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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 17.03.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së ILD-së për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, 

me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë (Vazhdim nga seanca e datës 

11.03.2021). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 09:30 

dhe mbaroi në orën 10:07. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu gjatë momentit të shpalljes së vendimmarrjes, nëpërmjet 

platformës dhe në sallë:  

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. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë (në sallë). 

6. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë (në sallë). 

7. Ardian Visha, Avokati i magjistrates (në sallë). 

8. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

9. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

10. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

11. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së ILD-së për fillimin e 

procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Krujë (Vazhdim nga seanca e datës 11.03.2021). 

 

 Shënim: Fillimi i çështjes së rendit të ditës zhvillohet vetëm në prezencë të 

anëtarëve, deri në momentin kur palët futen në sallë për të marrë dijeni rreth 

vendimmarrjes së Këshillit. 

   

 (Ftohen që të futen në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur 

Metani, magjistratja zonja {...} dhe avokati i magjistrates, z. Ardian Visha.) 
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 Hapet seanca dëgjimore në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, për shkak të fillimit nga ILD të procedimit disiplinor 

ndaj saj, depozituar në Këshill më datë 10.12.2020. 

 Verifikohet prezenca e palëve. 

 Prezent janë Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani; magjistratja {...} dhe 

avokati Ardian Visha. 

 Në seancën e fundit, në përfundimin e paraqitjeve të konkluzioneve përfundimtare 

nga ana e palëve, Këshilli caktoi datën 17.03.2021 për shpalljen e vendimit.  

Këshilli, pasi dëgjoi  dhe vlerësoi me kujdes rrethanat e çështjes dhe qëndrimet që 

kanë pasur palët në këtë procedim, vendosi: 

Pranimin e kërkesës së ILD;  

Shkarkimin nga detyra të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Krujë;  

Pezullimin e përfitimit të pagës në masën 50% si dhe të përfitimeve të tjera të 

magjistratit derisa vendimi të marrë formë të prerë;  

Kundër vendimit lejohet ankim, sipas ligjit, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit 

pranë Gjykatës Kushtetuese, afati i të cilit fillon nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të 

arsyetuar. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

(Dalin nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani, 

magjistratja zonja {...} dhe avokati i magjistrates, z. Ardian Visha.) 

 

* * * 

(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 17.03.2021) 

 

Pika 2 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 gjyqtares {...}”, (relator z. Erjon Muharremaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:45 

dhe mbaroi në orën 12:24. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtares {...}”, (relator z. Erjon Muharremaj). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje edhe një herë. 

 Po rifillojmë mbledhjen plenare për çështjet që kemi në shqyrtim. 

 Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përveç zonjës 

Kadi e cila është në pamundësi objektive për të qenë prezent për arsye shëndetësore. 

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës janë 6 çështje. 

 Çështja e parë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik 

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}”. 

 Çështja e dytë 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 “Për vlerësimin etik 

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}”. 

 Çështja e katërt ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik 

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

 Çështja e pestë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e 

pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për 

periudhën prill – korrik 2021”. 

 Së fundi janë miratimi i procesverbaleve me datat konkrete. 

 Jemi dakord me rendin e ditës? 

 (Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

 Nëse nuk kemi kundërshtime për rendin e ditës, kalojmë tek çështja e parë. 

  

Fjala i jepet zotit Muharremaj si relator i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

profesional për gradimin, të gjyqtares {...}.  

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Siç jeni në dijeni, nga materialet që keni parë dhe projektraporti i vlerësimit për 

vitet 2013-2016 për gradimin e gjyqtares {...}, është ndjekur procedura që tashmë është e 

njohur. Janë shqyrtuar të gjitha burimet e vlerësimit për vlerësimin e gjyqtares dhe 

përcaktimin e shkallës së aftësisë së saj, duke iu referuar edhe faktit që gjyqtarja ka 

kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar. Pas vlerësimit të aftësive profesionale, Këshillat 

vijojnë me vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve, në referim të nenit 171 të 

ligjit për Statusin, kështu që analizat 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 sa i përket qëllimit të identifikimit të 

gjyqtarëve që kanë arritur nivelin kualifikues të vlerësimit të aftësive të tyre profesionale, 

dhe Këshilli vijon me gradimin e gjyqtares. 

Theksoj që për periudhën 2013-2016, gjyqtarja {...} ka ushtruar detyrën e 

gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë për periudhën deri në datë 14 korrik 

2015 dhe nga kjo periudhë deri në fund të vlerësimit të vitit 2016 është caktuar në detyrën 
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e gjyqtares në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda. Kështu që, nga dosjet e 

përzgjedhura, një prej vendimeve i përket kësaj periudhe, pra vendim që është dhënë në 

Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda (sot aktualisht Gjykata e Posaçme e 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), ndërsa dosjet e tjera janë 

përzgjedhur nga vendimet e dhëna në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë. 

Pas shqyrtimit të gjithë burimeve të vlerësimit, po kaloj tek propozimet që kam 

bërë në cilësinë e relatorit sa i përket treguesve të përcaktuar në ligj. 

Filloj me treguesin e parë që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale të gjyqtares”, 

dhe sa i përket “Njohurive ligjore”, konkretisht “Aftësisë për të identifikuar natyrën e 

çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, propozoj që shkalla e 

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

 Sa i përket “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, propozoj 

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

Sa i përket “Arsyetimit ligjor” dhe konkretisht nëntreguesit “Qartësia, konciziteti 

dhe kuptueshmëria e vendimit”, në fakt konstatohet nga shumica e vendimeve që ka në 

fakt disa mangësi sa i përket mungesës së zbatimit të saktë të rregullave të drejtshkrimit. 

Me përjashtim të një prej vendimeve të analizuara, në asnjë prej vendimeve të tjera nuk 

përdoren shkronjat /ë/ dhe /ç/. Prandaj për këtë nëntregues propozoj që aftësitë e 

gjyqtares të vlerësohen “mbi mesatare”, duke u pikëzuar me 12 pikë. 

Sa i përket “Strukturës së qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, 

propozoj që aftësitë e gjyqtares të vlerësohen si “shumë të larta” duke u pikëzuar me 10 

pikë. 

Ndërsa sa i përket “Cilësisë së analizës dhe e argumentimit logjik”, propozoj që të 

vlerësohet aftësia si “shumë e lartë”, me 25 pikë.  

Në total, për këtë tregues të parë, totali i pikëve është 97 pikë dhe niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Sa i përket treguesit të dytë “Aftësive organizative të gjyqtares”, në lidhje me 

“Aftësinë për të përballuar ngarkesën në punë”, nëntreguesi “Respektimi i afateve 

ligjore”, propozoj që shkalla e aftësisë të konsiderohet se i përket kategorisë “nga 0-

10%”, duke u vlerësuar me 15 pikë. 
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Sa i përket nëntreguesit tjetër “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, sipas 

statistikave evidentohet që 4 nga 13 vendime, janë jashtë afatit, duke u konsideruar që, 

nga pikëpamja matematikore, të bie në fashën rreth 30%. Por duke u analizuar shkaqet në 

hollësi dhe duke iu referuar shkaqeve që kanë ndikuar në kohëzgjatjen e gjykimit tej 

standardit dhe veprimeve procedurale të kryera nga ana e gjyqtares për të menaxhuar 

ecurinë e çështjeve, në cilësinë e relatorit vlerësoj se vonesat në shqyrtim nuk kanë 

ndodhur për shkak të mosmarrjes së masave nga ana e gjyqtares. Prandaj, në lidhje me 

pikëzimin e këtij treguesi, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit dhe të analizës, lidhur me afatin e gjykimit të çështjeve për të cilat zbatohet 

standardi minimal kohor, dhe shkaqeve që ndikojnë në kohëzgjatjen e gjykimit, duke 

vlerësuar që shkaqet nuk rezultojnë në asnjë rast të jenë përgjegjësi e gjyqtares por kanë 

ndodhur për shkaqe objektive që lidhen me ecurinë e procesit, respektimin e të drejtave të 

palëve, njoftimin e tyre, etj., vlerësoj se ky tregues duhet të pikëzohet në një nivel më 

lart, pra në rastin konkret, shkalla e aftësisë për këtë nëntregues të vlerësohet “mbi 10-

20%”, duke u pikëzuar me 4 pikë.    

Në lidhje me nëntreguesin e “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, 

vlerësoj se kjo është më e shkurtër se standardi për shumicën e kategorive të çështjeve 

dhe duhet të pikëzohet me 4 pikë.  

Në lidhje me nëntreguesin “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, 

merret i mirëqenë rendimenti i përcaktuar në raportin e rivlerësimit kalimtar që është 

88.5%, kështu duke rënë në kategorinë “mbi 87-93%” referuar Metodologjisë së 

pikëzimit, duke u pikëzuar me 6 pikë. 

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

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

çështjeve dhe propozoj që të pikëzohet me 15 pikë.  

Në lidhje me “Aftësinë e gjyqtares për të kryer procedurat gjyqësore”, sa i përket 

“Numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerjes së veprimeve të 

nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, rezulton që të jetë e 

kategorisë “1-3 seanca” dhe/ose shkallë shumë e lartë e aftësisë dhe prandaj propozoj që 

të pikëzohet me 15 pikë.  
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Sa i përket “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, kjo konsiderohet si “shumë e lartë” dhe propozoj që të pikëzohet me 

20 pikë. 

Në lidhje me “Aftësinë e gjyqtares për të administruar dosjen gjyqësore”, sa i 

përket nëntreguesit të “Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes”, konsiderohet si 

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

Në lidhje me nëntreguesin e “Saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të 

dosjes”, i gjithë dokumentacioni në dosjet e analizuara është i plotë dhe shkalla e aftësisë 

propozoj që të vlerësohet si “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Në total, sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtares”, propozoj që pikët e 

akorduara të jenë 94 pikë dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Lidhur me kriterin e tretë “Etika dhe angazhimi i vlerave profesionale”, referuar 

edhe dispozitave të ligjit dhe Metodologjisë së pikëzimit konsiderohet që të gjithë 

gjyqtarët prezumohet që janë në shkallë të lartë të etikës dhe angazhimit të vlerave 

profesionale”, përveç rasteve nëse ka tregues për të kundërtën. 

Sa i përket “Etikës në punë”, nëntreguesi i parë në lidhje me “Angazhimin dhe 

përgjegjshmërinë në funksion” konsiderohet e shkallës si “shumë e lartë” dhe propozoj të 

pikëzohet me 35 pikë.  

Sa i përket “Integritetit të gjyqtares”, “Shmangia e shfaqjes së pahijshme, nderi 

dhe dinjiteti”, nuk ka asnjë tregues që të ekzistojë ndonjë dyshim për të kundërtën, 

prandaj shkalla e vlerësimit konsiderohet si “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 40 pikë.   

Në lidhje me “Paanësinë e gjyqtares”, nëntreguesit “Përdorimi ose jo i gjuhës 

diskriminuese”, nuk ka asnjë tregues për të sinjalizuar ndonjë përdorim të gjuhës 

diskriminuese, prandaj aftësia duhet të konsiderohet si “shumë e lartë” dhe të pikëzohet 

me 10 pikë.  

Sa i përket “Numrit tejet të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtares” një numër i tillë konsiderohet si i pakonsiderueshëm duke u 

propozuar që të pikëzohet me 15 pikë. 

Në total, në mungesë të ndonjë treguesi që të hidhte ndonjë dyshim në lidhje me 

etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale të gjyqtares, propozoj që pikët të 

akordohen të plota, pra 100 pikë dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.03.2021 (Pika 2) 

10 

Sa i përket kriterit të “Aftësive personale dhe angazhimi profesional”, në lidhje 

me treguesin e parë që ka të bëjë me “Aftësitë e komunikimit”, nëntreguesin 

“Komunikimi i qartë dhe transparent...” rezulton që aftësitë e gjyqtares të jenë shumë të 

larta dhe prandaj propozoj që të akordohen 25 pikë. 

Sa i përket “Respektimi i konfidencialitetit dhe të mbrojtjes së të dhënave 

personale”, shkalla e aftësisë është “e lartë” dhe propozoj që të pikëzohet me 15 pikë, 

duke iu referuar Metodologjisë së pikëzimit. 

Sa i përket “Aftësisë për të bashkëpunuar” dhe nëntreguesit “Komunikimi dhe 

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

ta” konsiderohet si “shumë e lartë” dhe propozohet që të pikëzohet me 15 pikë. 

Në lidhje me “Komunikimin dhe bashkëpunimin me administratën gjyqësore” 

sërish shkalla e aftësisë është “shumë e lartë” dhe propozohet që të pikëzohet me 10 pikë. 

Në lidhje me “Gatishmërinë e gjyqtares për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, 

për sa i përket “Pjesëmarrjes së tij në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, nr. i ditëve është në fashën nga “15-

120 ditë” dhe prandaj propozohet vlerësimi me 20 pikë. 

Në lidhje me nëntreguesin e “Disponueshmërisë së gjyqtares për të udhëhequr 

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

qenë që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në varësi të vullnetit të 

gjyqtarit, përderisa nuk ka të dhëna në dosje për angazhimin e gjyqtares në një aktivitet të 

tillë, sipas Metodologjisë së pikëzimit, propozoj që të pikëzohet me 3 pikë.  

Në lidhje me nëntreguesin tjetër “Angazhimi i gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për 

marrëdhëniet me median dhe publikun të gjykatave”, sërish nuk ka të dhëna, prandaj 

referuar Metodologjisë së pikëzimit propozoj të pikëzohet me 3 pikë.  

Sa i përket nënkriterit të fundit “Publikimet ligjore akademike”, nuk ka të dhëna 

për publikime ligjore apo akademike të gjyqtares dhe referuar Metodologjisë së pikëzimit 

propozoj që të pikëzohet me 0 pikë. 

Në përfundim, duke përmbledhur të gjitha pikët që propozohen të akordohen për 

këtë kriter, propozoj që të pikëzohet me 91 pikë dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  
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Referuar propozimit përfundimtar për nivelin e vlerësimit për çdo kriter, sa i 

përket kriterit të “Aftësive profesionale të gjyqtares”, propozohet dhënia e 97 pikëve, 

niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Në lidhje me “Aftësitë organizative të gjyqtares” propozohet akordimi i 94 pikëve 

dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Në lidhje me “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale” propozohet 

akordimi i 100 pikëve dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.   

Në lidhje me “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” propozohet 

akordimi i 91 pikëve dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Vlerësimi i përgjithshëm në total 382 pikë dhe niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”. 

Për çdo pyetje që mund të keni në lidhje me propozimet për vlerësimin e 

gjyqtares, jam i hapur për çdo ndërhyrje nga ana e kolegëve. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Ftoj kolegët për diskutim lidhur me projekt-aktin. 

(Anëtarët nuk kanë diskutime.) 

 

Fillojmë me votimin për secilin kriter. “Aftësitë profesionale të gjyqtares”. 

Propozimi i ardhur nga relatori është niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, pikët totale 97. 

Jemi dakord? 

Maksim Qoku: 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 në kriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtares”. Propozimi i 

relatorit është niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, pikët totale 94.  

Maksim Qoku: 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 kriterin e tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”. Pikët 

totale 100, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: 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 fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”, pikët totale 91. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Në total niveli i vlerësimit për magjistraten është “Shkëlqyeshëm” me 382 pikë. 

Jemi dakord? 

Maksim Qoku: 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: 

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. 
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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 17.03.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, (relator z. Erjon Muharremaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:45 

dhe mbaroi në orën 12:24. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019”, (relator z. Erjon Muharremaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e dytë që ka të bëjë me vlerësimin etik 

dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019. Relator është sërish zoti Muharremaj. 

  

Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Për të mos përsëritur parashtresën që bëra në diskutimin e pikës së mëparshme të 

rendit të ditës, përgjatë gjithë periudhës së vlerësimit të vitit 2019 gjyqtarja {...} ka 

ushtruar detyrën e gjyqtares pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Po kaloj direkt tek propozimet për pikëzimin e gjyqtares sipas kritereve të 

vlerësimit. 

Në lidhje me “Aftësitë profesionale të gjyqtares”, dhe sa i përket treguesit të 

“Njohurive ligjore”, konkretisht “Aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e 

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, propozoj që shkalla e aftësisë të vlerësohet si 

“shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 
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 Në lidhje me “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, propozoj 

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

Në lidhje me “Arsyetimit ligjor” dhe konkretisht nëntreguesit “Qartësia, 

konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, shkalla e aftësisë propozoj që të jetë si 

“shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Sa i përket “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar e vendimit”, 

vlerësoj që propozoj që shkalla e aftësisë është “shumë të larta” dhe propozoj të 

pikëzohet me 10 pikë. 

Në lidhje me “Cilësinë e analizës dhe e argumentimit logjik”, propozoj që shkalla 

e aftësisë të konsiderohet si “shumë e lartë”, dhe të pikëzohet me 25 pikë.  

Në total, për këtë kriter, propozoj që të akordohen pikët e plota 100 pikë dhe 

niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Në lidhje me “Aftësive organizative të gjyqtares”, sa i përket treguesit “Aftësinë 

për të përballuar ngarkesën në punë”, nëntreguesi “Respektimi i afateve ligjore”, nga të 

dhënat statistikore del që niveli i treguesit përfshihet në fashën “nga 0-10%”, duke u 

pikëzuar me 15 pikë. 

Në lidhje me “Plotësimin e standardeve minimale kohore”, fasha e vlerësimit 

është “nga 0-10%”, duke u pikëzuar me 5 pikë.    

Sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, ajo është më e shkurtër 

ose e barabartë me standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve, prandaj propozohet që 

të pikëzohet me 5 pikë.  

Në lidhje me “Rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore”, vlerësohet që 

është në fashën “mbi 99%”, duke u pikëzuar me 10 pikë.  

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

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

çështjeve, prandaj propozohet që të pikëzohet me 15 pikë.  

Sa i përket nënkriterit që ka të bëjë me “Aftësinë e gjyqtares për të kryer 

procedurat gjyqësore”, kam reflektuar në vijim të qëndrimeve të mbajtura nga ky Këshill 

në vlerësimin edhe të gjyqtarëve të tjerë, për shkak se ky raport është hartuar që në 8 

dhjetor të vitit 2020 dhe duke iu referuar “Numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo 

çështje dhe kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre 
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joproduktive”, referuar të dhënave statistikore, propozimi që ju kam dërguar në fakt është 

që të konsiderohet kjo shkallë aftësie si “mbi 3 seanca” dhe shkallë “mesatare” e aftësisë, 

duke u pikëzuar me 9 pikë,  por në respektim edhe të parimit kushtetues për trajtimin e 

barabartë dhe diktuar nga fakti që për raste të ngjashme nuk mund të mbajmë qëndrime të 

ndryshme, i propozoj sot Këshillit, duke iu referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara 

në raportin analitik dhe numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh, 

ku përjashtuar ato pa palë kundërshtare, për kategorinë “krime” konstatohet që janë 

dashur mesatarisht 11.4 seanca për këtë kategori, ndërsa për kategorinë “seanca 

paraprake” mesatarisht 2.5 seanca dhe në total, numri mesatar i seancave gjyqësore për 

çdo kategori çështjesh nga të dhënat rezulton që të jetë 6.95 seanca. Por ajo që konsideroj 

në cilësinë e relatorit është se pavarësisht numrit të lartë të seancave në çështjet e 

kategorisë “krime”, nga ana e gjyqtares janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të 

zhvilluar dhe për ta përfunduar procesin në kohë. Ajo gjithashtu ka kryer edhe veprimet 

procedurale të nevojshme për zhvillimin e seancave efektive. Rezulton që 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 bëhet shkak për cenimin e të drejtave 

procedurale të palëve në proces. Pra për të mos e shndërruar vlerësimin e gjyqtarit thjesht 

një proces të analizës matematikore dhe për të mos e shndërruar atë në një proces 

automatik, propozimi që i bëj sot Këshillit është që në lidhje me nëntreguesin e “Numrit 

mesatar të seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerjes së veprimeve të nevojshme 

procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, të konsiderohet se kjo aftësi i përket 

shkallës “1-3 seanca” dhe/ose shkallë “shumë e lartë” e aftësisë dhe nga 9 pikë që ka 

qenë propozimi fillestar, propozoj që të pikëzohet me 15 pikë. 

Sa i përket nëntreguesit tjetër “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale 

për organizimin e procesit gjyqësor”, konsideroj se aftësia është “shumë e lartë” dhe 

propozoj që të pikëzohet me 20 pikë. 

Në lidhje me “Aftësinë e gjyqtares për të administruar dosjen gjyqësore”, sa i 

përket “Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes”, shkalla e aftësisë është “shumë e 

lartë”, dhe propozoj që të pikëzohet me 5 pikë.  
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Sa i përket “Saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes”, vlerësoj se 

aftësia është “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Në përfundim, në dallim nga propozimi fillestar, sa i përket “Aftësive 

organizative të gjyqtares”, që ishte për 94 pikë, propozoj që pikëzimi për këtë kriter të 

jetë 100 pikë,  duke u vlerësuar “Shkëlqyeshëm”. 

Në lidhje me kriterin e tretë “Etika dhe angazhimi i vlerave profesionale”, sërish, 

duke u nisur nga prezumimi që të gjithë gjyqtarët posedojnë etikën dhe angazhimin ndaj 

vlerave profesionale. 

Sa i përket “Etikës në punë”, nënkriterit “Angazhimi dhe përgjegjshmëria në 

funksion” konsiderohet e shkallës si “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 35 pikë.  

Sa i përket “Integritetit të gjyqtares”, në lidhje me “Shmangia e shfaqjes së 

pahijshme, nderi dhe dinjiteti”, vlerësoj që kjo është “shumë e lartë” dhe propozoj që të 

pikëzohet me 40 pikë.   

Në lidhje me “Paanësinë e gjyqtares”, nëntkriterit “Përdorimi ose jo i gjuhës 

diskriminuese”, vlerësoj që aftësia është “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 10 pikë.  

Sa i përket “Numrit tejet të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtares” duke qenë që është i pakonsiderueshëm, propozoj që të 

pikëzohet me 15 pikë. 

Sa i përket kriterit të tretë “Etikës dhe angazhimi i vlerave profesionale” propozoj 

që t’i akordohen gjyqtares 100 pikë duke u vlerësuar në nivelin “Shkëlqyeshëm”. 

Në lidhje me kriterin e katërt “Aftësive personale dhe angazhimi profesional”, sa i 

përket “Aftësive të komunikimit”, nëntreguesin “Komunikimi i qartë dhe transparent...” 

vlerësoj që shkalla e aftësisë është “shumë e lartë” dhe propozoj të pikëzohet me 25 pikë. 

Në lidhje me “Respektimin e konfidencialitetit dhe të mbrojtjes së të dhënave 

personale”, aftësisë është “e lartë” dhe propozoj që të pikëzohet me 15 pikë. 

Sa i përket “Aftësisë për të bashkëpunuar” dhe nënkriteri “Komunikimi dhe 

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

ta” aftësia është “shumë e lartë” dhe propozoj që të pikëzohet me 15 pikë. 

Në lidhje me “Komunikimin dhe bashkëpunimin me administratën gjyqësore” 

sërish shkalla e aftësisë është “shumë e lartë” dhe propozoj që të pikëzohet me 10 pikë. 
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Në lidhje me “Gatishmërinë e gjyqtares për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, 

për sa i përket “Pjesëmarrjes së tij në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, konsiderohet se është në fashën nga 

“4-40 ditë” dhe prandaj propozoj të pikëzohet me 20 pikë. 

Në lidhje me nëntreguesin e “Disponueshmërisë së gjyqtares për të udhëhequr 

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

njëjta situatë që përshkrova edhe në vlerësimin e periudhës 2013-2016, në kushtet kur 

nuk ka të dhëna për disponueshmërinë e gjyqtares, pavarësisht se kjo nuk varet gjithmonë 

nga vullneti i saj, por duke iu referuar Metodologjisë së pikëzimit duke qenë që nuk ka të 

dhëna, propozoj që të pikëzohet me 3 pikë.  

Edhe për nëntreguesin tjetër “Angazhimi i gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për 

marrëdhëniet me median dhe publikun të gjykatave”, në kushtet kur nuk ka të dhëna, 

propozoj që të akordohen 3 pikë.  

Sa i përket “Publikimeve ligjore akademike”, sërish në kushtet kur nuk ka të 

dhëna, propozoj që të pikëzohet me 0 pikë. 

Në total, sa i përket kriterit të katërt të “Aftësive personale dhe angazhimi 

profesional” propozoj që të akordohen 91 pikë duke u vlerësuar “Shkëlqyeshëm”. 

Duke reflektuar edhe propozimin për ndryshimin e pikëzimit nga 94, në 100 për 

treguesin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtares”, për vlerësimin e përgjithshëm i 

propozoj sot Këshillit që në vend të 385 pikëve që ishte propozimi i parë, t’i akordohen 

391 pikë, dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Sa i përket rekomandimeve, rekomandoj që gjyqtarja {...}, mund të angazhohet 

edhe më shumë sa i përket përmirësimit të aftësive të saj organizative dhe të mbajë në 

konsideratë angazhimin e saj të vazhdueshëm në aktivitete për trajnimin e gjyqtarëve, 

pjesëmarrje në veprimtari ndërinstitucionale si dhe në fushën e publikimeve ligjore dhe 

akademike, me qëllim ndarjen e përvojave profesionale dhe dhënien e kontributit edhe në 

këto fusha. Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi raportin. 
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(Anëtarët nuk kanë diskutime.) 

Nëse jo, kalojmë në votimin e secilit kriter. 

“Aftësive profesionale të gjyqtares”, pikët totale 100, niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: 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. 

“Aftësitë organizative të gjyqtares” relatori propozon niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”, pikët totale 94.  

Erjon Muharremaj: Më falni, zonja Kryetare! 

94 pikë ishte propozimi fillestar. Ndërsa sot, në reflektim të qëndrimeve të 

mbajtura nga Këshilli në vlerësimin e gjyqtarëve të tjerë, përderisa kemi mbajtur 

qëndrimin që nuk mund të jetë vlerësimi thjesht si një reflektim i statistikave 

matematikore, propozimi i sotëm është që të vlerësohet në këtë tregues me 100 pikë. 

Naureda Llagami: Propozimi i relatorit është që t’i shtohen 6 pikë, duke qenë që 

ky është standardi që kemi pasur me magjistratët e tjerë dhe nga 94 të shkojë në 100 pikë 

dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri i tretë “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale” 

propozohet 100 pikëve dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Jemi dakord?   

Maksim Qoku: 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. 

“Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, pikët totale 91 dhe niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Maksim Qoku: 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. 

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit për gjyqtaren është “Shkëlqyeshëm” dhe pikët 

totale 391 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: 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. 

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

të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

  

* * * 

(Pika 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 17.03.2021) 

 

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 gjyqtares {...}”, (relatore znj. 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 10:45 

dhe mbaroi në orën 12:24. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtares {...}”, (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër e cila ka të bëjë me vlerësimin etik 

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}. Ky raport do të relatohet nga zonja Brikena 

Ukperaj.  

  

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Nuk do ndalem në mënyrë të veçantë në procedurë sepse tashmë ne e kemi 

relatuar edhe në vlerësime të tjera. 

Zonja {...} është konfirmuar me vendim të formës së prerë nga organet e 

rivlerësimit. Dosja është përcjellë në Këshill, është administruar dhe mbi të ka filluar 

procedura e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi. 
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Gjatë gjithë procedurës, komunikimi me gjyqtaren është bërë në adresën e saj 

elektronike për të cilën ajo ka dhënë pëlqimin dhe gjyqtarja ka shprehur mendim për të 

gjitha çështjet për të cilat asaj i janë kërkuar shpjegime qoftë në aspektin procedural, 

ashtu edhe në pjesën tjetër, pasi është njohur me projektraportin e vlerësimit.  

Gjyqtarja është njohur me projektraportin e vlerësimit dhe brenda afatit 

procedural nuk ka patur kundërshtime, nuk ka patur prova për të paraqitur dhe nuk ka 

kërkuar të dëgjohet në seancë dëgjimore. Kështu që në relatimin në vijim të 

projektraportit të vlerësimit, do t’i referohem të gjitha konstatimeve të gjetjeve, mbi të 

cilat unë si relatore propozoj pikëzimin. 

Në këtë projektraport gjenden të përshkruara të gjitha burimet e vlerësimit sipas 

dy kategorive: kategoria e parë janë burimet e vlerësimit që janë marrë gjatë procesit të 

rivlerësimit dhe kategoria e dytë përbëhet nga burimet e vlerësimit të marra rishtazi. 

Në kuadër të burimeve të vlerësimit që kanë qenë pjesë e dosjes së rivlerësimit 

është bërë një hetim i thelluar lidhur me të dhëna nga burimet arkivore të KLD-së, të cilat 

vetëm thjesht referohen në raportin analitik. Ka patur vetëm një ankesë të gjyqtares gjatë 

periudhës së rivlerësimit, por kjo ankesë, pasi është trajtuar nga ish-Inspektorati i KLD-së 

është vendosur për arkivimin e saj me arsyetimin sepse pretendimet mund të zgjidheshin 

nëpërmjet mjeteve të ankimit ndaj vendimit gjyqësor. Në këtë kuadër, nga ky vendim nuk 

rezultojnë të dhëna që mund të analizoheshin apo vlerësoheshin në drejtim të cenimit të 

etikës apo që mund të përdoreshin në vlerësimin e aftësive profesionale të gjyqtares, pasi 

pretendimet janë vlerësuar se përbëjnë shkaqe ankimi ndaj vendimit gjyqësor, të cilat 

kanë qenë kompetencë e gjykatave më të larta.  

Gjithashtu, gjatë procesit të rivlerësimit, në dosjen e vlerësimit ka patur vendime 

të administruara për shkak të ankesave ose edhe kryesisht të marra nga organet e 

rivlerësimit, të cilat në këtë rast, periudhën e rivlerësimit e kanë shtrirë përtej vitit 2013 

sepse në dosjen e rivlerësimit ka patur një vendim të vitit 2007, i cili ka qenë jashtë 

periudhës 2013-2016, por që në kuadër të këtij vendimi, nga organet e rivlerësimit është 

bërë një hetim administrativ, në përfundim të së cilit është përfunduar që shpjegimet e 

dhëna nga subjekti kanë qenë bindëse dhe nuk rezultonin indicie që mund të ngrinin 

dyshime për paaftësi profesionale apo cilësi që cenonin figurën e magjistratit. Në mënyrë 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.03.2021 (Pika 4) 

28 

të detajuar, në projektraport, shpjegohen faktet dhe rrethanat e çështjes dhe arsyetimi që 

ka bërë Komisioni. 

Një vendim tjetër që është administruar gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar i 

përkiste periudhës 2013-2016, është vendimi i datës 16.09.2015 që ka të bëjë me një 

çështje për “Kundërshtim i vendimit të mosfillimit të procedimit penal ...” por edhe ky 

vendim është hetuar dhe është konkluduar se nuk ekzistojnë indicie për vlerësim 

profesional të subjektit.  

Në mënyrë të detajuar në projektraport gjenden të përshkruara në mënyrë 

analitike të gjitha të dhënat e dosjeve të marra gjatë procedurës së shortit, për të cilën 

gjyqtarja nuk ka patur pretendime. Në përfundim të përshkrimit të secilës dosje janë edhe 

disa konkluzione të cilat në mënyrë të përgjithshme shprehin mënyrën se si prej gjyqtares 

është administruar i gjithë procesi gjyqësor, që nga momenti i regjistrimit të çështjes deri 

në momentin e shpalljes së vendimit. 

Lidhur me analizën e të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit: 

Për sa i përket kriterit të parë që ka të bëjë me analizën profesionale të gjyqtares, 

treguesi i parë është “Njohuritë ligjore” dhe nëntreguesi  “Aftësia për të identifikuar 

natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”. 

Nga analiza e burimeve të vlerësimit për këtë tregues rezulton se të gjitha 

vendimet gjyqësore burim vlerësimi në rastin konkret, ndahen në dy grupe kryesore (për 

shkak të lëndës) sepse e gjithë periudha 2013-2016 ka qenë e ndarë në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan dhe në ish-Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, prandaj 

dhe duke patur dy kategori të ndryshme çështjesh (civile familjare dhe penale), 

përshkrimi i fakteve të çështjes është bërë në mënyrë të veçantë për secilën kategori në 

projektraportin e vlerësimit.  

Për sa i përket çështjeve civile-familjare, gjyqtarja përcakton dhe përshkruan në 

mënyrë të përmbledhur faktet e çështjes në pjesën e parë të arsyetimit të vendimit, duke 

integruar edhe provat mbi të cilat kanë rezultuar të provuara faktet konkrete. 

Ndërkohë që edhe në çështjet penale, në të gjitha vendimet e analizuara, referuar 

natyrës së gjykimit apo llojit të gjykimit të zhvilluar (gjykim i zakonshëm ose i 

shkurtuar), gjyqtarja i ka kushtuar rëndësi specifike përcaktimit të fakteve të çështjes dhe 

përshkrimit në mënyrë të detajuar të tyre në një ose disa pjesë të arsyetimit të vendimit, 
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në varësi të kompleksitetit të faktit penal apo volumit të rrethanave të faktit të cilat 

determinojnë edhe mënyrën e paraqitjes dhe analizimit të tyre. 

Karakteristikë e gjyqtares në çështjet komplekse dhe me disa fakte penale për disa 

të pandehur është renditja në një paragraf përmbyllës të analizës në mënyrë të 

përmbledhur e fakteve specifike që kanë rezultuar të provuara duke i renditur ato, çka i 

jep qartësi konkluzionit të gjykatës në lidhje me faktin penal në çështje të cilat përfshijnë 

disa episode ose disa fakte penale njëkohësisht, të cilat qëndrojnë të veçuar nga njëri – 

tjetri.  

Lidhur me identifikimin e natyrës së çështjes, në të gjitha vendimet e analizuara 

rezulton referuar edhe objektit të gjykimit dhe analiza e faktit penal ose civil, pavarësisht 

se nuk është përcaktuar në mënyrë të shprehur nga gjyqtarja në të gjitha vendimet, natyra 

e çështjes arrin të identifikohet.  

Identifikimi dhe përshkrimi i qartë dhe i saktë i faktit juridik prej saj, sjell si 

pasojë përcaktimin e  saktë të marrëdhënies juridike për shkak të së cilës ka lindur 

mosmarrëveshja midis palëve. 

Në drejtim të përcaktimit të ligjit të zbatueshëm -  Në këtë drejtim, referuar 

burimeve të vlerësimit, rezulton se në të gjitha vendimet, gjyqtarja identifikon qartë ligjin 

e zbatueshëm, citon në disa raste dispozita të ligjit material ose procedural, por në mënyrë 

të kufizuar dhe vetëm në raste kur citimi i tyre i shërben analizës ligjore të dispozitës. 

Në vendimet civile gjyqtarja identifikon dhe referon drejtpërdrejt në pjesën hyrëse 

të vendimit, pas bazës ligjore të padisë, nenet 41 dhe 51 të K.Pr.C lidhur me vlerësimin 

për juridiksionin dhe kompetencën e gjykatës. 

Sa i përket ligjit material të zbatueshëm, në të gjitha çështjet me objekt zgjidhje 

martese gjyqtarja identifikon si ligj të zbatueshëm nenin 132 të Kodit të Familjes dhe 

nenet 146, 158, e vijues të Kodit të Familjes, në lidhje me pasojat e zgjidhjes së martesës. 

Në vendimet penale, gjyqtarja i ka kushtuar rëndësi identifikimit, referimit dhe 

analizës së ligjit të zbatueshëm, procedural dhe material, në vendin e duhur të pjesës 

arsyetuese dhe në shërbim të analizës ligjore të çështjes.  

Sa i përket aspektit të evidentimit të konfliktit të normave, në vendimet e 

analizuara nuk rezulton të jetë evidentuar ndonjë rast i konfliktit të normave me karakter 

procedural ose material, por në një vendim, gjyqtarja analizon konfliktin “në dukje” të 
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neneve 333/a dhe 334/1 të Kodit Penal në raport me njëri tjetrin si dhe me rrethanën 

cilësuese të veprës penale të  parashikuar nga neni 283/a/2 i Kodit Penal, në analizës së të 

cilave gjyqtarja ka arritur në konkluzionin se zbatimi i këtyre bëhet njëkohësisht. 

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

vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja 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, duke evidentuar edhe konfliktin “në 

dukje” të normave, në rastet kur ka qenë e nevojshme, prandaj prej meje si relatore është 

vlerësuar se duhet të pikëzohet me shkallë shumë të lartë aftësie, që i përket pikëzimi 25 

pikë. 

Për sa i përket “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, në 

vendimet e analizuara, ka një ndryshim thelbësor mbi mënyrën dhe masën e interpretimit 

të normave ligjore në raport me kategorinë e çështjeve (civile-familjare dhe penale) dhe 

për këtë arsye, burimet e vlerësimit, për efekt të matjes së këtij treguesi, janë analizuar 

më vete. 

Në vendimet civile-familjare, përgjithësisht në vendimet e analizuara, normat 

ligjore të Kodit të Familjes apo ligjit “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, 

citohen ose referohen, duke u zbatuar drejtpërdrejt mbi faktet, pa u shoqëruar me një 

interpretim të pavarur të tyre. Kryesisht, nenet përkatëse të Kodit të Familjes janë 

referuar dhe zbatuar drejtpërdrejt, duke mbështetur konkluzionin e arritur nga gjyqtarja 

në lidhje me faktin, pa iu nënshtruar analizës ligjore të tyre. 

Ndërsa në vendimet penale të analizuara, ndryshe nga ato civilet gjyqtarja 

interpreton normën përkatëse të K.Penal në mënyrë abstrakte, duke dhënë kuptimin e saj 

dhe duke evidentuar dhe analizuar elementët e figurës së veprës penale konkrete, 

posaçërisht: formën e kryerjes së veprës, qëllimin, rrethanat cilësuese, kuptimin dhe 

zbatimin e neneve të pjesës së përgjithshme dhe pjesës së posaçme, etj.  

Gjyqtarja i ka kushtuar rëndësi, vetëm në vendimet penale të analizuara, 

interpretimit të normës, jo vetëm sa i përket zgjidhjes në themel të çështjes, por edhe për 

sa i përket zgjidhjes së situatave procedurale në rastin e kërkimit të palëve për mënyrën e 

marrjes apo vlerësimit të provave (në mënyrë të detajuar shpjegohen në raport). 
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Në lidhje me  zbatimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës, gjyqtarja ka 

respektuar elementet e procesit të rregullt ligjor dhe të drejtat e palëve, duke iu krijuar 

atyre mundësi të marrin pjesë personalisht në gjykim, të dëgjohen, të kërkojnë marrjen e 

provave, të debatojnë mbi provat, të kenë asistencën e mbrojtësit dhe të psikologut në 

rastin e të pandehurve të mitur, etj. 

Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, 

rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe 

material penal,  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. Kjo lloj analize nuk ka të 

njëjtën shkallë kujdesi në çështjet civile, ku gjyqtarja kryesisht referon dhe aplikon 

drejtpërdrejt ligjin mbi faktet e provuara në gjykim, duke i lidhur ato me konkluzionet e 

arritura, por nuk ndalet në interpretimin e ligjit dhe dhënien e arsyeve konkrete për 

mënyrën e zbatimit të tij mbi faktet e çështjes. 

Bazuar në këtë vlerësim, në cilësinë e relatores propozoj që aftësia e gjyqtares në 

treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” duhet të vlerësohet në 

“mbi mesatare” dhe jo maksimal, duke u vlerësuar me 20 pikë. Ky konkluzion bazohet në 

analizën e metodologjisë së përgjithshme të punës së gjyqtares në drejtim të këtij 

treguesi, duke analizuar të gjitha llojet e çështjeve të përzgjedhura, pa i dhënë peshë dhe 

rëndësi të veçantë asnjërës prej tyre. 

Lidhur me “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, përgjithësisht 

gjuha e përdorur nga gjyqtarja në komunikimin me palët gjatë gjykimit,  në aktet 

procedurale të dosjeve të analizuara dhe vendimet përfundimtare, është në çdo rast e 

thjeshtë, e drejtpërdrejtë, e qartë për palët në proces, si dhe për lexuesin e akteve.  

Referimi i parimeve të së drejtës në gjuhën latine, është shoqëruar me dhënien e 

kuptimit të tyre në gjuhën shqipe, duke mos krijuar paqartësi lidhur me kuptimin e tyre. 

Janë respektuar rregullat gramatikore dhe ato të sintaksës në formimin e fjalive 

dhe fjalëve, duke i bërë aktet të qarta dhe të shkruara në mënyrë korrekte.  

Por mënyra e organizimit dhe shprehjes së mendimit në arsyetimin e vendimeve, 

kryesisht në çështjet penale me fakt kompleks dhe disa të pandehur, vështirëson 
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kuptueshmërinë e arsyetimit të vendimit, sikurse është konstatuar edhe në raportin 

analitik të rivlerësimit (pra është konstatuar edhe gjatë procesit të vetting-ut. Rrjedha 

logjike e arsyetimit ndërpritet herë pas herë me rikthim në fakte apo argumente të lexuara 

më parë, me përsëritje të panevojshme që zbehin cilësinë e analizës, edhe pse ajo 

ekziston. Për këtë arsye kam propozuar që aftësia e gjyqtares të vlerësohet “mbi 

mesatare” me 12 pikë. 

Referuar “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar e vendimit”, nga 

burimet e vlerësimit rezulton që se gjyqtarja për këtë tregues ka aftësi shumë të larta në 

ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirëorganizuar 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, orienton drejt 

dhe saktë lexuesin lidhur me përmbajtjen e tyre. (Referuar sa më sipër, shkalla e aftësisë 

së gjyqtares në treguesin “struktura e qëndrueshme dhe e mirë organizuar e vendimit” 

vlerësohet “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 10 pikë.) 

Lidhur me “Cilësinë e analizës dhe e argumentimit logjik”, burimet e vlerësimit, 

referuar kategorisë dhe objektit të mosmarrëveshjes apo çështjes së trajtuar, lidhur me 

cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, paraqesin karakteristika të ndryshme sa i 

përket vendimeve civile-familjare dhe atyre penale. 

Në vendimet penale, gjyqtarja tregon kujdes në analizimin e plotë dhe të qartë të 

faktit penal, analizon në mënyrë të detajuar dhe logjike provat, duke i integruar ato me 

analizën ligjore të dispozitave të zbatueshme, si në lidhje me aspektet procedurale ashtu 

edhe në raport me kualifikimin ligjor të faktit penal. Karakteristikë e gjyqtares është 

analiza e qartë dhe e plotë e faktit, shoqëruar me analizën e plotë të provave dhe 

veçanërisht përcaktimin e vlerës provuese të tyre, në veçanti dhe në tërësi. 

Ndërkohë që në vendimet civile nuk evidentohet e njëjta shkallë analize dhe 

argumentimi logjik. Komponenti analitik bazohet kryesisht në konkluzionin mbi 

zgjidhjen e çështjes, pa analizë të konkretizuar, pse fakte të caktuara çojnë në këtë 

përfundim ligjor. Edhe pse konceptet ligjore evidentohen, ato jo gjithmonë analizohen në 

raport me faktet e provuara e marrëdhënien shkak-pasojë. Gjyqtarja bën një analize të 

përmbledhur dhe të përgjithshme lidhur me arsyet e vlerësimit të saj për kërkimet objekt 
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padie në raport me ligjin e zbatueshëm, por kjo analizë jo gjithmonë është e konkretizuar 

në raport me faktet e provuara në gjykim. 

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

pretendimeve të palëve, në vendimet penale të analizuara, ato janë pjesë e integruar e 

vendimit gjyqësor. 

Ndërsa për sa i përket vendimeve civile, pretendimet e palëve janë integruar në 

përmbajtje të vendimit dhe kanë marrë përgjigje në arsyetim, por jo në çdo rast këto 

pretendime, të cilat kanë qenë thelbësore për zgjidhjen e çështjes, janë analizuar në 

mënyrë specifike dhe të plotë. Në një rast, lidhur me kërkimin e paditësit për lënien e 

njërit nga fëmijët e mitur për rritje dhe edukim, gjyqtarja argumenton në mënyrë të 

përgjithshme shkaqet që kanë ndikuar në vlerësimin e saj për lënien e të dy fëmijëve për 

rritje dhe edukim nënës së paditur, por nuk ka bërë pjesë të arsyetimit të vendimit, 

analizën e pretendimit të paditësit, edhe pse pretendimi i tij lidhet me një kërkim 

thelbësor objekt padie. 

Përfundimisht, referuar këtij treguesi, në tërësi, në vendimet penale të analizuara, 

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 interpretim të pavarur të ligjit si dhe qëndrime të 

praktikës gjyqësore, duke u integruar në mënyrë të natyrshme dhe në masën e duhur në 

arsyetim. Ndikim cilësor në arsyetimin e vendimeve penale është edhe referimi dhe 

interpretimi i normave të akteve të së drejtës ndërkombëtare, për të mbështetur 

interpretimin mbi kuptimin e dispozitave të ndryshme të legjislacionit vendas dhe për të 

mbështetur argumentet lidhur me konkluzionin për zbatimin e tyre mbi faktin konkret. 

Ndërkohë, në vendimet civile të analizuara, gjyqtarja nuk ka treguar të njëjtën shkallë 

kujdesi ne drejtim të analizës dhe argumentimit logjik. Procesi analitik i vlerësimit të 

provave, analizës së marrëdhënies shkak-pasojë si dhe zbatimit të dispozitave ligjore mbi 

faktet e provuara, në çështjet civile, evidenton dukshëm një shkallë të ndryshme aftësie të 

gjyqtares në lidhje me këtë tregues. 
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Për këtë arsye, shkalla e aftësisë së gjyqtares në këtë tregues, prej meje si relatore 

është vlerësuar “mbi mesatare” duke e pikëzuar me 20 pikë. Ky konkluzion bazohet në 

analizën e metodologjisë së përgjithshme të punës së gjyqtares në drejtim të këtij 

treguesi, duke analizuar të gjitha llojet e çështjeve të përzgjedhura, pa i dhënë peshë dhe 

rëndësi të veçantë asnjërës prej tyre. 

Për sa i përket kriterit të parë, propozimi im si relatore është që shkalla e aftësisë 

së gjyqtares duhet të vlerësohet në nivelin “ Shumë mirë” me 87 pikë.  

Për sa i përket “Aftësive organizative”, “Aftësia për të përballuar ngarkesën në 

punë”, nëntreguesi “Respektimi i afateve ligjore” – në projektraport evidentohen në 

mënyrë analitike të gjitha llojet e çështjeve për të cilat parashikohen afate ligjore, duhet të 

kemi parasysh që në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit 

të gjyqtarit, referuar formatit të statistikave të administruara, gjatë procesit të rivlerësimit 

kalimtar, 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 do të behët duke iu referuar 11 çështjeve të përzgjedhura me short 

për vlerësim dhe 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtarja. Referuar këtyre vendimeve 

ka rezultuar që vetëm dy çështje kanë qenë nga ato për të cilat parashikohet afat ligjor 

dhe të dyja çështjet janë përfunduar brenda këtyre afateve, prandaj gjyqtarja, prej meje si 

relatore, propozoj që të pikëzohet me 15 pikë, pasi nuk ka asnjë çështje të shqyrtuar 

jashtë afatit ligjor.   

 

Në lidhje me “Plotësimin e standardeve minimale kohore”, vlen i njëjti arsyetim 

për sa i përket të dhënave burimore statistikore që ne kemi, duke iu referuar në tërësi 

kohëzgjatjes së gjykimit për 12 çështjet për të cilat zbatohen standardet minimale kohore, 

duke qenë se ky standard është respektuar nga gjyqtarja për të gjitha kategoritë e 

çështjeve që i përkasin çështjeve të analizuara, kam vlerësuar që edhe për këtë tregues ajo 

duhet të pikëzohet me pikët maksimale, 5 pikë. 

Sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, është analizuar e 

veçantë për të dy kategoritë e çështjeve. 

Për kategorinë e çështjeve “penale krime”, koha mesatare e çështjeve ka rezultuar 

të jetë rreth 4 muaj e 5 ditë, brenda standardit minimal kohor të përcaktuar. Ndërsa për 
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ato familjare ka rezultuar të jetë rreth 2 muaj e 18 ditë edhe kjo brenda standardit të 

përcaktuar. Për këtë arsye edhe për këtë tregues është vlerësuar maksimalisht me 5 pikë.  

 Referuar “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, nga tabelat me të 

dhënat statistikore për efekt të gradimit nuk administrohen të dhëna për numrin e 

çështjeve të caktuara për çdo vit kalendarik, për të mundësuar ri llogaritjen e rendimentit 

të përfundimit të çështjeve. Për këtë arsye, është pranuar përllogaritja që është bërë gjatë 

procesit të rivlerësimit dhe është marrë i mirëqenë rendimenti 95%. Gjyqtarja nuk ka 

paraqitur kundërshtime lidhur me rendimentin. Për këtë arsye, duke qenë se nuk ka të 

dhëna të tjera që unë si relatore të rillogaris rendimentin apo të justifikoj shkallën e 

aftësisë së gjyqtares që mund të çonte në një pikëzim më të lartë, është pikëzuar me 8 

pikë, pikëzim që përkon sipas Metodologjisë me një rendiment 95%. 

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

gjitha vendimet gjyqësore janë të arsyetuara me një afat kohor nga 2-5 ditë, pra është një 

afat shumë i shkurtër. Për këtë arsye, duke marrë parasysh që kjo është një shkallë shumë 

e lartë kujdesi e treguar nga gjyqtarja, kam propozuar që duhet të pikëzohet me 15 pikë, 

pasi është shumë e shkurtër afati procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve. 

 Lidhur me “Aftësinë e gjyqtares për të kryer procedurat gjyqësore”, treguesi 

“Numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerjes së veprimeve të 

nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, sipas Metodologjisë së 

pikëzimit, treguesi i numrit të seancave për çështje bëhet pjesë e vlerësimit etik dhe 

profesional kur statistikat mundësohen në rrugë elektronike. Nëse kjo nuk është e 

mundur, ky tregues për vlerësimin dhe zvarritjen e gjykimeve, identifikohet dhe 

vlerësohet vetëm për çështjet e zgjedhura me short. 

Nga 11 çështjet e përzgjedhura për vlerësim, 10 prej tyre kanë qenë çështje me 

palë kundërshtare, nga të cilat 2 i përkasin kategorisë “krime” dhe 8 i përkasin kategorisë 

“familjare”. 

Lidhur me numrin e seancave gjyqësore, duke përjashtuar seancat përgatitore ose 

të pajtimit, rezulton si më poshtë: 

Për kategorinë krime, numri i seancave gjyqësore ka qenë 2.5 seanca, ndërkohë që 

për kategorinë “familjare me palë kundërshtare” ka qenë 2.25 seanca. Pra kemi një numër 

seancash më të vogël se 3 dhe nga ana tjetër, nga ana e gjyqtares janë kryer të gjitha 
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veprimet për shmangien e seancave produktive. Shkalla e kujdesit është shumë e lartë, 

prandaj propozoj që të vlerësohet edhe për këtë tregues me 15 pikë. 

Lidhur me “Kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka 

treguar shkallë shumë të lartë aftësie në këtë tregues, evidentuar në korrektësinë e 

planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke 

respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat 

proceduralë të gjykimit penal ose civil, në seancat e pajtimit, përgatitore dhe ato 

gjyqësore të zhvilluara. Për këtë arsye kam propozuar që të pikëzohet me 20 pikë. 

Në lidhje me “Aftësinë e gjyqtares për të administruar dosjen gjyqësore”, sa i 

përket “Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes”, renditja e akteve, pavarësisht 

rregullit të ndjekur, herë sipas atij kronologjik dhe herë sipas atij logjik, në të gjitha 

dosjet, nuk vështirëson aksesin në dosje dhe i bën ato lehtësisht të shfrytëzueshme nga 

gjykata më e lartë apo lexuesi, prandaj kam propozuar që të vlerësohet shkalla e aftësisë 

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

Lidhur me “Saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes”, në të gjitha 

dosjet e vëzhguara në të cilat ndodhen aktet e hartuara nga gjykata, nuk konstatohet 

ndonjë mungesë dokumentacioni apo prani e akteve dhe dokumenteve që nuk i përkasin 

çështjes konkrete. Për këtë arsye edhe për këtë tregues kam propozuar që të pikëzohet me 

10 pikë, që i përket shkallës “shumë të lartë” të aftësisë.  

Përfundimisht për “Aftësitë organizative” kam propozuar që niveli i vlerësimit të 

jetë “Shkëlqyeshëm” dhe pikët totale 98.  

Sa i përket “Etika në punë dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, sa i përket 

“Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion” ka propozuar të pikëzohet me 35 pikë, 

duke qenë se shkalla e aftësisë së gjyqtares për provat dhe burimet e vlerësimit që kemi 

është “shumë e lartë”, ndërkohë që nuk ka pasur masa disiplinore dhe të gjitha ankesat 

janë arkivuar për efekt që e kam relatuar edhe më herët, pra janë pretendimet që mund të 

zgjidhen vetëm në rrugë ankimi dhe që nuk lidhen me etikën në punë dhe angazhimin në 

funksion të gjyqtares. 

Sa i përket “Integritetit të gjyqtares”, bazuar në parimin e prezumimit që u 

analizua edhe nga relatori z. Muharremaj, edhe unë për të njëjtat shkaqe, kam vlerësuar 
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që shkalla e aftësisë së gjyqtares është “shumë e lartë” dhe për këtë arsye duhet të 

pikëzohet me 40 pikë. Nga vendimi i KPK-së por edhe nga raporti i ILDKPKI-së që është 

pjesë e këtij vendimi, nuk janë konstatuar të dhëna që mund të merren dhe të analizohen 

në drejtim të integritetit të gjyqtares.    

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

rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja në asnjë rast 

nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese, në mënyrë të drejtpërdrejte ose të tërthortë, në 

komunikimin  me subjektet e procedimit ose përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej 

saj. Për këto arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të 

aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese, dhe kam propozuar për t’u 

pikëzuar me 10 pikë. 

Me pikët maksimale propozoj të vlerësojë edhe sa i përket treguesit “Numrit tejet 

të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtares”, pra si numri i 

kërkesave që ka qenë vetëm një, dhe është i pakonsiderueshëm.  

Sa i përket “Etikës dhe angazhimi i vlerave profesionale” kam propozuar nivelin e 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm” dhe pikët 100. 

Sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimi profesional”, sa i përket treguesve 

“Komunikimi i qartë dhe transparent...”, “Respektimi i konfidencialitetit dhe të mbrojtjes 

së të dhënave personale” dhe aftësisë për të bashkëpunuar me kolegët dhe me 

administratën gjyqësore”, për të gjithë këta vlerësues gjyqtarja është vlerësuar me pikët 

maksimale sepse nga burimet e vlerësimit nuk janë konstatuar të dhëna që mund të çonin 

në një vlerësim të ndryshëm të gjyqtares. Duhet patur parasysh që për sa i përket këtij 

treguesi, një burim shumë i rëndësishëm i vlerësimit është mendimi i kryetarit, por në një 

procedurë gradimi, ky burim vlerësimi nuk është.   

Për sa i përket “Gatishmërinë e gjyqtares për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, 

lidhur me “Pjesëmarrjen e gjyqtares në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës”, ka marrë pjesë në 17 aktivitete trajnuese të cilat kanë zgjatur për 29 ditë 

brenda fashës “15-120 ditë” dhe për këtë arsye është vlerësuar prej meje si relatore me 20 

pikë. 

Për sa i përket “Disponueshmërisë për të udhëhequr kandidatët për magjistratë” 

dhe “Angazhimi i gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale”, gjyqtarja gjatë periudhës së 
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rivlerësimit nuk ka patur materiale apo të dhëna që mund të merreshin parasysh për të 

çuar një pikëzim më të lartë se 3 pikë, që gjyqtarja i merr për shkak të Metodologjisë. 

Kështu që për të dy këta tregues është vlerësuar me 3 pikë 

Sa i përket “Publikimeve ligjore akademike”, është vlerësuar me 0 pikë sepse nuk 

ka patur të tillë. 

Sa i përket kriterit të katërt “Aftësive personale dhe angazhimi profesional” niveli 

i vlerësimit është “Shkëlqyeshëm” dhe pikët totale 91. 

Në total, për të katër nivelet e vlerësimit, duke qenë se për kriterin e vlerësimit 

“Aftësitë personale” është vlerësuar prej meje si relatore “Shumë mirë”, propozimi për 

vlerësimin e nivelit të vlerësimit mbetet “Shumë mirë”, pavarësisht se tre të tjerët janë 

“Shkëlqyeshëm” dhe pikët totale janë 376 pikë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Atëherë, nga kolegët nëse kemi ndonjë diskutim. 

(Anëtarët nuk kanë diskutime.) 

Nëse jo, kalojmë në procedurën e votimit sipas propozimit të bërë nga relatorja. 

Kriteri i parë “Aftësitë profesionale”, ajo që propozon relatorja është niveli i 

vlerësimit “Shumë mirë”, pikët totale 87. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Dakord.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kriteri i dytë “Aftësitë organizative”, pikët që propozon relatorja janë 98, niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Dakord.  
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Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri i tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

relatorja ka propozuar 100 pikë dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Jemi dakord?   

Maksim Qoku: 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. 

“Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, relatorja ka propozuar nivelin e 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm” dhe gjithsej 91 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: 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. 

Në tërësi, niveli i përgjithshëm i vlerësimit për gjyqtaren është “Shumë mirë” dhe 

pikët gjithsej janë 376. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: 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 2013-2016”, duke e vlerësuar atë si më 

poshtë: 

Aftësitë profesionale – “Shumë mirë”; 

Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shumë mirë”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

  

* * * 
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(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.03.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, (relatore znj. 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 10:45 

dhe mbaroi në orën 12:24. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019”, (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës e cila ka të bëjë me 

vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019. Relatore e çështjes është 

sërish znj. Brikena Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Duke marrë parasysh se për këtë periudhë vlerësimi ka një raport analitik të 

detajuar nga nëpunësi përgjegjës për vlerësimin, znj. Gilda Hoxha, me të gjitha të dhënat 

dhe analizën e burimeve të vlerësimit, në vijim do të ndalem vetëm në disa aspekte të 

procedurës dhe të konkluzioneve të arritura prej meje si relatore lidhur me çdo kriter 

vlerësimi.  

 Për sa i përket procedurës së vlerësimit, ajo ka filluar me vendimin nr. 247, datë 

09.07.2020. Në vijim të kësaj procedure komunikimi me gjyqtaren është bërë në adresën 

e saj elektronike. Në të njëjtën mënyrë ajo ka marrë dijeni për projektraportin. Nuk ka 

patur pretendime, nuk ka patur prova për të paraqitur dhe as ka kërkuar të dëgjohet në 

seancën dëgjimore.  
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 Në vijim po parashtroj, duke qenë se edhe projektraportin ju e keni dhe keni patur 

edhe kohë të mjaftueshme për t’u njohur me të, konkluzionet lidhur me çdo tregues dhe 

kriter vlerësimi. 

 Për sa i përket “Njohurive ligjore”, “Aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, 

ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, kam konluduar se referuar të dhënave 

që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, gjyqtarja ka aftësi shumë të mira për të 

identifikuar qartë dhe saktë faktet e çështjes dhe përshkrimin e tyre duke i ndërthurur me 

provat e administruara në gjykim. Në çështjet komplekse, faktet përshkruhen më vete për 

çdo episod, në mënyrë kronologjike dhe lehtësisht të perceptueshme. Ajo ka aftësi shumë 

të mira në identifikimin e normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale që 

gjejnë zbatim mbi faktin objekt shqyrtimi. Identifikimi dhe përcaktimi nga gjyqtarja, në 

mënyrë të qartë i faktit juridik që përbën objektin e gjykimit, orienton mënyrën e 

paraqitjes së fakteve, analizën e provave dhe analizën ligjore të çështjes në vijim të 

arsyetimit të vendimit, analizë e cila është e ndryshme në bazë të objektit të gjykimit. Për 

këtë arsye është vlerësuar prej meje me 25 pikë (propozim që i bëhet edhe Këshillit). 

Për sa i përket “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, në 

tërësi, në vendimet përfundimtare, interpretimi i dispozitave ligjore, përveç analizës 

abstrakte të kuptimit të tyre, para aplikimit mbi faktet, pasurohet me referimin në 

praktikën unifikuese/njehsuese të Gjykatës së Lartë dhe praktikën e Gjykatës 

Kushtetuese. Interpretimi i dispozitave të ligjit procedural dhe material në mënyrë të 

pavarur dhe në nivel abstrakt, para aplikimit mbi faktet e çështjes apo situatat procedurale 

konkrete, zë një volum më të lartë në vendimet e themelit si dhe në një vendim me të 

cilin është vlerësuar çështja e kompetencës lëndore të gjykatës. Në vendimet e tjera që 

lidhen me disponime të gjykatës për kërkesa të fazës së hetimit paraprak ose dërgimin e 

çështjes në gjyq, interpretimi abstrakt i dispozitave ligjore është i kufizuar, referuar 

lëndës objekt shqyrtimi. Edhe për këtë tregues, aftësia është vlerësuar prej meje shumë e 

lartë, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Për sa i përket “Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit”, ekziston 

e njëjta problematikë e referuar si edhe në procedurën e gradimit. Mënyra e organizimit 

dhe shprehjes së mendimit në arsyetimin e vendimeve, përgjithësisht tregon qartësinë dhe 

vijueshmërinë e mendimit duke i bërë vendimet të kuptueshme. Por ka raste kur mënyra e 
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strukturimit të mendimit logjik zbeh koncizitetin e vendimit dhe rrjedhshmërinë në lexim, 

për shkak të mbizotërimit të përshkrimit të provave dhe kthim herë pas herë në elementë 

proceduralë ose faktikë të analizuar më parë. Për këtë arsye është vlerësuar prej meje me 

12 pikë, si shkallë aftësie “mbi mesatare”. 

Për sa i përket “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, në 

tërësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka 

aftësi shumë të mira në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të 

vendimit, e cila është e dukshme në aspektin vizual dhe të përmbajtjes, duke i dhënë 

qëndrueshmëri dhe kuptueshmëri vendimit. Ndjekja e një strukture të njëjtë, të mirë 

përcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën e ecurisë logjike, nga njëra pjesë e 

vendimit në tjetrën, orienton drejt dhe saktë lexuesin lidhur me përmbajtjen e tyre. Në të 

gjitha vendimet pothuajse, përmbajtja e vendimit është e ndarë në paragrafë, të cilët 

përmbajnë edhe numërtim dhe lidhen me njëri-tjetrin duke krijuar vijueshmëri të 

arsyetimit. Përdorimi i titujve dhe pikave referuese mundëson gjithashtu një lexim të 

organizuar dhe është vlerësuar me 10 pikë.  

Për sa i përket “Cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik”, në tërësi, në 

vendimet gjyqësore të analizuara, 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 e 

plotë, e thellë, gjithëpërfshirëse dhe shteruese. Cilësia e analizës dhe argumentimin logjik 

përmbush në çdo rast jo vetëm standardet e procesit të rregullt ligjor, por pasurohet me 

interpretim të pavarur të ligjit si dhe qëndrime të praktikës gjyqësore, të cilat integrohen 

në mënyrë të natyrshme dhe në masën e duhur në arsyetim. Është propozuar si shkallë 

aftësie “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Në tërësi, për kriterin e parë, pikët që propozoj janë 97 dhe niveli i vlerësimit 

është “Shkëlqyeshëm”. 

Për sa i përket “Aftësive organizative”, “Respektimi i afateve ligjore”, keni një 

analizë të detajuar në raport, jo vetëm një analizë bazuar në tregues matematikorë por 

edhe një analizë bazuar në tregues logjikë për sa i përket kategorive të çështjeve ose 

shkaqeve pse disa çështje kanë zgjatur tej afateve ligjore. 
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Në përfundim të kësaj analize, në cilësinë e relatores, duke iu referuar analizës së 

të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se për këtë tregues gjyqtarja 

duhet të pikëzohet me pikët maksimale, pasi përqindja e çështjeve të shqyrtuara jashtë 

afatit, pas analizës logjike të të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton 

të jetë 8.1 %, e cila përkon më nivelin maksimal të pikëzimit (gjyqtarja pikëzohet me 15 

pikë). 

Për sa i përket “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, është ndjekur e njëjta 

mënyrë vlerësimi, pra jo thjesht një llogaritje matematikore por logjike, duke shmangur 

përgjegjësi të cilat nuk janë nga gjyqtarja, siç është në disa raste data e shortimit të 

çështjeve. Bazuar në këtë analizë, sikundër edhe tek treguesi i mëparshëm, referuar të 

gjitha të dhënave që burojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se standardi minimal 

kohor në fuqi nuk është respektuar vetëm në 1 çështje, e cila zë vetëm 9% të numrit total 

të çështjeve për të cilat zbatohen standarde minimale kohore. Për pasojë, rezulton se 

gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në lidhje me këtë tregues, duke u pikëzuar me 5 pikë. 

Për sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” edhe për këtë 

tregues është vlerësuar me pikët maksimale, pasi standardi minimal kohor është i 

respektuar dhe koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje është më e shkurtër se 

standardi minimal. 

Referuar “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, është patur 

llogaritje e të gjitha çështjeve të gjykuara dhe kryerjes së çështjeve të reja, ai ka rezultuar 

98,83 %, por nga burimet e vlerësimit nuk konsiderohen të dhëna që mund të merren në 

konsideratë nga vlerësuesi, për të konkluduar në një nivel më të lartë vlerësimi dhe 

pikëzimi. Për këtë arsye, për këtë tregues është vlerësuar me 8 pikë. 

Sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit...”, për të gjitha kategoritë e çështjeve 

edhe ajo është më e shkurtër se afati procedural, çka ka treguar shkallë shumë të lartë të 

aftësisë së gjyqtares për këtë tregues, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

Për sa i përket “Aftësisë për të kryer procedurat gjyqësore”, referuar “Numri 

mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe kryerja e veprimeve të 

nevojshme procedurale për shmangien e seancave joproduktive”, pavarësisht se numri 

mesatar i seancave gjyqësore është më i lartë se 3 për të dy kategoritë e çështjeve, shkalla 

e kujdesit të treguar nga gjyqtarja në shmangien e seancave joproduktive dhe 
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administrimin e procesit në tërësi është e lartë, prandaj gjyqtarja duhet të vlerësohet me 

15 pikë. 

Për sa i përket “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, referuar të dhënave të pasqyruara në raportin analitik dhe burimeve të 

vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka kryer me efiçencë veprimet 

procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afatet 

procedurale për zhvillimin e tyre si dhe duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e 

gjykimit në kohë, me efiçencë dhe duke respektuar të drejtat e palëve ndërgjyqëse. Është 

vlerësuar shkalla e aftësisë shumë e lartë, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Në të njëjtën shkallë aftësie është vlerësuar gjyqtarja edhe për sa i përket treguesit 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes” dhe “Saktësia dhe plotësia e 

dokumentacionit të dosjes”, pasi dosjet paraqiten të rregullta ën aspektin formal, aktet 

janë të numërtuara, të renditura në mënyrë logjike dhe orientojnë drejt lexuesin për 

vendndodhje e tyre duke krijuar mundësi për t’u shfrytëzuar me lehtësi. Po kështu, në 

dosje nuk evidentohen dokumenta që nuk i përkasin çështjes konkrete apo akte që 

mungojnë. 

Përfundimisht, për kriterin e “Aftësive organizative” propozimi për nivelin e 

vlerësimit është “Shkëlqyeshëm”, 98 pikë. 

Lidhur me “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale”, në projektraport 

dhe në raportin analitik gjen të analizuar në mënyrë të detajuar vetëvlerësimin që ka bërë 

gjyqtarja, mendimin e kryetarit, si një burim shumë i rëndësishëm vlerësimi, si dhe të 

dhënat për ankesat dhe masat disiplinore. 

Sa i përket “Angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion”, nuk ka të dhëna që 

mund të tregojnë cenimin e etikës, angazhimin apo përgjegjshmërinë në funksion të 

gjyqtares, shfaqje të sjelljeve që tregojnë mungesë respekti, vetëpërmbajtje, ndjeshmërie, 

vëmendje, apo qasje të papërshtatshme dhe ofensive, gjatë ushtrimit të detyrës. Në tërësi, 

referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se 

gjyqtarja reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri të lartë në funksion dhe nuk ka shfaqur 

sjellje që mund të cenojë etikën në punë të saj. Për këto arsye, është vlerësuar me pikët 

maksimale, si shkallë shumë e lartë aftësie. 
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I njëjti vlerësim është bërë edhe mbi integritetin e gjyqtares, për sa kohë ekziston 

parimi i prezumimit dhe nuk ka të dhëna që mund të analizohen në drejtim të integritetit. 

Po kështu raporti i ILDKPKI-së për vitin 2019 ka konkluduar që gjyqtarja ka bërë 

deklarim të saktë të pasurisë, ka burim financiar të ligjshëm për të justifikuar pasurinë, 

nuk ka kryer fshehje dhe nuk ka deklarim të rremë dhe nuk ndodhet në situatën e 

konfliktit të interesit. Është pikëzuar me 40 pikë. 

Për sa i përket “Përdorimit ose jo të gjuhës diskriminuese”, pas analizës së të 

dhënave, aftësia e gjyqtares është vlerësuar “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

Për sa i përket kërkesave të pranuara për përjashtimin e gjyqtarit, vlerësoj se 

numri i kërkesave është një dhe si i tillë duhet të konsiderohet si i pakonsiderueshëm, 

marrë parasysh edhe mendimin e kryetarit të gjykatës në rastin konkret.  

Përfundimisht në tërësi për sa i përket kriterit të Etikës dhe angazhimit ndaj 

vlerave profesionale, gjyqtarja është vlerësuar prej meje si relatore me nivelin 

“Shkëlqyeshëm” dhe 100 pikë. 

Për sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, referuar 

“Aftësive të komunikimit”, “Aftësive të bashkëpunimit”, shkallës së komunikimit dhe 

bashkëpunimit me administratën gjyqësore dhe me kolegët, për të gjithë treguesit 

gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht si shkallë shumë e lartë e aftësisë, marrë parasysh 

edhe mendimin e kryetarit dhe të dhënat e tjera nga burimet e vlerësimit, duke marrë 

pikët maksimale për çdo tregues. 

Për sa i përket “Gatishmërisë së gjyqtares për t’u angazhuar në veprimtari të 

tjera”, referuar pjesëmarrjes në trajnimin vazhdues, kanë qenë rreth 5 aktivitete trajnuese 

të shtrira në 8 ditë trajnimi, pra brenda kufijve maksimal 5-40 ditë në vit, dhe për këtë 

arsye është vlerësuar dhe pikëzuar më 20 pikë. 

Për sa i përket “Disponueshmërisë për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë 

stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve” apo “Pjesëmarrjen e gjyqtares në 

veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë 

për marrëdhëniet me publikun në gjykata”, nuk ka të dhëna. Referuar Metodologjisë, për 

të dy këta tregues ka marrë pikët e përcaktuara për gjyqtarët që nuk kanë kontribute të 

tilla. Pra është vlerësuar me 3 pikë. 
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Për sa i përket “Publikimeve ligjore akademike” nuk rezulton të jenë kryer nga 

gjyqtarja publikime dhe është vlerësimi me 0 pikë. 

Përfundimisht për kriterin “Aftësitë personale dhe angazhimit profesional”, niveli 

i vlerësimit i përgjithshëm “Shkëlqyeshëm” dhe pikët totale 91. 

Niveli i vlerësimit i përgjithshëm i gjyqtares rezulton “Shkëlqyeshëm”, pasi ajo 

është pikëzuar prej meje si relatore për të katër kriteret “Shkëlqyeshëm”, me pikët 

respektive: 97 “Aftësitë profesionale”, 98 “Aftësitë organizative”, 100 “Etika” dhe 91 

“Aftësitë personale”. Niveli i përgjithshëm i vlerësimit “Shkëlqyeshëm” dhe pikët totale 

386 pikë.  

Lidhur me propozimet dhe komandimet: Bazuar në nenin 93 pika 5 shkronja “ç” 

të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, duke iu referuar të dhënave të analizuara dhe vlerësuara në 

raport me kriteret e vlerësimit, rekomandoj që gjyqtarja të mbajë në konsideratë 

angazhimin e saj të vazhdueshëm në aktivitete për trajnimin e gjyqtarëve, pjesëmarrjen 

në veprimtari ndërinstitucionale si dhe në fushën e publikimeve ligjore dhe akademike, 

me qëllim ndarjen e përvojës profesionale dhe dhënien e kontributit të saj për 

përmirësimin e sistemit gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi raportin. 

(Anëtarët nuk kanë diskutime.) 

Nëse jo, kalojmë në miratimin e secilit prej kritereve. 

Kriteri i parë “Aftësitë profesionale”, propozimi i relatores është niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, 97 pikë. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kriteri i dytë “Aftësitë organizative”, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, gjithsej 

98 pikë. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri i tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

propozimi i relatores është niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, gjithsej 100 pikë.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri i katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, niveli 

i vlerësimit “Shkëlqyeshëm” dhe pikët totale 91. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 17.03.2021 (Pika 5) 

51 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Gjithsej, për të katër kriteret e vlerësimit magjistratja ka 386 pikë dhe niveli 

përfundimtar i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: 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, 

të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 
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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 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 17.03.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e 

pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për 

periudhën prill – korrik 2021”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë (relator z. Erjon Muharremaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:45 

dhe mbaroi në orën 12:24. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin 

vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës për periudhën prill – korrik 2021”, i përgatitur 

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

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës e cila ka të bëjë me 

miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së 

Magjistraturës për periudhën prill – korrik 2021, projekt-akt i cili do të relatohet nga zoti 

Muharremaj. 

    

Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Këshilli i Lartë Gjyqësor në bashkëpunim të vazhdueshëm me Shkollën e 

Magjistraturës, në kuadër të formimit fillestar dhe formimit vazhdues që kjo Shkollë 

organizon, me qëllim rritjen profesionale të gjyqtarëve, ka koordinuar dhe ndjekur 

metoda sistematike e të përshtatshme për vlerësimin e nevojave për trajnim të 

magjistratëve.  
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Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës të datës 

22.09.2020 është miratuar Kalendari i Aktiviteteve Trajnuese për vitin akademik 2020-

2021. 

Shkolla e Magjistraturës ka dërguar pranë KLGJ-së listën e aktiviteteve trajnuese 

të programit të trajnimit vazhdues dhe atë të gjyqtarëve aplikues, për periudhën prill–

korrik 2021, me qëllim miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve aplikues.  

Lidhur me kompetencën e Këshillit për miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në 

aktivitetet e trajnimit vazhdues, në bazë të Ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar dhe Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pjesëmarrja e gjyqtarëve në 

programin e trajnimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës, miratohet nga Këshilli i 

Lartë Gjyqësor.  

Në referim të parashikimeve ligjore, lista e pjesëmarrjes në aktivitete trajnuese të 

magjistratëve (gjyqtarë në detyrë, gjyqtarë të komanduar në funksione të tjera), miratohet 

nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe i dërgohet Shkollës së Magjistraturës.  

Në lidhje me pjesëmarrjen në aktivitetet e trajnimit vazhdues të gjyqtarëve të 

organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, në nenin 5 të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, parashikohet 

detyrimi ligjor i magjistratëve për të ndjekur programin e formimit vazhdues dhe në 

nenin 5, pika 6, të Ligjit nr. 96/2016, parashikohet se Këshilli, ndër të tjera, bashkëpunon 

me Shkollën e Magjistraturës edhe për përcaktimin e procedurës së pajisjes me leje për 

ndjekjen e aktiviteteve trajnuese. 

Referuar sa më lart, në pikën e parë të projektvendimit që i paraqitet për miratim 

Mbledhjes Plenare, është përcaktuar miratimi i listës së gjyqtarëve për të marrë pjesë në 

aktivitetet e përcaktuara, sipas kërkesave të përcjella prej tyre pranë Shkollës së 

Magjistraturës. Nga shqyrtimi i listës së pjesëmarrësve të përcjellë nga Shkolla e 

Magjistraturës, konstatohet se subjektet aplikues ushtrojnë detyrën e gjyqtarit ose 

gjyqtarit të komanduar në KLGJ, të cilët plotësojnë kushtet ligjore dhe kanë detyrimin 

për të ndjekur programin e trajnimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës. Për këtë 

shkak, kërkesa e tyre për të marrë pjesë në aktivitetet përkatëse sipas listës bashkëlidhur, 

është e mbështetur në nenet 1 dhe 5 të Ligjit nr. 96/2016. 
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Në pikën e dytë të projektvendimit është përcaktuar detyrimi i magjistratëve për të 

marrë pjesë në sesionet e aktivitetit trajnues sipas rregullave të përcaktuara nga 

organizatori i aktivitetit, me qëllim sigurimin e pjesëmarrjes së tyre, zhvillimin e rregullt 

të aktivitetit trajnues, si dhe certifikimin e pjesëmarrësit, si një ndër elementët e 

vlerësimit profesional të tij, pasi certifikata e pjesëmarrjes në aktivitete trajnuese 

përfshihet në dosjen personale të magjistratit dhe është pjesë e elementëve të vlerësimit të 

tij profesional.  

Në pikën e tretë të projektvendimit është përcaktuar detyrimi i magjistratit për të 

organizuar paraprakisht punën lidhur me planifikimin e seancave dhe veprimeve që kanë 

lidhje me gjykimin e çështjeve, me qëllim shmangien e shtyrjes së seancave gjyqësore 

për shkak të pjesëmarrjes në aktivitete trajnuese. Në kushtet kur magjistratët njoftohen 

paraprakisht për miratimin e kërkesës së tyre sipas aktiviteteve me data të përcaktuara, si 

dhe njoftohen nga Shkolla e Magjistraturës për ndryshime të mundshme të datave të 

zhvillimit të aktiviteteve, kanë mundësinë që të planifikojnë seancat gjyqësore në mënyrë 

të tillë që pjesëmarrja në trajnim të mos jetë shkak për shtyrje të seancave gjyqësore. Për 

efekt të organizimit të punës brenda gjykatës ku magjistrati ushtron funksionin e tij, një 

kopje e vendimit me miratimin e listës së pjesëmarrësve në aktivitetet trajnuese i 

njoftohet të gjitha gjykatave në të cilat ushtrojnë funksionin gjyqtarët, sipas listës së 

miratuar. 

Në pikën e katërt të projektvendimit është përcaktuar detyrimi i njoftimit të 

vendimit Shkollës së Magjistraturës dhe gjykatave/institucioneve ku gjyqtarët 

pjesëmarrës ushtrojnë detyrën e gjyqtarit, apo detyra të tjera si gjyqtarë të komanduar.  

Në vlerësim të Komisionit, detyrimi i gjyqtarit për të respektuar kufijtë ligjorë 

minimalë dhe maksimalë të pjesëmarrjes në aktivitete trajnuese, në referim të 

parashikimeve të nenit 5, pika 3, të Ligjit nr. 96/2016, me qëllim që të garantohet trajnimi 

i përshtatshëm në nivel sasior dhe cilësor i magjistratit, buron nga ligji dhe nuk mund të 

jetë pjesë e vendimmarrjes së Këshillit (Mbledhjes Plenare). Gjithsesi, referuar listës së 

pjesëmarrësve dhe periudhës 3-mujore, është propozuar miratimi i një pjesëmarrjeje 

brenda kufijve të detyrimit ligjor jo më pak se 5 dhe jo më shumë se 40 ditë në vit.  

Lidhur me mënyrën e trajtimit financiar të magjistratit lidhur me shpenzimet e 

nevojshme të udhëtimit dhe akomodimit për shkak të angazhimit në aktivitetet e trajnimit 
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vazhdues, në nenin 5, pika 5, të Ligjit nr. 96/2016, parashikohet se shpenzimet e 

udhëtimit dhe qëndrimit të magjistratëve në ndjekje të programit të formimit vazhdues 

mbulohen nga fondi i miratuar për këtë qëllim në Shkollën e Magjistraturës, ose fonde 

nga burime te tjera të përcaktuara për këtë veprimtari. Për këtë qëllim, në miratimin e 

listës së pjesëmarrjes është mbajtur në konsideratë jo vetëm barazia në trajtimin e 

kërkesave të gjyqtarëve, por edhe kombinimi i prioriteteve në temat e zgjedhura me 

shpërndarjen gjeografike të pjesëmarrësve në trajnime.  

Duke e konsideruar një akt administrativ kolektiv, ky vendim hyn në fuqi në datën 

e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në referim të 

parashikimeve të nenit 98, pika 3, të Ligjit nr.115/2016.  

Ritheksoj edhe një herë atë çka është përmendur edhe në vendimmarrjet e 

mëparshme sa i përket kompetencës së Mbledhjes Plenare në trajtimin e çështjes 

konkrete, sepse referuar nenit 61, të Ligjit 115/2016 të ndryshuar, Komisioni vlerëson se, 

ky vendim për miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë 

Shkollës së Magjistraturës, në thelb nënkupton pajisjen e gjyqtarëve me leje për ndjekjen 

e këtyre trajnimeve, sipas pikës 6, të nenit 5, të Ligjit 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Pavarësisht se çështjet që 

lidhen me trajnimin vazhdues të gjyqtarëve nuk janë kompetencë e Mbledhjes Plenare, 

për sa kohë nuk ka ende një vendimmarrje të KLGJ-së në lidhje me procedurën e pajisjes 

me leje për ndjekjen e trajnimeve vazhduese (akt nënligjor normativ) dhe as është 

miratuar një rregullore e brendshme e Këshillit për çështjet për të cilat çdo Komision i 

Përhershëm ka kompetenca vendimmarrëse, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale vlerëson se kjo çështje duhet të shqyrtohet në Mbledhje 

Plenare. Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Keni ndonjë diskutim mbi projekt-aktin? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij sipas propozimit të bërë nga Komisioni? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë pjesëmarrjen e gjyqtarëve në programin 

e formimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës, për periudhën prill-korrik 2021, 

sipas listës së pjesëmarrësve për çdo aktivitet trajnimi bashkëlidhur këtij vendimi, pjesë 

përbërëse e tij. 

2. Gjyqtarët e përfshirë në listën sipas pikës 1 të këtij vendimi, marrin pjesë në 

aktivitetet trajnuese, në përputhje me rregullat e parashikuara në Rregulloren e Brendshme 

të Shkollës së Magjistraturës. 

3. Gjyqtarët duhet të marrin masa organizative për të mos penguar ushtrimin e 

veprimtarisë gjyqësore ose asaj për të cilën janë komanduar, në ditët që do të marrin pjesë 

në aktivitetin trajnues. 

4. Ky vendim i njoftohet Shkollës së Magjistraturës, gjykatave dhe institucioneve të 

tjera ku gjyqtarët, sipas listës së miratuar bashkëlidhur këtij vendimi, ushtrojnë detyra të 

tjera si gjyqtarë të komanduar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin e tij në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

* * * 

(Pika 6 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 17.03.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të datave 14.01.2021, 

21.01.2021, 25.01.2021, 28.01.2021, 29.01.2021, 04.02.2021, 08.02.2021, 11.02.2021, 

12.02.2021, 15.02.2021, 16.02.2021, 24.02.2021 dhe 25.02.2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:45 

dhe mbaroi në orën 12:24. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Miratimi i procesverbaleve të datave 14.01.2021, 21.01.2021, 25.01.2021, 28.01.2021, 

29.01.2021, 04.02.2021, 08.02.2021, 11.02.2021, 12.02.2021, 15.02.2021, 16.02.2021, 

24.02.2021 dhe 25.02.2021. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek akti i fundit që ka të bëjë me miratimin e 

procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Këto procesverbale ju janë 

shpërndarë nga administrata.  

Nëse keni ndonjë koment, ndryshe kalojmë në miratimin e tyre.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. Me përjashtim të procesverbaleve të mbledhjeve ku nuk 

kam marrë pjesë. 

Medi Bici: Pro. Edhe unë me përjashtim të procesverbaleve ku nuk kam marrë 

pjesë. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 14.01.2021, 21.01.2021, 25.01.2021, 28.01.2021, 

29.01.2021, 04.02.2021, 08.02.2021, 11.02.2021, 12.02.2021, 15.02.2021, 16.02.2021, 

24.02.2021 dhe 25.02.2021. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre procesverbaleve 

Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

Me kaq mbyllet mbledhja e ditës së sotshme. 

  

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


