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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

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

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

vlerësimit 2013 – 2016, i 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 11:30 

dhe mbaroi në orën 14:08. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës 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. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

9. Gjyqtarja {...}. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

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

Po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit, datë 14.04.2021. Në rendin e ditës 

janë 12 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 {...}”. 
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Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik 

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

Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për hapjen e 

procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë”. 

Çështja e katërt ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për hapjen e 

procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Rrethit Gjyqësor 

Kukës”. 

Çështja e pestë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për dhënie leje të 

papaguar gjyqtares {...}”. 

Çështja e gjashtë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për lehtësim të 

ngarkesës së gjyqtares së Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, znj. {...}”. 

Çështja e shtatë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për mbarimin e 

statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë z. {...}”, i 

përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Alban Toro (shtyrë nga 

mbledhja e datës 29.03.2021. 

Çështja e tetë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për verifikimin e 

plotësimit nga kandidati z. {...}, të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizua...”. 

Çështja e nëntë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e 

procedurës së vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit (gradimit), të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”. 

Çështja e dhjetë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për  renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 

nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Çështja e 11-të, ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimeve që lidhen me 

caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} në përbërje të trupit gjykues për të 

gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 
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Organizuar dhe për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta 

në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. 

Çështja e fundit, miratimi i procesverbaleve të datave: 01.03.2021, 02.03.2021, 

03.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 17.03.2021. 

Jemi dakord me rendin e ditës? 

 

Atëherë, fillojmë me çështjen e parë e cila ka të bëjë me shqyrtimin e vlerësimit 

etik dhe profesional të gjyqtares {...}, me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-

2016. 

Sikurse jeni në dijeni, nga ana e relatorit është përcjellë projekt-akti. Nga ana e 

gjyqtares janë përcjellë kundërshtimet lidhur me përmbajtjen e projekt-aktit. Në 

procedurë do ftojmë gjyqtaren sepse ka kërkuar të jetë në seancë dëgjimore.  

Të ftohet gjyqtarja {...} nëse ka ardhur. 

 

(Futet në sallën e mbledhjes gjyqtarja {...}.)  

  

 Naureda Llagami: Do shqyrtohet sot projekt-akti i vlerësimit etik dhe profesional.  

Ju na keni vënë në dispozicion kundërshtimet që keni lidhur me projekt-aktin. Në 

procedurë fillimisht do dëgjohet relatori për sa i përket projekt-aktit, më pas do ju jepet 

fjala juve, ku diskutimi që ju keni duhet të jetë shkurtimisht mbi gjëra të reja që keni përtej 

atyre që keni depozituar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Për të vijuar, i jap fjalën relatorit 

z. Erjon Muharremaj.   

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit! 

Përshëndetje zonja gjyqtare! 

Siç jeni njohur nga dokumentacioni tashmë, ju është përcjellë projektraporti i 

vlerësimit, së bashku me kundërshtimet e gjyqtares. 

Gjyqtarja aktualisht ushtron detyrën e gjyqtares pranë Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës, por për pjesën e parë të vlerësimit (10 muajt e parë), ka ushtruar 
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detyrën në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje deri në datën 23 korrik të vitit 2014 dhe 

prej datës 24 korrik 2014 deri në fund të periudhës së vlerësimit, ka ushtruar detyrën në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

Me të gjitha materialet ju jeni njohur tashmë, kështu që unë do të relatoj vlerësimin 

për çdo tregues dhe vetëm do të përmend në ato tregues vlerësimin, shkallën e aftësisë dhe 

pikëzimin për të cilat gjyqtarja nuk ka kundërshtime dhe do të ndalem më në detaje në ato 

tregues për të cilat gjyqtarja ka patur kundërshtime, si dhe do të paraqes mendimin tim në 

cilësinë e relatorit.  

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

“Njohurive ligjore”, në treguesin “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e 

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, shkalla e aftësisë konsiderohet si “shumë e 

lartë” dhe është propozuar pikëzimi me 25 pikë. 

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

shkalla e aftësisë konsiderohet “shumë e lartë” dhe është propozuar pikëzimi me 25 pikë. 

Në lidhje me treguesin e “Arsyetimit ligjor”, sa i përket “Qartësisë, koncizitetit 

dhe kuptueshmërisë së vendimit”, shkalla e aftësisë konsiderohet “shumë e lartë” dhe 

është pikëzuar me 15 pikë. 

Në lidhje me “Strukturën e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, 

shkalla e aftësisë konsiderohet “shumë e lartë” dhe është propozuar pikëzimi me 10 pikë. 

Sa i përket “Cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik”, shkalla e aftësisë 

konsiderohet si “shumë e lartë” dhe është propozuar pikëzimi me 25 pikë.  

Në tërësi, për kriterin e “Aftësitë profesionale të gjyqtares” është propozuar 

pikëzimi me pikët maksimale 100 pikë dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Në lidhje me kriterin e dytë “Aftësitë organizative të gjyqtares”, është kriteri për 

të cilin gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj.  

Sa i përket treguesit “Aftësia e gjyqtarit për të përballuar ngarkesën në punë”, në 

lidhje me “Respektimin e afateve ligjore”, rezulton që shkalla e aftësisë, niveli i treguesit 

është në kategorinë “0-10%” dhe është propozuar pikëzimi “maksimal” me 15 pikë. 
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Sa i përket “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, konsiderohet shkalla e 

aftësisë në nivelin e treguesit “0-10%” dhe propozohet vlerësimi “maksimal” me 5 pikë. 

Në lidhje me treguesin “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, është 

propozuar pikëzimi me 4 pikë si shkallë aftësie “më e shkurtër se standardi për të gjitha 

kategoritë e çështjeve” dhe gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime, ndaj do të ndalem më në 

hollësi. 

Pasi u njoha me kundërshtimet e gjyqtares dhe provat e paraqitura prej saj, 

rezulton se gjatë vitit 2014 dhe 2016, ka pasur një rritje të papritur të volumit të 

çështjeve, të dhëna këto që nuk mund të nxirreshin nga statistikat e administruara në 

dosjen e rivlerësimit. Më konkretisht, gjyqtares i janë caktuar brenda 1 dite (gjatë vitit 

2014) 126 çështje dhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe në vitin 2016 kur i janë ngarkuar në të 

njëjtën ditë 50 çështje, ndërkohë që vijonte të hidhej shorti në gjyqtarë, duke u ngarkuar 

edhe me çështje të reja, e duke sjellë kështu ngarkesën e punës së gjyqtares dhe 

pamundësinë për ushtrimin me efiçencë të detyrës dhe respektimin e afateve nga ana e 

saj. 

Prandaj, bazuar në të dhënat e reja të paraqitura nga gjyqtarja, për këtë tregues, 

propozoj që niveli i aftësisë duhet të vlerësohet në nivelin maksimal, duke u pikëzuar me 

5 pikë. Pra ndryshoj qëndrimin në lidhje me pikëzimin e gjyqtares, duke propozuar që të 

pikëzohet me 5 pikë.  

Sa i përket treguesit të “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, në 

projektraportin e vlerësimit që ju është dërguar, lidhur me këtë tregues është propozuar që 

gjyqtarja të pikëzohet me 4 pikë, pasi në kushtet kur ka mungesë të dhënash në tabelat me 

të dhëna statistikore, për çështjet e caktuara gjatë periudhës së vlerësimit, mbetej e 

pamundur përllogaritja e rendimentit sipas të dhënave statistikore që administrohen në 

dosje dhe për pasojë është marrë i mirëqenë rendimenti 82,8%, siç përcaktohet në faqen 

32 të raportit, në faqen 1166 të dosjes së rivlerësimit.  

Lidhur me këtë tregues, gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime dhe prova të reja dhe 

konkretisht ka përcjellë nëpërmjet shkresës {...} prot., datë 23.03.2021, të Gjykatës së 
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Rrethit Gjyqësor Lushnje si dhe ngarkesën e çështjeve në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës të përgatitur nga kancelarja dhe kryesekretari i gjykatës.  

Nga të dhënat, referuar provave të paraqitura nga gjyqtarja rezulton si më poshtë: 

Për periudhën 08.10.2013 – 31.12.2013 (pra gjatë kohës që gjyqtarja ushtronte detyrën në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje) i janë caktuar për gjykim 104 çështje dhe ka 

përfunduar 76 prej tyre. Rendimenti për këtë periudhë është 73,07%; Për periudhën 

01.01.2014 – 23.07.2014 (ende vijonte ushtrimin e detyrës në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Lushnje) gjyqtares i janë caktuar 148 çështje dhe ka përfunduar 161; Për 

periudhën 24.07.2014 – 31.12.2014 (tashmë gjyqtare në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës) i janë caktuar 317 çështje dhe ka përfunduar 184 prej tyre. Në 

total, për të gjithë vitin 2014 i janë caktuar 465 çështje dhe ka përfunduar 345 prej tyre. 

Në këto kushte, rendimenti për vitin kalendarik 2014 është 74,19%. Për këtë periudhë, 

rezulton se gjyqtares i janë caktuar brenda 1 dite, 126 çështje (siç e referova edhe në 

fillim të relatimit), duke pasur kështu një rritje të menjëhershme në volumin e punës. 

Nëse do të rillogaritej rendimenti i përfundimit të çështjeve, duke zbritur ato çështje që iu 

caktuan në një ditë të vetme, atëherë rendimenti për këtë periudhë do rezultonte 101,76%. 

Për periudhën 01.01.2015 – 31.12.2015, gjyqtares i janë caktuar 538 çështje dhe 

ka përfunduar 530 prej tyre. Rendimenti për këtë vit kalendarik rezulton të jetë 98,51%. 

Për periudhën 01.01.2016 – 31.12.2016, gjyqtares i janë caktuar 958 çështje dhe 

ka përfunduar 686, duke rezultuar rendimenti në masën 71,6%. Për këtë periudhë, siç e 

përmenda edhe më parë, gjyqtares i janë caktuar brenda 1 dite 50 çështje, duke pasur 

kështu një rritje të menjëhershme në volumin e punës. Prandaj, kam rillogaritur 

rendimentin e përfundimit të çështjeve, duke hequr çështjet që i janë caktuar brenda 1 

dite të vetme dhe rendimenti i rillogaritur rezulton të jetë 75,55%. 

Bazuar në të gjitha këto, rendimenti për të gjithë periudhën e vlerësimit, rezulton 

të jetë në masën 87,22%. Duke iu referuar edhe të dhënave statistikore të dorëzuara nga 

gjyqtarja, nga ku rezulton se në periudhën e vlerësimit ka pasur një rritje të 

menjëhershme në volumin e çështjeve, rritje që ka çuar në uljen matematikore të 

rendimentit si dhe rritje të volumit të ngarkesës në punë, duke pasur parasysh 
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Metodologjinë e pikëzimit në të cilin përcaktohet se gjyqtari që ka gjykuar brenda të 

njëjtit vit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës, kushte në të 

cilat ndodhet gjyqtarja në rastin konkret, në cilësinë e relatorit propozoj që aftësia e 

gjyqtares për këtë tregues duhet të vlerësohet në nivelin “mbi 87 – 93%”, duke u pikëzuar 

me 6 pikë. 

Dua të ndalem në këtë tregues për shkak se gjyqtarja pretendon vlerësim 

maksimal në lidhje me këtë. Në fakt, jo më kot Metodologjia e pikëzimit ka vendosur një 

diapazon nga 87-93%. Nga rillogaritja që është bërë duke hequr çështjet që gjyqtares i 

janë ngarkuar në të njëjtën ditë, rendimenti i ri (siç e dëgjuat) është 87,22%, do të thotë 

0,22% mbi nivelin minimal të parashikuar në Metodologjinë e pikëzimit. Do të mund të 

pretendohej vlerësim maksimal nëse rendimenti i rillogaritur do t’i afrohej shifrës 93%. 

Por në kushtet kur është afër nivelit minimal me 0,22% më lart, propozoj që pikëzimi të 

jetë me 6 pikë. Pra nga 4 pikë të rritet në 6 pikë. Ky është qëndrimi im edhe pas marrjes 

së provave nga ana e gjyqtares. 

Në lidhje me “Kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, 

në projektraportin e vlerësimit, lidhur me këtë tregues është propozuar që gjyqtarja të 

pikëzohet me 12 pikë, për shkak se nga analiza e të dhënave ka rezultuar se koha 

mesatare e arsyetimit të vendimit për kategorinë penale-krime është 6 ditë, pra më e 

shkurtër se afati 10-ditor sipas nenit 415 të K.Pr.Penale në fuqi, në periudhën e vlerësimit 

2013-2016, referuar edhe interpretimit që është bërë në projektraportin e vlerësimit që ju 

është dërguar. 

Koha mesatare e arsyetimit të vendimit për kategorinë civile-themeli është 9 ditë 

pra më e shkurtër se afati 10-ditor i përcaktuar në nenin 308/2 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

Koha mesatare e arsyetimit të vendimit për kategorinë administrative është 27,3 

ditë, pra dukshëm më gjatë se afati 7-ditor i përcaktuar në nenin 42/3 të ligjit nr. 49/2012. 

Prandaj, lidhur me këtë tregues, gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime duke 

parashtruar se (citohet): Në lidhje me vendimin nr. 126, datë 03.02.2015, afati i dorëzimit 

të të cilit është bërë objekt inspektimi dhe në lidhje me këtë afat përllogaritet 7 muaj e 22 
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ditë nga shpallja, moment që lidhet me dorëzimin e dosjes në sekretarinë gjyqësore, nuk 

më është bërë e ditur apo e njohur relacioni i përgatitur në lidhje me këtë inspektim të 

kryer, për rrjedhojë as fakti se ndaj meje është propozuar tërheqje vëmendje, ndëshkim 

administrativ jo i parashikuar në ligj, lidhur me gjetje që përbëjnë shkelje disiplinore nga 

gjyqtari, referuar legjislacionit të kohës. Vendimi është shpallur në datën 03.02.2015, në 

mungesë të palës së paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës. Në lidhje me këtë 

vendim është ushtruar ankim në datën 17.02.2015 pranë Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës. Nga ana e kryetarit të kësaj gjykate është marrë vendim për 

pranimin e ankimit të bërë nga Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës kundër këtij vendimi. 

Nga këto akte rezulton qartazi se vendimi i arsyetuar i është komunikuar përfaqësuesit të 

palës së paditur dhe është ushtruar ankim ndaj këtij vendimi në datën 17.02.2015, pra 

vendimi maksimalisht është arsyetuar në datën 17.02. kur është marrë në shqyrtim edhe 

ankimi i bërë kundër tij dhe është disponuar me vendim për pranimin e ankimit nga 

kryetari i gjykatës. 

Lidhur me këto shpjegime, gjyqtarja ka paraqitur kopje të ankimit nr. {...} prot., 

datë 17.02.2015, me ankues Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, si dhe vendimin e 

pranimit të ankimit, datë 17.02.2015. 

Në përmbajtje të ankimit të paraqitur si provë nga gjyqtarja rezulton se pala 

ankuese në faqen 2 shprehet se: Ju bëjmë me dije se nuk jemi njohur me vendimin e 

gjykatës dhe rezervojmë të drejtën për të dhënë argumente shtesë në lidhje me qëndrimin 

që do të mbajmë për këtë çështje.  

Po kështu, referuar përmbajtjes së relacionit datë 12.02.2016 “Mbi verifikimin e 

ankesës së ardhur nga shtetasi T.L.” në të cilin gjyqtarja ka dhënë edhe shpjegime, 

rezulton se (citohet): U provua se dosja që i përket vendimit nr. {...}, datë 03.02.2015, 

dhënë nga gjyqtarja {...}, u dorëzua në sekretarinë e asaj gjykate në datën 25.09.2015. –

Pra pas 7 muajsh e 22 ditësh nga shpallja. 

Edhe po të rillogaritet koha e arsyetimit të vendimit përfundimtar për çështjet në 

të cilat vendimi është dorëzuar nën 10 ditë, duke llogaritur ato vetëm me ditë pune, koha 

mesatare për 9 çështjet e përzgjedhura me short si dhe 2 dosjet e trajtuara në relacionin e 
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Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë është 22,76 ditë. Pra edhe me këtë 

rillogaritje, koha mesatare e arsyetimit të vendimit për kategorinë administrative është 

dukshëm më e gjatë se afati 7-ditor i përcaktuar në nenin 42/3 të ligjit nr. 49/2012 (pra 

është mbi 300% përtej këtij afati). 

Sa më sipër, i qëndroj nivelit të pikëzimit të propozuar në projektraportin e 

vlerësimit, duke e pikëzuar me 12 pikë, pasi kjo kohë është më e shkurtër se afati 

procedural për shumicën e kategorive të çështjeve.  

Në lidhje me treguesin “Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore”, sa i përket 

“Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të 

nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, në projektraportin e 

vlerësimit, lidhur me këtë tregues, është propozuar që gjyqtarja të pikëzohet me 9 pikë, 

për shkak se nga analiza e burimeve të vlerësimit, rezultoi se numri i seancave gjyqësore 

të zhvilluara nga gjyqtarja në 12 çështjet e vëzhguara me palë kundërshtare, penale-

themeli, civile–themeli dhe administrative, varion nga 1-8 seanca. Numri mesatar i 

seancave gjyqësore duke iu referuar çështjeve të vëzhguara, rezulton të jetë 8 seanca 

gjyqësore.  

Pasi u njoha me kundërshtimet lidhur me këtë tregues si dhe provat e paraqitura 

nga gjyqtarja, duke pasur parasysh që gjykimet janë zhvilluar në kushtet e një ngarkese të 

lartë, dhe faktit që gjyqtarja ka mbikëqyrur si duhet dërgimin pa vonesa të njoftimeve, 

njoftimet janë të plota dhe të qarta për palët që iu drejtohen, nuk konstatohet në ndonjë 

rast mungesa e njoftimeve për palët në dosje dhe janë marrë masa efektive për të siguruar 

zhvillimin e seancave gjyqësore në kohë, propozoj që aftësia e gjyqtares për këtë tregues 

duhet të vlerësohet një shkallë më lart sesa ajo që është propozuar fillimisht, në nivelin 1-

3 seanca, pavarësisht se sipas përllogaritjes janë 3,8 seanca, i tejkalon 3 seancat, por 

gjithsesi duke marrë parasysh rrethanat konkrete, propozoj që të vlerësohet një shkallë 

më lart, duke marrë pikëzimin maksimal prej 15 pikësh. Pra nga 9 pikë, propozoj që të 

vlerësohet me 15 pikë. 

Në lidhje me treguesin e “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor”, në projektraportin e vlerësimit, lidhur me këtë tregues, 
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është propozuar që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke e pikëzuar me 

16 pikë. 

Pasi u njoha me kundërshtimet lidhur me këtë tregues, si dhe provat e paraqitura 

nga gjyqtarja, rezulton se në dosjen me nr. {...} vendimi, datë 04.07.02016 nuk është 

respektuar afati ligjor 7-ditor për kryerjen e veprimeve përgatitore të parashikuar në nenin 

25 dhe as afati 15-ditor për caktimin e seancës gjyqësore, të parashikuar në nenin 27/1 të 

ligjit nr. 49/2012. Konkretisht, gjyqtarja ka zhvilluar veprimet përgatitore pas 15 ditësh 

nga caktimi i çështjes me short, jashtë afatit ligjor prej 7 ditësh.  

Gjyqtarja, lidhur me këtë çështje, në kundërshtimet e paraqitura, parashtron se: 

Referuar nenit 181 të ndryshuar, të K.Pr.Civile (këtu theksoj që ky ndryshim është bërë 

me ligjin nr. 38/2017, pra që nuk zbatohej në periudhën e vlerësimit të gjyqtares) ka 

verifikuar kryerjen e këtij veprimi nga gjyqtari i mëparshëm, duke vijuar me caktimin e 

seancës përgatitore, brenda një afati të arsyeshëm nga momenti i caktimit të çështjes me 

short. Pavarësisht këtij pretendimi, gjyqtarja ka detyrimin për të respektuar afatin ligjor të 

caktuar në nenin 25 të ligjit nr. 49/2012.  

Lidhur me mosrespektimin e afatit të seancës gjyqësore, duke e caktuar atë pas 23 

ditësh, referuar nenit 133 të K.Pr.Civile, ku parashikohet detyrimi i gjykatës për të 

respektuar afatin e njoftimit nëpërmjet afishimit të shpalljes për jo më pak se 20 ditë, 

gjyqtarja ka qenë e detyruar që të caktonte seancën gjyqësore përtej afatit 15-ditor sepse 

mosrespektimi i afatit të afishimit të shpalljes, do të sillte dështimin e seancës gjyqësore, 

duke sjellë një seancë joproduktive. 

Në çështjen me nr. {...} vendimi, datë 30.06.2016, nuk është respektuar afati 7-

ditor për kryerjen e veprimeve përgatitore të parashikuar në nenin 25 si dhe afati 15-ditor 

për caktimin e seancës gjyqësore të parashikuar në nenin 27/1. Konkretisht, gjyqtarja ka 

zhvilluar veprimet përgatitore pas 29 ditësh nga caktimi i çështjes me short, jashtë afatit 

ligjor prej 7 ditësh, pra mbi 400% në tejkalim të afatit. 

Edhe në lidhje me këtë çështje, gjyqtarja ka parashtruar të njëjtin argument si në 

çështjen e mësipërme. Këtu duhet theksuar se ndryshimet ligjore në nenin 181 të 

K.Pr.Civile (siç e përmenda edhe më parë), nuk ishin të zbatueshme në momentin që 
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gjyqtarja i nënshtrohej vlerësimit. Ajo gjithashtu ka pasur detyrimin për të respektuar 

afatin ligjor të parashikuar në nenin 25 të ligjit nr. 49/2012. 

Sa i përket mosrespektimit të afatit të seancës gjyqësore, gjyqtarja ka paraqitur si 

prova planifikimet e bëra për zhvillimin e seancave gjyqësore në datat 27, 28 dhe 29 

qershor, ku rezulton se numri i seancave të planifikuara gjatë këtyre ditëve është 

respektivisht 19, 29 dhe 20 seanca, duke e bërë kështu objektivisht të pamundur që 

planifikimi të bëhej në këto data. Por neni 27 i ligjit 49/2012 parashikon se afati për 

zhvillimin e seancës gjyqësore nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë, jo 

domosdoshmërisht duhet të jetë 15 ditë, që do të thotë që gjyqtarja mund të kishte caktuar 

seancën gjyqësore edhe para këtyre datave (që kuptohet në këto data ishte e pamundur), 

pra mund të caktohej në një datë të mëparshme. 

Sa i përket çështjes me nr. {...} vendimi, datë 24.07.2015, seanca gjyqësore është 

caktuar në datën 09.06.2015, pas 21 ditësh, sërish në tejkalim të afatit 15-ditor. 

Lidhur me këtë gjyqtarja ka parashtruar se ky afat nuk është respektuar për shkak 

të ngarkesës në punë, duke paraqitur si provë kalendarin e seancave të planifikuara për 

datat 03.06.2015 dhe 04.06.2015, ku përfundonte afati 15-ditor për caktimin e seancës 

gjyqësore.  

Edhe në rastin konkret vlen po i njëjti arsyetim, për të mos përsëritur atë që thashë 

pak më parë.  

Prandaj, bazuar në të gjitha këto, në cilësinë e relatorit, i qëndroj propozimit të 

bërë në projektraport, ku propozohet që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, 

duke u pikëzuar me 16 pikë.  

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

me “Rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes”, aftësia e saj konsiderohet si e një 

shkallë “shumë të lartë” dhe propozohet vlerësimi maksimal me 5 pikë. 

Në lidhje me “Saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes”, shkalla e 

aftësisë konsiderohet si “shumë e lartë” dhe është propozuar pikëzimi maksimal me 10 

pikë. 
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Në përfundim të kriterit të “Aftësive organizative të gjyqtares”, propozoj që të 

ndryshohet pikëzimi i propozuar në projektraport prej 80 pikësh, duke iu shtuar 9 pikë në 

total, duke e çuar pikëzimin për këtë kriter në 89 pikë dhe nivelin e vlerësimit “Shumë 

mirë”. 

Sa i përket kriterit të “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, në lidhje 

me këtë kriter gjyqtarja nuk ka paraqitur asnjë kundërshtim sepse është propozuar 

pikëzimi maksimal, si sa i përket “Etikës në punë”, ku për “Angazhimin dhe 

përgjegjshmërisë në funksion” shkalla e aftësisë është konsideruar si “shumë e lartë” dhe 

propozohet pikëzimi me 35 pikë.  

Në lidhje me “Integritetin e gjyqtares”, sa i përket “Shmangies së shfaqjes së 

pahijshme, nderi dhe dinjiteti”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, propozimi për pikëzim 

40 pikë. 

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

shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë.  

Dhe në lidhje me “Numrin tejet të lartë të kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtarit”, ky numër është i pakonsiderueshëm dhe shkalla e aftësisë 

“shumë e lartë”, pikëzimi 15 pikë.  

Në total, për të gjithë kriterin e tretë propozohet pikëzimi me 100 pikë dhe  niveli 

i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

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

lidhje me “Aftësitë e komunikimit”, sa i përket treguesit të “Komunikimit të qartë dhe 

transparent...”, shkalla e aftësisë konsiderohet “shumë e lartë” dhe propozohet pikëzimi 

maksimal prej 25 pikësh.  

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

personale”, shkalla e aftësisë konsiderohet “e lartë” dhe propozohet pikëzimi maksimal 

prej 15 pikësh. 

Në lidhje me “Aftësinë për të bashkëpunuar”, sa i përket treguesit shkalla e 

“Komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe 
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përvojës profesionale me ta”, shkalla e aftësisë konsiderohet “shumë e lartë”, propozohet 

pikëzimi maksimal prej 15 pikësh. 

Në lidhje me shkallën e bashkëpunimit me administratën gjyqësore, shkalla e 

aftësisë konsiderohet “shumë e lartë” dhe propozohet pikëzimi maksimal prej 10 pikësh. 

Në lidhje me treguesin e “Gatishmërisë së gjyqtares për t’u angazhuar në 

veprimtari të tjera”, sa i përket treguesit të parë “Pjesëmarrja e gjyqtares në programet e 

formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, 

rezulton që të jetë angazhuar brenda kufirit të përcaktuar midis 15 dhe 20 ditëve, duke u 

propozuar pikëzimi prej 20 pikësh.  

Në lidhje me “Disponueshmërinë e gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, nuk ka të dhëna për 

këtë, prandaj referuar Metodologjisë, kur nuk ka të dhëna, propozohet që të akordohen 3 

pikë.   

Në lidhje me treguesin e “Angazhimit të gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe veprimtaritë për 

marrëdhëniet me publikun në gjykata”, në vlerësimin tim është konsideruar që nuk ka të 

dhëna për një angazhim të tillë dhe është propozuar pikëzimi prej 3 pikësh. 

Gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime në lidhje me këtë tregues, ku ka paraqitur një 

dokument të lëshuar nga “Help” Kuadri i programit evropian për arsimimin e 

profesionistëve të së drejtës, ku ajo ka qenë pjesëmarrëse dhe referon që sa i përket këtij 

organizimi të ndërmarrë nga ana e Këshillit të Evropës, këtu kanë marrë pjesë 

profesionistë me njohuri në fushën e ligjit, ku nëpërmjet lidhjes ‘online’ janë shkëmbyer 

mendime dhe eksperienca, - pretendon gjyqtarja, - në lidhje me alternimet e dënimit me 

burgim, prandaj nuk mund të vlerësohet si një trajnim i kryer jashtë Shkollës së 

Magjistraturës por si një zgjidhje e një çështjeje me rëndësi, sikundër është mbipopullimi 

i burgjeve përmes aplikimit të formave alternative të dënimit. Këtu e mbyll citimin e 

gjyqtares. 

Ju është dërguar me e-mail certifikata e dërguar në cilësinë e provës nga gjyqtarja 

dhe po lexoj në gjuhën shqipe atë që paraqitet në certifikatë në gjuhën angleze. 
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“Certifikatë e akorduar në kuadrin e programit evropian për arsimimin e profesionistëve 

të së drejtës, për kursin e të mësuarit “Lërning rekuairments” (“Learning requirements”) 

në distancë për masat në komunitet dhe alternativat e dënimit me burgim, {...}, e cila ka 

përmbushur plotësisht kërkesat e të mësuarit në kursin e sipërpërmendur në 31 dhjetor”. 

Këtu e mbyll citimin. Siç duket qartë, bëhet fjalë për një kurs trajnimi dhe jo për 

kontribut të gjyqtares për zgjidhjen e një çështjeje me rëndësi sikundër është 

mbipopullimi i burgjeve përmes aplikimit të formave alternative të dënimit. 

Përveç përmbajtjes së certifikatës, gjyqtarja ka paraqitur në cilësinë e dokumentit 

provues edhe e-mail-in që i është dërguar në adresën e postës së saj elektronike, ku citoj, i 

drejtohen gjyqtares: Këtë javë, në këtë kurs do të merrni informacion për pjesëmarrjen e 

komunitetit dhe ndërgjegjësimin e nevojshëm të tij si premisë bazë për zbatimin e 

suksesshëm të masave dhe sanksioneve komunitare. Detyra vetëvlerësuese në këtë modul 

është vetëm me alternativa të shumëfishta. Këtu e mbyll citimin.   

Rezulton pra që në këtë aktivitet gjyqtarja ka marrë pjesë për të mësuar në një 

kurs trajnimi profesional të organizuar nga Këshilli i Evropës në përfundim të të cilit ka 

kaluar me sukses testimin me alternativa shumëfishe.  

Siç e përmenda në treguesin e mëparshëm, kjo pjesëmarrje është mbajtur tashmë 

parasysh në treguesin 4Ca “Pjesëmarrja e gjyqtares në programet e formimit vazhdues të 

Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, prandaj në cilësinë e 

relatorit i qëndroj propozimit të bërë në projektraport ku është propozuar që në treguesin 

“Angazhimi i gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë dhe 

në veprimtari në marrëdhëniet me publikun në gjykata”, gjyqtarja duhet të pikëzohet me 

3 pikë.    

Në lidhje me treguesin e fundit të “Publikimeve ligjore akademike”, nuk ka të 

dhëna që gjyqtarja të ketë realizuar ndonjë publikim ligjor dhe në këto kushte, referuar 

Metodologjisë së pikëzimit është propozuar që të akordohen 0 pikë. 

Në përfundim, për pikëzimin e të katër kritereve të vlerësimit, si vlerësim i 

përgjithshëm propozohet që ndaj propozimit fillestar të shtohen edhe 9 pikë duke e çuar 

pikëzimin në 380 pikë dhe nivelin e vlerësimit “Shumë mirë”. 
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Për çdo pyetje jam gati që të jap sqarime. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Unë do doja t’ia jepja fjalën zonjës {...} nëse ka ndonjë gjë përtej këtyre që u 

thanë, që do të thotë që, ju e vutë re që nga ana e relatorit u bënë propozimet përkatëse 

për sa i përket kundërshtimeve që ju keni administruar pranë Këshillit, nëse keni gjëra 

shtesë përtej atyre, keni të drejtë që t’i parashtroni. 

 

{...}: Në fillim doja të falënderoja relatorin për të gjithë punën e bërë, për 

vlerësimin maksimal të dhënë për sa i përket “Aftësive profesionale”. Kundërshtimet e 

mia që janë të detajuara në ankim kishin të bënin kryesisht me grupin e “Aftësive 

organizative të gjyqtarit”. Ankimi i bërë thekson ose vë në dukje disa situata të cilat unë 

kam çmuar se nuk mund të ngarkojnë me përgjegjësi gjyqtarin dhe për sa kohë 

Metodologjia e pikëzimit parashikon se brenda çdo kriteri vlerësimi bëhet ndarja e pikëve 

sipas rëndësisë së çdo treguesi vlerësimi, duke shmangur përfundime që nuk janë 

përgjegjësi e gjyqtarit, mendoj që në mënyrë të përmbledhur t’i parashtroj ato përpara 

jush, për ato kritere pikët e të cilave nuk u ndryshuan nga ana e relatorit pas ankimit që 

unë kam bërë.  

Konkretisht, për sa i përket kriterit të parë që ka të bëjë me “Kohën mesatare që i 

dedikohet çdo çështjeje”, ankimi im është pranuar nga relatori, duke ndryshuar 

vlerësimin nga 4 në 5 pikë ndaj unë nuk kam për çfarë të ndalem. 

Doja të ndalesha tek “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”. Pse unë 

kam kërkuar që për këtë kriter të ndryshoj vlerësimin nga 4 pikë në 10 pikë, ndërkohë që 

relatori e ndryshoi qëndrimin e tij nga 4 pikë në 6 pikë? Arsyet e mia lidhen pikërisht me 

parashikimin që bën Metodologjia për sa i përket rendimentit, në të cilin ka parashikuar 

që në rastin kur gjyqtari gjykon më shumë se 50% të normës sasiore të ngarkesës të 

përcaktuar sipas normave në fuqi dhe që në fuqi është akti i KLGJ-së 261/2, atëherë 

pikëzimi është maksimal. 
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Konkretisht, analiza e të dhënave statistikore bazohet në kompleksitetin e 

çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve, aspektet e tjera 

që lidhen me kushtet e punës, të cilat çojnë në një pikëzim më të lartë  nga ai i tabelës 

deri në pikëzim maksimal, ku presja tregon se gjyqtari ka gjykuar brenda të njëjtit vit 

kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës së përcaktuar nga 

Këshilli. Më rezulton, duke iu referuar kryesisht periudhës dyvjeçare të punës që unë kam 

kryer në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës që për periudhën 01.08.2014 

– 01.08.2016 të kem gjykuar 1206 vendime. Duke bërë një llogaritje me standardin sasior 

në fuqi të miratuar nga KLD-ja rezulton që unë e kam tejkaluar me 906 vendime ose 

302% më shumë se norma sasiore, 6 herë më shumë se 50% që Metodologjia e pikëzimit 

ka përcaktuar si kusht për pikëzimin maksimal të gjyqtarit. 

Relatori, në rritjen që ka bërë të pikëve, u referua vetëm tek rritjet e papritura të 

volumit të çështjeve, ku me të drejtë relatoi 126 çështje të cilat mua më janë caktuar që në 

ditën e parë që jam caktuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës, 

ndërkohë që ka vijuar ngarkesa normale në punë dhe rezulton që unë për periudhën e 

punës trevjeçare që kam bërë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës të 

kem gjykuar 184 vendime, pra nga 01.09.2014 - 31.12.2014 dhe kjo shifër është dukshëm 

më shumë sesa 50% i normës sasiore që KLD-ja ka në fuqi lidhur me numrin e çështjeve 

për të cilat një gjyqtar administrativ duhet të jetë relator.  

Po të vazhdojmë pastaj me vitin 2015 ku më janë caktuar 538 çështje dhe kam 

gjykuar 530, ku rendimenti dukshëm është i lartë por edhe numri 530 e tejkalon 150 më 

shumë se... pra e tejkalon normën sasiore në fuqi me më shumë se 50% sikundër e kërkon 

Metodologjia e pikëzimit. 

Është e vërtetë që në vitin 2016 ka një numër çështjesh 958 të regjistruara vetëm 

për vitin 2016 plus 142 që janë mbartur nga viti i kaluar, imagjinoni një ngarkesë me 

1100 çështje një gjyqtar. Është gati gjysma e ngarkesës që Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Durrës ka përballuar për këtë vit. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur 

vetëm për shkak të prurjeve por edhe për shkak të faktit se në vitin 2016 Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Durrës, nga 4 gjyqtarë, ka funksionuar me 3 gjyqtarë. 
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Konkretisht është larguar gjyqtari {...} transferuar në Gjykatën Administrative të Apelit 

dhe ditën e transferimit 23.03.2016 janë shortuar çështjet e tij dhe 50 prej tyre janë ndarë 

midis gjyqtarëve, ndërsa deri në këtë moment çështjet e ardhura për gjykim ndaheshin 

midis tre gjyqtarëve në masën 100% dhe kryetarit të gjykatës 50% për shkak të 

funksionit, tashmë nuk ishte më kjo ndarje, dy gjyqtarët ngarkoheshin 100% dhe merrnin 

edhe ngarkesën që më parë përballonte gjyqtari i larguar dhe kryetari i gjykatës që merr 

ngarkesën 50% dhe dukshëm duket nga statistikat, në vitin 2015 jam ngarkuar me 538 

çështje, në vitin 2016 me 958 çështje. Kjo është një tjetër situatë që duhet të vlerësohet 

nga ana e Këshillit mendoj si një rritje e volumit të çështjeve ku faktor kryesor ka qenë 

pikërisht organika jo e plotë me të cilën ka funksionuar gjykata përgjatë vitit 2016 duke 

bërë që nga 2300 çështje që gjykata ka pasur (statistika të cilat janë të deklaruara) pra që 

në gjykatë kanë ardhur 2300 çështje, gati gjysma e tyre janë të gjykuara nga ana ime. 

Sigurisht që kjo është e pamundur që unë me këtë ngarkesë çështjesh të realizoja një 

rendiment më të lartë kohor. Por kam qenë produktive sepse unë kam gjykuar 686 çështje 

dhe është shumë më tepër nga 150 që është norma sasiore në fuqi sipas vendimit të KLD-

së. Duke qenë se unë e kam kapërcyer 50% e normës sasiore në fuqi, më shumë se 50% 

të çështjeve, siç kërkon Metodologjia, për këtë arsye edhe unë kam kërkuar që pikëzimi 

të jetë maksimal për rendimentin tim në punë. Ndërkohë që një situatë që Metodologjia 

kërkon që duhet patur parasysh, që unë dua ta bëj prezent, janë edhe kushtet e punës në të 

cilat funksionon Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës. Unë ju kam 

bashkëngjitur një raport nga auditi i KLGJ-së i cili është shprehur lidhur me nevojën e 

vendosjes apo zhvendosjes së kësaj gjykate në një ambient tjetër, kjo sepse ambienti në të 

cilin ushtron funksionin gjykata është i papërshtatshëm. Konkretisht, në shtator të vitit 

2015 në gjykatë është instaluar sistemi audio. Ka vetëm një sallë gjykimi. Gjyqtarët 

gjykojnë në zyra. Zyrat janë të nevojshme si për mbajtjen e dosjeve, aty vijnë edhe palët 

që zhvillojnë proceset kur salla është e zënë nga gjyqtari, duke qenë se salla përdoret 

sipas një kalendari të caktuar, të miratuar që në vitin 2015, dhe e gjitha kjo, sigurisht që 

ndikon në rendiment dhe në këtë tregues dhe është një element që unë mendoj që duhet të 

shihet nga Këshilli dhe duhet të vlerësohet prej tij si një e dhënë që nuk mund të më 
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ngarkojë me përgjegjësi dhe që duhet të më çojë drejt një pikëzimi maksimal për sa i 

përket rendimentit në punë. 

Unë i kam paraqitur të gjithë provat, ka edhe një urdhër të kryetarit të gjykatës, i 

cili jep shpjegime se si u bë e mundur hapja e sallës në mars të vitit 2015 dhe instalimi i 

sistemit audio në shtator të vitit 2015. Kështu që, duke qenë se këto janë ngjarje/situata 

që kanë ndodhur përgjatë periudhës së vlerësimit, unë kërkoj që Këshilli t’i mbajë 

parasysh dhe të më pikëzojë maksimalisht për sa i përket rendimentit në punë, patur 

parasysh produktivitetin sepse rendimenti është i lidhur me sa produktiv është gjyqtari 

dhe shifrat tregojnë që përgjatë vitit 2016, 2015, 2014, produktiviteti ka qenë i lartë, duke 

kapërcyer me 50% më shumë normën sasiore në fuqi, të miratuar nga ana e Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë (duke qenë se nuk ka akte të tjera që të përcaktojnë një normë sasiore 

të ndryshme).  

Kështu që për rendimentin unë i qëndroj kërkimit tim dhe kërkoj që pikëzimi të 

ndryshojë nga 6 pikë (që u bë tani), në 10 pikë. 

Për sa i përket “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar”, kërkoj që 

Këshilli të mbajë parasysh, përveç atyre që unë kam shkruar në ankimin tim, përsëri dua 

ta vë theksin tek numri i madh i vendimeve të dhëna. Mendoni kushtet e vështira në të 

cilat punojmë, në ato zyra që nuk përmbushin standardet për funksionimin normal të një 

gjykate, duhet të bëjmë gjykime, duhet të shpallim vendime, duhet të arsyetojmë. Kështu 

që 686 vendime të dhëna në 2016, 530 të dhëna në 2015, 184 të dhëna në 2014, vetëm 

për tre muaj, besoj se të gjithë biem dakord që nuk mund të bëhen në 8 orë pune. Janë orë 

pune të cilat brenda 8 orëve të punës mund të bësh vetëm gjykime dhe gjykimet kanë 

qenë 20 dhe lart në ato planifikimet që unë kam sjellë si provë për t’u gjykuar. Kjo është 

e gjitha kohë që unë kam marrë nga vetja, kohë që kam marrë nga familja, pa të shtuna, 

pa të diela. Pse? Sepse duhen zbardhur vendimet dhe kjo është një rrethanë sa njerëzore 

por aq edhe objektive, që normalisht duhet të ndikojë në bindjen tuaj dhe të kihet 

parasysh që edhe vlerësimi për këtë tregues të jetë ai maksimal, jo me 12 pikë, por me 15 

pikë. 
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Për sa i përket vendimit me Drejtorinë Rajonale të Tatimeve, unë mendoj që 

provë e fortë për atë vendim është vendimi i kryetarit të gjykatës i cili është shprehur 

“marrjen në shqyrtim të ankimit kundër vendimit nr. __, datë ___”, e ka të identifikuar, 

kështu që nëse do kishte probleme, jam e sigurt që do të kishte procedura të tjera. Por nuk 

është provuar përgjegjësia ime dhe unë nuk mund të mbajë përgjegjësinë e 

mosfunksionimit të sekretarisë apo të administrimit të punëve të tjera në gjykatë. 

Kështu që edhe për sa i përket këtij kriteri unë do të kërkoja që të vlerësohesha 

maksimalisht dhe vlerësimin tim maksimal unë mendoj që e mbështet vetë parashikimi i 

bërë tek Metodologjia e pikëzimit, e cila thotë që edhe në rastin e kohës mesatare të 

arsyetimit të vendimit përfundimtar, duhet të vlerësohen të dhënat statistikore, duke pasur 

parasysh edhe ngarkesën në punë. 

Nga ana tjetër, vë në dukje edhe faktin që problematika në lidhje me vonesat janë 

vetëm për sa i përket periudhës në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës ... 

ka problematika në periudhën e vlerësimit që është marrë në shqyrtim në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Lushnje, si në çështjet civile edhe në çështjet penale dhe ato familjare, 

nga ana e relatorit nuk janë gjetur problem. 

Në të tilla rrethana, unë mendoj që shkak për ndonjë vonesë të vërejtur në 

dorëzimin e vendimeve është pikërisht ngarkesa e madhe në punë, numri i madh i 

vendimeve të dhëna, volumi i çështjeve të rritura, kushtet e punës në të cilat më është 

dashur të punoj dhe të përballoj një ngarkesë jo normale për një gjyqtar administrativ.   

Për sa i përket “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale”, duke qenë se 

treguesi tjetër që unë kam ankimuar është pranuar, dhe jam vlerësuar me 15 pikë... 

Vlerësuesi në raportin e vet e ka dhënë theksin, domethënë ka gjetur problematika 

në veprimin e njoftimit të padisë, që në dy çështje nuk është bërë në përputhje me nenin 

25 të ligjit 49/2012.  

Atëherë, dy dosjet për të cilat është gjetur se nuk janë kryer veprimet brenda afatit 

7-ditor, janë dosje të cilat fillimisht i janë caktuar gjyqtarit {...}. Gjyqtari {...}. e ka kryer 

veprimin e njoftimit të akteve brenda 7 ditëve. Veprimi i njoftimit të akteve një herë 

bëhet. Vjen padia në gjykatë. Nëse ai nuk do ta kishte bërë veprimin e njoftimit të akteve, 
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do të ngarkohesha unë si gjyqtar i ri, për të bërë njoftimin e akteve. Për sa kohë ai brenda 

7 ditëve ka bërë njoftimin e akteve dhe unë kam sjellë provat ku njoftimi i akteve i është 

çuar palës... Kam marrë dosjen në shqyrtim, kam parë që është bërë njoftimi i akteve. 

Nëse unë do përsërisja njoftimin, kjo nuk do sillte gjë tjetër vetëm se zvarritje. Çfarë ka 

ndodhur? Kam vazhduar gjykimin aty ku ka mbetur. Nuk jam e qartë me këtë, që neni 

181 nuk ka ndryshuar. Sapo e hapa dhe neni 181 ka ndryshuar, por parashikimi lidhur me 

faktin që nëse ndryshon trupi gjykues, anëtari i ri vendos që ta vazhdojë gjykimin aty ku 

ka qenë apo nga e para, është gjithandej si parashikim, nuk është se s’ka ekzistuar. 

Gjithmonë kur ndryshohej gjyqtari, ose fillonte çështja nga e para ose vazhdonte aty ku 

ka mbetur. Përderisa veprimi i njoftimit të akteve ishte kryer, do ishte kohë e harxhuar që 

unë të përsërisja njoftimin e akteve. Për këtë arsye, për të patur efektivitet, kam vazhduar 

me aktet aty ku ka mbetur. 

 

Brunilda Kadi: Më fal zonja gjyqtare që ju ndërpres. 

Parashikimi i mëparshëm, kur ndryshonte komplet trupi gjykues... 

(Ndërhyn gjyqtarja) 

{...}: Fillonte nga e para. Dhe unë kam ndryshuar nga e para, -thoni ju, dhe jam 

trup i ri gjykues. 

Brunilda Kadi: Thjesht për të qartësuar, se ndoshta ishte lapsus. 

{...}: Okej, në rregull. Tani sapo e hapa dhe nuk e kisha... Mbasi i jam referuar 181 

të ndryshuar... Por që nuk ishte efektive që unë të përsërisja njoftimin e akteve, kur 

njoftimin e akteve e kisha të bërë, kur pala e paditur kishte marrë dijeni, kur pala e 

paditur i ka sjellë aktet. Atëherë, çfarë do vazhdoja? Do vazhdoja seancën përgatitore. 

Kam parë që aktet janë në dosje, vijohet me seancën përgatitore. Nëse unë do përsërisja 

njoftimin e akteve për 7 ditë, do prisja edhe 10 ditë të tjera që të më vinin aktet nga pala 

tjetër, janë 17 ditë që duhet të zgjaste më tepër gjykimi. 

Brunilda Kadi: Më fal, nëse është ndryshuar trupi gjykues dhe ju nuk përsërisni 

njoftimet, palët si marrin dijeni për trupin gjykues, ku mund të kenë kundërshtime? 
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{...}: Ky është një moment që ezaurohet edhe në seancë përgatitore, sepse ti po e 

njofton palën dhe nuk po i mohon të drejtën për të paraqitur. 

Brunilda Kadi: Njoftimet që relatohen, a janë përpara kësaj? 

{...}: Po pra, njoftimet janë përpara trupit gjykues. Trupi i ri gjykues i ka parë 

aktet dhe ka vendosur të vijojë çështjen në seancë përgatitore. Në seancë përgatitore ka 

njoftuar palët, ku palët njihen me trupin gjykues. Nëse nuk janë dakord, mund ta 

paraqesin aty dhe nuk u mohohet e drejta. 

Brunilda Kadi: Jo, se nuk do bëjmë debat.  

{...}: Pa debat. 

Edhe njoftimi i akteve, i bëhet vetëm palës së paditur dhe jo palës paditëse. 

Brunilda Kadi: Kur flisni për ekonomi gjyqësore, tek ky aspekt, mos ndoshta 

është më mirë që palët ta dinë që në fillim që kur i shkon njoftimi që ta dinë se kush është 

gjyqtari, që sa më shpjet ta dinë kush është trupi gjykues aq më shpejt... ? 

{...}: Njoftimi i akteve nuk i bëhet paditësit, i bëhet vetëm të paditurit. 

Brunilda Kadi: I padituri nuk ka të drejtë të kundërshtojë trupin gjykues?  

{...}: I padituri me njoftimin e akteve njihet me padinë dhe sjellë akte provuese që 

e kundërshtojnë atë. 

Brunilda Kadi: Por merr vesh edhe trupin gjykues apo jo? 

{...}: Trupi gjykues i bëhet prezent në seancën përgatitore ku i njoftohet. 

Brunilda Kadi: Më përpara, në qoftë se merr dijeni, nuk është më mirë kjo për 

ekonomi gjyqësore? 

{...}: Nuk mendoj që njoftimi i akteve bëhet për këtë qëllim, për mendimin tim. 

Nuk mendoj që njoftimi i akteve është për këtë qëllim. Njoftimi i akteve që padia dhe 

aktet bashkëngjitur t’i komunikohen palës së paditur. Pra pala e paditur vjen në dijeni të 

faktit që në iks gjykatë, kundër saj po zhvillohet një proces; padia janë këto; provat janë 

këto; duhet të sjellësh ti mbrojtjen tënde. Unë nuk kam bërë njoftim aktesh, por duke 

qenë se njoftimi ishte ezauruar si veprim, kam kaluar në seancë përgatitore. Në seancë 

përgatitore kam njoftuar paditësin dhe të paditurin, të cilët janë njohur edhe me trupin 

gjykues, dhe është proceduar më pas me kalimin e çështjes në seancë gjyqësore. 
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Për sa i përket pastaj tejkalimit të seancës gjyqësore vetëm me një dit në një rast 

apo për shkak të afishimit publik të njoftimit për palët, duke qenë se këto janë në 

mungesë, unë shpjegimet i kam dhënë dhe u qëndroj tërësisht atyre. Nuk mundet të 

përballohet ajo ngarkesë që unë kam patur dhe të respektohen afatet. Tejkalime të vogla 

të tilla njëditore apo treditore do merreshin parasysh në një gjykatë që funksionon me dy 

apo tre salla gjykimi, ku çdo gjyqtar ka sallën e vet, por jo me një gjyqtar që gjykon në 

zyrë, ka vetëm një sallë gjykimi, ku infrastruktura lë për të dëshiruar dhe numri i 

çështjeve dhe prurja e çështjeve janë të shumta dhe të manexhueshme. Për shembull, në 

vitin 2016 janë 958 çështje të regjistruara, që do të thotë, për 958 çështje, duhet të bëhet 

brenda 7 ditëve veprimi i komunikimit të akteve. Vetëm kaq domethënë. Një veprim të 

bësh dhe janë 958 veprime që duhet të bëjë sekretari gjyqtar për 1 vit. 365 ditë ka 

kalendari. Kur do bëhen të gjitha këto? 

Unë besoj se kam argumentuar, kam sjellë edhe planifikimet e bëra për seancat 

gjyqësore. Për shembull, e kam caktuar nga data 6-29.06 sepse duhet të bëja afishimin 

publik. 20 ditë do qëndrojë i afishuar njoftimi. Në qoftë se unë do ta lija vetëm 15 ditë, 

njoftimi do quhej i parregullt dhe do ta shtyja edhe një herë seancën. Kështu që kjo nuk 

është një gjetje që mund të më ngarkojë me përgjegjësi. Në një rast tjetër e kam shtyrë 

vetëm 1 ditë. Kam sjellë planifikimet ku seancat shkojnë nga 20 deri në 29 seanca 

gjyqësore për ditët kur mbaronte afati 15-ditor. Kështu që unë mendoj që Këshilli, duke 

patur pikërisht këtë ngarkesë në punë, këtë numër vendimesh të dhëna, këtë numër 

çështjesh të caktuara për gjykim dhe kushtet në të cilat kam punuar, duhet të ndryshojë 

vlerësimin edhe për këtë pikë dhe të më japi vlerësimin maksimal. Unë këtë e lidh edhe 

me faktin që... 

 

Naureda Llagami: Të lutem, mund të fokusohemi vetëm tek gjërat që ke përtej 

argumenteve që na ke parashtruar. Deri tani jemi tek një përsëritje e argumenteve për të 

cilat ne jemi vënë në dijeni dhe i dimë. Nëse keni gjëra plus, do donim që t’ia 

parashtronit Këshillit, sepse ju e patë që argumentet janë lexuar, reflektuar nga relatori. 
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Tani po flasim përtej atyre gjërave, që nëse keni ndonjë provë, ndonjë diskutim apo 

ndonjë të dhënë të re. 

 

{...}: Pak a shumë i kam depozituar të gjitha. 

Edhe për sa i përket certifikatës “Help”, jam dakord me relatimin që bëri lidhur 

me këtë organizatë, por unë i kam referuar tek ajo pjesë e Metodologjisë e cila parashikon 

edhe për pjesëmarrje në programin e edukimit të komunitetit. Pjesëmarrja në programin e 

edukimit të komunitetit dhe bashkëpunimi me grupe interesash të ndryshëm, me qëllim 

rritjen e cilësisë së gjyqësorit dhe ndërgjegjësim të publikut për forcën e zbatimit të ligjit. 

Aktiviteti në fjalë unë mendoj që i përmbush këto kushte. Është një aktivitet që më ka 

marrë kohë, ka zgjatur gati 1 vit pjesëmarrja në këtë aktivitet. Kam dhënë ato angazhimet 

e mia, pavarësisht se kam mësuar vetë, por mendoj që ky parashikim që bën 

Metodologjia është i tillë që duhet të vlerësohem me 5 pikë.  

Të tjerat i kam paraqitur dhe i qëndroj tërësisht atyre. 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit! 

Keni pyetje? 

 

Brunilda Kadi: Po! 

Atëherë, duke qenë se bëhet fjalë për një relacion i cili ka kaluar duart e disa 

institucioneve, Inspektoratit, KPK, duke qenë se bëhet fjalë edhe për një periudhë ku unë 

personalisht kam qenë anëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe ndoshta kam një lloj 

sensibiliteti më shumë, më bëri shumë përshtypje kundërshtimi që ju bëtë në lidhje me 

një dosje që ju është evidentuar edhe tek procesi i vlerësimit dhe që ka një diferencë të 

madhe midis asaj që shkruhet në akte me atë që ju pretendoni dhe që sollët prova, në 

lidhje me dorëzimin e një dosjeje. Ju pretendoni që nuk jeni njohur kurrë me atë ankesë.  

Ndërkohë, ne të gjithë gjyqtarët që jemi këtu e kemi kaluar procesin e rivlerësimit 

dhe procedura është që minimumi, përpara seancës, të gjithë jemi njohur me dosjen dhe 
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të gjitha aktet na janë vënë në dispozicion. Ju kur jeni vënë në dijeni, nuk e keni vënë re 

këtë mospërputhje? Se nga 7 muaj e disa ditë... 

(Ndërhyn gjyqtarja.) 

{...}: Por në raportin e vlerësimit profesional nuk i është dhënë kjo lloj rëndësie.  

Brunilda Kadi: Por aktet ju janë vënë në dispozicion. 

{...}: Jo! –nuk më është vënë ky akt. 

Brunilda Kadi: Po të gjithëve na janë vënë në dispozicion. 

{...}: Mua jo! Nuk më janë vënë në dispozicion aktet. Sepse edhe tek raporti i 

vlerësimit ... Unë këtu e lexova, tek raporti i relatorit dhe i vlerësuesit këtë lloj diference. 

Nuk më është vënë asnjëherë në dukje kjo. 

Brunilda Kadi: Jemi kolegë dhe miq bashkë. Tani jemi në këtë pozicionin këtu.  

Citohet në relacionin e vlerësimit, nga relatori, pjesë nga vendimi juaj i 

rivlerësimit, ku thuhet shprehimisht për këtë ankesë. Juve minimalisht po thoni që nuk 

jeni njohur gjatë procesit, përpara se të jepesh vendimi. Po mbasi lexuar vendimin, nuk ju 

ra në sy kjo, që të vinit në KLD ose edhe tani në KLGJ që ta verifikoni? Sepse këtu ka 

një lapsus shumë të madh që mund të shkojë deri në falsifikim. Inspektorati thotë që e ke 

dorëzuar mbas 7 muajsh e ca dosjen dhe i referohet patjetër një dokumenti, kurse ju thoni 

që e kam dorëzuar mbas 2 javësh. Kjo gjë duhesh të sqarohesh. Si mendoni? A i keni 

verifikuar dokumentet që ndodhen pranë arkivit të Këshillit, që edhe sot aktualisht duhet 

të jenë? 

{...}: Jo! –nuk i kam verifikuar sepse aty bëhet fjalë për dorëzimin e dosjes. Ka 

qenë një problematikë që është ndeshur midis sekretarit gjyqësor dhe kryesekretarit 

gjyqësor dhe nëse unë do kisha probleme dhe do isha përgjegjëse, jam e sigurt që nuk do 

ngeleshin gjërat tek thjesht një ‘tërheqje vëmendjeje’, që faktikisht nuk ma kanë 

komunikuar as si ‘tërheqje vëmendjeje’. 

Brunilda Kadi: Po si ankim nuk ju është komunikuar asnjëherë nga Inspektorati? 

Si ankesë ju është komunikuar ndonjëherë nga Inspektorati? 

{...}: Kam idenë që ka ardhur inspektori dhe ka bërë verifikimet. Është viti 2015. 

Për sa kohë që nuk jam ngarkuar me përgjegjësi, nuk është se më ka interesuar. 
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Brunilda Kadi: Ky fakt nuk ju bë me dije? 

{...}: Kur më erdhi ky raport vlerësimi pashë ato akte që i solla. 

Brunilda Kadi: Nuk e mbani mend procesin çfarë ka ndodhur në 2015? 

{...}: Nuk jam marrë fare sepse nuk ma kanë komunikuar dhe e gjitha ka ngelur në 

momentin që përderisa kryetari i gjykatës, me sa di, ka vendosur që të pranojë ankimin, 

ka një vendim pranim ankimi nr. 262 (nuk e di datën) dhe aty ka ngelur. Ngaqë nuk 

provohej përgjegjësia ime, mendoj që gjërat kanë ngelur këtu. 

Brunilda Kadi: E nderuar, aty ka një dokument zyrtar ku thuhet që dosja është 

dorëzuar në shtator. 

{...}: Unë nuk jam përgjegjës për dorëzimin e dosjes, e nderuar. Unë jam 

përgjegjës për dorëzimin e vendimit dhe vendimin unë ia kam dorëzuar sekretarit 

gjyqësor në afatet e caktuara. Nëse nuk do ta kisha dorëzuar, atëherë sigurisht që nuk do 

kishte edhe një vendim pranim ankimi, mendoj unë. 

Brunilda Kadi: Okej, ky është një tjetër diskutim. 

Nga praktika që është gjatë jgithë kohës në Gjykatën Administrative, ku juve 

sipas ligjit shqyrtoni çdo ankim, si kërkesë më vete, që pranohet ose jo, në të gjitha këto 

procese, gjithmonë është prezent vendimi i arsyetuar apo bëhen edhe këto procese pa 

qenë vendimi i arsyetuar? Mjafton shkurtimi i vendimit. A ekziston ndonjëherë mundësia 

që mund të bëhet shqyrtimi i ankimit pa pasur vendimin e arsyetuar?  

{...}: Këtë nuk e di ta them. 

Unë për vete nuk mund të pranoj shqyrtimin e ankimit pa patur vendimin. 

Brunilda Kadi: Pra ju nuk e thoni në mënyrë absolute që të tjerët nuk e bëjnë? 

{...}: Për këtë duhet pyetur kryetari i atëhershëm. Për sa kohë ai ka nënshkruar 

vendimin dhe e ka nxjerrë... 

Brunilda Kadi: Po sikur mund të ketë ndodhur që kryetari e ka shqyrtuar këtë 

ankim pa pasur vendimin e arsyetuar? 

{...}: Këtë nuk e di! 

Brunilda Kadi: Po ne si të bindemi? 

{...}: Me vendimin e tij që e ka nënshkruar. 
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Brunilda Kadi: Jo, jo! – duhet të kishim kopjen e dosjes që ka qenë vendimi i 

arsyetuar aty? 

{...}: Si kopja e dosjes? 

Brunilda Kadi: E dosjes së shqyrtimit të ankimit. Aktet e dosjes që ka shqyrtuar 

kryetari. 

{...}: Vendimi i pranimit të ankimit ndodhet në dosje. Vendimi i pranimit të 

ankimit i bashkëngjitet dosjes kryesore.    

Brunilda Kadi: Flasim për vendimin e arsyetuar. 

{...}: vendimin e pranimit të ankimit unë e kam sjellë. 

Gjithsesi ajo është vetëm një çështje në gjithë këtë mori çështjesh. 

Brunilda Kadi: Ajo që më shqetësoi mua ishte diferenca shumë e madhe e të 

dhënave nga dy akte zyrtare. Pra vendimi që pretendoni juve... 

(Ndërhyn gjyqtarja.) 

{...}: Pikërisht se nuk provohej kjo, nuk ka proceduar më tej. 

Brunilda Kadi: Bëhet fjalë për faktin, nuk bëhet fjalë për rezultatin që nxjerr. Ajo 

si çështje mund të ketë një milion arsye që mund të përjashtohet nga statistikat dhe mos të 

penalizohet gjyqtari. Por po flasim për faktin tani. Thjesht kjo ishte gjëja që mua më 

shqetësoi. 

Dhe e dyta, që ndoshta kjo nuk është pyetje që ka lidhje direkte me vlerësimin, - 

Ju gjatë gjithë kohës, me të drejtë, parashtruat vështirësitë e punës tuaj. Tani siç të gjithë 

e dimë, ky vlerësim në fakt, në thelb, është një vlerësim krahasimi, pra ne vlerësohemi 

duke u krahasuar me kolegët sepse prandaj edhe një nga arsyet e vlerësimit është edhe 

konkurrimi, promovimi, etj. Ju mendoni që kolegët tuaj kanë pasur kushte më të mira 

pune apo kanë pasur ngarkesë më të ulët apo kanë pasur gjykata me strukturë më të mirë 

se tuajën? Nëse po, mund të na referoni, cila nga gjykatat e ngjashme kanë pasur kushtet 

më të mira të punës se ju? Sepse duhet t’i krahasojmë.  

Dhe e fundit. Në qoftë se ju pretendoni që të merrni pikët maksimale, a duhet t’i 

marrin edhe kolegët tuaj, për të njëjtat arsye? 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.04.2021 (Pika 1) 
 

 

28 

{...}: Çdo gjë është proporcionale. Unë nuk di se çfarë duhet të marrin kolegët e 

mi. 

Brunilda Kadi: Po flas për kushtet e punës. 

{...}: Kushtet e punës në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës janë 

të pakrahasueshme me asnjë gjykatë tjetër të republikës dhe ky është një fakt i njohur 

‘botërisht’ (po e hiperbolizoj). Pra është një fakt i njohur për të gjithë.  

Ne punojmë në një godinë që e ka në pronësi APD-ja (Autoriteti Portual Durrës) 

dhe ka shumë kolegë këtu që kanë qenë dhe janë dëshmitarë të kushteve në të cilat ne 

punojmë. Një korridor i përbashkët ndan zyrat e gjykatës dhe sallën e gjykimit nga zyrat 

e përmbarimit, ku shpesh, ato proceset përmbarimore të shoqëruara edhe me konflikte 

edhe me ngritje zërash, janë të regjistruara edhe në sistemin audio gjatë kohës që ne 

mbajmë seancat gjyqësore. Domethënë kjo është situata. Ndërkohë që para se të hysh tek 

godina jonë, në të njëjtin kat është shërbimi i provës, ku vijnë dhe paraqiten personat e 

dënuar dhe që janë në shërbim prove. Kjo është situata. 

Brunilda Kadi: Ndërkohë, gjykatat e tjera nuk e kanë këtë lloj problemi? 

{...}: Gjykatat e tjera jo, nuk mund të krahason. Nuk mund të krahasohem, jo 

vetëm unë por edhe kolegët e mi, me gjyqtarin e Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, ku janë 16 gjyqtarë; ku ka salla gjykimi; ku zyrat e gjyqtarëve kanë 

komoditetet e tyre. Nuk mund të bëhet një krahasim. Prandaj dhe ju keni miratuar 

Metodologjinë dhe keni thënë që të përjashtojmë ato çështje që nuk janë përgjegjësi e 

gjyqtarit dhe unë prandaj jua bëra prezent për t’jua thënë që këto nuk janë përgjegjësia 

ime. Në kushte të tjera, sigurisht unë do isha akoma më shumë produktive, pavarësisht se 

kam qenë maksimalisht produktive me numrin e vendimeve të dhëna.   

Brunilda Kadi: Faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Ndonjë koleg tjetër? 

Po, Brikena! 
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Brikena Ukperaj: Zonja {...}, ju e dini që referuar procesit të gradimit, burimet e 

vlerësimit dhe gjykimi që bën secili relator bazohet maksimalisht në 14 dosje dhe ne 

gjykojmë mbi bazën e një numri dosjesh që kemi mbi të gjitha aftësitë tuaja, aty 

gjykojmë edhe për respektimin e afatit ligjor, aty gjykojmë edhe për respektimin e 

standardit minimal dhe nuk kemi këto statistika që ju referoni dhe pretendoni për 14 

dosjet. Të gjitha këto merren parasysh vetëm kur analizohet rendimenti. Rendimenti 

mund të çojë në një pikëzim më të lartë, në rast se vërtet ju keni gjykuar më shumë se 

50% të standardit sasior, por referuar kujt? Referuar vendimit të KLD-së së mëparshëm 

sepse s’kemi të ri, sipas kategorive të çështjeve që ka parashikuar KLD-ja. Rreth 40% e 

çështjeve që ju keni gjykuar në këtë periudhë, më rezulton që kanë qenë urdhra 

ekzekutimi dhe kërkesa pa palë kundërshtare të cilat nuk kanë standard të njëjtë sasior, 

sikundër kanë çështjet me palë kundërshtare. Prandaj ajo thënia “303 herë më shumë se 

standardi” nuk qëndron. 

Një pyetje kam unë: Ne duke gjykuar, nga 14 dosje, na rezulton që vërtet je 

brenda standardit minimal dhe për asnjë nga dosjet nuk ka afat ligjor. Sa kohë ju është 

dashur ju si gjyqtare e gjykatës administrative, në vitin 2014, 2015 dhe 2016, për të 

gjykuar një çështje administrative (përtej këtyre 14 dosjeve)? 

Sa kohë ju duhet për të gjykuar një çështje? Flasim për padi-themeli. 

{...}: Sa më është dashur në vitin 2014? 

Brikena Ukperaj: Për sa e keni gjykuar një çështje? 

{...}: Në vitin 2014. 

Brikena Ukperaj: 2014, 2015, 2016, koha mesatare e gjykimit të një çështjeje.  

{...}: Nuk kam statistika që t’i referohem. 

Brikena Ukperaj: Mesatarisht, ju si e mendoni, sa ju shkon? 

{...}: Ajo varet nga kompleksiteti i çështjes. Ka çështje që gjykohen për 7 ditë, ka 

çështje që gjykohen për 2 muaj, ka çështje që gjykohen edhe për 1 vit, kjo për shkak të 

kompleksitetit. Për shembull, ne kemi çështje me Zyrën Vendore të Regjistrimit ku natyra 

është sa administrative ashtu edhe civile. Janë çështje komplekse, ku kërkohen akte 

konvertimi, ku kërkohen të dhëna nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe jo gjithmonë 
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ish-ZVRPP-ja referuar kohës së gjykimit.. dhe jo gjithmonë disponibiliteti i organeve 

publike është në maksimum. Por di të them këtë që koha e gjykimit tim në vitin 2014 dhe 

në vitin 2015, ka qenë më e shkurtër në raport me vitin 2016, ku ju e shihni që është një 

bum çështjesh dhe kemi gjykuar vetëm me 3 gjyqtarë dhe ky bum çështjesh që ka ardhur 

në 2016 dhe që ju e shihni tek ato statistikat, është mbartur në vijim, ka sjellë këtë stokun 

e çështjeve dhe na ka shndërruar në një gjykatë apeli, duke patur çështje në periudhë 

pritjeje, nga veprimi i parë përgatitor deri tek seanca përgatitore. Ne jemi bërë ‘kuazi’ 

apel. Ne presim radhën e regjistrimit që të vihen në lëvizje. Këtë e ka bërë vetëm 

ngarkesa. Prandaj e shikoj veten të favorizuar në atë konstatimin që bën relatori tek 

periudha e gradimit ku thotë që problematika vihen re vetëm tek çështjet administrative, 

nuk ka tek ato civile, familjare dhe penale. Pse? Sepse gjykata ku kemi gjykuar civile, 

penale, familjare ka qenë një gjykatë që funksiononte normalisht, si në organikë, si në 

salla, si në kushte, në të gjitha aspektet, në staf. Ndërsa nuk është kështu në gjykatën 

administrative. Prandaj dhe gjërat duhet të jenë proporcionale.  

Për më tepër që më keni vlerësuar maksimalisht dhe ju falënderoj për arsyetimin e 

vendimit. Vendimi thoni është i plotë, është i qartë. Vendimi gjen pasqyrim pikërisht atë 

që kam bërë unë gjatë këtyre veprimeve. Unë nuk shpika. Aty i gjeta, tek ato veprime, tek 

ato akte, tek ato prova që mblodha, tek ato veprime që kreva dhe i pasqyrova në vendimin 

tim. Prandaj unë vendosa të paraqitem përpara jush dhe t’jua bëj prezent të gjitha këto 

sepse vërtet ka qenë një periudhë shumë impenjative. Kam dhënë maksimumin tim. Për 

më tepër që tani drejtoj Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës edhe duke jua 

bërë prezent edhe kushtet në të cilat punojmë. Është tamam si një formë sensibilizimi për 

t’u parë më tutje dhe për të ndihmuar të gjithë ne që të jemi sa më efektiv. 

 

Naureda Llagami: Ka ndonjë koleg tjetër? 

Atëherë, zonja {...} mund të na prisni përjashta? 

  

(Del nga salla e mbledhjes gjyqtarja {...}.) 
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Naureda Llagami: Nga kolegët diskutim? 

 

Alban Toro: Për t’i kthyer përgjigje pyetjes nëse ka ngjashmëri infrastruktura në 

Gjykatën Administrative Durrës. 

Të garantoj që nuk ka të ngjashme as në Kandahar, të paktën nga ato që lexojmë. 

Përpos që aty është një miks institucionesh, është një miks infrastrukture e rrënuar, 

vrastare. Nëse do ta verifikosh, vizitoje dhe do shikojmë që biem në të njëjtin konkluzion. 

Që do të thotë, i kërkojmë gjyqtarëve që të respektojnë përveç një arsyetim të saktë, të 

respektojnë afatet, të respektojnë procedurën e drejtë dhe të rregullt ligjore gjatë 

gjykimeve, t’i ofrojnë palëve të gjithë aksesin e duhur, por nga ana tjetër ne nuk ofrojmë 

asgjë. Ajo infrastrukturë është zero. Në këtë kontekst duhet të vlerësojmë edhe 

veprimtarinë e gjyqtarit, ku ai më pas detyrohet që në kushte skandaloze pune të ofrojë 

shërbimin për të cilin paguhet.  

 

Brunilda Kadi: Më fal Alban që të ndërpres. 

Pyetja ishte, në krahasim me të tjerat, cila gjykatë... 

Alban Toro: Asnjë nuk e ka të tillë. 

Brunilda Kadi: Tirana si e ka? 

Alban Toro: E ka shumë herë më të lartë...  

Brunilda Kadi: Zyrat janë një me një dhe 80% të gjyqeve i bëjnë në zyrë. 

Alban Toro: Të garantoj unë që në Tiranë të duket sikur je në Amerikë. 

Nuk ka lidhje. Ajo është ‘kotec pulash’. Në qoftë se ti Gjykatën e Tiranës e 

konsideron ‘kotec pulash’, ajo është një e ngjashme. Shko shikoje se unë kam qenë disa 

herë si konsumator i shërbimit por kam pasur rastin edhe kur zgjodhëm bashkë me një 

anëtare tjetër, kur u zgjodh nga stafi nënkryetari. 

Brunilda Kadi: Bëheshe fjalë për vlera krahasuese Alban, jo për vlera absolute të 

infrastrukturës. 

Alban Toro: Në të gjitha drejtimet Bruna.  

Në të gjitha drejtimet. Nuk është infrastrukturë gjyqësore. Nuk ka standard.  
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Brunilda Kadi: Unë besoj se i kam parë të gjitha gjykatat dhe mendoj që aty-aty 

janë të gjitha. Të gjithë kemi gjykuar nëpër zyra, me dosje deri në tavan. 

Alban Toro: Jo, nuk është e ngjashme. 

E ndërpresim, ikim e shikojmë, e verifikojmë  

Brunilda Kadi: S’mund ta vlerësojmë pastaj. 

Pak a shumë të gjithë gjyqtarët gjykojnë në kushte të njëjta dhe unë mendoj që 

s’ka ndonjë interes të madh.  

Alban Toro: Nuk është e vërtetë. Janë në kushte pabarazie. 

Brunilda Kadi: Nuk më duket. 

Pyetja ishte edhe për ngarkesën. 

Alban Toro: Nuk ka rëndësi. Ajo është aty Bruna. 

Brunilda Kadi: Nëse ne administrojmë dhe dimë makro procesin. 

Alban Toro: Po nuk e ke parë. 

Brunilda Kadi: Dimë që e njëjta ngarkesë ka qenë për të gjithë gjykatat 

administrative. 

Alban Toro: Problemi i ngarkesës ka shumë faktorë pastaj. Po flas njëherë për 

infrastrukturën. Ne po i kërkojmë llogari nëse ti ke respektuar ca afate të caktuara, ke 

respektuar mundësinë e palëve që të dëgjohen, etj, etj.  Nga ana tjetër, çfarë i ofrojmë? 

Asgjë! 

Brunilda Kadi: Ne nuk i kërkojmë llogari. Ne vlerësojmë në kushte të njëjta, 

japim vlerësim të njëjtë.   

Alban Toro: Në kuptimin figurativ të vlerësimit.   

Brunilda Kadi: Ideja është që vlerësimi të ketë të njëjtin standard për të gjithë.  

Alban Toro: Të jetë sa më objektiv dhe sa më standard.     

Brunilda Kadi: Objektiv dhe të njëjtin standard për të gjithë. 

Alban Toro:  Për të kaluar tek objektiviteti... 

Brunilda Kadi: Pavarësisht, e thashë edhe e theksova, këto vlerësime janë 

vlerësime krahasuese.  
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Alban Toro: Po pra, nga krahasimi del që ne po flasim për dy rrugë të ndryshme: 

një insfrastrukturë gjyqësore e rrënuar me një infrastrukturë të gjyqësorit të Tiranës që 

është pak më shumë se zero.      

Brunilda Kadi: Mirë pastaj, kjo është pjesë subjektive. Ti thua që ka diferencë 

unë them që s’ka shumë diferencë. 

Alban Toro: Jo, nuk është subjektive. Është objektive. Se unë nuk e di që në 

gjykatën e Tiranës të ketë tre institucione bashkë. Hajde shkojmë e verifikojmë.    

Brunilda Kadi: Po gjykata e Lezhës si ishte? A ishte me shërbimin e provës, me 

prokurorinë. 

Alban Toro: Kur e ke bërë investimin në Lezhë? Sa ke bërë investime në Lezhë? 

Sa ke bërë investime në Durrës? 

Brunilda Kadi: Po gjykatën e Fierit e di si është? Ka përmbarimin aty. Arkivin e 

ka në korridor.  

Alban Toro: Sa investime ka thithur Lezha? Sa ke hedhur në Durrës?   

Brunilda Kadi: Ky është problemi jonë, i atyre që kanë qenë më përpara apo i 

joni. 

Alban Toro: Ç’rëndësi ka?! 

Brunilda Kadi: Unë po flas që gjyqtarët duhet të krahasohen me njëri-tjetrin. 

Alban Toro: Nuk bëjmë dot krahasime të tilla, se nuk ka. 

Brunilda Kadi: Si nuk ka? Mua më duken pak a shumë të gjithë njësoj. 

Alban Toro: Janë dy emërues të ndryshëm. 

Brunilda Kadi: Ky është mendimi im. Patjetër, subjektiv është por s’është i joti 

dhe i të tjerëve. 

 

Naureda Llagami: Alban, ke propozim konkret? 

Alban Toro: Po dal tek propozimi për të evituar këtë. 

Brunilda Kadi: Ne bëjmë debat që të dëgjojnë të gjithë gjyqtarët se për çfarë 

bëhet fjalë. Pra ne duhet të mbajmë të njëjtin standard për të gjithë. Kjo është ideja. 
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Alban Toro: Dakord! –atë standard kërkoj edhe unë.    

Pra duke pasur në konsideratë çfarë u tha nga gjyqtarja, volumin e punës të cilën 

ajo referoi dhe kushtet në të cilat ka zhvilluar këtë aktivitet (nuk po futem në detaje të 

tjera), unë propozoj që në lidhje me treguesin 2Aç për të cilin relatori propozi ta 

ndryshojë në 6 pikë, unë propozoj që 6 pikët t’i bëjmë në 10 pikë, duke qenë që ka një 

normë sasiore vendimesh të mëdha. (“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”). 

Gjithashtu më duket me vend të propozoj edhe ndryshimin e pikëzimit tek “Koha 

mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, gjithmonë duke marrë parasysh 

kushtet e punës, numrin e vendimeve, vakancën që ka ajo gjykatë, dhe propozoj nga 12 

pikë në 15 pikë. 

Gjithashtu kisha edhe për treguesin 2Ba, por ajo u reflektua nga relatori. 

E fundit është për treguesin 2Bb që është “Kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për organizimin e procesit gjyqësor”. Kam ndeshur në vendimin e KPK-së 

disa paragrafë në raport me këtë (lexon zoti Toro, por audio dëgjohet me ndërhyrje). 

Vetë institucioni i cili ka burime të pamata verifikimi, ka arritur në konkluzionin 

që edhe në këtë pikë gjyqtarja është treguar e kujdesshme në ato kushte që vepron dhe për 

t’i përmbushur detyrimet e saj në raport me këtë kriter. Kështu që edhe këtu propozoj nga 

16 pikë në 20 pikë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Po, zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Unë bashkohem me propozimin e relatorit për të gjitha 

ndryshimet dhe mendoj që rritja e nivelit të vlerësimit që ka bërë relatori është në 

përputhje edhe me kundërshtimet e gjyqtares, por mos harrojmë edhe në përputhje me 

burimet e vlerësimit që ne kemi. Flasim për kushtet e punës kur ne nuk vlerësojmë në 

2013-2016, s’kemi statistika për të gjithë dosjet e tre viteve punë. Vlerësojmë mbi bazën 

e vetëm 14 çështjeve. Janë të ndryshme burimet e vlerësimit për 2019, janë të ndryshme 

burimet e vlerësimit për 2013-2016.  
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Në qoftë se në 14 çështje shfaqet kjo problematikë, relatori e ka arsyetuar edhe 

me kushtet e punës, edhe me respektimine  standardeve; e ka rritur gjithmonë. Ka rritje 

në shkallë. Nuk mund të shkojmë në një nivel maksimal. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Nga kolegët e tjerë ndonjë sugjerim tjetër? 

 

Erjon Muharremaj: Zonja Kryetare, vetëm desha të përmend diçka sepse më bëri 

shumë përshtypje. Nuk po ndalem tek diskutimet e tjera sepse kolegët i ezauruan të 

gjitha. Më bëri përshtypje kundërshtimi edhe i faktit që pjesëmarrja në këtë trajnim ka 

qenë në nivelin e pjesëmarrësit për të mësuar dhe ajo vazhdon i qëndron mendimit që 

është kontribut i saj për çështje të sistemit gjyqësor. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Erjon, të lutem, ta vazhdojmë debatin tek kjo, meqë unë do e bëja 

si propozim. 

Tek pika a), b) dhe c), pra midis pjesëmarrjes së gjyqtares, disponueshmëria e 

gjyqtares dhe angazhimi i gjyqtares, këto kanë një ngjashmëri në fakt. Shpeshherë mund 

të ngatërrosh midis përfshirjes së një certifikate tek njëra dhe tek tjetra.  

Tani, nëse është një kurs të mësuari, dhe po flasim për një magjistrat gjyqtar, a ka 

një qëllim ky mësim? A do ta përdori meqë ajo ushtron detyrën e gjyqtares dhe nesër 

është kandidate për në Gjykatën e Lartë? Ndryshe, nëse ka mësuar kot, si një student apo 

një nxënës që thjesht e ka mësuar, atëherë mbase do mbeteshim tek kjo. Por përse duhet 

ta përfshijmë tek pika a) siç ju e referuat “Pjesëmarrja e gjyqtares në formimin vazhdues 

të Shkollës së Magjistraturës”, kur ky është një aktivitet që nuk buron drejtpërdrejt nga 

Shkolla e Magjistraturës? Nuk buron drejtpërdrejt. 

Brikena Ukperaj: Trajnimet e gjyqtarëve janë brenda dhe jashtë Shkollës. 

Maksim Qoku: E dyta, mund të përfshihet tek disponueshmëria, sikurse edhe tek 

angazhimi. Prandaj them që është i saj natyre që nëse ne e marrim aspektin e qëllimit 
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përse mësohet dhe ku do ta përdorë sepse është në një detyrë që mund ta përdorë, fare 

mirë ky është një angazhim dhe është 1-vjeçar.  

 

Brikena Ukperaj: Marrëdhënie ndërinstitucionale konsiston në kontribut konkret 

që jep dhe jo atë që pritet të japësh në të ardhmen.  

Maksim Qoku: Pse? Ku thuhet kjo? 

Brikena Ukperaj: Sepse edhe gjyqtari kur trajnohet, trajnohet që në të ardhmen të 

përmirësojë sistemin nëpërmjet vendimmarrjes së vet dhe ky është tregues më vete. Të 

gjitha këtë qëllim kanë, të përmirësojnë performancën në cilësinë e drejtësisë, aftësitë 

profesionale të gjyqtarit, ndërsa një gjyqtar që përpos veprimtarisë së tij gjyqësore bën 

edhe kontribut relevant duke marrë pjesë në diskutime ligjesh, që kanë kontribut në 

përmirësim, mësimdhënie. 

Maksim Qoku: A mund të mbetet vetëm diskutimi tek ligjet? 

Brikena Ukperaj: Janë në Metodologji. 

Maksim Qoku: Është e sqaruar por kjo lë shumë për ekuivok dhe shpeshherë 

ngatërrohet me tre kriteret. 

 

Naureda Llagami: Një pyetje kisha unë në vazhdim të zotit Qokut. 

Unë dua të di, standardi që kemi përdorur me gjyqtarët e tjerë në vlerësimin e 

këtyre certifikatave që kanë qenë pjesëmarrës dhe jo kontribuues sepse deri sot ne kemi 

kaluar disa gjyqtarë. 

 

Erjon Muharremaj: Para disa ditësh kemi kaluar vlerësimin e gjyqtares Margarita 

Buhali, pjesëmarrëse në të njëjtin aktivitet dhe është i njëjti qëndrim i mbajtur, - në lidhje 

me këtë që sapo përmendët juve. 

Në lidhje me diskutimin e zotit Qoku, i referohem Metodologjisë së pikëzimit, me 

anë të këtij kriteri, pra të “Pjesëmarrjes së gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë”, Këshilli vlerëson angazhimin e gjyqtarit i cili: “... 

dedikon kohë dhe përpjekje për të përmirësuar sistemin gjyqësor në mënyra të ndryshme. 
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Këto angazhime përfshijnë veprimtari jashtë funksionit, me ose pa pagesë, të tilla si: 

fjalime publike; prezantime në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare; 

pjesëmarrje në programet e edukimit të komunitetit; bashkëpunimi me Këshillin për 

përmirësimin e programeve të formimit vazhdues; angazhimin si ekspert në punët e 

Këshillit për përgatitjen e formave standarde; kontribute në hartimin e legjislacionit; 

aktivitete mësimdhënieje (ndërkohë që ajo ka qenë në aktivitet mësimnxënieje dhe jo 

mësimdhënieje); bashkëpunimi me grupe interesash të ndryshëm me qëllim rritjen e 

cilësisë së gjyqësorit dhe ndërgjegjësimin e publikut për forcën e zbatimit të ligjit, si edhe 

çdo veprimtari tjetër e ngjashme në fushën juridike”. Pra qartazi Metodologjia i ka 

përcaktuar aktivitetet që mund të konsiderohen si pjesëmarrje të gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale.  

Gjyqtarja në fjalën e saj sërish i mëshoi çështjes së programeve të edukimit të 

komunitetit. Bëhet fjalë për diçka krejtësisht të ndryshme. Ajo nuk ka marrë pjesë për të 

edukuar komunitetin, ka marrë pjesë për aplikimin e sanksioneve alternative. S’është e 

njëjta gjë fare. Prandaj thashë që më bën përshtypje që vazhdon këmbëngul për këtë gjë, 

ndërkohë që certifikata është e një natyre krejtësisht tjetër. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Muharremaj për sqarimin. 

Atëherë, nëse kemi diskutime të tjera? 

 

Maksim Qoku: Atëherë, përveç propozimeve që bëri Albani dhe mbetem në të 

njëjtat propozime, bëj edhe propozimin që për pikën pikë c), kriteri i katërt, germa C) të 

vlerësohet nga 3 në 5 pikë (4Cc). 

 

Naureda Llagami: Atëherë, si do vijojmë? 

Do vijojmë me propozimet e relatorit? 

Brikena Ukperaj: Unë mendoj që të kalojmë kriterin e parë “profesionalin” dhe 

tek “organizativja” duhet të ndalemi për secilin. 
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Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë pra me kriterin e parë që ka të bëjë me 

“Aftësitë profesionale të gjyqtares”. Relatori ka propozuar 100 pikë, niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek kriteri i dytë “Aftësitë organizative të gjyqtares”.  

A. “Aftësia për të përballuar ngarkesën e punës”: a. “Respektimi i afateve ligjore” 

– 15 pikë nga relatori. Nuk ka propozim nga anëtarët. Jemi dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

b. “Plotësimi i standardeve minimale kohore” – propozimi i relatorit është 5 pikë. 

Jemi dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

c. “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” – propozim nga relatori 5 pikë. 

Jemi dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

ç. “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” – propozimi i Albanit për 

këtë indikator është 10 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër, me arsyetimin që duhet mbajtur një standard për të gjithë 

gjyqtarët që kanë ngjashmëri në kushtet e punës, natyrën e çështjeve që gjykojnë, 
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ngarkesën, etj. Dhe unë besoj që kam mbajtur të njëjtin standard. Votoj pro propozimit të 

relatorit. Jam kundër për pikët maksimale. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi i z. Toro.) 

Hidhet në votim propozimi i relatorit për 6 pikë (ç. “Rendimenti i përfundimit të 

çështjeve gjyqësore”). 

Maksim Qoku: Kundër.  

Brunilda Kadi: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota e zotit Toro. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Pro. 

(Miratohet propozimi i relatorit për ndryshimin e treguesit ç. “Rendimenti i 

përfundimit të çështjeve gjyqësore” nga 4 pikë në 6 pikë.) 

Kalojmë tek indikatori tjetër d. “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit 

përfundimtar gjyqësor”, - propozimi i Albanit është 15 pikë. 
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Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi i z. Toro.) 

Propozimi i relatorit është 12 pikë (d. “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit 

përfundimtar gjyqësor”). 

Maksim Qoku: Kundër.  

Brunilda Kadi: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Pro. 

(Miratohet propozimi i relatorit për treguesin d. “Koha mesatare e arsyetimit të 

vendimit përfundimtar gjyqësor” me 12 pikë.) 
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Kalojmë tek indikatori tjetër ku propozimi është i përbashkët 2Ba “Numri mesatar 

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

atyre joproduktive” ku relatori nga 9 pikë ka propozuar maksimumin me 15 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

2Bb “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, këtu kemi propozimin e Albanit i cili nga 16 pikë që është propozimi i 

relatorit, propozon të bëhet 20 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 
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(Nuk miratohet propozimi i z. Toro. Mbetet 16 pikë treguesi “Kryerja e veprimeve 

të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor”.) 

Kalojmë tek pika 2Ca “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes” – propozimi 

i relatorit është 5 pikë. Jemi dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

Kalojmë tek 2Cb “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes” – propozimi 

i relatorit është maksimalja 10 pikë. Jemi dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

Në total, lidhur me kriterin e “Aftësisë organizative të gjyqtares” nga 80 pikë të 

propozuar, me votim kaloi 89 pikë, niveli i vlerësimit është i njëjtë “Shumë mirë”. 

Kalojmë tashmë tek kriteri i tretë që ka të bëjë me “Etikën dhe angazhimin ndaj 

vlerave profesionale”, propozimi i relatorit është 100 pikë, "Shkëlqyeshëm". 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”. Kemi një propozim 

nga Maksi, pika 4Cc nga 3 në 5 pikë (“Pjesëmarrja e magjistratit në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për 

marrëdhëniet me median dhe publikun të gjykatave”). Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 
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Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi i z. Qoku. Mbetet 3 pikë treguesi “Pjesëmarrja e 

magjistratit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në 

veprimtaritë për marrëdhëniet me median dhe publikun të gjykatave”) 

Kalojmë në tërësi “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, me total të 

propozuar nga relatori 91 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm”. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Nuk dëgjohet vota e zotit Qoku.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Nuk dëgjohet vota e zotit Bici. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, në tërësi, pikëzimi për katër kriteret është 380 pikë, niveli i vlerësimit 

“Shumë mirë”. Jemi dakord? 

 

Maksim Qoku: E votuam kriterin me 89 pikë ne? 
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Brikena Ukperaj: E votuam ‘organizativen’. 

Maksim Qoku: Jo, s’e votuam. 

Jam kundra unë dhe s’u shpreha. 

  

 (Disa nga anëtarët përgjigjen që është votuar.) 

  

 Maksim Qoku: Kriterin në tërësi nuk është votuar, që ndryshoi në 89. 

  

 (Anëtarët flasin njëherësh pa ndezur mikrofonat.) 

 

 Maksim Qoku: Unë jam kundër. S’ka asnjë problem. Thjesht të dihet. 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, gjithsej, pas votimit kemi 380 pikë, niveli i vlerësimit 

“Shumë mirë”. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Kundër.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord, me kundërshtimet që bëra. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro, përveç pikës b. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

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

B. Aftësitë organizative – “Shumë mirë”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shumë mirë”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 2 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 11:30 

dhe mbaroi në orën 14:08. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës 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. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

9. Gjyqtarja {...}. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

 

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

vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019. Ftojmë gjyqtaren në 

sallë. 

 

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

  

 Kalojmë në shqyrtimin e projekt-aktit të dytë që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe 

profesional të gjyqtares për vitin 2019. Fjalën ia jap për relatimin e projekt-aktit zonjës 

Brikena Ukperaj. 
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 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare!  

 E nderuar zonja {...}! 

 Lidhur me projektraportin e vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2019, jeni 

njoftuar në adresën tuaj elektronike, së bashku me raportin analitik në të cilin ka një 

shpjegim të detajuar dhe analitik të të gjitha të dhënave që dalin nga burimet e vlerësimit. 

Në këtë projektraport shpjegohet e gjithë procedura e ndjekur për të cilën gjyqtarja nuk 

ka pasur kundërshtime gjatë procedurës së vlerësimit. 

 Lidhur me projektraportin e vlerësimit, pasi është njoftuar në respektim të afatit 

nënligjor të vendosur nga rregullorja jonë, gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e veta, në 

të cilat do të ndalojë në mënyrë më të detajuar gjatë relatimit të projektraportit të 

vlerësimit.   

 Lidhur me “Aftësitë profesionale të gjyqtares” - gjatë gjithë vitit 2019 gjyqtarja ka 

kryer detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Shkallës së Parë Administrative Durrës. Nga 

burimet e vlerësimit është konkluduar që gjyqtarja ka aftësi shumë të mira të identifikimit 

të qartë dhe të saktë të fakteve dhe përshkrimin e tyre, duke i ndërthurur me provat e 

administruara në gjykim. Ka aftësi shumë të mira në identifikimin e normës dhe normave 

konkrete procedurale dhe materiale, që gjejnë zbatim mbi faktin objekt shqyrtimi. Kur 

është rasti, gjyqtarja identifikon konfliktin e normave dhe arsyeton mbi atë që prevalon 

ndaj tjetrës në zgjidhjen e çështjes. Rregulli dhe fakti janë të lidhur ngushtësisht dhe në 

dobi të njëri-tjetrit. Për këtë arsye është pikëzuar me 25 pikë. 

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

vlerësuar nga unë si relatore pikërisht me shkallën më të lartë të vlerësimit, shkalla e 

aftësisë shumë e lartë me 25 pikë, për shkak se në të gjitha vendimet dhe dokumentet 

ligjorë, gjyqtarja ka interpretuar dispozitat e akteve ligjore dhe nënligjore si me natyrë 

procedurale dhe materiale, duke iu referuar edhe në disa raste jurisprudencës së Gjykatës 

së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese. Norma juridike analizohet në çdo komponent të saj, 

ku evidentohet zbërthimi sipas pjesës përbërëse dhe lidhja e tyre me njëra-tjetrën, në 

funksion të përcaktimit të qëllimit të normës dhe arsyetimit  pse ajo identifikohet si ligj i 

zbatueshëm mbi faktet konkrete. Në procesin e interpretimit të ligjit konsiderohet jo 
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vetëm gjuha e ligjit, por edhe qëndrimet që praktika gjyqësore ka pasur në lidhje me 

interpretimin e normës së caktuar. 

Lidhur me “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit”, është 

vlerësuar nga unë si relatore me shkallë shumë të lartë të aftësisë, duke u pikëzuar me 15 

pikë, pasi kam konkluduar se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në drejtim të qartësisë, 

koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit. Gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit 

të mendimit mundësojnë lexim të organizuar që ofron kalim nga njëra pjesë e vendimit 

tek tjetra në mënyrë logjike. Të shkruarit i shërbejnë jo vetëm qartësisë dhe 

kuptueshmërisë së vendimit, pa përsëritje dhe rikthim në çështjen e analizuar më parë, 

por siguron edhe një qëndrueshmëri të mendimit pa ndërprerje dhe e bën atë të rrjedhë 

natyrshëm, si një i tërë.  

Lidhur me “Strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, 

propozohet niveli i vlerësimit “shumë i lartë”, pikëzimi me 10 pikë, duke konkluduar se 

gjyqtarja ndjek një strukturë përgjithësisht të njëjtë në arsyetimin e vendimeve të ndarë 

në pjesë, të cilat identifikohen nga titujt ose një fjali tematike kryesore. Metoda IRAC e 

përdorur kryesisht në vendime, strukturon qartë mendimin dhe argumentimin logjik, në 

funksion të orientimit të lexuesit dhe kuptueshmërisë së përmbajtjes së vendimit.  

Lidhur me “Cilësinë e analizës dhe të argumentimit logjik”, gjithashtu kam 

propozuar shkallë shumë të lartë aftësie, nivel pikëzimi 25 pikë, duke vlerësuar se 

gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në këtë tregues. Analiza dhe argumentimi logjik i 

ndjekur prej saj zbaton rregullin “fakt, normë, interpretim, konkluzion. Në secilin prej 

tyre mendimi logjik ka vijueshmëri dhe spikat interpretimi individual i ligjit përpos 

qëndrimeve të praktikës gjyqësore. Arsyetimi i vendimeve është iq artë, i plotë dhe merr 

në analizë dhe i jep përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve 

ndërgjyqëse, duke përmbushur standardet e procesit të rregullt ligjor.  

Përfundimisht, për kriterin e “Aftësive profesionale” propozohet vlerësimi 

"Shkëlqyeshëm". 

Lidhur me “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, janë paraqitur edhe kundërshtimet 

nga ana e gjyqtares. Të gjithë anëtarëve u janë përcjellë në rrugë elektronike dhe janë 
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njohur me kundërshtimet e gjyqtares. Kështu që, duke qenë se përmbajtja e 

kundërshtimeve nuk mund të përsëritet gjatë seancë dëgjimore, do të ndalem thjesht në 

analizën e rezultatit që unë si relatore mendoj në përfundim të vlerësimit çdo kriteri dhe 

treguesi vlerësimi. 

    Për sa i përket “Respektimit të afateve ligjore” – lidhur me këtë tregues ka 

kundërshtime nga ana e gjyqtares, të cilat po i përmbledh bashkë me relatimin e paraqitur 

në projektraport. 

Në vitin 2019, gjyqtarja ka gjykuar gjithsej 15 çështje për të cilat ligji parashikon 

afat ligjor shqyrtimi, që i përkasin: administrative me palë kundërshtare dhe 

administrative pa palë kundërshtare. Konkretisht: Kundërshtime veprime përmbarimore 

dhe sigurim padie. Nga këto 15 çështje, për të cilat ligji parashikon afat gjykimi, 12 prej 

tyre janë shqyrtuar në tejkalim të këtij afati, i cili referuar një llogaritjeje matematikore, 

do të përkonte me 80% të çështjeve jashtë afatit ligjor, i cili sipas Metodologjisë do të 

çonte në një pikëzim prej 3 pikësh. 

Në cilësinë e relatores, nuk kam bërë analizë matematikore por të gjitha faktet e 

përmendura nga gjyqtarja në kundërshtime referuar organikës, volumit të punës, numrit 

të gjyqtarëve, kushteve të punës, janë marrë dhe janë analizuar në fakt në konkluzionet që 

unë kam arritur në përfundim të shqyrtimit të këtij treguesi. E them këtë sepse referuar 

çështjeve me kundërshtim veprimesh përmbarimore, nuk është bërë thjesht një analizë 

referuar afatit 20-ditor por është bërë një analizë e përqindjes së vendimeve të shqyrtuara 

referuar edhe afatit maksimal prej 45 ditësh (e keni të shpjeguar në projektraport, për të 

cilin ligji parashikon për gjykatën e apelit. Është bërë një përllogaritje referuar edhe afatit 

87-ditor, i cili është një afat që përbëhet nga shumatorja e të gjitha veprimeve procedurale 

me afat të parashikuar në ligjin “Për gjykimin administrativ”.  

Edhe nëse nga ky numër çështjesh do të zbrisnim vendimin të cilin gjyqtarja e ka 

bashkëngjitur me kundërshtimet e saj, që në fakt nuk ka për objekt “kundërshtime të 

veprimeve përmbarimore” por është një padi themeli, përsëri përqindja e vendimeve nuk 

do të ndryshonte. Nga 80 do të shkonte në 76%. 
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Ndërkohë që mendoj që është e rëndësishme për t’u përmendur që 8 çështje nga 

“kundërshtimet e veprimeve përmbarimore” të cilat duhet të shqyrtoheshin brenda 20, 45 

por edhe 87 ditëve, në fakt kanë përfunduar për 1 vit e 4 muaj e 9 ditë, 1 vit e 2 muaj, 1 

vit e 13 ditë, 1 vit e 1 muaj e 14 ditë, 6 muaj, 7 muaj, pra me një afat dukshëm në tejkalim 

të afateve të përmendura nga ana ime më sipër. 

Referuar vendimeve të “sigurimit të padive” edhe ato janë të shqyrtuara të gjitha 

tej afatit 5-ditor. Në fakt gjyqtarja ka bashkëngjitur bashkë me konkluzionet e saj një 

vendim ku pretendon që të merret parasysh në pikëzim, fakti që dosjet në fakt që kanë për 

objekt kërkesa për “sigurim padie”, vihen në lëvizje të gjitha brenda afatit 5-ditor, por 

ligji për gjykimin administrativ e ka në mënyrë të shprehur që kërkesat për “sigurim 

padie” duhet të shqyrtohen brenda 5 ditëve nga data e regjistrimit të tyre në gjykatë. 

Sigurisht që ngarkesa e çështjeve apo mbrojtja e interesit publik e pretenduar si 

kundërshtim nga ana e gjyqtares është marrë në analizë nga ana ime por nuk mund të çojë 

gjithsesi në një pikëzim maksimal të pretenduar nga 6 në 15 pikë.  

Përfundimisht, bazuar në Metodologji, duke përcaktuar se hapësira e vlerësuesit 

për të përcaktuar një shkallë më të lartë pikëzimi deri në një pikëzim maksimal, në rastin 

e afatit ligjor është më e ngushtë sesa standardi minimal, sepse bëhet fjalë për afate 

ligjore, kam vlerësuar që edhe pse nga një llogaritje matematikore do të shkonim në një 

pikëzim prej 3 pikësh, në fakt duhet të kemi një rritje të pikëzimit në nivelin e 6 pikëve 

duke konsideruar 30-40% sepse kemi një numër relativisht të vogël të çështjeve me afat 

gjykimi, pra kemi vetëm 12 çështje për të cilat duhet që gjyqtarja të kishte treguar 

kujdesin maksimal për të gjykuar për këto çështje dhe nga ana tjetër sepse bëhet fjalë për 

afate ligjore ku hapësira e vlerësimit është më e ngushtë sesa e atyre ku bëhet fjalë për 

standard minimal. 

Përfundimisht edhe pasi kam lexuar konkluzionet e gjyqtares, vlerësoj se analiza e 

të dhënave statistikore e cila nuk duhet bërë në mënyrë matematikore por në mënyrë 

logjike, referuar ngarkesës së gjyqtares në punë e cila ka gjykuar për këtë vit 506 çështje 

si relatore dhe 6 çështje si anëtar, pamundësinë e respektimit të afatit 20-ditor 610 të 

K.Pr.Civile për shkak të veprimeve procedurale të nevojshme për t’u kryer në kuadër të 
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gjykimit administrativ, numrit relativisht të lartë të çështjeve të gjykuara jashtë afatit (pra 

kemi 12 çështje), vlerësoj se për këtë tregues gjyqtarja duhet të pikëzohet me një nivel më 

të lartë pikëzimi që i përket 76% në rastin konkret, dhe përfundimisht i mbetem 

propozimit për 6 pikë dhe jo për pikët maksimale. Pavarësisht rrethanave konkrete që 

lidhen me kushtet e punës, numri është relativisht i vogël i çështjeve me afat gjykimi, pra 

kanë qenë vetëm 12 çështje në 1 vit dhe nuk justifikon një pikëzim maksimal sepse 

gjyqtarja duhet të kishte treguar një shkallë më të lartë kujdesi në shqyrtimin me 

përparësi të këtyre çështjeve.  

Bashkëngjitur provave është paraqitur një vendim “sigurim padie” në fakt dhe ajo 

që mua më bën përshtypje nga vendimi është që në momentin e parë të shqyrtimit, vërtet 

gjyqtarja e ka vënë çështjen në shqyrtim brenda 5 ditëve por duke lënë një afat mbi 20 

ditë, ka arritur në konkluzionin që qytetarit i është prishur banesa dhe pastaj ai  nuk ka 

pasur më çfarë të kërkojë dhe ka hequr dorë nga gjykimi. 

Lidhur me “Plotësimin e standardeve minimale kohore”, pikëzimi këtu ka qenë 

maksimal edhe pse nga përllogaritja matematikore nuk rezulton që të shkonim tek 

pikëzimi maksimal por duke marrë parasysh kushtet e punës dhe gjithçka që është 

pasqyruar në fakt në raport, ngarkesa e madhe e çështjeve, nr. i çështjeve të evaduara, 

afatit të gjykimit të çështjeve administrative duke pranuar si të tillë atë me 87 ditë, dhe jo 

1-mujor; raportit të çështjeve të gjykuara tej afatit standard me numrin total të çështjeve 

për të cilat zbatohet ky afat, i cili rezulton në masën 46.4%; shkaqeve që kanë ndikuar në 

kohëzgjatjen e gjykimit sikurse është ngarkesa e lartë e gjyqtares, numri i lartë i çështjeve 

të mbartura të cilat kanë ndikuar në kohëzgjatjen e gjykimeve dhe në pamundësinë e 

respektimit të afateve orientuese; treguesit sasior të punës gjatë vitit 2019, vit gjatë të cilit 

ka përfunduar rreth 37% më tepër të çështjeve, se standardi; natyrën orientuese dhe jo 

detyruese të këtyre standardeve ku hapësira e vlerësuesit është më e gjerë se treguesi i 

respektimit të afateve ligjore, kam vlerësuar se edhe pse ka patur 64.4% të çështjeve 

jashtë afatit ligjor, produktiviteti i punës dhe volumi i çështjeve që ka përfunduar, 

justifikojnë një pikëzim maksimal prej 5 pikësh. 
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Lidhur me “Kohën mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, ka rezultuar dukshëm 

më e gjatë për 2 nga 3 kategoritë e çështjeve. Këtu gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime 

dhe ka pretenduar që për kategoritë e marrëdhënieve të punës, të mos llogaritet 

kohëzgjatja sipas ligjit, pra sipas afatit që ne kemi pranuar 87 ditë, por të llogaritet sipas 

afatit 6-mujor. Edhe nëse do të kishim përsëri një llogaritje të tillë, përsëri koha mesatare 

e çështjeve do të rezultonte më e gjatë për shumicën e kategorive të çështjeve dhe do të 

kishim përsëri të njëjtin pikëzim, atë me 4 pikë dhe ajo atë maksimal me 5 pikë, 

pavarësisht se ligji “Për gjykimin administrativ”, duke qenë akt nënligjor me hierarki më 

të lartë se vendimi i KLGJ-së, nuk i ndan çështjet, por për të gjitha parashikon një afat që 

në kushtet më të mira të mundshme do të ishte rreth 90 ditë ose 87 ditë. 

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore”, duke e parë 

atë si një raport midis numrit të çështjeve të përfunduara me numrin e çështjeve të 

caktuara brenda vitit kalendarik, ai rezulton 97%, pra është 96.56%, megjithatë nuk është 

bërë edhe këtu pikëzimi matematikor, i cili do i përkiste nivelit me 8 pikë, por është rritur 

deri në 10 pikë sipas Metodologjisë, duke qenë se ka pasur ngarkesë shumë të lartë 

gjyqtarja me 916 çështje dhe ka përfunduar rreth 237% më shumë se treguesi sasior në 

fuqi. 

Referuar “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit”, nuk ka pretendime. Ajo 

është brenda afatit procedural dhe gjyqtarja është pikëzuar maksimalisht me 15 pikë.  

“Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore”, ndahet në dy nëntregues të 

rëndësishëm që janë “Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, e cila mat të 

gjithë mënyrën se si gjyqtarja organizon procesin gjyqësor gjatë gjykimit, pra gjatë 

seancave gjyqësore; dhe treguesi tjetër që ka të bëjë me “Kryerjen e veprimeve të 

nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor”, e cila mat aftësinë e 

gjyqtares për mënyrën se si ajo e menaxhon dhe organizon çështjen dhe të gjithë 

procesin, nga momenti i regjistrimit të çështjes dhe deri në përfundim të shqyrtimit të saj.  

Për treguesin e “Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerja e 

veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e atyre joproduktive”, duke marrë 
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parasysh edhe shkaqet e pretenduara nga gjyqtarja, në formularin e vetëvlerësimit, 

angazhimin e saj si anëtare e KED, edhe pse ky numër ka dalë 4.4 seanca, ka rezultuar 

nga burimet e vlerësimit që gjyqtarja përgjithësisht ka marrë të gjitha masat e nevojshme 

për shmangien e seancave gjyqësore joproduktive, planifikimin dhe zhvillimin në kohë 

dhe me efektivitet të tyre dhe për këtë arsye është vlerësuar që të pikëzohet maksimalisht 

me 15 pikë.  

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

procesit gjyqësor”, këtu dua të ndaloj sepse gjyqtarja në këtë pjesë është vlerësuar me 

treguesin mesatar duke u propozuar pikëzimi me 12 pikë. 

Referuar raportit analitik dhe dosjeve të përzgjedhura për vlerësim, rezulton që 

gjyqtarja ka vënë në lëvizje çështjet duke zhvilluar për veprimet përgatitor në dhomë 

këshillimi, në çdo rast, brenda afatit 7-ditor nga data e shortit (në përputhje me nenin 25/1 

të ligjit 49/2012). Në 5 dosjet e vëzhguara me çështje me palë kundërshtare, rezulton që 

veprimet përgatitore, sipas parashikimeve të ligjit “Për gjykimin administrativ”, janë 

zhvilluar brenda harkut kohor nga 2-7 ditë nga momenti i shortimit. Ajo kryen me 

korrektësi dhe në mënyrë të plotë veprimet procedurale në momentin e parë sipas nenit 

25/1 të ligjit duke disponuar me njoftimin e padisë, akteve, njoftimin e Avokaturës së 

Shtetit, bashkë me të drejtën e tyre, që brenda afatit 10-ditor të paraqesin në sekretari 

prapësime me shkrim, listën e personave që i padituri kërkon të thirret në gjykim në 

cilësinë e dëshmitarit, ekspertit, adresat e tyre, provat shkresore, etj. Gjyqtarja shoqëron 

disponimin edhe me njoftimin dhe paralajmërimin që në rast të mosparaqitjes së provave 

nga i padituri, shqyrtim i çështjes do të vazhdojë vetëm me aktet e paraqitura. Ndërkohë, 

në tri nga dosjet e vëzhguara, nuk janë administruar njoftimet e dërguara palëve sipas 

disponimeve të bëra në veprimet e para përgatitore. Veprimet e dyta të cilat zhvillohen 

pas komunikimit të palës së paditur dhe kalimit të afatit 10-ditor për të paraqitur 

prapësimet me shkrim dhe provat përkatëse, rezultojnë të jenë zhvilluar pas një kohe 

relativisht të gjatë, e cila në shumicën e rasteve është mbi 1 vit. Pra dosja është 1 vit – 1 

vit e gjysmë dhe në disa raste shkon afër 2-vjetshit , nga momenti i parë kur kryen 
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veprimet përgatitore, deri në momentin tjetër kur verifikohen dhe kryhen prapë veprime 

përgatitore për të disponuar për kalimin në seancë përgatitore. 

Pas kalimit të një afati të gjatë, si në rastet kur njoftimet e palëve për paraqitjen e 

prapësimeve janë administruar në dosje ashtu edhe në ato raste kur njoftimet nuk 

administrohen, gjyqtarja zhvillon veprimet përgatitore duke disponuar për caktimin e 

seancës përgatitore, duke evidentuar shkakun dhe shtyrjen e seancës apo në raste të 

caktuara edhe për kalimin e seancës gjyqësore. 

Kjo ishte një situatë në fakt që është ndeshur në shumicën e dosjeve të vëzhguara 

për efekt të këtij vlerësimi. Referuar distancës kohore në kryerjen e veprimeve 

përgatitore, sipas parashikimeve të nenit 25 të ligjit 49/2012, gjyqtarja në vetëvlerësim ka 

parashtruar, ashtu si edhe në kundërshtime, se radha e vënies në lëvizje të çështjeve ka 

pasur si kriter kohën e regjistrimit të padisë, duke filluar nga ajo më e hershmja si dhe 

natyrën e mosmarrëveshjes, duke i dhënë përparësi mosmarrëveshjeve në fushën e 

sigurimeve shoqërore për shkak të natyrës vulnerabët të subjekteve. 

Pasi kam analizuar edhe kundërshtimet e gjyqtares, provat e paraqitura dhe riparë 

edhe një herë dosjet... në fakt, lidhur me kohën e gjatë që rezulton që çështja të mbetet në 

pritje për t’u shqyrtuar, referuar të dhënave të pasqyruara në raport analitik dhe burimeve 

të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja nuk ka kryer në çdo rast me efiçencë 

veprime procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, kjo pasi në 4 nga 5 dosjet e 

vëzhguara rezulton se veprimet përgatitore sipas nenit 25 të ligjit 49/2012, pas urdhërimit 

të njoftimit të padisë palës së paditur janë zhvilluar pas një kohe relativisht të gjatë, e cila 

në disa raste kalon një vit dhe në 3 nga 4 këto dosje mungojnë edhe njoftimet për palët sa 

i përket urdhërimeve të gjykatës të dokumentuara në procesverbalin e kryerjes së 

veprimeve përgatitore.  

Veprimet procedurale në seancë përgatitore dhe gjyqësore janë zhvilluar në 

mënyrë korrekte, duke respektuar përgjithësisht afatet procedurale për zhvillimin e tyre 

dhe duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit me efiçencë dhe duke respektuar 

të drejtat e palëve ndërgjyqëse. 
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Shkalla e kujdesit të gjyqtares për të kryer veprimet e nevojshme procedurale për 

organizimin e pushtetit gjyqësor efektiv dhe në kohë, nuk është e njëjtë, referuar tre 

fazave: veprime përgatitore, seancë përgatitore dhe seancë gjyqësore. Prandaj kam 

vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtares për këtë tregues duhet të jetë mesatar dhe nuk 

kam propozim për ndryshim ose për rritje të pikëzimit.    

Lidhur me “Aftësinë e gjyqtarit për të administruar dosjet gjyqësore”, për sa i 

përket “Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes”, dua të theksoj se pavarësisht se 

nuk ka një rregull të mirëpërcaktuar për mënyrën e renditjes së akteve në dosjen 

gjyqësore, gjyqtari ka liri veprimi për ta përcaktuar atë, por gjithmonë në funksion të 

lehtësisë së shfrytëzimit të dosjes nga lexuesi ose nga gjykata më e lartë. Në rastin 

konkret, mënyra e renditjes së akteve në dosjet e vëzhguara në disa prej tyre, duke mos 

ndjekur as rregull logjik dhe as rregull kronologjik por as rregull të kombinuar, krijon 

vështirësi kryesisht në dosjet voluminoze dhe njëkohësisht e bën të vështirë edhe aksesin 

për lexuesin. E kam vlerësuar shkallën e aftësisë së gjyqtares me “mbi mesatare”, duke 

propozuar pikëzimin me 4 pikë. 

Janë ngritur pretendime që në fakt renditja e akteve të dosjeve ka qenë praktikë në 

dispozitat lidhur me kompetencat e sekretarit gjyqësor por dua të theksoj faktin që aftësia 

e gjyqtarit për të mbikëqyrur rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes është një kriter 

ligjor i përcaktuar në ligj që duhet të merret parasysh në vlerësim, pavarësisht bindjeve 

personale që mund të kemi secili dhe së dyti, pavarësisht se mund të jetë një punë 

praktike që kryhen nga sekretarja gjyqësore edhe nëse ato ndërrohen, gjyqtari ka detyrën 

për ta mbikëqyrur rregullshmërinë e akteve dhe njëkohësisht ai i cili nënshkruan kam 

përshtypjen edhe vendimin. 

Sa i përket “Saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes”, sikur iu 

referova edhe më parë, ka mungesë në tre dosje të njoftimeve që gjyqtarja i urdhëron në 

veprimin e parë që ajo kryen në dhomë këshillimi. Pasi njoftojnë aktet, urdhëron 

njoftimin e akteve palës së paditur, urdhëron njëkohësisht edhe detyrimin për të njoftuar 

padinë palës së paditur, me të drejtën që ai ka për të paraqitur prova dhe prapësime. Kur 

vijmë tek 1 viti e gjysmë, tek verifikimi se çfarë ka ndodhur me këtë dosje, pranon që 
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palët nuk kanë paraqitur prapësime, nuk shprehet nëse ka shkuar njoftimi apo s’ka shkuar 

njoftimi, por e konsideron, për shkak të mënyrës se si procedon me vijueshmërinë e 

procesit, një njoftim të kryer dhe kalon pastaj çështjen në seancë përgatitore dhe vetëm 

kur kalon çështja në seancë përgatitore, palët paraqesin prapësime apo prova. Krijohet 

përshtypja që njoftimet nuk janë kryer ose edhe nëse janë kryer dhe nuk janë kthyer të 

komunikuara, gjyqtarja e ka konsideruar si një veprim procedural të kryer me mënyrën se 

si ka vijuar me ecurinë e procesit. Mungesa e këtyre akteve në dosje është vlerësuar si 

mungesë dokumentacioni dhe për këtë arsye është vlerësuar shkalla e aftësisë me “mbi 

mesatare”. 

Në total 79 pikë për kriterin e “Aftësive organizative” dhe “Shumë mirë”. 

Për sa i përket “Etikës në punë” është vlerësuar me 100 pikë referuar të gjithë 

treguesve të këtij kriteri. 

Po kështu, referuar “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, është marrë 

parasysh kontributi që ajo ka dhënë si anëtare e KED-së, duke këqyrur të gjithë fjalën që 

ajo ka marrë gjatë mbledhjes së KED-së, sigurisht për diskutimin e akteve nënligjore, 

është propozuar në total vlerësimi me 93 pikë. Nuk ka patur kundërshtime lidhur me këtë 

tregues nga ana e gjyqtares.  

Përfundimisht, vlerësimi i përgjithshëm është 372 pikë. 

Në projekt-akt ka edhe propozime dhe rekomandime konkrete lidhur me gjyqtaren 

për të patur parasysh në vijimin e veprimtarisë së saj.  

U përpoqa të jem më koncize, duke qenë se aktet i kemi me shkrim të gjithë. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Fjalën ia jap sërish gjyqtares {...} e cila do donim që të ishte e koncentruar 

shkurtimisht në ato gjëra shtesë që ka përtej parashtrimeve dhe kundërshtimeve që ka. 
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{...}: Pasi dëgjova relatimin dhe si jam njohur me projektin e vlerësimit për vitin 

2019 nga ana e relatores, unë kundërshtimet e mia i kam paraqitur në ankimin tim. 

Ankimi është i detajuar.  

Marrë shkas nga një seancë dëgjimore e zhvilluar në KLGJ, në lidhje me numrin e 

çështjeve të cilat janë vëzhguar dhe për të cilat parashikohet afat ligjor. Është bërë 

korrektimi dhe janë reduktuar në 14 çështje. 

Nga sistemi informatik i menaxhimit të çështjeve gjyqësore në gjykatë kam 

nxjerrë momentin se sa kohë më është dashur mua për ta zgjidhur çështjen nga caktimi i 

saj në seancë gjyqësore deri në momentin kur është marrë vendimi. Më ka rezultuar nga 

të dhënat që në lidhje me çështjen me numër rendor 107 janë zhvilluar dy seanca 

gjyqësore (20.06.2019 dhe 24.06.2019) dhe nëse marrim parasysh momentin në të cilën 

është caktuar seanca gjyqësore dhe nuk e llogarisim atë periudhën e pritjes së dosjes, ajo 

nuk është për fajin tim, nuk kam unë ku të vendosë seanca dhe ku të zhvillohet procesi 

sepse o do i japë... le që nuk jap përparësi në kuptimin që respektoj radhën e regjistrimit 

të çështjes në gjykatë dhe i qëndroj strikt asaj duke ceduar vetëm në rastin e 

mosmarrëveshjeve nga sigurimet shoqërore ku bëhet fjalë për pensionistë, që janë grupe 

vulnerabël të shoqërisë. Me dy seanca gjyqësore i bie që kjo çështje kundërshtim 

veprimesh përmbarimore unë ta kem mbaruar për 4 ditë. 

Nëse marrim çështjen me numër rendor 132, seanca e parë 20.06, seanca e dytë 

25.07, afati 35-ditor. 

Për çështjet me numër rendor 142 dhe 143, seanca e parë është më 18.06 dhe 

vendimi është marrë më 31.07, afati 42-ditor. 

 

Brikena Ukperaj: Më fal, ke llogaritur afatet nga momenti i caktimit të seancës 

gjyqësore deri në përfundim. 

{...}: Deri në përfundim të gjykimit. 

Brikena Ukperaj: Koha tjetër nuk llogaritet. 

{...}: Koha tjetër është koha e periudhës së pritjes së dosjeve dhe respektimit të 

radhës së regjistrimit. 
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Brikena Ukperaj: Edhe për çështjet që kanë afat ligjor ndiqni të njëjtën logjikë ju 

ën gjykim? 

{...}: Normalisht kjo është radha e paraqitjes së dosjeve, ajo është radha e 

regjistrimit. 

Brikena Ukperaj: Po nëse sigurimi i padisë ose kundërshtimit thotë duhet 20 ditë, 

çfarë bëni? Për kundërshtimet e veprimeve përmbarimore thotë që të shqyrtohet brenda 

20 ditëve. 

{...}: Unë zbatoj ligjin 49/2012.  

Ligji 49/2012 është një ligj që imponon gjyqtarin administrativ që të ketë 

parasysh që të zbatojë parimin e mbrojtjes së interesit publik dhe parimin e mbrojtjes së 

interesave të ligjshëm të personave privatë. Me një afat 20-ditor unë nuk jam e mundur të 

mbledhë as provat nga shoqëria përmbarimore, as provat nga organi publik, qoftë ai 

debitor apo kreditor, për të dhënë një vendim të drejtë. Nuk mundem pa marrë aktet dhe 

pa bërë hetimin e plotë. Të gjitha për këtë bëhen. 

 

Brunilda Kadi: Këto parime duhet t’i ndjekin edhe gjykatat e tjera. 

 

{...}: Gjithçka është në varësi të ngarkesës. Vetë relatorja e ka pranuar në aktin e 

saj ku thotë: Janë 392 çështje të mbartura nga viti 2018 dhe 524 të caktuara në vitin 2019. 

Të hysh në një vit të ri gjyqësor me 392 çështje, çfarë duhet të bësh? Do zgjidhësh 392 

çështjet e prapambetura dhe pastaj do vazhdosh me të rejat. Kështu nga ndodhur, nga 

2017, 2018 dhe deri në 2019. Ky është efekti zinxhir. 

 Tek ajo dosje që unë kam paraqitur si shembull i asaj që kërkesa për “sigurim 

padie” e paraqitur veçmas padisë, padia ende nuk është ngritur në gjykatë sepse këtu nuk 

janë të renditura kërkesat për “sigurim padie” të paraqitura bashkë me padinë, se rezultati 

do ishte i ndryshëm, por janë vetëm ato kërkesa për “sigurim padie” që janë ngritur 

përpara ngritjes së padisë në gjykatë. Në rastin e këtyre kërkesave, ato janë marrë në 

shqyrtim nga ana ime në afatin 5-ditor. Më pas kam parë që kaq të dhëna sa më sjell pala 

unë nuk mundem që të japë një vendim, nuk mundem që ta shqyrtojë dhe kam proceduar 
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me njoftimin e organit publik sepse edhe këtu, në dallim nga Kodi i Procedurës Civile, ka 

një kriter të shtuar që Gjykata Administrative duhet ta mbajë parasysh në marrjen e 

masave të sigurimit të padisë, është moscenimi i interesit publik. Por moscenimin e 

interesit publik mua nuk ma bën të njohur pala, do ma bëjë të njohur organi publik që 

thirret nga pala dhe kundër të cilës kërkohet sigurimi i padisë. 

 

 Brunilda Kadi: Edhe gjykata civile e ka këtë parim të detyrueshëm për ta zbatuar. 

   

 {...}: Afati 5-ditor, nuk mundet që unë brenda këtij afati, unë në dhomë këshillimi, 

mbi ato akte të vendos. Ja, sikur të kisha vendosur në rastin e çështjes në fjalë ku pala, që 

në momentin e parë e ka patur të prishur objektin dhe vjen dhe kërkon sigurim padie dhe 

unë do kisha vendosur sigurimin e padisë. Çfarë do kisha siguruar? Një objekt që ishte i 

prishur që në momentin kur ishte paraqitur kërkesa. Kjo është e nevojshme... 

 

 Brunilda Kadi: Gjyqtari ka detyrimin që ta shqyrtojë. 

 

 {...}: Është një kujdes dhe një detyrim që unë mendoj që në punën time e zbatoj 

dhe mendoj që duhet ta kem parasysh. Kështu që, në kundërshtimet që unë kam bërë, kjo 

është gjëja e shtuar. Kam parë çështjet dhe në qoftë se marrim nga seanca e parë 

gjyqësore deri në momentin e dhënies së vendimit, më rezulton që unë i kam gjykuar 

brenda afateve për të cilat relatorja ka referuar në aktin e saj.  

Por ama edhe tek afatet ligjore të gjykimit, përsëri Metodologjia kërkon që të 

kihet parasysh ngarkesa në punë, të kihet parasysh numri i vendimeve të dhëna, 

infrastruktura e gjykatës. Nuk dua të bie në përsëritje në lidhje me faktin që asgjë nuk ka 

ndryshuar në lidhje me gjykatën nga korriku i 2014 kur unë kam vajtur në atë gjykatë dhe 

deri më tani. Ka patur periudha kohe të gjata kur gjykata më shumë ka funksionuar me tre 

gjyqtarë sesa me katër gjyqtarë. Pas largimit të gjyqtarit {...}, është larguar gjyqtari {...} i 

cili ka dhënë dorëheqjen. Përsëri çështjet e tij janë rishortuar. Përsëri gjykata në një 

periudhë të konsiderueshme kohe ka funksionuar me dy dhe pastaj me tre gjyqtarë. 
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Kështu që kjo mënyrë funksionimi normal që do grumbullojë çështje, normal që do 

grumbullojë stok çështjesh dhe do krijojë këtë zgjatje nga momenti i regjistrimit të 

çështjes dhe deri në momentin në të cilën çështja hyn në seancë gjyqësore.  

Nga ana tjetër, tek “Aftësia për të respektuar afatet ligjore”, kjo mënyrë vlerësimi 

nga 15 në 6 pikë, mendoj që është një ulje le, të themi, drastike dhe që nuk u përgjigjet 

atyre kushteve të punës që kam relatuar, ngarkesës që kam përballuar dhe që vetë 

relatorja e pranon, por edhe produktivitetit, relatorja thotë që produktiviteti është i lartë 

237%. Atëherë, me këtë lloj produktiviteti, me këtë lloj ngarkese, normalisht meritoj një 

pikëzim më të lartë. Në qoftë se unë nuk jam për pikëzimin “maksimal”, atëherë të jem 

më poshtë, pikëzimi pas 15 pikëve, por jo pikëzimi afër minimalit.   

Duke përjashtuar pastaj kërkesat për “sigurim padie” që nuk janë përfunduar në 

afate të tejzgjatura. Janë marrë në shqyrtim brenda 5 ditëve dhe maksimumi kanë zgjatur 

20 ditë, 21 ditë ose 1 muaj. Afate më se normale për një gjykatë në të cilën unë punoj dhe 

gjykoj. 

Ndërkohë që për sa i përket veprimeve përgatitore, jam vlerësuar maksimalisht 

për sa i përket kujdesit që tregoj në seancën gjyqësore dhe jam vlerësuar me një nivel 

mesatar për sa i përket veprimeve në seancën përgatitore. Theksi vihet nga ana e relatores 

tek mungesa e njoftimit dhe kohëzgjatja. Koha e zgjatur nga momenti që padia ka ardhur 

në gjykatë dhe deri në momentin që padia del në seancë gjyqësore apo çështja del në 

seancë gjyqësore.  

Në lidhje me veprimet përgatitore, pranohet që të gjitha veprimet përgatitore janë 

kryer brenda afatit 7-ditor. Janë kryer brenda afatit 7-ditor dhe procesverbali i mbajtur 

është i tillë që, në dhomë këshillimi, gjyqtari shqyrton padinë, me praninë e sekretarit dhe 

e ngarkon sekretarin me detyrën që të kryejë njoftimin e padisë dhe të akteve palës së 

paditur si dhe me detyrimin që në momentin që këto akte vijnë në gjykatë, duhet që t’i 

bëhen të ditura gjyqtarit, për të proceduar me veprimet e mëtejshme. Zakonisht, pjesa më 

e madhe e veprimeve ose e dosjeve që më janë shortuar dhe që jam vlerësuar, datojnë aty 

nga viti 2018 sepse gjithmonë jemi një vit ose më shumë në vonesë sa i përket seancave 

gjyqësore kur del çështja në seancë gjyqësore apo në seancën e parë përgatitore, dhe unë 
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kam paraqitur një sërë urdhrash për mënyrën se si jam asistuar unë nga maji i vitit 2018 

deri në fund të vitit 2018 nga sekretari gjyqësor. Fillimisht sekretari im gjyqësor ka dhënë 

dorëheqjen. Nuk e ka përballuar ngarkesën në punë dhe është zëvendësuar me një tjetër 

sekretare gjyqësore e cila për shkak të eksperiencës i kërkon titullarit të gjykatës që t’i 

ndryshojë pozicionin duke qenë se nuk e përballonte dot punën me gjyqtaren {...} për 

shkak të ngarkesës dhe numrit të seancave që ajo ka. Atëherë, titullari i gjykatës e 

ndryshon këtë sekretare gjyqësore me një sekretare tjetër që ishte në pozicionin e 

arkiviste-magaziniere. Imagjinoni sa mund të mbikëqyr dhe sa mund të menaxhohet puna 

me efektivitet me një lloj ngarkese të tillë me një sekretare që nuk i ka njohuritë e duhura. 

Sekretarja gjyqësore (arkiviste-magaziniere) zëvendësohet më pas me një sekretare 

gjyqësore tjetër e cila punon dy muaj, e lë detyrën, dhe zëvendësohet me një sekretare e 

cila në momentin që fillon punë tek unë si gjyqtare dhe më asiston në procese, nuk kishte 

asnjë lloj eksperience.  

Tani unë si gjyqtare, çfarë duhet të bëja? Duhet të mbikëqyr mbartjen e procesit, 

përfundimin e tij nga ana e sekretares gjyqësore që nuk ka lidhje apo praktikë gjyqësore 

apo duhet të merrem me njoftimet? Nëse njoftimi vajti te ftuesi? Nëse ftuesi ia çoi 

shërbimit postar? Nëse shërbimi postar e ktheu apo jo. 

Unë e mendoj të ezauruar detyrimin tim për të mbikëqyrur kryerjen e veprimeve 

nga ana e sekretarit gjyqësor në momentin që mbaj procesverbalin e seancës përgatitore 

dhe ky procesverbal dokumenton urdhrin që sekretari gjyqësor ka marrë nga unë që të 

kryhet njoftimi dhe t’i komunikohet padia palëve të paditura. Kur jam vënë në dijeni dhe 

kam rimarrë çështjen, sepse imagjinoni një mal me dosje që kalon nga njëri sekretar tek 

sekretari tjetër, unë kujt do t’i kërkoja llogari? Do t’i kërkoja sekretarit që ishte larguar? 

Do t’i kërkoja sekretares që e zëvendësoi, qëndroi dy ditë dhe u largua? Apo sekretares 

tjetër që edhe kjo dha dorëheqjen dhe iku nga puna? Kështu që, këtu janë disa rrethana. 

Unë e kam cituar tek dispozitat ligjore të cilat e bëjnë të nevojshme dhe është jetike për 

punën e një gjyqtari pasja e një sekretari gjyqësor i cili është i aftë dhe di të kryejë 

veprimet apo të zbatojë urdhrat e gjykatës ashtu siç duhet. Pastaj gjendemi në këtë 

situatën ku unë duhet të ndëshkohem pse në dosje nuk ka njoftime. 
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Brikena Ukperaj: Si viheni në lëvizje ju pas 1 viti e gjysmë kur nuk ju njofton as 

sekretarja? Si “kujtoheni” për atë dosje? Si kujtohesh pas 1 viti e 7 muaj që ta marrësh 

dosjen në lëvizje kur s’ka ardhur as njoftim, as sekretarja nuk punon? 

{...}: Po patjetër që kam dosjet e renditura aty në dollapin tim dhe them çfarë po 

bëhet me këtë çështje? 

Brikena Ukperaj: Nuk është në një çështje. Është tek te gjitha çështjet kjo gjë.  

{...}: Po pra, dhe është pikërisht për këtë periudhë që po ju relatoj. Është pikërisht 

për këtë periudhë ku sekretari gjyqësor ka ndryshuar. Si mund t’i mbikëqyrja këto 

sekretarë gjyqësorë? Si mund të mbikëqyrja unë këtë kalim dosjesh nga njëri sekretar tek 

sekretari tjetër? 

Brikena Ukperaj: Kjo nuk është mbikëqyrje e sekretarëve, është mbikëqyrje e 

punës tënde dhe e dosjeve të tua. Dosjet besoj nuk i ka sekretarja. 

{...}: Por veprimet me dosjen i ka sekretari gjyqësor besoj. Edhe aktet në dosje kur 

vijnë, futen nga sekretari gjyqësor. Sekretari gjyqësor i liston dhe i rendit sipas një radhe 

të caktuar. Edhe ju si gjyqtare besoj e kuptoni se ç’do të thotë dhe se si shkon puna. 

Brikena Ukperaj: Nuk arrij ta kuptoj, si gjyqtare ndoshta dhe si vlerësuese, se si 

vihet në lëvizje dosja mbas 1 viti e gjysmë ose mbas 1 viti e 8 muaj, në kufijtë e dy 

viteve?! Domethënë, bëhet një veprim sot, urdhërohen veprimet dhe mbas 1 viti e gjysmë 

– 2 vite, kujtohesh që është kjo dosje, e merr prapë... 

{...}: Jo! –nuk kujtohem që është ajo dosje. Ajo është radha e regjistrimit të 

dosjeve.  

Brikena Ukperaj: Si vihet në lëvizje? –këtë më shpjego. 

{...}: Bien në short 10 dosje? Të 10-ta brenda 7 ditëve vihen në afat, ndërkohë që 

unë kam akoma në 2019 dosjet e 2018, që presin radhën e gjykimit. Është normale që 

respektohet radha e gjykimit të padive në gjykatë. 

Brikena Ukperaj: Si i vjen radha kësaj dosjeje që ju e merrni në shqyrtim? Sepse 

s’keni as njoftime, as veprime nga sekretarja gjyqësore?   

Brunilda Kadi: Çfarë metodologjie ndiqni? 
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Brikena Ukperaj: Si e vë dosje në lëvizje? 

{...}: Veprimi i parë është, le të themi: Gjatë vitit 2019, më janë caktuar 520 dosje. 

Për të gjitha këto unë jam e detyruar sipas ligjit që brenda 7 ditëve ta marrë në shqyrtim, 

të urdhërojë që të njoftohet padia, të njoftohen aktet palës së paditur. Ky është detyrimi i 

parë.    

Brunilda Kadi: Mbas kësaj. Kur e merr pas 1 viti e gjysmë. Pse zgjedh dosjen ‘x’ 

dhe jo ‘y’? 

{...}: Është radha e regjistrimit. Që do të thotë: Kam shpallur le të themi 10 

vendime, shikoj kush është radha e dosjes së paraqitur? Vë në lëvizje edhe 10 dosje të 

tjera. Kjo është mënyra se si operoj. 

Brunilda Kadi: Nga ana procedurale, një pyetje këtu se ndoshta edhe unë s’e 

kuptova. Nga vlerësimi, le të themi, ju jeni penalizuar sepse mungon njoftimi dhe jeni 

penalizuar nga ana formale. Por unë kam një pyetje: Nga ana ligjore, njoftimi ka pasoja 

juridike. Si ecet pastaj? Si e konsideron të njoftuar palën e paditur? Ka sjellë prapësime, 

kundërshtime. Si vijon? 

{...}: Bëj vazhdimin e çështjes në seancë përgatitore pastaj. 

Brunilda Kadi: Pra ripërsëritet. 

{...}: Ripërsëritet njoftimi. 

Brunilda Kadi: Edhe formalisht njoftimet që ju keni bërë përpara 1 viti e gjysmë 

janë pa vlerë. Kështu i bie. Çfarë vlere kanë ato? 

{...}: Në gjykimin administrativ palët kanë të drejtën e paraqitjes së provave deri 5 

ditë para seancës gjyqësore.   

Brunilda Kadi: Kështu është edhe në gjykimin civil.  

{...}: Ligji të detyron dhe thotë që brenda 7 ditëve ti duhet të bësh njoftimin e 

akteve dhe do shikosh që... 

Brunilda Kadi: Ju nuk po aludoni që ligjvënësi ia ka futur kot këtu? E ka një 

qëllim. 

{...}: Kjo do ishte në një situatë ideale në qoftë se unë do kisha një numër dosjesh 

të vogël dhe të menaxhueshëm, për t’i vënë ato në lëvizje brenda afateve dhe...  
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Brunilda Kadi: Në kushtet, sidomos sot që ndodhet sistemi, ku gjyqtarët po 

gjykojnë katërfishin, pesëfishin, në të gjithë Republikën e Shqipërisë, çështje jashtë 

normales, besoj që ky është problem për të gjithë. Unë thjesht e kisha pyetje. Ju si 

gjyqtare, si e vlerësoni? Pra të gjitha veprimet që bëni brenda 7 ditëve për të qenë në 

rregull me ligjin, nuk sjellin asnjë pasojë juridike. Janë kot?! Domethënë edhe formalisht 

i certifikoni që janë kot, kur ju përsërisni njoftimin edhe pas 1 viti e gjysmë. 

{...}: Ato patjetër që marrin vlerë në momentin që ky njoftim është bërë. Problemi 

është që unë nuk mund të ndjek njoftimin a ka shkuar apo s’ka shkuar.  

Brunilda Kadi: Po si e llogarisni pastaj 5-ditorshin?   

{...}: 10 ditë kohë që të paraqesin prapësimet. 

Brunilda Kadi: Pa njoftimin, si i llogarisni ju ditët? 

{...}: Për këtë arsye bëhet njoftimi në seancë përgatitore.  

Brunilda Kadi: Pra ripërsëritet sepse ajo e para është pa vlerë. 

{...}: Përderisa unë nuk e evidentoj nëse ka marrë dijeni apo s’ka marrë dijeni, 

normale që do përsëris njoftimin, si në çdo seancë. Problemi do të ishte nëse unë do bëja 

kalim në seancë gjyqësore pa patur një vënie në dijeni të palës së paditur për procesin dhe 

pa i dhënë mundësi asaj që të mbrohet. Njoftimi s’është, nuk ka funksionuar, burimet 

njerëzore janë përdorur ashtu siç janë përdorur dhe nuk është se kam ndenjur dhe e kam 

pranuar situatën. Relatorja i ka në dosje shkresat me nr. {...} prot., datë 10.07.2017; nr. 

{...} prot., datë 10.04.2018 dhe nr. {...} prot., 09.01.2019 ku kam vënë në dijeni si 

kryetarin e gjykatës ashtu edhe kancelarin lidhur me situatën e krijuar dhe i kam kërkuar 

ju lutem merrni masa; sekretari gjyqësor nuk po përballon dot punën e ngarkuar; kërkoj 

që të asistohem nga burime shtesë; është e pamundur që të realizohen seancat. Janë këtu 

provat.  

Brunilda Kadi: S’ka problem, se njihemi me aktet. 

Po gjyqtarët e tjerë të njëjtën praktikë kanë, si juve? Këtë ngarkesë kanë dhe këtë 

praktikë? 

{...}: E njëjta gjë është krijuar. 

Brunilda Kadi: Pra të gjithë e vënë në lëvizje për 7 ditë dhe pastaj... 
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{...}: Nuk e di si e bëjnë gjyqtarët për 7-ditëshin. Por di që është krijuar një stok 

çështjesh. Ju keni një gjyqtar që është në gjykatën administrative dhe në relatimet që keni 

bërë ka një numër shumë të madh çështjesh në ngarkim... 

Brunilda Kadi: Në fakt ne jemi në dijeni të të gjithë statistikave të Shqipërisë dhe 

gjykata juaj ka qenë gjykata më problematike për çështje të pavëna në lëvizje. Kështu që, 

e kemi shumë mirë parasysh situatën e statistikave.    

 {...}: Përderisa jam produktive dhe kam realizuar një numër vendimesh të tillë. 

  

Brikena Ukperaj: Ka edhe diçka tjetër, në këto 900 çështje, 50% janë urdhra 

ekzekutimi. 

{...}: Ku janë 50%? 

Gjithsesi normën sasiore unë e kam kaluar. 

Brikena Ukperaj: Do të thotë që ato nuk kërkojnë një shkallë të lartë kujdesi dhe 

kryerje e të gjitha këtyre veprimeve. 

{...}: E rëndësishme është që ato përfundojnë brenda afateve. Mos harroni edhe 

rëndësinë që kanë urdhrat e ekzekutimit për të filluar procedurat, për vënien në ekzekutim 

të detyrimeve që persona privatë kanë ndaj shtetit. Kështu që, edhe ato kanë rëndësinë e 

tyre dhe duhen parë më kujdes. 

Brikena Ukperaj: Urdhra ekzekutimi keni 45% të numrit të përgjithshëm të 

çështjeve. 

{...}: Po! Ndërkohë që numri i çështjeve me palë kundërshtare, përfshirë edhe 

marrëdhëniet e punës është mbi normën sasiore të miratuar nga KLD (150), si këtu edhe 

tek vlerësimi i mëparshëm. Se më thatë që edhe atje ke  vetëm urdhra ekzekutimi. Por 

edhe këtu edhe atje, sasia e çështjeve e tejkalon 150 që është norma sasiore.  

Edhe një numër i tillë urdhrash ekzekutimi që vijnë dhe që duhet të ekzekutohen, 

kur ke IMT, ke doganën, ke tatimet që vijnë aty tek dera dhe të thonë që kemi për të vjelë 

gjobat, dëmtohet rendi publik. 

Brikena Ukperaj: Këto urdhra ekzekutimi nuk kanë seancë përgatitore, seancë 

gjyqësore. 
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{...}: Por duan kohën e tyre për t’u ulur, për t’u shkruar, për t’u parë nëse 

përmbushin kushtet dhe kriteret për t’u lëshuar urdhri i ekzekutimit. Domethënë çdo 

çështje ka rëndësinë e vet. 

Edhe për veprimet përgatitore, nuk mund të më ngarkohet mua përgjegjësia. Unë 

nuk kam thënë është bërë njoftimi dhe njoftimi nuk është dosje. Aty është problem. Po 

unë për mungesë njoftimi ose për këtë kohëzgjatjen e gjatë të gjykimit të ndëshkohem tek 

afatet e gjykimit. Për këtë kohëzgjatje të gjatë gjykimi ndëshkohem tek renditja e dosjes. 

Vetëm në këtë vlerësim më ka ndodhur që renditja e dosjes është problematike. Renditja 

e dosjes ka ndjekur datën e radhës së paraqitjes. Dosjet që më janë shortuar kanë qenë 

disi dosje të ndërlikuara dhe gjykimi administrativ është tjetër. Edhe dosjet administrative 

dhe aktet kanë tjetër natyrë nga civile, penale apo familjare, duke qenë se këto fusha unë i 

kam gjykuar dhe kanë një shkallë më të lartë ndërlikimi. Prandaj edhe KLD-ja ka thënë 

që 150 mund të gjykojë një gjyqtar administrativ si relator, që të jetë efektiv dhe të 

zbatojë afatet dhe të bëjë të gjitha veprimet në kohën e duhur dhe jo më shumë. Në 

momentin që ti e ngarkon, atëherë s’mundesh, dhe do jesh në këto situata siç jam unë, më 

mirë se të tjerët apo siç është dikush tjetër me keq se unë. Prandaj po them që nuk 

mundemi, dhe gjyqtari nuk mund të ngarkohet me përgjegjësi të tilla. Për sa kohë unë 

kam arritur një produktivitet për të cilin jam krenare dhe vlerësoj veten dhe kam dhënë 

edhe vendime të cilat ju i keni vlerësuar maksimalisht, mendoj se është vendi për t’u 

riparë këto vlerësime në lidhje me këto dy kritere. Se pas 17 vitesh në detyrë t’i thuash 

gjyqtarit që ti ke një nivel mesatar tek seancat përgatitore në kryerjen e veprimeve, duke 

patur gjithë këto rrethana objektive, unë nuk e vlerësoj dhe sigurisht që më bën të ndihem 

keq.  

Kjo është ajo që doja të relatoja. Duhen ndarë përgjegjësitë. Unë nuk mund të 

mbajë përgjegjësi për një sekretare gjyqësore të sapo ardhur e cila nuk e di çdo të thotë 

kundërshtim veprimesh përmbarimore; për një sekretare gjyqësore që nuk di çdo të thotë 

sigurim padie dhe nuk kupton urgjencat dhe afatet e shpejta të gjykimit. Jo më pastaj për 

renditjen e dosjes. Dosja është lehtësisht e aksesueshme. Jam vlerësuar si nga KPK-ja, 

jam vlerësuar si nga relatori tjetër. Kështu që nuk e kuptoj.  
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Për sa kohë Metodologjia thotë që duhet të ketë një renditje sipas udhëzimit të 

miratuar nga KLGJ-ja. Ka udhëzim KLGJ-ja? -Jo! Atëherë është subjektive pastaj, nëse 

juve ju pëlqen kështu...  

A janë të gjitha aktet në dosje? –Po, të gjitha aktet janë në dosje. 

A janë aktet e nënshkruara nga gjykata dhe nga sekretari? – Po! 

 

Naureda Llagami: Zonja {...}, neve i morëm parasysh të gjithë diskutimet që ju 

keni, se i kemi edhe me shkrim.  

Ndonjë merak tjetër? 

 

{...}: Më falni edhe ju për emocionin. 

 

Naureda Llagami: S’ka gjë. Ky është vlerësim dhe nuk kemi pse të kemi 

emocione. Vlerësim është dhe ju jeni në vlerësimet më të mira të vlerësimit. 

 Nëse keni ndonjë merak tjetër? 

 

 {...}: Kam paraqitur edhe këto nga sistemi për të treguar që nuk jam aq keq me 

afatet e gjykimit, llogaritur datën kur hyn çështja në seancë gjyqësore. 

 

 Naureda Llagami: I keni parashtruar këto përpara? 

  

 {...}: I kam parashtruar tek ky ankimi i shtuar. 

 Kam edhe këto kërkesat që i kam drejtuar kryetarit të gjykatës dhe i kam vënë 

dijeni që ndodhem në një situatë shumë të vështirë. Ju lutem merrni masa. Po i lë këtu. 

 

 Naureda Llagami: Shumë faleminderit për prezantimin tuaj. 

  

 {...}: Këto janë edhe disa foto që unë i kam bërë. Kjo është zyra ku gjykoj unë. Ka 

edhe persona që janë dëshmitarë. Këtu do gjesh sigurimin e padisë, kundërshtimin e 
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veprimeve përmbarimore, dhe çështje të tjera të ngutshme që mund të ketë. Edhe këtë po 

e lë si provë për të parë dhe ndikuar në bindjen tuaj. Faleminderit për kohën! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit për prezencën! 

 Ditë të mbarë! 

 

 (Largohet nga salla e mbledhjes gjyqtarja {...}.) 

 

  Naureda Llagami: Pasi dëgjuam gjyqtaren, ftoj kolegët nëse kanë diskutime. 

 

 Brikena Ukperaj: Të përmbledh dy gjëra. 

 Nga ana ime si relatore nuk propozohet ndryshim i pikëve. Referuar respektimit të 

afateve ligjore është një e dhënë që është lehtësisht e konstatueshme dhe vetë gjyqtarja 

parashtroi që nuk respekton afatin ligjor tek kundërshtimet e veprimeve përmbarimore, 

por vazhdon sipas radhës së regjistrimit të çështjeve, ndërkohë që ligji thotë diçka tjetër. 

 Sigurimi i padive - Përmendi çështjen që objekti ishte prishur më përpara. Në fakt 

referuar vendimit nuk paraqitet fare koha se kur është prishur objekti por pala pretendon 

që është prishur gjatë shqyrtimit të çështjet.     

 Nuk mendoj që ka vend për rritje të pikëve as tek mënyra e organizimit të procesit 

gjyqësor sepse atje ku vërtet gjyqtarja ka ndërmarrë të gjitha masat është që në momentin 

kur çështja kalon në seancë gjyqësore është e mirëpërgatitur dhe zhvillohen shumë pak 

seanca gjyqësore, por deri në momentin kur çështja kalon në seancë gjyqësore dhe ju e 

dëgjuat, çështja duhet të presë 2 vjet. Në një gjykim administrativ, janë të vërteta ato që 

thotë gjyqtarja, që ka kushtet e punës, janë ndryshuar sekretaret gjyqësore, megjithatë 

prandaj ka edhe disa shkallë aftësie. Në qoftë se ne do ta vlerësojmë këtë rast një 

vlerësim "Shkëlqyeshëm", unë nuk e di se çfarë do të ndodhë në rastet e tjera për pjesën e 

pritjes së dosjes dy vjet ose qoftë për shkak të marrëdhënieve që citoi gjyqtarja në raport 

me administratën gjyqësore.  
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 Sa i përket “Saktësisë së plotësisë së dokumentacionit”, në dosje mungojnë aktet e 

njoftimeve dhe nuk arrij të kuptoj se si gjyqtarja vihet në lëvizje për dosjen, pra si ajo 

merr dijeni që palët kanë marrë dijeni sepse e konsideron të kryer kur e kalon çështjen në 

seancë përgatitore dhe i përsërit edhe një herë njoftimin të sjellin prapësimet. 

 Ndërsa për sa i përket rregullshmërisë, dosjet janë këtu. I keni marrë, i keni parë 

të gjithë. Nuk janë të shfrytëzueshme. Nuk ka as rend logjik, as rend kronologjik. Gjen 

vendime në fillim. Gjen vendime eksperti në mes. Pastaj ka prova. Pastaj ka 

procesverbale në fillim. Gjithsesi shkalla është vlerësuar “mbi mesatare” dhe nuk është 

vlerësuar “mesatare”. 

 

 Brunilda Kadi: Tek afatet ligjore, tek propozimi janë analizuar dhe e ka 45%? 

 

 Brikena Ukperaj: Tek afatet ligjore vlerësuesi nuk mund të shkojë nga 0 në 10 

pikë, sepse i thua ligjit që ti kot i parashikon afatet. Ka nivel më të vogël vlerësimi. 

Sigurisht që mund të shkosh në një nivel maksimal, por nuk mund të kapërcesh tre, katër 

shkallë. Aq më tepër kur me atë që dëgjova sot nga gjyqtarja, nuk ka asnjë përpjekje, të 

paktën që, kundërshtimet e veprimeve përmbarimore, duam s’duam, ligji thotë që duhet 

të shqyrtohen për 20 ditë. Mos i shqyrto për 20 ditë. Shqyrtoi për 45 ditë që ligji 

parashikon për apelin. Nuk i shqyrton për 45, shqyrtoi për 87 ditë që parashikon ligji për 

një gjykim tjetër. Por jo për 2 vjet. 

 

 Maksim Qoku: Kemi vendimin e KLD-së që thotë 150 çështje ngarkesë. 

 Kur ne i kalojmë këto 150 çështje, ku është e drejta morale për të kërkuar këtë 

gjë? 

  

 Brikena Ukperaj: Të them diçka sepse e kam patur edhe vetë këtë. 

 Nëse një gjyqtar gjatë një viti ka 30 çështje me afat ligjor dhe 40 çështje me afat 

ligjor dhe është në këto kushte, sigurisht vlerësuesi ndalet dhe thotë: Ka qenë një volum 

shumë i madh i çështjeve për t’u respektuar tek të gjitha; do ta rris nivelin. Po kur ke 10 
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çështje dhe nuk zbaton për asnjë afat ligjor, por thua do presë çështja 1 vit e gjysmë si 

çështja tjetër, të paktën ti bëj përpjekje që ta gjykosh shpejt. 

  

 Brunilda Kadi: Dua të shtoj diçka në qoftë se e mbaroi Brikena. 

 Tek respektimi i afateve ligjore, sipas statistikave, gjyqtarja del me mbi 80% të 

çështjeve të gjykuara jashtë afatit ligjor. Ndërkohë që sipas Metodologjisë ne themi mbi 

40% pikëzohesh 3. Edhe pse sipas statistikave ajo ka dyfishin e nivelit maksimal për të 

marrë pikët minimale është rritur, dhe jam shumë dakord me arsyetimin që bën relatorja 

që tek respektimi i afateve ligjore, nuk mund të jemi ne kaq tolerantë sepse pastaj i bie që 

legjislatori s’e ka pasur mendjen kur ka bërë atë.   

 Ka prioritet të prioriteteve. Kur ke çështje me afat ligjor, i lë të gjitha dhe merresh 

me atë. Sido që të jetë, nuk diskutohet që duhet respektuar afati ligjor. Vetëm nëse ndodh 

një situatë e jashtëzakonshme. Ndryshe nuk ka kuptim gjykimi i çështjes. Kur vjen puna 

tek ngarkesa, të gjithë gjyqtarët kanë ngarkesë. Unë flas për vete. Të gjitha ato vlerësime 

që kemi kaluar deri tani, dhe qëndrimi që kam mbajtur edhe tek vlerësimet e tjera ku unë 

kam qenë relatore, është që në kushtet e ngjashme, në situatat e ngjashme, të mbajmë të 

njëjtin qëndrim. Sikundër e ritheksova disa herë, kjo ngarkesë ka qenë për të gjithë 

gjyqtarët e gjykatave administrative, mos të themi sot që është i gjithë sistemi. Por le të 

theksojmë një fakt, që sipas të dhënave, gjyqtarja ka kaluar në gjykimin administrativ 

mbas gjysmës së dytë të 2014-ës, kohë kur backlog-u që kishin krijuar gjykatat 

administrative, pothuajse kishte ikur. Për shkak të vendimit unifikues, të gjithë çështjet që 

ishin duke u gjykuar nga gjykata civile, ikën në bllok tek gjykatat administrative dhe për 

shembull Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë ka përballuar një super ngarkesë sepse të 

gjithë gjykimet civile të gjykatës civile dhe të gjithë juridiksionit që i përket kësaj 

gjykate, kanë kaluar dhe gjyqtarët kanë përballuar ngarkesë, që të jemi të drejtë, një 

çështje që vjen nga një gjyqtar tjetër dhe që ndërkohë mund të ketë 2-3 vite duke u 

gjykuar, është shumë herë më e vështirë të menaxhohet nga gjyqtari, sesa kur ai e merr që 

në fillim një çështje dhe e ka menaxhuar vetë, sepse duhet të menaxhojë edhe punën që 

ka bërë gjyqtari tjetër, dhe të përballojë edhe vështirësitë me palët që tashmë mund të 
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vijnë të acaruar, që kanë 3 vjet dhe çështja do t’i fillojë nga fillimi. Kështu që duhet t’i 

marrim parasysh të gjitha këto dhe t’i krahasojmë me njëri-tjetrin të gjithë gjyqtarët që 

punojnë në të njëjtat kushte. Sepse 150 dosje askush nuk e ka luksin sot të gjykojë 

përveçse ndonjë gjykatë e vogël, por edhe ato kanë qenë gjithë kohës të deleguar dhe 

kanë pasur vështirësi të rrugës e të delegimit. 

 

 Brikena Ukperaj: Në rastin konkret, të gjitha këto, kur bëhet diskutimi i 

standardit minimal, ka patur mbi 50% të çështjeve jashtë standardit. Duke marrë parasysh 

të gjitha këto, unë kam menduar që duhet të vlerësohet maksimalisht sepse i ka bërë 

përpjekjet maksimale. Kur bëhet fjalë për organizim të procesit ku çështja rri 2 vjet, nuk 

kam fjalë. 

    

 Naureda Llagami: Kemi nga kolegët sugjerime konkrete për rishikimin e 

raportit? 

  

 Maksim Qoku: Atëherë, për sa i përket kriterit të dytë “Aftësitë organizative të 

gjyqtarit”, ndarja A, nënndarja a) “Respektimi i afateve ligjore”, propozimi im është nga 

6 pikë të shkojë 15 pikë (2Aa).   

 Gjithashtu 2Ac “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, nga 4 pikë të 

shkojë në 5 pikë.  

 Vazhdojmë tek 2Bb “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale” nga 

vlerësimi 12 pikë, të shkojë në vlerësimin maksimal 20 pikë. 

 Propozimi i fundit është tek ndarja C, nënndarja b) “Saktësia dhe plotësia e 

dokumentacionit të dosjes”, nga 8 pikë, të vlerësohet maksimalisht me 10 pikë. 

  

 Naureda Llagami: Tjetër koleg? 

 Kalojmë në votim? 

 Kalojmë tek kriteri i parë “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, relatorja ka 

propozuar 100 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm".  
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Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Kalojmë tek kriteri i dytë që bën fjalë për “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, 

hedhim në votim fillimisht propozimet e bëra nga Maksi. 

 “Aftësia për të përballuar ngarkesën”, nënkriteri “Respektimi i afateve ligjore”, 

Maksi propozon 15 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi i zotit Qoku.) 

Kalojmë tek kriteri “Plotësimi i standardeve minimale kohore”, propozimi i relatorit 

është 5 pikë. Jemi dakord? 
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Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Kalojmë tek nënkriteri “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, propozimi i 

bërë nga Maksi është nga 4 në 5. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi i zotit Qoku.) 

 Kalojmë tek pika ç) “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, relatori 

propozon 10 pikë.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 
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Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

relatorit 15 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 “Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të 

nevojshme procedurale”, propozimi i relatorit 15 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: 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. 

 “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, kemi një propozim nga Maksi, nga 12 pikë në 20 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi i zotit Qoku.) 

Ngelet në fuqi propozimi i relatorit. 

 Kalojmë tek “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, propozimi i relatorit 

është 4. Jemi dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 

 Kalojmë tek pika e fundit e këtij kriteri “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit 

të dosjes”, ku nga ana e Maksit është bërë propozimi që të bëhet nga 8 në 10 pikë. Jeni 

dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 
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Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi i zotit Qoku.) 

 Kalojmë në tërësi “Aftësia organizative e gjyqtarit”, sipas propozimit të relatores 

dhe i miratuar nga Këshillit është 79 pikë dhe vlerësimi është “Shumë mirë”. Dakord? 

Maksim Qoku: Kundër.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Kalojmë tek pika tjetër “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 

propozimi i relatores me 100 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 
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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”, propozimi i relatores është 93 

pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Gjithsej pikëzimi për 4 kriteret e vlerësimit është 372 pikë dhe niveli i vlerësimit 

të gjyqtares është “Shumë mirë”. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Kundër.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pjesërisht kundër. 

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: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shumë mirë”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. 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. 

  

 Anëtarët e Këshillit vendosin të bëjnë një pushim prej 10 minutash për të vijuar 

më pas me mbledhjen plenare nëpërmjet platformës “online”. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt:1 Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska): 

3.1 Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar; 

3.2 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:40 

dhe mbaroi në orën 15:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

                                                 
1 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 11-ta. 
2 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje.  
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4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu 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. 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 projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska): 

3.1 Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} në përbërje të trupit 

gjykues për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar; 

3.2 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. 
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 Pas disa minutash pushim, rifillon mbledhja plenare nëpërmjet platformës 

elektronike. 

 Çështja e rendit të ditës ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e 

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

funksionet në mënyrë të përhershme. Fjala i jepet relatorit të çështjes z. Toska. 

 

 Zoti Toska parashtron shkurtimisht se janë paraqitur pranë Këshillit kërkesa nga 

gjykata të karakterit “urgjent” dhe “tepër urgjent” të cilat do duhet të trajtohen në këtë 

mbledhje. Ndër këto, janë katër kërkesa të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, trajtimi i të cilave është ndarë në dy 

projektvendime: Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} në përbërje të 

trupit gjykues për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe për një nevojë tjetër të kësaj gjykate po lidhur 

me këtë çështje që është përgatitur një relacion tjetër në zbatim të vendimit nr. 30/2019 të 

KLGJ-së. 

 

 Fillimisht parashtrohet projektvendimi i përgatitur nga KZHK sa i përket caktimit 

të gjyqtarit të skemës së delegimit z. {...} për gjykimin e disa çështjeve gjyqësore në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktet e datës 09.04.2021 dhe 12.04.2021, janë 

regjistruar kërkesat e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar, nëpërmjet të cilave kërkohet respektivisht caktimi i një gjyqtari për 

plotësimin e trupit gjykues për gjykimin e 3 çështjeve penale, si dhe të tre gjyqtarëve për 

gjykimin e një çështjeje tjetër penale (në relacion evidentohen ekstremitetet e çështjeve 

konkrete si dhe emrat e të pandehurve). 

Kërkesat janë bazuar në vendimin e Këshillit nr.30, datë 14.02.2019, “Për rregullat 

dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në 

një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”, ku 

rregullat sipas këtij vendimi janë të zbatueshme vetëm “në rastet kur skema e delegimit dhe 
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transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur nevojave aktuale të 

gjykatave”. 

Aktualisht, në skemën e delegimit të ngritur pranë Këshillit janë përfshirë 9 

gjyqtarë, të cilët, për shkak të nevojave emergjente, janë caktuar në pesë gjykata të 

juridiksionit të përgjithshëm. Ndër të tjerë, në skemën e delegimit është përfshirë edhe 

gjyqtari {...}, i cili kandidon për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në kuadër të të cilit ai dhe familjarët e 

afërt të tij kanë plotësuar dhe dorëzuar rregullisht formularët e vetëdeklarimit për dhënien e 

pëlqimit për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve 

vetjake, sipas Ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar 

korrupsionin dhe krimin e organizuar”. Ndërkohë, asnjë nga gjyqtarët e tjerë të skemës së 

delegimit nuk ka plotësuar vetedeklarimet si më lart, duke mos plotësuar kështu kushtet 

shtesë të sigurisë, siç përcakton shkronja “b”, pika 4, e nenit 45, të  Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për t’u 

caktuar pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

Në kushtet kur në listën e gjyqtarëve të skemës së delegimit është vetëm një gjyqtar 

që plotëson kriteret dhe kushtet për t’u caktuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, referuar pikës 5, të nenit 13, të Rregullores për 

Kriteret dhe Procedurën e Funksionimit të Skemës së Delegimit të Gjyqtarit, miratuar me 

Vendimin e Këshillit nr.22, datë 07.02.2019, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka 

përgatitur projektvendimin që ju është propozuar për miratim. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 2 pika. 

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet se gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} 

caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar: a) çështjen penale me të pandehur: 

S.L.; dhe akuza në ngarkim të tij; b) çështjen penale me të pandehur: B.H., dhe akuza në 

ngarkim të tij; c) çështjen penale me të pandehur: (disa të pandehur), dhe akuza në ngarkim 

të tyre; ç) çështjen penale me të pandehur: D.G. dhe akuza në ngarkim të tyre. 
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Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

gjyqtarit {...}, sipas kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike 

zyrtare, si dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi, konkretisht menjëherë 

dhe publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Hidhet në votim propozimi i ardhur nga Komisioni. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Gjyqtari i skemës së delegimit z. {...} caktohet në 

përbërje të trupit gjykues për të gjykuar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar: 

a) Çështjen penale me të pandehur: {...}; 

b) Çështjen penale me të pandehur: {...}; 

c) Çështjen penale me të pandehur: {...}, {...}, {...}, {...}; 

ç) Çështjen penale me të pandehur: {...}, {...};  

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit {...}, sipas kërkesave të shkronjës 

“c”, pika 1, neni 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 
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drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën postare elektronike zyrtare, si dhe Gjykatës së 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Më tej vijohet me relacionet për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

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

mënyrë të përhershme. 

 

Vijohet fillimisht me relatimin e relacionit të parë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në 

lëndë penale.  

 Në këtë rast është i pamundur mekanizmi i skemës së delegimit, pasi i vetmi 

gjyqtar që është tashmë në skemën e delegimit, z. {...}, nuk mund të caktohet në këtë 

çështje për shkak se ka pengesë ligjore.  

 Nga ana tjetër është i pamundur zbatimi i mekanizmit të transferimit të 

përkohshëm pasi pengohet nga ligji. Në këto kushte do duhet të zbatojmë Vendimin e 

Këshillit nr. 30/2019 referuar të cilit, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka këto 

propozime: 

Gjykatat nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

Gjyqtarët për 1 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me short, ndërmjet 

atyre të cilët kanë të paktën shtatë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të 

paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 2. 

 Sa i përket përjashtimeve nga shorti, Komisioni propozon: 

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

së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë në 

përbërje të Kolegjit Zgjedhor i cili është thirrur në detyrë, konkretisht: {...} – {...}. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i gjykatës së shkallës së 

parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotëson kriteret si më lart, i cili, duke qenë 

gjyqtar i skemës së delegimit dhe plotëson kushtet e sigurisë, është propozuar të caktohet 

në përbërje të trupit gjykues për këtë çështje, konkretisht: Z. {...}. 

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

së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë 

caktuar më herët në 6 apo më shumë çështje gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, konkretisht: Znj. Ornela 

Naqellari; z. Rexhep Bekteshi, kjo në funksion të shpërndarjes së barabartë të ngarkesës 

së gjyqtarëve që përfshihen në short. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Dritan Hasani dhe Alma Ahmeti. 

 

Vijohet më tej me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

Administrative të Apelit”. Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e 

Apelit ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore me karakter “tepër urgjent”. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Apelit, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit (pasi të 9 gjyqtarët që janë në skemë 

delegimi, jo të gjithë plotësojnë kriteret për të gjykuar në këtë gjykatë, por edhe ata që 

plotësojnë kriteret, tashmë janë caktuar për nevoja emergjente në disa gjykata të apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm) dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i 
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nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”.  

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Tirane. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në short do duhet të përfshihen të gjithë gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Tiranë, 

referuar afërsisë së gjykatave në këtë rast, kjo për efektivitet të shqyrtimit të kërkesës 

tepër urgjente që është në Gjykatën Administrative të Apelit.   

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë 

(Zëvendëskryetari) i Gjykatës së Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

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

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

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

lejes nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, konkretisht: Znj. {...}. 

Përjashtimi nga shorti i dy gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Tiranë që janë në 

përbërje të Kolegjit Zgjedhor që tashmë është thirrur në detyrë, konkretisht: {...} dhe 

{...}. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtarja Valdete Hoxha. 

 

Vijohet më tej me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Apelit Gjirokastër”. Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Gjirokastër 

ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në lëndë civile, me karakter “tepër urgjent”.   
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, në pamundësi të zbatimit 

të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, 

bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, 

të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtarët që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Vlorë përfshirë 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate, z. {...} dhe z. {...}. 

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

veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Apelit Vlorë, konkretisht: Znj.Iliba Bezati. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Nazmi Troka. 

 

Vijohet më tej me relatimin e relacionit të fundit “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në 

lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit 

(z. {...} i cili është përfshirë në skemën e delegimit që plotëson kushtet shtesë të sigurisë, 

nuk plotëson kriteret për t’u caktuar pranë kësaj gjykate) dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat 
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dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, 

në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm. 

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

veçanta, të jetë 1. 

Gjyqtari për 1 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhet, me short, ndërmjet 

atyre të cilët kanë të paktën dhjetë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të 

paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët u caktuan për të 

gjykuar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar në 

dy shortet e fundit të organizuara në muajin prill 2021, ato të datave 2 dhe 6 prill 2021, si 

vijon: Znj. Miranda Andoni; Z. Enton Dhimitri; Znj. Irena Brahimi; Z. Sokol Ngresi; Znj. 

Iliba Bezati; Znj. Margarita Buhali; Z. Genti Shala; Znj. Vojsava Osmanaj; Znj. Valbona 

Vata, Dritan Banushi. 

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

Tiranë që plotëson kriteret si më lart, e cila është në përbërje të Kolegjit Zgjedhor 

Gjyqësor, që është thirrur në detyrë, konkretisht: {...} 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtarja Valdete Hoxha. 
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 Mbyllen procedurat e shortit. 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës 

së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Vlorë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Alban Toro).3 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:40 

dhe mbaroi në orën 15:48. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

                                                 
3 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 3-ta. 
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7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu 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. 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 hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe shpalljen e kërkesës 

për kandidatura”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban 

Toro). 

 

 Naureda Llagami: Fillojmë me shqyrtimin e projektvendimit “Për hapjen e 

procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë”.  

 Duke qenë se kohën e kemi të kufizuar, shkurtimisht vetëm përmbajtjen e projekt-

aktit, duke qenë se aktet na janë vënë në dispozicion dhe të gjithë anëtarët janë njohur me 

përmbajtjen e tyre.  
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 Alban Toro: Faleminderit!  

Siç jeni në dijeni, prej shumë kohësh, në shumë gjykata të vendit janë verifikuar 

ngritje e ngarkesës së gjykimeve dhe në këtë kuadër edhe Gjykata Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë ka të njëjtat simptoma. Në këtë gjykatë, aktualisht në bazë të 

dekretit të Presidentit nr.7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar, organika e gjykatës është 

përcaktuar në 4 gjyqtarë, ku aktualisht ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme 3 

gjyqtarë, ndërkohë që 1 prej tyre, si pasojë e procesit të rivlerësimit kalimtar është 

pezulluar. Pikërisht kjo e ka kthyer këtë gjykatë në gjykatë në nevojë, pasi funksionet e saj 

për shkak të ngarkesës rezulton të jetë 395 çështje për gjyqtar, vazhdon të jetë e 

konsiderueshme dhe për efekt të pozicionit të lirë të përkohshëm, Komisioni ka konsideruar 

si gjykatë në nevojë. E vetmja mundësi për ta bërë në funksion këtë gjykatë, Komisioni ju 

propozon transferimin e përkohshëm duke kërkuar të transferohet në mënyrë të 

përkohshme një gjyqtar, bazuar në pikën 1 të nenit 46, të Ligjit për Statusin, “1. Në rastin 

kur në skemën e delegimit nuk ka magjistrat të disponueshëm, Këshilli mund t'i kërkojë 

magjistratit në një nga gjykatat ose prokuroritë me ngarkesën më të ulët, i cili përmbush 

kriteret për t'u transferuar ose për t'u ngritur në detyrë në pozicionin përkatës, të japë 

pëlqimin që për një periudhë të caktuar të transferohet përkohësisht në atë pozicion. ...”. 

Kështu që nga ana jonë ju propozohet, duke marrë për bazë ngarkesën e lartë 

mesatare për gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë si dhe faktin që 

ka një pozicion të lirë të përkohshëm, ju propozohet drafti i vendimit bashkëlidhur këtij 

relacioni, duke marrë në konsideratë që skema e delegimit nuk e zgjidh problemin për ta 

kthyer këtë gjykatë në funksionin normal, pasi të gjithë gjyqtarët e skemës së delegimit 

janë të impenjuar në gjykatat ku ata janë atashuar për të zhvilluar gjykimet për periudhat e 

caktuara kohore.  

Kështu që ju kemi propozuar draftin e vendimit bashkëlidhur, ku më lejoni të 

theksoj që në këtë draft është përcaktuar si afat maksimal për paraqitjen e kërkesave për 

transferim të përkohshëm, data 14.04.2021. Pra një javë nga momenti i sotshëm, për t’i 
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dhënë mundësi më pas procedurës që të dërgojmë një gjyqtar, mbasi të marrim edhe 

pëlqimet përkatëse, pranë gjykatës e cila është në nevojë. Faleminderit!  

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Kalojmë në votimin e projekt-aktit? Nëse keni ndonjë pyetje apo koment 

paraprakisht? Nëse jo e hedhim në votim? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi miratimin e projekt-aktit sipas propozimit të bërë nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës “Për hapjen e procedurës së transferimit të 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe 

shpalljen e kërkesës për kandidatura” dhe afati i paraqitjes së këtyre kërkesave për 

transferim të përkohshëm është deri më datë 21.04.2021. 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës 

së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Kukës dhe 

shpalljen e kërkesës për kandidatura”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Alban Toro).4 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:40 

dhe mbaroi në orën 15:48. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

                                                 
4 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 4-ta. 
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7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu 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. 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 hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

me pëlqim në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Kukës dhe shpalljen e kërkesës për 

kandidatura”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës. Edhe kjo ka të bëjë me 

hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Rrethit 

Gjyqësor Kukës. Vazhdojmë me relatimin? 

  

 Alban Toro: E njëjta panoramë është edhe për situatën e ngarkesës së çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës. Edhe kjo gjykatë, sipas organikës 

Dekretit nr.7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar, paraqitet me 4 gjyqtarë, ndërkohë që 
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aktualisht vetëm dy prej tyre ushtrojnë detyrën pasi njëra prej tyre ka përfituar raportin e 

lindjes, ndërkohë që një tjetër është pezulluar nga detyra si pasojë e procesit të rivlerësimit 

kalimtar. Kështu që edhe në këtë kontekst, duke pasur parasysh që edhe çështjet për gjyqtar 

mesatarisht kanë shkuar në 155 në tremujorin e parë të vitit 2021, ngarkesë që vlerësohet 

jashtëzakonisht e lartë. 

 Komisioni është detyruar ta konsiderojë këtë gjykatë si gjykatë në nevojë për efekt 

të pozicioneve të lira të përkohshme të cilat në vetvete shkaktojnë ose cenojnë 

funksionimin normal të saj.  

Edhe për këtë gjykatë ju propozohet e njëjta skemë e transferimit, pra të tërhiqet 

pëlqimi i gjyqtarëve, pasi skema e delegimit nuk ofron mundësi për të zgjidhur apo për ta 

kthyer këtë gjykatë në normalitet, pasi vetë gjyqtarët e atashuar apo që janë pjesë e skemës 

së delegimit të atashuar në gjykatat përkatëse, janë të ngarkuar me çështje gjyqësore dhe 

nuk mund t’i vijnë në ndihmë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës. Për rrjedhim kemi 

përgatitur draftin përkatës i cili, ashtu si i pari, kam përcaktuar afatin maksimal të paraqitjes 

së kërkesës deri më datën 21.04.2021 me dispozitivin përkatës, duke ju ftuar që ta miratoni. 

Faleminderit!  

   

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Kalojmë në miratimin e projekt-aktit nëse s’keni diskutime mbi përmbajtjen? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi miratimin e projekt-aktit sipas propozimit të bërë nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës “Për hapjen e procedurës së transferimit të 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Kukës dhe shpalljen e kërkesës për 

kandidatura”. Afati i paraqitjes së kërkesave për transferimin e përkohshëm është deri më 

datë 21.04.2021. 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për dhënie leje të 

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

Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj (Lubonja).5 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:40 

dhe mbaroi në orën 15:48. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
5 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 5-ta. 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu 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. 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 dhënie leje të papaguar gjyqtares {...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena 

Ukperaj (Lubonja). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë “Për dhënie 

leje të papaguar gjyqtares {...}”. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Në datën 31.03.2021, znj. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë, ka paraqitur “Kërkesë për leje të papaguar për arsye familjare”.  
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Arsyet e kërkesës shpjegohen në relacion dhe për mos përsëritje, unë do t’i 

analizojë vetëm në momentin kur do të relatoj vendimmarrjen e Komisionit, bashkë me 

provat që gjyqtarja ka paraqitur. 

Shkaku kryesor i kërkesës ka të bëjë me situatën e krijuar në familjen e saj referuar 

gjendjes psiko-emocionale të fëmijës së mitur, për shkak të së cilës gjyqtarja ka kërkuar 

dhënien e lejes së papaguar për një periudhë 3-mujore, me qëllim që të qëndrojë pranë 

djalit të saj dhe t’i përkushtohet atij me kalimin e situatës së vështirë. 

Bashkë me kërkesën është paraqitur edhe mendimi i kryetarit të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë i cili është shprehur se dhënia e lejes kësaj gjyqtareje 

nuk do të cenonte funksionalitetin e gjykatës.  

Në kuadër të trajtimit të kërkesës, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale ka marrë informacion nga Gjykata e Shkallës së Parë 

Administrative Tiranë lidhur me çështjet që ka patur në shqyrtim z. {...} dhe të gjithë 

gjyqtarët aktual në Gjykatën Administrative, ngarkesë e cila përmendet në mënyrë të 

detajuar në relacion. 

Komisioni, pasi ka vlerësuar kërkesën dhe provat e paraqitura, si dhe ato të marra 

rishtazi gjatë shqyrtimit të kësaj kërkese, ka vlerësuar se shkaku i bërë prezent nga 

gjyqtarja, referuar situatës që i ka ndodhur familjes së saj nga një ngjarje tronditëse si dhe 

përmbajtja e akt-ekspertimit psikologjik në të cilin analizohet më e detajuar gjendja psiko-

emocionale e fëmijës dhe pasojat që ka shkaktuar kjo ngjarje për të, përbën në rastin 

konkret një shkak të përligjur për kërkesën e gjyqtares, kjo pasi leja kërkohet pikërisht për 

t’iu përkushtuar me kohë të plotë fëmijës së mitur për një periudhë të caktuar me qëllim për 

të lehtësuar gjendjen psiko-emocionale si dhe për t’i ofruar atij mbështetjen dhe 

përkushtimin e nevojshëm për minimizimin e pasojave që kjo ngjarje ka shkaktuar gjendjen 

e tij.   

Nga ana tjetër, sikurse shpjegohet edhe në aktin e vlerësimit psikologjik, socializimi 

i fëmijës në ambientet shkollore aktualisht është i pamundur për shkak të situatës së 

pandemisë, çka kërkon që fëmija të ndjekë mësimin “online” në kushtet e shtëpisë.  
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Ngjarja e ndodhur pak kohë më parë dhe gjendja psiko-emocionale e fëmijës e 

përshkruar nga frika dhe nga pasiguria, kërkojnë sipas rekomandimit të psikologut, praninë 

e vazhdueshme të nënës për një periudhë kohore, me qëllim rivendosjen e stabilitetit 

emocional dhe qetësisë që fëmija ka pasur para ngjarjes. Në këto rrethana mbrojtja e 

interesit më të lartë të fëmijës 10-vjeçar, merr rëndësi thelbësore dhe lidhet 

pazgjidhshmërisht me nevojën për leje të papaguar. Në respektim të këtij parimi, vjen edhe 

neni 2 i Kodit të Familjes i cili parashikon se jo vetëm prindërit por edhe organet 

kompetente (sikundër është edhe Këshilli aktualisht) në veprimtarinë e tyre, duhet të kenë 

si konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës.   

Sa i përket funksionalitetit të gjykatës, sipas mendimit të kryetarit rezulton se 

dhënia e lejes nuk cenon funksionalitetin e gjykatës. Po kështu, referuar të dhënave për 

ngarkesën aktuale të gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

rezulton se kjo gjykatë ka një ngarkesë mesatare prej 88 çështje/gjyqtar, ngarkesë e cila nuk 

do të rëndohej për shkak të dhënies së lejes për një periudhë të shkurtër 3-mujore, për një 

prej gjyqtarëve. Për pasojë, Komisioni ka vlerësuar se dhënia e lejes për arsye familjare për 

një periudhë 3-mujore për gjyqtaren {...}, duke vlerësuar të drejtën për jetë familjare si dhe 

posaçërisht parimin e respektimit të interesit më të lartë të fëmijës, në proporcion me 

funksionalitetin e gjykatës me qëllim dhënien e drejtësisë në kohë, vlerësohet se nuk do të 

dëmtonte funksionalitetin e saj. 

Në këto kushte, i është propozuar mbledhjes plenare: Miratimi i kërkesës së znj. 

{...}, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për dhënie leje të 

papaguar, për arsye familjare, për një periudhë 3-mujore, e cila duke marrë parasysh datën 

e sotme të shqyrtimit të projektvendimit nga mbledhja plenare, propozohet që të fillojë në 

datën 20 prill 2021, 5 ditë nga data e miratimit, duke i lënë mundësi gjyqtares për 

dorëzimin e punës dhe shpalljen e vendimeve të cilat mund të jenë në fazën e 

konkluzioneve përfundimtare.   

Në vendimin 72/2019 të Këshillit, lidhur me lejet e papaguara, kemi parashikuar që 

është Këshilli ai që duhet të shprehet në lidhje me rihedhjen ose jo në short të çështjeve që 

gjyqtari ka në shqyrtim në momentin e akordimit të lejes.  
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Në këtë kuadër Komisioni vlerëson se çështjet që gjyqtarja ka në shqyrtim ditën e 

fillimit të lejes së papaguar, duhet të rihidhen në short midis gjyqtarëve të tjerë duke marrë 

në konsideratë duke marrë në konsideratë: 

- Numrin e çështjeve që ajo ka aktualisht në shqyrtim, 70 çështje, krahasuar me 

organikën e plotë të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila sot është e 

plotësuar me 16 gjyqtarë, çka mundëson një rishpërndarje të 70 çështjeve në masën 5 

çështje për gjyqtar, ngarkesë kjo e përballueshme për secilin prej tyre; 

- Ngarkesën mesatare të gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, e cila aktualisht rezulton te jetë rreth 88 çështje për gjyqtar; 

- Parashikimet e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, në të cilin parashikohen afate kohore për 

kryerjen e veprimeve procedurale për gjykimin e çështjeve administrative;  

- Parashikimet e nenit 25 pika 3 shkronja d) të Ligjit 98/2016, ku rindarja e 

çështjeve me short lejohet kur është e nevojshme për shkaqe të justifikuara. 

Për sa më sipër, me qëllim garantimin e parimit të efektivitetit në veprimtarinë e 

gjykatave dhe veçanërisht parimit të dhënies së drejtësisë në kohë dhe pa vonesa, për shkak 

edhe të natyrës së veçantë që ka gjykimi administrativ, Komisioni propozon që përpos 

miratimit të lejes, çështjet që ka në shqyrtim gjyqtarja në momentin e fillimit të lejes së 

papaguar, të rindahen me short midis gjyqtarëve të tjerë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Kemi ndonjë diskutim mbi projekt-aktin e propozuar nga Komisioni përkatës? 

Nëse jo, kalojmë në miratimin e tij? 

(Leja propozohet të fillojë më datë 20.04.2021, duke llogaritur nga e nesërmja 5 

ditë për t’i dhënë mundësi gjyqtares për të administruar punën.) 

Naureda Llagami: Hedhim në votim projekt-aktin sipas propozimit përfshirë edhe 

datën. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 
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Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për dhënie leje të papaguar për arsye 

familjare, për një periudhë  3-mujore, e cila fillon në datë 20.04.2021.  

2. Rindarjen me short të gjitha çështjeve që gjyqtarja {...} ka në shqyrtim në 

momentin e fillimit të lejes së papaguar.  

3. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...} dhe Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë.  

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

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar. 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

* * * 

(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 14.04.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për lehtësim të ngarkesës 

së gjyqtares së Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, znj.{...}”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj 

(Lubonja).6 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:40 

dhe mbaroi në orën 15:48. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

                                                 
6 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 6-ta. 
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7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu 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. 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. Shqyrtimi i projektvendimit “Për lehtësim të ngarkesës së gjyqtares së Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor, znj.{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj (Lubonja). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me lehtësim të 

ngarkesës së gjyqtares së Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, znj.{...}. Për më shumë detaje 

fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj:  Duke qenë se aktualisht Këshilli ka trajtuar disa kërkesa lidhur 

me lehtësimin e ngarkesës së gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor, analiza ligjore e çështjes 

është bërë, do të ndalem në disa elementë të veçantë që lidhen me kërkesën e gjyqtares 
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{...}, e cila aktualisht është gjyqtare e Kolegjit Zgjedhor dhe ushtron funksionin e gjyqtares 

në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë. Ka paraqitur edhe ajo kërkesë për lehtësimin e 

ngarkesës pikërisht për shkak të veprimtarisë së saj si anëtare e Kolegjit Zgjedhor, duke 

parashtruar se ngarkesa e lartë në punë në gjykatën ku ajo ushtron funksionin dhe delegimi 

në disa gjykata të tjera, rrit ngarkesën dhe e bën më të vështirë ushtrimin e funksionit të 

gjyqtares e cila aktualisht duhet të ushtrojë edhe funksionin e gjyqtares pranë Kolegjit 

Zgjedhor. 

 Lidhur me kërkesën e saj, ka shprehur mendim edhe zëvendëskryetari i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë i cili është shprehur dakord me kërkesën për lehtësimin e 

ngarkesës së gjyqtares.  

 Nga ana e Komisionit është trajtuar kërkesa duke u marrë informacion i detajuar 

lidhur me ngarkesën aktuale të gjyqtares dhe të gjyqtarëve të tjerë të Gjykatës së Tiranës, e 

cila shpjegohet në relacion por edhe në materialet që ju janë dërguar paraprakisht.  

 Pasi ka analizuar kuadrin ligjor dhe shkaqet e referuara, Komisioni i Vlerësimit ka 

vlerësuar, referuar prurjes së çështjeve në Gjykatën e Tiranës aktualisht dhe në vijim, 

ngarkesës në punë të gjyqtares por edhe gjyqtarëve të tjerë të seksionit ku ajo bën pjesë, në 

kushtet kur deri në datën 18.04.2021 kjo gjyqtare është përjashtuar nga procedurat e ndarjes 

së çështjeve me short në gjykatë, për periudhën në vazhdim, të vijojë lehtësimi i ngarkesës 

së saj në punë për shkak të anëtarësisë në KZGJ, nëpërmjet: përjashtimit tërësisht nga 

procedurat e ndarjes me short të çështjeve urgjente, për të cilat dispozitat procedurale 

parashikojnë se duhet të vendoset brenda 14 ditëve nga regjistrimi i çështjes në gjykatë; 

pjesëmarrjes së saj të reduktuar në procedurat e ndarjes me short të çështjeve të tjera në 

gjykatë. Kjo pjesëmarrje propozohet të jetë në masën 50%, duke marrë në konsideratë edhe 

qëndrimin e mbajtur nga KLGJ për trajnimin e kërkesave të tjera të paraqitura nga dy 

anëtarët e tjerë të KZGJ, që ushtronin detyrat e kryetarit të dy gjykatave të shkallës së parë. 

       Efektet e këtyre masave lehtësuese, sikurse relatova, të fillojnë në datën 

19.04.2021, sepse deri në datën 18.04.2021 ka një urdhër të zëvendëskryetarit të gjykatës, 

të përjashtimit të gjyqtares për shkaqe shëndetësore nga të gjitha procedurat e ndarjes së 

çështjeve me short.  
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Lidhur me afatin e zgjatjes së masave lehtësuese, sikundër edhe në rastet e tjera, 

propozohet që ky afat të jetë 3 muaj. Faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Kemi ndonjë diskutim lidhur me propozimin e ardhur nga Komisioni?  

Nëse jo, kalojmë në votim? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Lehtësimin e ngarkesës së gjyqtares së Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor, znj. {...}, për shkak të thirrjes së saj në detyrë për shqyrtimin e 

mosmarrëveshjeve në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme në Kuvendin e Shqipërisë, 

nëpërmjet: 

• përjashtimit tërësisht nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve urgjente, për 

të cilat dispozitat procedurale parashikojnë se duhet të vendoset brenda 14 ditëve nga 

regjistrimi i çështjes në gjykatë;  

• pjesëmarrjes së gjyqtares në procedurat e ndarjes së çështjeve të tjera me short 

në masën 50 %; 

2. Efektet e masave lehtësuese të ngarkesës së gjyqtares të parashikuara në pikën 

1 fillojnë në datën 19.04.2021, me një kohëzgjatje deri në 3 muaj. 
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3. Ngarkohet Zëvendëskryetari dhe Kancelari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit 

të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë z.{...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator z. Alban Toro (shtyrë nga mbledhja e 

datës 29.03.2021).7 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:40 

dhe mbaroi në orën 15:48. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

                                                 
7 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 7-ta. 
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7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu 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. 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: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë z.{...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator z. Alban Toro (shtyrë nga mbledhja e datës 29.03.2021). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me mbarimin 

e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë z.{...}.   

 Kjo është çështje e mbledhjes së kaluar, ku nga ana e Këshillit u vlerësua që të 

merret një informacion i detajuar nga ILD, informacion i cili u administrua dhe i është 

përcjellë për dijeni të gjithë anëtarëve.   

 Për më shumë detaje, fjala i jepet relatorit z. Toro. 
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 Alban Toro: Nga ana e relatorit nuk ka ndonjë propozim të rikonsideruar për efekt 

të materialit që ka ardhur nga Inspektorati pasi konfirmohet e njëjta zgjidhje edhe me këtë 

akt që është paraqitur, konfirmohet e njëjta zgjidhje të cilën ne e kemi konfirmuar.   

 Pra edhe me ardhjen e shkresës nga Inspektorati të datës 07.04.2021 nuk ka 

të reja të cilat do të rikonsideronin draftin e propozuar nga ana ime dhe Komisionit. Në këtë 

shkresë bëhet fjalë se çështja është regjistruar pranë Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë me 

nr. {...}, 18.02.2021 dhe ndodhet në fazën e vijimit të verifikimit të ankesës. Duke qenë që 

bëhet fjalë për verifikim dhe nuk bën pjesë tek vendimmarrja për të filluar një procedim 

disiplinor të tillë që do të pengonte miratimin e dorëheqjes nga ana jonë, në këto kushte, 

unë i mbetem të njëjtit draft të paraqitur i cili propozon deklarimin e mbarimit të statusit të 

magjistratit të z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, për shkak të 

dorëheqjes së tij.  

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.03.2021. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016. 

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

   

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim? 

 

Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare, mundem? 

Naureda Llagami: Po, Brikena! 

Brikena Ukperaj: Atëherë, duke marrë shkas edhe nga diskutimi im në mbledhjen e 

kaluar plenare, pasi jam njohur edhe unë me të gjithë dokumentacionin e sjellë nga 

Inspektorati, jam dakord me propozimin e relatorit. Në këtë rast, faza në të cilën ndodhet 

verifikimi i shkaqeve të një natyre disiplinore për gjyqtarin {...}, nuk sjell pengesë dhe nuk 

afekton vendimmarrjen e Këshillit lidhur me marrjen në shqyrtim ose jo të dorëheqjes.  
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Rezulton që, që në datën 06.07.2015, nga ana e IKLD-së ka filluar një procedurë 

verifikimi për zvarritje të gjykimit dhe për shkelje të etikës nga ana e gjyqtarit. Faktet që 

përmenden në këtë procedurë verifikimi ndërthuren me faktet penale, për të cilat 

Inspektorati ka ardhur në dijeni në datën 12.01.2016 dhe ka marrë vendim për të mbajtur 

ankesën në verifikim deri në marrjen vendimit formë të prerë nga Gjykata e Shkallës së 

Parë për Krimet e Rënda. Ky ka qenë vendimi i fundit i ish-Inspektorit të KLD-së.  

Nga ana tjetër më rezulton që të gjitha materialet të jenë përcjellë Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë në datën 06.07.2020 dhe jo në datën 18.02.2021 që përmendet në 

shkresë, dhe duke filluar nga data 06.07.2020 e në vazhdim, nga ana e ILD nuk ka asnjë 

vendimmarrje për fillim hetimi disiplinor. Në këto kushte, vlerësoj që nuk ka pengesa për 

pranimin e dorëheqjes së gjyqtarit. Faleminderit!   

 

Naureda Llagami: Faleminderit Brikena! 

Kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit?  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për 

z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, për shkak të dorëheqjes së tij. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.03.2021. 
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3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për verifikimin e 

plotësimit nga kandidati z. {...}, të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin 

e lirë të shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe 

vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit dhe fillimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, (relatore znj. Marçela Shehu).8 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:40 

dhe mbaroi në orën 15:48. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

                                                 
8 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 8-ta. 
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4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu 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. 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: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, të katër 

kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 

30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit 

për kriteret e tjera ligjore të kandidimit dhe fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, (relatore znj. Marçela 

Shehu).   
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 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës, i cili ka të bëjë me 

verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, të katër kritereve të kandidimit për ngritjen 

në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Për më shumë detaje fjalën ia jap zonjës Shehu. 

 

 Marçela Shehu: Faleminderit Kryetare! 

 Projektvendimi i paraqitur përpara jush lidhet pikërisht me verifikimin e 

plotësimit nga kandidati z. {...} të kritereve formale që lidhen me kandidimin e tij për një 

pozicion të lirë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, pikërisht lidhur me kandidimin e tij për pozicionin e lirë të shpallur me 

vendimin e Këshillit nr. 30, datë 25.01.2021.  

Ju rikujtoj që herët z. {...} ka kandiduar edhe për dy pozicione të tjera të lira në gjykatat e 

apelit, konkretisht për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Apelit, pozicion 

ky i shpallur me vendimin e Këshillit nr. 187, datë 28.05.2020 dhe për një pozicion të lirë 

në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, shpallur 

me vendimin e Këshillit nr. 392, datë 07.10.2020. 

 Për këto kandidime të mëparshme të gjyqtarit, është bërë verifikimi i kritereve 

formale dhe është vendosur nga Këshilli verifikimi i plotësimit nga kandidati të kritereve 

që lidhen me kandidimet për këto pozicione.  

 Tashmë, me cilësinë e relatores, kam realizuar procedurën e verifikimit lidhur me 

plotësimin apo jo nga kandidati edhe të kritereve që lidhen me kandidimin e tij në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe pas 

procedurës së verifikimit, që në mënyrë të detajuar e keni të parashtruar në relacion, ka 

rezultuar se zoti {...} i plotëson kriteret ligjore për të kandiduar në këtë gjykatë, për këtë 

pozicion, konkretisht plotëson kriterin e “përvojës profesionale minimale”, “të dhënies së 

pëlqimit për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, 

sipas ligjit 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar 

korrupsionin dhe krimin e organizuar”, plotëson kriterin e “mospasjes masë disiplinore në 

fuqi” si dhe “të mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”. 
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 Procedura e verifikimit ka kaluar edhe nëpërmjet vendimmarrjes së Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës, i cili ka konkluduar se procedura e verifikimit është e plotë dhe 

tashmë përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor, me cilësinë e relatores, paraqes këtë 

projektvendim, duke i propozuar Këshillit që të vendosë verifikimin e plotësimit nga 

kandidati z. {...} në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 30, datë 25.01.2021 të kritereve të “përvojës profesionale 

minimale”, “të dhënies së pëlqimit nga ai dhe të afërmit e tij për kontrollin periodik të 

llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas ligjit 95/2016 “Për organizimin 

dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, 

“të mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe “të mosqenies në situatën e papajtueshmërisë 

ambientale”. Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu! 

 Atëherë, nga kolegët nëse ka ndonjë diskutim lidhur me projekt-aktin? 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e tij. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi miratimin e projektvendimit “Për verifikimin e 

plotësimit nga kandidati z. {...}, të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në 
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Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin 

e lirë të shpallur me vendimin nr. 30, datë 25.01.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe 

vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit dhe fillimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional”, sipas propozimit të bërë nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës.  

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e 

procedurës së vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit (gradimit), të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, i 

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

znj. Brikena Ukperaj).9 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:30 

dhe mbaroi në orën 15:47 . 

 

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) 

                                                 
9 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trahtohej e 9-ta. 
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6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu 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. 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: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimin etik dhe 

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), të gjyqtarëve që 

kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës i cili ka të bëjë me fillimin e 

procedurës së vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit (gradimit), të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit. Për 

më shumë detaje fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 
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  Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

 Edhe ky projekt-akt vijon në kuadër të vazhdimit të zbatimit me prioritet të 

procedurës së vlerësimit me qëllim gradimi, të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë.    

Nga organet e rivlerësimit në vijim gjatë muajit prill janë përcjellë tre dosje të tjera 

për tre gjyqtarë të tjerë, të cilët janë konfirmuar me vendim të formës së prerë: z. Petrit 

Çomo, zonja Alma Ahmeri dhe z. Florjan Kalaja. 

Në këto kushte, në zbatim të nenit 171/5 e ligjit për Statusin dhe programit të 

vlerësimeve për vitin 2021 i propozojmë mbledhjes plenare fillimin e procedurës së 

vlerësimit etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të gradimit për këta 

gjyqtarë, caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin sipas të njëjtës 

procedure shorti që kemi ndërmarrë edhe herët e tjera. Faleminderit!  

 

Procedura e hedhjes së shortit. 

Futen me radhë në enën e parë të qelqit shiritat e letrës me emrat e 3 gjyqtarëve: 

Znj. Alma Ahmeti, Z. Florjan Kalaja, Z. Petrit Çomo. 

Futen me radhë në enën e dytë të qelqit shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të 

Komisionit: Znj. Brikena Ukperaj ; Znj. Brunilda Kadi; Z. Erjon Muharremaj. 

Futen me radhë në enën e tretë të qelqit shiritat e letrës me emrat e nëpunësve 

përgjegjës për vlerësimin: Znj. Esmerilda Habili; Znj. Gilda Hoxha; Znj. Zeta Tërpollari. 

 

Pas hedhjes së shortit rezulton si më poshtë: 

 1. Për gjyqtaren znj. Alma Ahmeti - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës 

përgjegjës për vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

 2. Për gjyqtarin z. Petrit Çomo – Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës 

përgjegjës për vlerësimin znj. Gilda Hoxha Hoxha. 

3. Për gjyqtarin z. Florjan Kalaja - Relator z. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 
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Naureda Llagami: Faleminderit! 

Kalojmë në votimin e projekt-aktit bashkë me hedhjen e shortit? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: I. Fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga 

organet e rivlerësimit, dosjet me aktet e vlerësimit profesional.  

II. Caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, 

si më poshtë: 

1. Për gjyqtaren znj. Alma Ahmeti - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës 

përgjegjës për vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

2. Për gjyqtarin z. Florjan Kalaja - Relator z. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

3. Për gjyqtarin z. Petrit Çomo – Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës 

përgjegjës për vlerësimin znj. Gilda Hoxha Hoxha. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 
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(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 

nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, (relator z. Alban Toro).10 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:30 

dhe mbaroi në orën 15:47 . 

 

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) 

                                                 
10 Sipas rendit të ditës, kjo çështje ishte parashikuar të trahtohej e 10-ta. 
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6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu 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. 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: 

11. Shqyrtimi i projektvendimit “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, (relator 

z. Alban Toro). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me renditjen e 

kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 
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nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Për më shumë detaje fjalën ia jap 

zotit Toro.  

  

 Alban Toro: Siç e thatë edhe ju, me vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, nga ana e 

Këshillit është hapur procedura e ngritjes në detyrë për një pozicion të lirë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Një nga kandidatët 

ka qenë edhe z. Erjon Çela, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, për të cilin janë 

kryer disa procedura verifikimi, duke filluar nga kriteret e përvojës profesionale minimale, 

mospasje të masës disiplinore në fuqi, mosqenies në situatën e papajtueshmërisë 

ambientale, dhënies së pëlqimit ai dhe familjarëve të afërm për kontrollin periodik të 

llogarive bankare dhe telekomunikimeve vetjake sipas ligjit 95/2016, ndërkohë që është 

verifikuar edhe pasuria dhe figura, në të cilat nuk kanë rezultuar probleme që ta 

skualifikonin atë nga procedurat e ngritjes në detyrë. 

Kështu që me vendimin nr. 50, 11.02.2021, nga ana e Këshillit është vendosur 

kualifikimi i tij dhe vijimi i procedurave përkatëse për ngritjen në detyrë. 

Në mënyrë paralele është vijuar edhe procedura e vlerësimit etik dhe profesional, 

duke konkluduar më pas nga ana e Këshillit me vendimet nr. 136, datë 01.04.2021, ku 

është vlerësuar/graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016, në nivelin e përgjithshëm 

“Shumë mirë”, duke grumbulluar në total 368 pikë, si dhe me vendimin e Këshillit nr. 137, 

datë 01.04.2021, ku ky kandidat është vlerësuar për vitin 2019, në nivelin e përgjithshëm 

“Shumë mirë”, duke grumbulluar në total 369 pikë. 

Nga ana e kandidatit, në lidhje me këto vlerësime nuk është paraqitur asnjë ankim. 

Më pas është përgatitur projektvendimi “Për renditjen e kandidatëve në procedurën e 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Në këtë kuadër kemi përgatitur projektin përkatës të cilin kemi propozuar që ta 

miratoni, në dispozitivin e të cilit ju do të gjeni: 
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1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, si më poshtë: 1. Z. Erjon Çela. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. Erjon Çela, sipas 

kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar.  

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

brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

Ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Nëse nuk kemi diskutime për projekt-aktin, kalojmë në miratimin e tij sipas 

propozimit të bërë? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën 

e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 
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Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 93, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 1. Z. Erjon Çela. 

2. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit z. Erjon Çela, sipas 

kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar.  

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

brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. 

Ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 11 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.04.2021 (Pika 12) 
 

 

130 

 

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2021) 

 

Pika 12 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të datave: 01.03.2021, 

02.03.2021, 03.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 

17.03.2021. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:30 

dhe mbaroi në orën 15:47. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës 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. 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: 

12. Miratimi i procesverbaleve të datave: 01.03.2021, 02.03.2021, 03.03.2021, 

04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 17.03.2021. 

 

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

me miratimin e procesverbaleve të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Nga ana e stafit administrativ ju janë përcjellë procesverbalet, kështu që nëse nuk keni 

ndonjë diskutim lidhur me përmbajtjen e tyre, kalojmë në votimin e projekt-aktit të 

fundit? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 01.03.2021, 02.03.2021, 03.03.2021, 04.03.2021, 

05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021 dhe 17.03.2021. 

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. 

 

Brunilda Kadi: Kryetare të lutem, të saktësoj diçka. 

Normalisht që unë nuk votoj për procesverbalet ku nuk kam marrë pjesë për 

shkak të problemeve shëndetësore. Kështu që, isha okej për të gjitha ato ku kam qenë 

prezent. 

  Naureda Llagami: Bruna edhe unë s’kam qenë prezent në dy procesverbale por 

parimisht me projekt-aktin jemi. 

Brunilda Kadi: Okej! Në rregull! 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Punë të mbarë të gjithëve! 

* * * 

(Pika 12 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


