet në të cilat seancat gjyqësore nuk janë çelur për shkak të mosformimit të 

trupit gjykues, rezulton që seancat vijuese të jenë planifikuar në një kohë të afërt. Në të 

gjitha rastet e tjera, shtyrjet e seancave gjyqësore kanë ndodhur për shkaqe procedurale, të 

tilla siç mund të jenë: njoftimi i mbrojtësit të zgjedhur prej të pandehurit, në respektim të të 

drejtës së të pandehurit për t’u mbrojtur në gjykim nga mbrojtësi i zgjedhur prej tij, njoftimi 

i mbrojtësit të caktuar kryesisht, shqyrtimi i kërkesës për heqje dorë nga gjykimi nga një 

prej anëtarëve të trupit gjykues, si dhe shqyrtimi i kërkesës për përjashtimin e gjyqtarit, të 

paraqitur për një nga anëtarët e trupit gjykues, apo shpallja e vendimit të arsyetuar, dhënia 

kohë palëve për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare. Në çdo rast të shtyrjes së 

seancave për shkaqe procedurale janë respektuar afatet ligjore për caktimin e seancës 

vijuese, të përcaktuara në nenin 342, paragrafi 2, të K.Pr.Penale. 

Nga përmbajtja e procesverbaleve të seancave gjyqësore, konstatohet respektimi në 

çdo rast i afatit ligjor për caktimin e seancave. 

Referuar këtij treguesi, duke analizuar të dhënat, propozoj që aftësia e gjyqtares për 

këtë tregues të vlerësohet sa i përket kategorisë “1-3 seanca dhe/ose shkallë shumë e lartë e 

aftësisë”, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Në lidhje me “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, nga vëzhgimi i dosjeve vërehet se për 10 dosjet që i përkasin çështjeve 

të themelit, janë planifikuar dhe zhvilluar brenda afatit procedural 15-ditor, të parashikuar 

nga neni 342/2 i K.Pr.Penale. Në rastin e shqyrtimit të kërkesës me objekt caktimin e masës 

së sigurimit (dosja 1), gjykata ka marrë masa efektive për të mundësuar planifikimin dhe 

zhvillimin brenda afatit ligjor të shqyrtimit, sipas nenit 249/5 të K.Pr.Penale. Seancat 

gjyqësore të zhvilluara në çështjet e vëzhguara janë dokumentuar në procesverbalin e 

seancës gjyqësore, mbajtur me sistemin e regjistrimit FTR audio, si dhe janë pasqyruar në 
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ekstraktin e mbajtur me shkrim nga sekretarja gjyqësore. Seancat gjyqësore janë zhvilluar 

në mënyrë korrekte, duke ndjekur ecurinë procedurale të gjykimit penal. 

Në përfundim, vlerësoj që aftësia e gjyqtares për këtë tregues propozoj të 

konsiderohet si “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Sa i përket “Aftësisë së gjyqtares për të administruar dosjet gjyqësore”, fillimisht në 

lidhje me “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, vërehet që të gjitha dosjet janë të 

rregullta dhe aktet janë të vendosura, njoftimet sipas rendit kronologjik, aktet e dorëzuara 

nga palët, konkluzionet e paraqitura nga prokurori, pretendimet e mbrojtjes, 

procesverbalet e seancave gjyqësore sipas datave, vendimi përfundimtar i gjykatës. 

Në përfundim vlerësoj që, aftësia e gjyqtares për këtë tregues të vlerësohet si 

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

Sa i përket “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes” gjithashtu 

vlerësohet që dokumentacioni është i plotë dhe propozimi është që aftësia e gjyqtares për 

këtë tregues të konsiderohet si “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Në përfundim të këtij treguesi, vlerësimi është në total prej 98 pikësh dhe niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Sa i përket treguesit të tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” për të 

mos përsëritur gjithmonë të njëjtat analiza sepse vlerësimi niset nga prezumimi që gjyqtari 

vlerëson normat e etikës dhe e ka angazhimin nga vlerave profesionale, nuk është 

konstatuar nga analiza e dokumentacionit që të ketë ndonjë tregues që të tregojë për ndonjë 

vlerësim më të ulët se ai maksimali, kështu që sa i përket treguesit që lidhet me angazhimin 

dhe përgjegjshmërinë në funksion, propozohet që vlerësimi të jetë si “shumë i lartë”, duke 

u pikëzuar me 35 pikë.  

Sa i përket “Shmangies së shfaqjes së pahijshme nderit dhe dinjitetit” vlerësohet që 

të pikëzohet me 40 pikë.  

Sa i përket ‘Përdorimit ose jo të gjuhës diskriminuese” nuk ka asnjë të dhënë për 

diçka të tillë dhe vlerësohet që ky tregues të vlerësohet si “shumë i lartë” duke u pikëzuar 

me 10 pikë.   
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Në lidhje me treguesin që ka të bëjë me “Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara 

të palëve për përjashtimin e gjyqtarit”, ku nuk konsiderohet diçka e tillë, duhet të vlerësohet 

si i pakonsiderueshëm duke u vlerësuar me 15 pikë. 

Në total, 100 pikë nga 100 pikë të mundshme, në nivelin e vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”.  

Sa i përket “Aftësive të komunikimit”, në lidhje me “Komunikimi i qartë dhe 

transparent”, nga tërësia e të dhënave vlerësohet që komunikimi është i kuptueshëm për 

palët dhe për pjesëmarrësit në të dhe të njëjtat aftësi rezultojnë edhe në arsyetimin e 

vendimeve përfundimtare. 

Propozimi është që aftësia e kësaj gjyqtareje për këtë tregues të vlerësohet si shumë 

e lartë, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Sa i përket treguesit të  “Respektimi i konfidencialitetit dhe parimeve të mbrojtjes 

së të dhënave personale”, nuk ka asnjë të dhënë që do të ndikonte në vlerësimin e gjyqtares, 

prandaj propozoj që aftësia e gjyqtares për këtë tregues të vlerësohet si “e lartë”, duke u 

pikëzuar me 15 pikë. 

Sa i përket “Aftësia për të bashkëpunuar me kolegët”, në lidhje me treguesin 

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

profesionale me ta”, nuk rezulton ndonjë e dhënë apo indicie për mungesë të 

bashkëpunimit, prandaj propozohet që vlerësimi të jetë si “shumë e lartë”, duke u pikëzuar 

me 15 pikë. 

Po kështu, edhe për sa i përket “Komunikimi dhe bashkëpunimi me administratën 

gjyqësore”,  nuk ka ndonjë tregues në të kundërtën, prandaj propozoj që aftësia të 

konsiderohet si “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Duke iu referuar “Gatishmërisë së gjyqtares për t’u angazhuar në veprimtari të 

tjera”, sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtares në formimin vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, referuar vërtetimit të dërguar nga 

SHM me nr. 1099 Prot., datë 31.10.2016, dhe formularit të vetëdeklarimit për aftësitë 

profesionale të gjyqtares, rezulton se ajo ka marrë pjesë në Programin e Trajnimit 

Vazhdues, dhe duke iu referuar këtyre të dhënave, propozoj që aftësia e gjyqtares për këtë 

tregues duhet të pikëzohet me 20 pikë.  
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Sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, referuar 

Metodologjisë së pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e këtij kriteri, duke marrë 

parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla, jo gjithmonë është në varësi të vullnetit të 

gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do ta fillojnë vlerësimin për këtë tregues me 3 pikë dhe 2 pikë 

do u shtohen në rast vërtetimi të angazhimit në këto veprimtari.  

Propozimi fillestar ka qenë që për këtë tregues gjyqtarja të vlerësohet me 3 pikë, për 

shkak se nuk kishte të dhëna në lidhje me angazhimin e saj për të udhëhequr magjistratët.  

Në kundërshtimet e dërguara nga gjyqtarja, në fakt ka dërguar edhe një vërtetim i 

cili nuk ndodhej fillimisht në burimet e vlerësimit që ka udhëhequr magjistratë gjatë 

periudhës 23 mars – 3 prill 2015. Në këto kushte propozoj që të ndryshohet propozimi që 

është bërë kur është përcjellë projektraporti i vlerësimit, në mënyrë që gjyqtarja të 

vlerësohet me 5 pikë, për shkak se ka paraqitur dokumentacion ku është angazhuar në 

udhëheqjen e magjistratëve. Prandaj nga propozimi fillestar propozoj që të vlerësohet për 

këtë tregues me 5 pikë. 

Sa i përket treguesit që ka të bëjë me “Angazhimin në veprimtari ndërinstitucionale 

për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me median dhe 

publikun të gjykatave”, sa i përket pjesëmarrjes në konferenca shkencore, mësimdhënie, 

fjalime publike, pjesëmarrja në aktivitete të edukimit të komunitetit apo kontribute për 

hartimin dhe ndryshimin e legjislacionit, propozimi në fakt ka qenë që për këtë tregues, 

duke qenë se sipas Metodologjisë  së pikëzimit të gjithë gjyqtarët do ta fillojnë vlerësimin 

për këtë tregues me 3 pikë dhe 2 pikë do u shtohen në rast vërtetimit të angazhimit në këto 

veprimtari, vlerësoj se për gjyqtaren {...} ky tregues duhet të pikëzohet me 3 pikë.  

Referuar kundërshtimeve të gjyqtares për këtë tregues ajo në fakt ka dërguar disa 

komunikime elektronike ku janë dërguar ftesa për bashkëpunim, i referohem këtu një e-

maili të datës 30 maj 2015 ku ka marrë ftesë për bashkëpunim për Komisionin e Posaçëm 

për Reformën në Sistemin e Drejtësisë dhe postës elektronike të datës 17 mars 2015 ftesë 

për pjesëmarrje nga Rrjeti Evropian i Këshillave Gjyqësor, ku i gjithë dokumentacioni i 

dërguar nga gjyqtarja kufizohet vetëm në këto komunikime elektronike ku nuk ka asnjë të 

dhënë që gjyqtarja të ketë dhënë një kontribut real në këtë drejtim.  
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Duke marrë parasysh edhe dokumentacionin e paraqitur nga gjyqtarja nuk më 

rezulton që të ketë ndonjë të dhënë për të ndryshuar propozimin e bërë, prandaj i qëndroj 

propozimit që gjyqtarja për këtë tregues të vlerësohet me 3 pikë. 

Sa i përket treguesit që ka të bëjë me “Publikimet ligjore akademike” nuk rezulton 

nga burimet e vlerësimit që gjyqtarja të ketë ndonjë angazhim në lidhje me këtë tregues, 

prandaj sa i përket treguesit të “Publikimeve ligjore akademike” propozoj që gjyqtarja 

duhet të vlerësohet me 0 pikë.     

Duke reflektuar ndryshimet sa i përket propozimit të bërë në vlerësimin e gjyqtares, 

nga propozimi 91 pikë që ishte bërë fillimisht, propozoj që gjyqtarja për këtë tregues të 

vlerësohet me 93 pikë, duke u vlerësuar “Shkëlqyeshëm”.  

Në përfundim, propozimet janë që për treguesin e parë “Aftësitë profesionale” 

gjyqtarja të vlerësohet me 100 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Për treguesin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtares”, gjyqtarja të vlerësohet me 

98 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, të vlerësohet me 100 

pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Sa i përket treguesit të katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” 

propozoj që të vlerësohet me 93 pikë, vlerësimi “Shkëlqyeshëm”. 

Vlerësimi i përgjithshëm 391 pikë dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit zoti Muharremaj! 

Atëherë, kalojmë në votim sipas secilit indikator apo kemi nga kolegët ndonjë 

diskutim tjetër? 

 

 Maksim Qoku: Unë do kisha diçka në lidhje me kriterin e dytë “Aftësitë 

organizative”, ndarja A, pika /ç/ “Rendimenti” sepse e kam parë që në aspektin e llogaritjet 

së rendimentit ne fokusohemi tek çështjet, tek dosjet dhe shpeshherë nuk kemi parasysh një 

marzh gabimi që mund të ndikojë, i cili realisht në çdo lloj përqindje duhet marrë parasysh. 

Marrë shkas nga fakti edhe nga vlerësimet e tjera që shpeshherë mund të na ndodhë që 
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është në cilësinë e relatorit, është në cilësinë e kryesuesit, e ka një çështje të mbetur nga 

dikush tjetër, e me radhë. Mua më duket logjike arsyetimi i gjyqtares në lidhje me faktin 

që, dhe ajo më bën më shumë përshtypje, jo vetëm përgjegjësia që e ka në lidhje me 

respektimin e standardeve për sa i përket një procesi të rregullt ligjor por dhe në faktin e një 

situate tjetër objektive që ka të bëjë me delegimin. Pra ajo thotë që në ngarkesën e punës 

duhet marrë në konsideratë fakti që ka qenë e deleguar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, 

Apelit Durrës dhe në raste të kësaj natyre që këto janë shkaqe të natyrës objektive që 

natyrisht do ndikojnë në rendimentin, dhe pastaj, tek referon tek vendimi 260 në lidhje me 

një situatë të tillë, pak a shumë (gjykoj unë), në tekstin e rregullores (vendimit) që kemi 

dashur të artikulojmë, është ideja e marrjes në konsideratë pikërisht e natyrës racionale të 

situatave të tilla që shpeshherë për natyrë objektive e çojnë gjyqtarin në uljen e rendimentit.  

Nëse këtë unë do ta perifrazoja, sepse një specialist mund ta sqaronte më mirë, si 

një marzh gabim në llogaritjen e rendimentit, logjikuar pastaj nga ato që thatë ju, për 

çështjet që u hoqën nga që vinin nga viti kalendarik në fund në dhjetor, bën të mundur që 

rendimenti të kalojë në 99%.  

Kështu që unë do propozoja që për pikën /ç/ nga 8 pikë, do propozoj mbi 99%, dhe 

t’i jepeshin 10 pikë. 

 

Brunilda Kadi: Mundem Kryetare? 

Naureda Llagami: Bruna, po! 

Brunilda Kadi: Në lidhje me ndërhyrjen që bën zoti Qoku, dua t’ju kujtoj që ne deri 

tani kemi kaluar disa gjyqtarë që i përkasin kësaj gjykate dhe ky arsyetim mendoj që duhet 

të ishte bërë për të gjithë, pra ky objektivitet, heqje, ulje ngarkese. Kështu që mendoj që 

duhet të mbajmë një standard për të gjithë gjyqtarët, ku bëhet fjalë që gjykojnë të njëjtat lloj 

çështjesh, me të njëjtën lloj ngarkese, në të njëjtën gjykatë. Kështu që, thjesht po e them 

këtë gjë dhe paraprakisht nëse do hidhet në votim, jam kundër propozimit të zotit Qoku dhe 

jam dakord me atë arsyetim që bëri relatori. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit për ndërhyrjen Bruna! 

Po, zonja Ukperaj! 
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Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Në vazhdim të diskutimit që bëri edhe zonja Kadi, përveç faktit që të njëjtin 

qëndrim kemi mbajtur tek të gjithë gjyqtarët e gjykatës së posaçme, duhet t’ju kujtoj faktin 

që gjyqtarët e gjykatës së posaçme, për shkak të kompleksitetit të çështjeve që kanë, 

gjykojnë një numër shumë të vogël çështjes, krahasuar me të gjithë gjyqtarët e tjerë të 

apeleve. Që ne të rrisim pikëzimin e gjyqtarit për shkak të shkallës së aftësisë, sipas 

Metodologjisë e kemi përcaktuar një kriter që ai të paktën duhet të ketë gjykuar 50% më 

shumë se standardi minimal, që në rastin e gjyqtarëve të gjykatës së posaçme nuk 

kapërcehet. Është më i vogël madje se standardi minimal. Për këtë gjë e justifikon sigurisht 

kompleksiteti i çështjeve dhe prurja e çështjeve të reja në këto gjykata.  

Ajo që thotë zoti Qoku lidhur me çështjet e shqyrtuara për delegim, çështjet e 

shqyrtuara për delegim janë pjesë e çështjeve të llogaritura, pra nuk është se ato janë 

anashkaluar. Kur është analizuar rendimenti dhe është bërë përllogaritja, janë marrë të 

gjitha çështjet e caktuara si relatore dhe njëkohësisht të gjitha çështjet që ka gjykuar si 

relatore edhe në çështjet e deleguara.    

Prandaj jam dakord edhe unë me qëndrimin që mban relatori i çështjes lidhur me 

pikëzimin e gjyqtares. 98 pikë e ka çuar relatori edhe pas rillogaritjeve të bëra pas 

kundërshtimeve të gjyqtares. Është një tregues shumë i mirë, por nuk është mbi 99% për të 

marrë vlerësimin maksimal 10 pikë. 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit zonja Ukperaj! 

Pra kemi të bëjmë me faktin e standardit të vlerësimit të të gjithë këtyre gjyqtarëve 

në përllogaritjen e rendimentit të çështjeve. 

 

Erjon Muharremaj: Nëse mund të them edhe diçka zonja Kryetare? 

Naureda Llagami: Patjetër! 

Erjon Muharremaj: Nuk do të përsëris asgjë nga argumentet shumë të sakta që 

dhanë koleget e Komisionit. 

Desha t’i referohem edhe Metodologjisë së pikëzimit, ku shprehemi në lidhje me 

rendimentin e përfundimit të çështjeve si raport midis çështjeve të përfunduara nga 
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gjyqtari, pavarësisht kohës së caktimit të tyre. E megjithatë, në reflektim edhe të ndërhyrjes 

që kishte bërë vetë gjyqtarja, unë iu referova gjatë raportimit që bëra që i kemi hequr 

çështjet e caktuara gjatë muajit dhjetor. Pra kemi bërë maksimumin e mundshëm për të 

marrë parasysh edhe natyrën e kompleksitetit të çështjeve që gjyqtarja ka shqyrtuar dhe 

pamundësinë objektive që t’i mbyllë çështjet brenda muajit dhjetor, pavarësisht se 

Metodologjia thotë “pavarësisht kohës së caktimit të tyre”. Pavarësisht kësaj 

ripërllogaritjeje të rendimentit, nuk e kalon rendimentin prej 99% në mënyrë që të marrë 

vlerësimin maksimal. Prandaj dhe i qëndrova propozimit të bërë duke mos reflektuar 

ndonjë ndryshim, duke iu referuar statistikave. Faleminderit!  

    

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Nga kolegët ndonjë diskutim mbi këtë çështje? 

Nëse jo, atëherë kalojmë në propozimet e bëra, fillimisht nga relatori, më pas nga 

zoti Qoku dhe më pas në tërësi të gjithë raportin. 

Siç referoi, relatori pranon që në indikatorin që ka të bëjë me “Aftësitë personale 

dhe angazhimi profesional”, në pikën “Disponueshmëria e gjyqtares për të udhëhequr 

kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e tyre”, të shtohen dy 

pikë. Pra nga vlerësimi i bërë nga relatori, pasi ka marrë në konsideratë kundërshtimet e 

bëra nga kandidatja, nga 3, të bëhet 5. 

Jemi dakord me propozimin?  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

I shtohen pikët, dhe nga 91 pikë, ky indikator kalon në 93 pikë. 

Kalojmë në propozimin e dytë të bërë nga zoti Qoku, sipas së cilës, në indikatorin 

që ka të bëjë me “Aftësinë organizative të gjyqtares”, të shtohen tek “Rendimenti i 

përfundimit të çështjeve”, nga 8 pikë, të bëhet 10 pikë. 

Jemi dakord me propozimin e bërë nga zoti Qoku? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër, me arsyetimin që nuk duhet të cenojmë standardet me 

gjyqtarët e tjerë sepse nuk e kemi bërë me gjyqtarët e tjerë.  

Dritan Hallunaj: Kundër, me arsyetimin e ruajtjes së standardeve.  

Ilir Toska: Kundër, me të njëjtin arsyetim. 

Alban Toro: Kundër, me të njëjtin arsyetim. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër, me arsyetimin që bëra gjatë parashtrimit. 

Brikena Ukperaj: Kundër, me arsyetimin që bëra.  

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

Kalojmë në miratimin në tërësi të të gjithë raportit. 

Fillojmë me indikatorin e parë “Aftësitë profesionale të gjyqtares”, niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, pikët totale 100. 

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. 

Kalojmë tek “Aftësitë organizative të gjyqtares”, niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”, pikët totale 98. (Fillimisht zonja Llagami i referohet tabelës së përcjellë 

nga Komisioni me nivel vlerësimi “shumë mirë”, i cili rezulton të jetë lapsus.) 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

profesionale”, pikët totale 100, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Kalojmë tek indikatori tjetër që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional” që pas propozimit të bërë nga relatori, pikët totale janë 93 dhe niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë në tërësi miratimin e raportit për të gjithë komponentët që i kemi 

“Shkëlqyeshëm” dhe gjithsej 391 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, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional 

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

vlerësuar atë si më poshtë: 
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Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

   

 

* * * 

(Pika 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 01.03.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, përgatitur nga relatore znj. Brunilda Kadi.  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:30 

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019”, përgatitur nga relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

 Naureda Llagami: Vazhdojmë me pikën tjetër të rendit të ditës që ka të bëjë me 

vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019. Për më shumë detaje, 

fjalën ia jap zonjës Kadi e cila do na bëjë një prezantim shkurtimisht lidhur me raportin e 

vlerësimit. 

 

 Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

 Unë kërkoj dhe mirëkuptimin tuaj për shkak të disa kushteve jo shumë optimale që 

kam, jam duke marrë pjesë nga shtëpia. 

 Do përpiqem të jem shkurt dhe do ndalem tek momentet që kanë rëndësi. Ju jeni 

njohur shumë herët me proejktraportin e vlerësimit, raportin analitik dhe kundërshtimet e 

gjyqtares, kështu që unë do ndalem tek konkluzionet dhe tek kundërshtimet e gjyqtares, për 

të cilat unë si relator kam edhe propozime ndryshe nga projektvlerësimi. 

 Janë kryer të gjitha procedurat. Gjyqtarja është njoftuar dhe ka kundërshtuar brenda 

afateve.  

 Në lidhje me propozimin që bëhet nga ana ime si relatore për grupin e “Aftësive 

profesionale të gjyqtares”, nga ana ime si relator është bërë propozimi që të vlerësohet në 
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nivelin “Shkëlqyeshëm”, me 97 pikë, ku për të 5 treguesit, përveç treguesit “Qartësia, 

konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, është bërë vlerësimi maksimal, “shumë i lartë”, 

ndërsa për këtë kriter, nga ana ime si vlerësues është vlerësuar një nivel më poshtë nivelit 

shumë të lartë, në atë “mbi mesatar” duke u pikëzuar me 12 pikë, për arsye që ju i keni të 

njohura dhe i keni me shkrim, po kështu edhe gjyqtarja. 

 Në këtë pikë, gjyqtarja ka kundërshtuar dhe thelbi i kundërshtimit të saj është që 

sipas vlerësimit të gjyqtares kjo konsideratë e relatorit është e lidhur vetëm me një vendim 

të vetëm dhe ajo jep një lloj justifikimi pse është kjo situatë e mënyrës së të shkruarit, por 

që mbasi u konsultova me vendimet të cilat janë marrë dhe janë këqyrur nga ana e grupit të 

vlerësuesve, më rezulton që e njëjta situatë është pak a shumë në të gjitha vendimet. Kështu 

që në lidhje me këtë kundërshtim, unë si relator nuk vij me propozim të ndryshëm. I 

qëndroj asaj që është në projektvlerësim. 

  Për sa i përket grupkriterit të “Aftësive organizative”, gjyqtarja është vlerësuar në 

total “Shkëlqyeshëm” me 92 pikë. Për të gjithë treguesit është vlerësuar maksimalisht, 

përveç “Rendimentit të përfundimit të çështjeve”, ku sipas statistikave rendimenti i 

përfundimit të çështjeve sipas Metodologjisë (nuk ka kuptim të ndalem, se është e njohur 

për të gjithë) del 92.68%, që sipas Metodologjisë ajo duhej të pikëzohej në nivelin mesatar, 

me 6 pikë. Nga ana ime si relator, duke pasur parasysh ato kundërshtime që nga ana e 

gjyqtares në fakt janë bërë thjesht në parim, nuk është se janë sjellë prova konkrete për një 

çështje që duhet të përjashtohet nga kjo analizë statistikash, i është paradhënë një nivel më 

lart seç i takon sipas Metodologjisë sepse siç e shikoni është më pak se 93%, kështu që 

mendoj se është ezauruar kundërshtimi i gjyqtares nga ana ime si relator sepse paraprakisht 

i është dhënë një nivel më lart, duke e pikëzuar me 8 pikë. Pra edhe për këtë tregues, unë si 

relator nuk kam propozim për të rritur më shumë sesa kaq, sepse vlerësoj që është rritur. 

 Treguesi tjetër ku i janë ulur pikët bën fjalë për “Numrin mesatar të seancave 

gjyqësore”, që sipas statistikave ka dalë 4.45 dhe sipas Metodologjisë pikëzimi është dhënë 

në atë që ju e keni përpara tek projektvlerësimi që është 9 pikë niveli mesatar. Në këtë 

tregues kemi tre nënnivele. Ky projektvlerësim është bërë dhe është dërguar prej meje 

shumë herët, përpara se Këshilli të mbante qëndrimin lidhur me analizën që do t’i bënim 

dosjeve që ne kemi marrë me short dhe i kemi këqyrur dhe ajo situatë që na del tëk këto 
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dosje, ne do ta projektojmë edhe tek të gjithë statistikat, dhe mbasi janë analizuar nga ana 

ime, mbi bazën më vonë edhe të kundërshtimeve të gjyqtares por edhe pa kundërshtimet e 

saj, nga ana ime si relatore do bëheshe propozimi për këtë tregues. Vlerësoj që mbasi të 

hiqen të gjitha ato seanca joproduktive të cilat nuk janë shkaktuar për faj të gjyqtares, duke 

këqyrur dosjet që ne i kemi burim vlerësimi, vlerësoj që ky numër mesatar del poshtë tre 

seancave dhe ky tregues duhet të pikëzohet në nivelin maksimal “shumë e lartë” dhe nga 9 

pikë të shkojë 15 pikë. 

 Për treguesin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, s’do ndalem. 

Gjyqtari prezumohet që është në maksimumin e etikës dhe angazhimit ndaj vlerave 

profesionale. Nuk ka rezultuar nga burimet e vlerësimit asnjë e dhënë që të cenojë këtë 

prezumim. Kështu që nga ana ime është propozuar niveli “Shkëlqyeshëm”, me pikët 

maksimale 100. 

 Për sa i përket grupkriterit të fundit “Aftësitë personale dhe angazhimin 

profesional”, gjyqtarja është vlerësuar “Shkëlqyeshëm” me 93 pikë, duke zbritur nga 100 

pikët maksimale 5 pikët e publikimeve që nuk ka asnjë të dhënë dhe gjyqtarja nuk ka 

kundërshtuar për këtë tregues dhe tek treguesi i parafundit “Pjesëmarrja e magjistratit në 

veprimtari ndërinstitucionale”, ku sipas Metodologjisë merr 3 pikë dhe 2 pikë do i merrte 

nëse do kishte të dhëna. Nuk ka të dhëna dhe as nuk ka kundërshtuar gjyqtarja.  

Në total, vlerësimi i gjyqtares, ndryshe nga vlerësimi që ju keni marrë me shkrim, 

mbas propozimit që unë bëj vetëm për treguesin e “Numrit mesatar të seancave”, shkon në 

“Shkëlqyeshëm” për të gjithë treguesit, “Shkëlqyeshëm” aftësia e përgjithshme dhe numri i 

pikëve nga 92 “Aftësitë organizative”, shkon në 98 dhe vlerësimi i përgjithshëm nga 382, 

shkon në 388. Ky është propozimi im si relator. 

Nëse ka pyetje. Besoj është e kuptueshme për të gjithë, edhe kundërshtimet e 

gjyqtares që i keni me shkrim të gjithë përpara. Kështu që nëse keni pyetje/diskutime, unë 

kaq kisha. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit znj. Kadi! 

Përpara se të kalojmë në votim propozimin e bërë nga vetë relatorja mbi 

reflektimin, gjetjet e raportit dhe kundërshtimet e bëra nga kandidatja, por edhe standardet 
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e Këshillit të mbajtura gjatë procesit të vlerësimeve të bëra për të gjithë kandidatët, unë do 

doja të ftoja kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim konkret të ndonjë indikatori apo treguesi. 

Nëse jo, kalojmë në votim. 

Kalojmë fillimisht me votimin e kriterit që ndryshon me propozim të vetë relatores, 

i cili ka të bëjë me kriterin e aftësisë së gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore, ku 

relatorja propozon nga 9 pikë, duke parë ecurinë e standardeve që kemi mbajtur në të gjithë 

kandidatët e tjerë, propozon që të shkojë në 15 pikë. Jemi dakord me këtë propozim:  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, kalojmë në secilin tregues.  

Fillojmë me treguesin e parë “Aftësitë profesionale”, niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”, 97 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 
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Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri i dytë “Aftësitë organizative”, pas miratimit të pikëve, nga 92 

pikë, kemi kaluar në 98 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Jemi dakord? 

Brunilda Kadi: Mos u bë një lapsus në fillim?  

U rritën pikët tek kriteri “2Ba”, tek “Numri mesatar i seancave”. 

Dakord. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek treguesi tjetër “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale”, 

pikët totale 100, 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. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek treguesi i fundit që ka të bëjë me “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional”, pikët totale propozuar nga relatorja 93 pikë dhe niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Dakord.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Në total kemi miratuar 388 pikë dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Jemi 

dakord. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Dakord.   

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

   

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.03.2021) 

 

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

shqyrtimit të kërkesës së dorëheqjes të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit 

Durrës, z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatori Alban Toro). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:30 

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) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për pezullimin e shqyrtimit të kërkesës së dorëheqjes të 

magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Durrës, z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relatori Alban Toro). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e fundit të rendit të ditës, e cila ka të bëjë 

me pezullimin e shqyrtimit të kërkesës së dorëheqjes të magjistratit për gjyqtarin e 

Gjykatës së Apelit Durrës, z. {...}, e cila do të relatohet nga zoti Toro. 

  

 Alban Toro: Faleminderit!  

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 18.01.2021 është depozituar një 

kërkesë nga gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, z. {...}, nëpërmjet të cilës ai ka 

parashtruar dorëheqjen e tij nga statusi i magjistratit.  

Nga motivimi që i ka bërë kësaj dorëheqjeje ka parashtruar faktin e vuajtjes së 

dënimit penal të cilin po e kryen sipas vendimit Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke kërkuar shqyrtimin e kërkesës së 

parevokueshme të tij. 
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Në vijim ju kam parashtruar karrierën që ai ka ndjekur pranë sistemit gjyqësor 

deri në momentin kur me vendimin e datës 29.10.2020 të Gjykatës së Shkallës së Parë 

për Krimet e Rënda, është deklaruar fajtor dhe dënuar me burgim për veprën penale të 

“korrupsionit aktiv të gjyqtarit, prokurorit dhe funksionareve të tjerë të drejtësisë”, 

parashikuar nga neni 319 i Kodit Penal, dënim për të cilin është urdhëruar më pas 

pezullimi i ekzekutimit për një afat prove prej katër vjetësh.  

Paralelisht me këtë procedim penal është nisur edhe një procedim disiplinor nga 

ILD-së, i cili me vendimin e datës 17.01.2018 ka vendosur fillimin e hetimit disiplinor 

ndaj gjyqtarëve {...}, {...} dhe {...} të Gjykatës së Apelit Durrës për shkelje të rënda të 

etikës gjyqësore të parashikuar nga neni 140 pika 2 shkronja “a” e Kushtetutës. 

Në këtë kuadër i jemi drejtuar këtij Inspektorati për t’u njohur me ecurinë e këtij 

procesi dhe në përgjigje të kërkesë sonë ILD ka informuar se me vendimin e datës 

24.02.2021, ka vendosur: 

1. Vazhdimin e hetimit disiplinor të pezulluar me vendimin e datës 20.03.2018, 

ndaj magjistratëve {...}, {...} dhe {,,,} të Gjykatës së Apelit Durrës për shkelje të rënda të 

etikës gjyqësore të parashikuar nga neni 140 pika 2 shkronja “a” të Kushtetutës. 

2. Ndryshimin e objektit të hetimit disiplinor të filluar me vendimin e datës 

17.01.2018 ndaj magjistratëve {...}, {...} dhe {...} të Gjykatës së Apelit Durrës nga 

shkelje të rënda të etikës gjyqësore të parashikuar nga neni 140 pika 2 shkronja “a” e 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në shkeljen disiplinore për shkak të kryerjes së 

një krimi për të cilin secili magjistrat është dënuar me vendim të formës së prerë, të 

parashikuar në nenin 140 pika 2 shkronja “b” i Kushtetutës dhe neni 104 pika 3 e ligjit nr. 

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

ndryshuar, etj. 

Në këtë kuadër, bazuar në nenin 64, 65 dhe në mënyrë të veçantë të nenit 139 i 

cili limiton dorëheqjen e magjistratit, pra dorëheqja e magjistratit nuk ndalon fillimin ose 

vazhdimin e procedimit disiplinor, i kam propozuar Këshillit, njëkohësisht Komisionit, 

pezullimin e shqyrtimit të kërkesës së dorëheqjes të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i 

Gjykatës së Apelit Durrës, deri në përfundim të hetimit dhe procedimit disiplinor nëse do 
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ketë një të tillë. Në këtë kuadër kam përgatitur edhe projektin, në dispozitivin e të cilit ju 

do të gjeni dhe ju sugjerohet të miratoni: 

1. Pezullimin e shqyrtimit të kërkesës së dorëheqjes të magjistratit z. {...}, gjyqtar 

i Gjykatës së Apelit Durrës, deri në përfundim të hetimit dhe/ose procedimit disiplinor. 

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

Apelit, bashkë me vendimin përfundimtar. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet z. {...} dhe Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim nga kolegët mbi aktin e propozuar? 

 

Brunilda Kadi: Po, unë kam diçka Kryetare! 

Naureda Llagami: Po, zonja Kadi!  

Brunilda Kadi: Atëherë, siç kam mbajtur qëndrim edhe në raste të ngjashme, 

mendoj që nuk ka kuptim e gjithë kjo. Nuk mund të pezullosh shqyrtimin e kërkesës 

sepse Këshilli nuk ka kompetencë të shqyrtojë kërkesën për dorëheqje. Është një akt 

vullneti dhe ligji thotë shprehimisht që mbaron statusi ditën e fundit të muajit pasardhës. 

E deklarojmë ne, s’e deklarojmë ne, unë mendoj që sot gjyqtari nuk ka më status gjyqtari 

sipas ligjit. Diskutimi që vazhdon apo s’vazhdon diskutimi, ligji e thotë qartë që vazhdon 

procedimi, por nuk thotë që i vazhdon edhe statusi. Thjesht ju ftoj të ndryshoni qëndrimin 

sepse mendoni çfarë bëhet sot me gjyqtarin. Nuk ka të drejtë të bëjë asnjë lloj pune, duke 

pasur status gjyqtari sepse përveçse ka privilegje, ai status ka edhe shumë përgjegjësi. E 

vetmja gjë që i lejohet atij është mësimdhënia, edhe kjo me vendimin e Këshillit, por atij 

askush nuk i afron as t’i japë mësim, për situatën që është. Nuk mundet që ta bëjë as këtë 

aktivitet. 

Kështu që situata, më falni për gjuhën e rëndë që do përdor, është absurde. Nuk 

mund të pezullosh dorëheqjen. Qoftë edhe në marrëdhënie të tjera, aq më tepër për një 
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gjyqtar t’i thuash: “Jo, - ti nuk do ikësh, do vazhdosh të kesh status gjyqtari”. Çfarëdo lloj 

qoftë arsyetimi më mbrapa, për mua është pa kuptim. Kështu që unë po deklaroj që jam 

kundër këtij propozimi. Mendoj që sot zoti {...} nuk është më gjyqtar, nuk ka më status 

gjyqtari sepse kështu ia thotë ligji dhe Këshilli nuk ka asnjë kompetencë të thotë të marrë 

apo mos të marrë në shqyrtim kërkesën, thjesht është në deklarues për të tretët. Kjo është 

kompetencë e Këshillit. Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi për qëndrimin e shprehur. 

Ndonjë qëndrim tjetër? 

Nëse jo, atëherë kalojmë në votimin e projekt-aktit.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord, duke mbajtur të njëjtin qëndrim si edhe në raste të tjera 

analoge. Faleminderit!  

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Pro. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Pezullimin e shqyrtimit të kërkesës së dorëheqjes të 

magjistratit z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Apelit Durrës, deri në përfundim të hetimit 

dhe/ose procedimit disiplinor. 

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

Apelit, bashkë me vendimin përfundimtar. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet z. {...} dhe Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 01.03.2021 (Pika 3) 
 

 

37 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

Me kaq përfundojmë edhe mbledhjen për sot. 

Thjesht për t’ju njoftuar që lidhur me çështjet që kemi për caktim gjyqtarësh, 

mbledhja do zhvillohet nesër në orën 12:00 shorti dhe të enjten më pas, vazhdojmë me 

mbledhjen e radhës që kemi të programuar. 

Faleminderit!  

Ditë të mbarë! 

 

 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


