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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 12.05.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e 

metodologjisë së pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të 

ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 16:00. 

 

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) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e metodologjisë së pikëzimit me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”, i 

përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Të pranishëm janë të gjithë anëtarët. 

 Siç jeni vënë në dijeni, në rendin e ditës sot janë 9 çështje.  

 Tre çështjet e para kanë të bëjnë me çështje që lidhen me metodologjinë e 

pikëzimit dhe rregullat plotësuese të vlerësimit të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e 

Lartë, si dhe rregullat e përzgjedhjes së shortit të çështjeve në procesin e vlerësimit etik 

dhe profesional. 
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 Dy çështje të tjera kanë të bëjnë me shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin 

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

periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...} si dhe për vitin 2019. 

 Më pas kemi shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin në pozicion, në mënyrë 

të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, të gjyqtares znj. {...}”. 

Më tej kemi shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin e datës së seancës 

dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistratit {...} me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës 

dhe ish-magjistratëve {...} dhe {...}”. 

 Më pas kemi shqyrtimin e projektvendimit “Për shpalljen e kërkesës për 

kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, 

kohëzgjatjen, kushtet, kriteret dhe procedurën e komandimit. 

Në fund kemi shqyrtimin e projektvendimit “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”, ku janë shtuar në fakt edhe urgjencat që 

na erdhën dje pasdite vonë. 

Fillojmë me rendin e ditës nëse nuk kemi ndonjë diskutim. 

Fillojmë me tre çështjet e para të cilat janë tre projekt-akte mjaft të rëndësishme 

dhe shumë voluminoze, që për herë të parë hartohen për të vlerësuar ndihmësmagjistratët 

në Gjykatën e Lartë.  

Kështu që, për këtë përgëzoj punën e bërë edhe nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale lidhur me hartimin e këtyre projekt-akteve. 

 Për më shumë detaje ia jap fjalën zonjës Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit! Zonja Kryetare! 

 Përpara se të filloj me relatimin e aktit të parë që lidhet me Metodologjinë e 

pikëzimit të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë, doja të theksoja se në kuadër të 

skemës së vlerësimit të gjyqtarëve, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale, përpos përmbushjes së të gjithë kuadrit të nevojshëm nënligjor që lidhet me 
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vlerësimin e gjyqtarëve, ka punuar paralelisht me miratimin e rregullave plotësuese dhe 

të gjithë kuadrit nënligjor që lidhet me vlerësimin e  ndihmësmagjistratëve, por edhe me 

të gjithë kuadrin nënligjor që lidhet me vlerësimin e gjyqtarëve të komanduar në Këshill.  

 Gjej rastin të falënderoj në mënyrë të veçantë Misionin EURALIUS i cili ka qenë 

kontribuuesi kryesor në dhënien e asistencës teknike Komisionit, në përgatitjen e të gjitha 

këtyre akteve nënligjore. 

 Sa i përket vlerësimit të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë, për herë të 

parë miratohen rregulla për vlerësimin e tyre sepse sipas ligjit të mëparshëm, vlerësimi i 

ndihmësmagjistratëve, të quajtur ‘këshilltarë’ ose ‘ndihmës ligjorë’, ka qenë e rregulluar 

me anë të një akti të miratuar nga kryetari i Gjykatës së Lartë dhe bëhej nga kolegji 

përkatës ku ndihmësmagjistrati jepte kontributin e tij. 

 Metodologjia e pikëzimit të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë është pjesë 

e skemës së vlerësimit të gjyqtarëve dhe ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit 

të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë”, e cila është pjesë përbërëse e Skemës së 

Vlerësimit dhe ka për qëllim, përcaktimin e nivelit të vlerësimit të ndihmësmagjistratit, 

për secilin kriter të vlerësimit të përcaktuar nga ligji. 

Kjo metodologji është vlerësuar e nevojshme për të kryer një vlerësim sa më 

objektiv të ndihmësmagjistratit, i bazuar në një sistem pikësh, që caktohen mbi bazën e 

një analize të të dhënave të dala nga burimet e vlerësimit, duke shmangur çështje që nuk 

janë përgjegjësi e ndihmësmagjistratit.  

Për këtë qëllim, në hartimin e metodologjisë janë mbajtur parasysh kriteret, 

burimet dhe nivelet e vlerësimit të cilat janë të përcaktuar në ligjin 96/2016, për aq sa 

këto është e mundur të zbatohen nisur nga natyra e ndryshme e punës së 

ndihmësmagjistratit, detyrat funksionale të të cilëve konsistojnë në: 

a) analizimin e praktikës gjyqësore përkatëse mbi interpretimin e dispozitave të 

zbatueshme për çështjet në gjykim;  

b) analizimin e çështjes dhe përmbledhjen e procedurës;  

c) kryerjen e detyrave të tjera për përpunimin e çështjes siç kërkohet nga gjyqtari.  

Të njëjtat parashikime lidhur me detyrat funksionale të ndihmësmagjistratëve i 

gjejmë edhe në nenin 2 shkronja “h” të Ligjit 96/2016, ku në veçanti veprimtaria e tyre 
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përfshin sipas kësaj dispozite kryerjen e kërkimit ligjor dhe përgatitjen e opinioneve me 

shkrim për çështje ligjore materiale ose procedurale. 

Në hartimin e sistemit të pikëzimit për çdo aspekt dhe tregues të parashikuar në 

ligj, është mbajtur parasysh pesha specifike e secilit indikator vlerësimi.   

Në zbatim të Ligjit 96/2016 vlerësimi i ndihmësmagjistratit bëhet bazuar në të 

njëjtat kritere, sikundër edhe për gjyqtarët, të cilat janë:  

a. Aftësitë profesionale; 

b. Aftësitë organizative; 

c. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale; 

d. Aftësitë personale dhe angazhimi  profesional i gjyqtarit; 

Sepse ndihmësmagjistrati,  pavarësisht detyrës funksionale, ka statusin e gjyqtarit. 

Në metodologji është përcaktuar që niveli i vlerësimit për çdonjërin nga kriteret e 

vlerësimit, bazohet në të njëjtën shkallë pikëzimi, sikundër edhe gjyqtarët, nga 1 deri në 

100 pikë. 

Në metodologjinë e vlerësimit, janë përcaktuar pesë nivele vlerësimi. Aplikimi i 

niveleve të vlerësimit i është referuar kombinimeve për çdo kriter vlerësimi, sipas 

përcaktimit të bërë nenin 78 pika 2,3,4 dhe 5 të Ligjit për Statusin. 

Duke qenë se në ligj nuk janë parashikuar të gjitha kombinimet e mundshme të 

niveleve të vlerësimit të katër kritereve të posaçme të vlerësimit, në metodologjinë e 

vlerësimit është parashikuar sikundër edhe për gjyqtarët në detyrë, krijimi i një 

mekanizmi për përcaktimin e nivelit të vlerësimit në rastet që nuk përfshihen në 

rregullimin e nenin 78 të Ligjit. Konkretisht metodologjia parashikon se për çdo 

kombinim të ndryshëm nga ato të parashikuara nga ligji, niveli i përgjithshëm i vlerësimit 

do të përcaktohet duke marrë për bazë mesataren e pikëve për të katër kriteret, sipas 

shkallës së pikëzimit që përcakton metodologjia, por gjithsesi ky pikëzim nuk mund të 

përcaktojë një nivel të përgjithshëm vlerësimi më të lartë, se niveli i vlerësimit për 

kriteret “aftësitë profesionale” dhe “etika dhe angazhimi ndaj vlerave të gjyqësorit”. 

Parashikimi i këtij kriteri specifik për përcaktimin e nivelit të përgjithshëm të vlerësimit 

sipas pikëzimit, është përcaktuar duke iu referuar peshës specifike që vetë ligjvënësi i ka 

dhënë këtyre dy kritereve të vlerësimit në raport me dy kriteret e tjera, rëndësi kjo e cila 
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rezulton e qartë jo vetëm nga indikatorët që përcaktojnë këto dy nivele vlerësimi dhe 

rëndësisë së tyre të posaçme në vlerësim, por edhe prioritetit dhe rolit përcaktues që i ka 

dhënë ligji në nenin 78 të tij.  

Sipas metodologjisë, niveli i vlerësimit të ndihmësmagjistratit, përcaktohet për 

secilin nga katër kriteret e përcaktuara në ligj, bazuar në një shkallë pikëzimi nga 1 deri 

në 100, që është si më poshtë: 

a. 90 deri në 100 pikë – niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”; 

b. 70 deri në 89 pikë – niveli i vlerësimit “Shumë mirë”; 

c. 50 deri në 69 pikë – niveli i vlerësimit “Mirë”; 

d. 30 deri në 49 pikë- niveli i vlerësimit “Mjaftueshëm”; 

e. 1 deri në 29 pikë – niveli i vlerësimit “Pamjaftueshëm”. 

Niveli i pikëzimit për çdo shkallë vlerësimi është përcaktuar duke iu referuar 

niveleve të vlerësimit që përcakton ligji, në proporcion me nivelin e vlerësimit respektiv, 

duke ruajtur të njëjtën ndarje pikësh sikundër edhe për gjyqtarët, me qëllim që edhe 

krahasimi i tyre sipas pikëve në rast barazisë në niveleve të vlerësimit, të jetë i 

mundshëm. 

Në pikën 10 përcaktohet se për secilin nga katër kriteret e vlerësimit bëhet ndarja 

e pikëve për çdo tregues specifik duke ndjekur logjikën e rëndësisë të secilit tregues dhe 

duke shmangur përfundime për çështje që nuk janë përgjegjësi e ndihmësmagjistratit. Kjo 

logjikë është ndjekur në të gjithë metodologjinë e vlerësimit duke pasur në vëmendje 

qëllimin e sistemit të vlerësimit që synon vlerësimin objektiv të profesionalizmit të 

ndihmësmagjistratit dhe mospenalizimin e tij në pikëzimin për çdo tregues për situata të 

cilat nuk janë në kontrollin dhe përgjegjësinë e tij. 

Në pikën 11 parashtrohet përmbajtja e tabelës së pikëzimit duke përcaktuar se në 

të përcaktohet ndarja e kritereve të vlerësimit (4 kriteret ligjore); lista e aspekteve për 

secilin kriter; treguesit (indikatorët) e vlerësimit dhe pikëzimi i secilit tregues sipas 

rëndësisë me qëllim realizimin e qëllimit final për vlerësimin e ndihmësmagjistratit.  

 Në vijim të Metodologjisë, në një kapitull të veçantë përcaktohen ‘Përkufizimet’ e 

nevojshme me qëllim përdorimin dhe kuptimin e njëjtë të termave gjatë zbatimit të 
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metodologjisë së pikëzimit, ku janë përkufizuar termat kryesorë që përdoren në akt, duke 

dhënë në veçanti kuptimin e: 

1) “Çështjes së caktuar për relatim”; 

2) “Çështjes së përfunduar”; 

3) “Çështjes së papërfunduar”; 

4)  “Çështjes së përgatitur për relatim”;  

5) “Çështjes së përzgjedhur me short”;  

6) “Dokumentit ligjor”.  

Sa i përket kriterit të parë “Aftësia  profesionale e ndihmësgjyqtarit” - 

Në vlerësimin e kriterit të aftësisë profesionale të ndihmësgjyqtarit i cili 

vlerësohet deri në 100 pikë, në referim të parashikimeve të nenit 72 të Ligjit për Statusin 

janë përcaktuar dy drejtimet kryesore të vlerësimit, të cilët vlerësohen secili me 50 pikë. 

Këto dy aspekte përbëhen nga tregues specifikë për të cilët përcaktohet sistem pikëzimi 

dhe vlerësimi specifik, referuar rëndësisë së secilit tregues. Për të vlerësuar aftësitë e 

ndihmësmagjistratit në drejtim të njohurive ligjore dhe arsyetimit ligjor të vendimit 

përcaktohet se vlerësuesi duhet të përqendrohet në metodologjinë e përgjithshme të punës 

së ndihmësgjyqtarit, referuar burimeve të vlerësimit, pa vlerësuar meritat ligjore të 

dokumentit ligjor, pra duke mos vlerësuar elementë që kanë të bëjnë me bindjen e 

brendshme të ndihmësmagjistratit dhe aspekte të zbatimit të ligjit që janë lëndë e 

vlerësimit të çështjes nga Kolegji. Në vlerësimin e aftësive profesionale të 

ndihmësmagjistratit vlerësuesi duhet të çmojë dhe pikëzojë vetëm aftësitë gjyqësore, 

duke mos vlerësuar elementë që kanë të bëjnë me themelin e çështjes si dhe korrektësinë 

e interpretimit të ligjit.  

Në lidhje me aspektin “Njohuritë ligjore” për të cilat parashikohet niveli 

maksimal i pikëzimit 50 pikë, janë përcaktuar dy tregues.  

Treguesi i parë “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave (25 pikë)”, me të cilën kuptohet aftësia e 

ndihmësmagjistratit për të përcaktuar dhe renditur rrethanat e çështjes, ecurinë 

procedurale të saj, shkaqet e rekursit/investimit të Gjykatës së Lartë në rastet kur ajo 

investohet më anë të një kërkese të veçantë, identifikuar natyrën e mosmarrëveshjes, 
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ligjin e zbatueshëm, konfliktin e normave sipas rastit. Gjithashtu, vlerësohet aftësia e 

ndihmësmagjistratit për t’i parashtruar verbalisht çështjet e mësipërme, kur i kërkohet nga 

gjyqtari relator/Kolegji. Për këtë tregues është përcaktuar vlerësimi maksimal me 25 pikë. 

Shkalla e aftësisë në pesë nivele është e përcaktuar në metodologji. 

Treguesi i dytë është “Aftësia për të interpretuar ligjin në çështjet ligjore materiale 

ose procedurale, për të cilat i kërkohet përgatitja e analizës apo opinionit ligjor (25 pikë) - 

Në këtë tregues vlerësohen elementët si më poshtë: 

- Aftësia për të interpretuar ligjin e identifikuar, analiza e tij për mënyrën e 

zbatimit të ligjit mbi faktet objekt gjykimi dhe shkaqet e ngritura në rekurs, të cilat 

vlerësohen në kontekst të çështjes. Vetëm referimi formal i ligjit, i pashoqëruar me një 

analizë të dispozitave, raportit midis tyre dhe zbatimit mbi rrethanat e faktit, sipas rastit 

mund të jetë tregues i mungesës së aftësive për të interpretuar ligjin. 

-  Aftësia e ndihmësmagjistratit për t’u bazuar tek parimet e përgjithshme të së 

drejtës materiale e procedurale që kanë lidhje me interpretimin e ligjit në zgjidhjen e 

çështjes, për të kërkuar, njohur dhe analizuar jurisprudencën vendase dhe ndërkombëtare, 

duke u përqendruar tek  një çështje të caktuar.  

- Sa dhe si ndihmësmagjistrati identifikon praktikën gjyqësore vendase dhe atë 

ndërkombëtare, në mbështetje të një interpretimi të caktuar, si përdor dhe krahason 

burime jurisprudenciale nga sistemi ligjor vendas dhe nga sisteme të tjera. 

- Referimi me korrektesë, në vendin dhe në kontekstin e duhur, sipas qëllimit të 

çështjes i praktikës së konsoliduar gjyqësore, praktikës njësuese të Gjykatës së Lartë, të 

Gjykatës Kushtetuese, të GJEDNJ-së dhe të gjykatave të tjera ndërkombëtare edhe në 

rastet kur ato nuk janë burim të së drejtës, por i shërbejnë interpretimit të ligjit në kuadër 

të përafrimit të legjislacionit. Pikët janë 25 pikë, të ndara në tabelën që përcaktohet në 

metodologji. 

Aspekti i dytë i kriterit të parë ndahet në tre tregues.  

“Arsyetimit ligjor” që ndahet në treguesin e parë “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e dokumentit ligjor” (15 pikë), ku vlerësohet qartësia, konciziteti, 

elokuenca, dhe lehtësia në kuptim dhe lexim të dokumenteve ligjorë; aftësinë e 

ndihmësmagjistratit për të prezantuar verbalisht para kolegjit, kur i kërkohet; aftësinë për 
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të  përmbledhur shkaqet e rekursit, procedurës së zbatueshme, arsyetimit të gjykatave më 

të ulëta dhe çështjeve të tjera ligjore. Vlerësohet përdorimi i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë i 

gjuhës; aftësia për të shprehur mendimin qartë dhe në mënyrë të përmbledhur; zbatimi i 

saktë i rregullave gramatikore dhe atyre të sintaksës; përzgjedhja e kujdesshme e gjuhës 

dhe përdorimi i të gjitha shkronjave të alfabetit shqip, etj. Tabela e pikëzimit është e 

përcaktuar në metodologji. 

Treguesi i dytë është “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e 

dokumentit ligjor (10 pikë)”. Ku vlerësohet aftësi a ndihmësmagjistratit për të ndjekur një 

strukturë të qartë, të qëndrueshme, të mirëorganizuar, të cilës ai i përmbahet me përpikëri 

gjatë prezantimit të fakteve, në identifikimin e ligjit të zbatueshëm dhe konkluzionet e 

arritura. Shkalla e pikëzimit është gjithashtu në pesë nivele dhe përcaktohet në 

metodologji nga niveli i parë ‘dobët’ në nivelin ‘shumë të lartë’ 2 – 10 pikë’. 

Treguesi i tretë është “Cilësia e analizës dhe argumentit logjik”, ku vlerësohet 

cilësia e analizës dhe paraqitja e saj mbi bazën e një zhvillimi logjik të koncepteve 

ligjore. Vlerësohet nëse përmbajtja e dokumentit ligjor është gjithëpërfshirëse, duke iu 

dhënë përgjigje të gjitha çështjeve ligjore që ngrihen për diskutim. Evidentimi dhe 

parashtrimi i nevojës për të njësuar apo ndryshuar praktikën e gjykatës është një tregues 

tjetër i aftësisë analitike ligjore të ndihmësmagjistratit. Pikëzimi maksimal me 25 pikë. 

Shkalla e pikëzimit përcaktohet në metodologji. 

Kriteri i dytë është “Aftësia  organizative e ndihmësmagjistratit” –  

Megjithëse përgjegjësitë e ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë ndryshojnë 

nga ato të gjyqtarit, edhe prej tij kërkohen aftësi të mira organizative në mënyrë që të 

ndikojë në rritjen e efektivitetit të Gjykatës së Lartë, ku ai është i komanduar. Gjyqtari i 

Gjykatës së Lartë mund të jetë më shumë ose më pak efektiv, midis të tjerave, edhe në 

varësi të ndihmës dhe kontributit që jep ndihmësmagjistrati në shqyrtimin e çështjeve. 

Produktiviteti është rrjedhojë e menaxhimit të kohës, i cili tregon sa mirë 

ndihmësmagjistrati përdor kohën e tij, në funksion të shqyrtimit të çështjeve nga Kolegji.  

Ashtu si gjyqtari, edhe ndihmësmagjistrati duhet të bëjë përpjekje maksimale në 

menaxhimin efektiv të kohës, si në planifikimin e çështjeve që ai përgatit në funksion të 

shqyrtimit të çështjeve gjyqësore nga gjykata në dhomë këshillimi ose seancë gjyqësore, 
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ashtu edhe në veprimet procedurale jashtë tyre, pa krijuar pengesa në ecurinë e gjykimit 

të çështjeve në kolegje.  

Në vlerësimin e kriterit të aftësisë organizative të ndihmësmagjistratit e cila 

pikëzohet deri në 100 pikë, vlerësohen 3 aspekte: aftësia për të përballuar ngarkesën në 

punë (kriteri sasior); aftësia për të përfunduar në kohë çështjet e ngarkuara (kriteri i 

shpejtësisë) si dhe metodologjia e punës së ndihmësmagjistratit (aftësia për të qenë 

efektiv në menaxhimin e kohës).  

Vlerësimi i kriterit të “Aftësive organizative të ndihmësmagjistratit” është i lidhur 

ngushtë me mënyrën e funksionimit të Njësisë Ligjore në Gjykatën e Lartë, rregullat e së 

cilës përcaktohen nga Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, 

kompetencë kjo e parashikuar nga neni 34 pika 9 e Ligjit 98/2016. Nga ana tjetër Njësia e 

Shërbimit Ligjor është në varësi të Kryetarit të Gjykatës së Lartë, i cili është ai që cakton 

këshilltarin ligjor për çdo çështje, bazuar në përvojën profesionale dhe specializimin e 

tyre, duke siguruar ngarkesë të barabartë pune ndërmjet këshilltarëve. Për shkak të këtyre 

parashikimeve, është detyrë e Mbledhjes së Përgjithshme të Gjyqtarëve dhe Kryetarit të 

Gjykatës së Lartë, që bazuar në kompetencat e parashikuara në ligj, të përcaktojnë 

standarde minimale orientuese kohore dhe sasiore për t’u zbatuar nga 

ndihmësmagjistratët. Deri më sot i vetmi standard i zbatueshëm në Gjykatën e Lartë, 

është ai i parashikuar në Rregulloren e Gjykatës së Lartë miratuar me urdhrin  nr. 214 

datë 12.09.2014 të sh-Kryetarit të Gjykatës së Lartë, në nenin 25 të së cilit parashikohet: 

“.... Çdo ndihmës ligjor i Gjykatës së Lartë përgatit relatimin e jo më pak se 20 (njëzet) 

dosje në muaj..”. Me anë të këtij parashikimi që vijon të zbatohet edhe sot në Gjykatën e 

Lartë, është vendosur njëkohësisht një standard sasior dhe kohor pa u përcaktuar 

kategoria e çështjes. Detajimi i standardeve minimale kohore e sasiore në varësi të 

kategorisë e natyrës së çështjes së regjistruar për shqyrtim, nga vetë Gjykata e Lartë 

(kompetencat sipas organeve), do të kërkojë në të ardhmen nga Këshilli përshtatjen e 

treguesve të Metodologjisë. Aktualisht në mungesë të këtij detajimi, matja e aftësive 

organizative të ndihmësmagjistratëve në Metodologji, është konceptuar mbi bazën e të 

dhënave burimore që mund të maten dhe mund të pikëzohen.  
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Aspekti i parë që ka të bëjë me “Aftësia për të përballuar ngarkesën në punë” 

pikëzohet në total me 30 pikë dhe vlerësohet mbi bazën e dy treguesve.  

Treguesi sasior në përfundimin e dokumenteve ligjore për çështjet gjyqësore (15 

pikë) e cila nënkupton aftësinë e ndihmësmagjistratit për të përballuar ngarkesën e punës, 

sipas një standardi minimal të caktuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve dhe urdhri i Kryetarit 

për Njësinë e Shërbimit Ligjor, për çdo kategori çështjesh. Për të pikëzuar këtë tregues, 

vlerësimi bëhet nëpërmjet krahasimit të numrit total të çështjeve të përgatitura për 

shqyrtim (të përfunduara + të papërfunduara), me standardin sasior të përcaktuar (tabelë 

përkatëse). 

Treguesi i dytë ka të bëjë me “Rendimenti i përfundimit të dokumenteve ligjore 

për çështjet gjyqësore (15 pikë)”, që është raporti midis çështjeve të përgatitura për 

shqyrtim (të përfunduara + të papërfunduara) pavarësisht kohës së caktimit të tyre, me 

numrin e çështjeve të caktuara për relatim brenda një viti kalendarik. Për të pikëzuar këtë 

tregues, Këshilli i referohet rendimentit të përfundimit të çështjeve i shprehur në 

përqindje, i cili ekuivalentohet në pikë sipas tabelës së pikëzimit. 

Për sa i përket këtij treguesi, është parashikuar që analiza e të dhënave statistikore 

nuk është thjeshtë një analizë matematikore por është analizë logjike e varur nga 

kompleksiteti i çështjeve sepse ndihmësmgjistrati në atë muaj mund të ketë pasur për 

relatim çështje që mund të kenë kaluar për njehsim të praktikës, etj.,  volumin e 

çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve, dhe aspekteve të tjera që lidhen me 

kushtet e punës, të cilat mund të çojnë në një pikëzim më të lartë nga ai i tabelës së 

mësipërme, deri në pikëzimin maksimal, nëse ndihmësmagjistrati ka përfunduar brenda të 

njëjtit vit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal sasior të përcaktuar nga 

Mbledhja e Gjyqtarëve. I njëjti standard i mbajtur edhe në rastin e gjyqtarëve. 

Aspekti i dytë është “Aftësia për të përfunduar në kohë çështjet e caktuara” e cila 

vlerësohet mbi bazën e dy treguesve.  

Treguesi i parë ka të bëjë me “Respektimi i standardeve minimale kohore”(15 

pikë) dhe nënkupton aftësinë e ndihmësmagjistratit për të përgatitur dokumentin ligjor, 

brenda standardit minimal kohor të caktuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve ose urdhri i 

Kryetarit. Për të pikëzuar këtë tregues, vlerësimi bëhet referuar raportit të çështjeve për të 
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cilat dokumentet ligjorë janë përgatitur tej standardit, me totalin e çështjeve të 

përgatitura.  

Treguesi i dytë është “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje të përgatitur për 

relatim” e cila pikëzohet referuar kohës mesatare që i dedikohet përpunimit të 

dokumenteve ligjorë për çdo çështjeje nga ana e ndihmësmagjistratit duke u krahasuar me 

standardet kohore të përcaktuara nga Mbledhja e Gjyqtarëve për çdo kategori çështjesh. 

Tabela është e ndarë në pesë nivele referuar kohës dhe kategorisë së çështjes. 

Aspekti i tretë lidhet me “Metodologjinë e punës” i cili vlerësohet mbi bazën e tre 

treguesve. Referuar peshës specifike të secilit tregues dhe ndikimit të tij në vlerësimin 

efektiv të aftësive organizative të ndihmësmagjistratit është përcaktuar pikëzimi i 

diferencuar siç do të analizohet në vijim. 

Treguesi i parë ka të bëjë me “Aftësinë për të evidentuar dhe kryer veprimet e 

nevojshme dhe shmangien e veprimeve joproduktive në funksion të organizimit të 

procesit gjyqësor (15 pikë)”. Nisur nga natyra e punës së ndihmësmagjistratit, vlerësohet 

nëse ai jep ndihmën dhe kontributin aktiv në kryerjen me efiçencë të veprimeve të tilla si: 

-respektimin e rendit kronologjik të çështjeve për t’u përgatitur në përputhje me afatet 

ligjore; -respektimin e afateve të përcaktuara nga gjyqtari relator/Kolegji, në funksion të 

afateve të parashikuara në ligj për përfundimin e gjykimit të një çështjeje; -kryerjen e 

veprimeve përgatitore efektive dhe në kohë, në bashkëpunim me Kryesekretarinë e 

Gjykatës; -planifikimin dhe zhvillimin e seancave gjyqësore me apo pa pjesëmarrjen e 

palëve (njoftimin, shpalljen etj.); - dokumentimin e vendimeve dhe veprimeve të tjera 

procedurale; - ndjekjen me rigorozitet të seancave apo diskutimeve për çështjen, nëse 

është rasti; - ndihmën në përgatitjen e vendimit në formën që u njoftohet palëve, nëse 

kërkohet nga gjyqtari relator. Pikëzimi është bërë sipas tabelës së mëposhtme. 

Treguesi i dytë ka të bëjë me “Aftësinë për të evidentuar brenda çështjeve të 

caktuara për relatim, ato që kërkojnë vëmendje të posaçme dhe që duhet të trajtohen me 

përparësi për shkak të kërkesave procedurale (10 pikë)”. Për të pikëzuar këtë tregues 

vlerësohet nëse ndihmësmagjistrati arrin të evidentojë shpejt dhe pa humbur kohë çështje 

që kërkojnë vëmendje të posaçme si p.sh: kërkesat për përshpejtim, kërkesat për 

pezullim, rastet kur kërkohet apo është e nevojshme përjashtimi i gjyqtarit relator nga 
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gjykimi apo raste të tjera të ngjashme me këto. Kjo eviton vonesat në shqyrtimin e 

çështjeve që kërkojnë vëmendje të posaçme, për shkak të specifikës që mund të ketë 

çështja. Shkalla e pikëzimit pasqyrohet në tabelën përkatëse në metodologji. 

Treguesi i tretë ka të bëjë me “Rregullshmërinë, saktësinë e plotësisë së dosjes 

gjyqësore (10 pikë)”. Ky tregues vlerësohet dhe pikëzohet në bazë të kujdesit të treguar 

nga ndihmësmagjistrati për ruajtjen e renditjes së akteve të dosjes dhe materialeve të tjera 

dokumentare, në mënyrë të tillë që dosja të jetë lehtësisht e shfrytëzueshme. Vlerësohet 

aftësia e ndihmësmagjistratit për të garantuar rregullshmërinë, plotësinë dhe saktësinë e 

dokumenteve pjesë e dosjes gjyqësore që krijohet në Gjykatën e Lartë, që nga momenti i 

marrjes së saj, deri në dorëzimin e saj në sekretari pas përfundimit të çështjes.  

Kriteri i tretë është “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, sikundër 

edhe gjyqtari, në këtë rast kemi të njëjtat të dhëna dhe të njëjtët tregues. 

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

funksion”, ku është ruajtur e njëjta logjikë dhe e njëjta analizë sikundër metodologjia e 

vlerësimit të gjyqtarëve. Të gjithë treguesit dhe aspektet e këtij kriteri vlerësohen bazuar 

sipas një rendi zbritës, bazuar në parimin kushtetues që çdo gjyqtar për shkak të statusit 

ka etikë, integritet dhe shfaq paanësi. Çdo ndihmësmagjistrat e fillon vlerësimin me total 

100 pikë dhe këto pikë mund të zbriten në varësi të problematikave që shfaqen nga çdo 

tregues dalë nga burimet e vlerësimit krahasuar me ligjin, standardet e etikës dhe rregullat 

e sjelljes të miratuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, etj. 

Etika është përcaktuar në disa shkallë me vlerësimin maksimal 35 pikë. 

 Integriteti gjithashtu, sikundër edhe gjyqtarët, matet nëpërmjet “Shmangia e 

shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti. Është treguesi i vetëm i këtij aspekti të dytë. Në 

total është 40 pikë. Është ruajtur e njëjta logjikë si në rastin e gjyqtarëve, ku integriteti 

është vlerësuar si një karakteristikë që ndihmësmagjistrati e ka ose nuk e ka. Integriteti 

është absolut. Në gjyqësor, integriteti është më shumë se një virtyt, është një 

domosdoshmëri. Prandaj edhe pikëzimi është bërë me dy shkallë, ose ‘dobët’ 0 pikë dhe 

‘shumë e lartë” 40 pikë. 

 Gjatë punës së tyre si ndihmësmagjistratë ata duhet të përpiqen të shmangin të 

gjitha paragjykimet që mund të dëmtojnë ose konsiderohen si të dëmshme për gjykimin e 
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tyre gjatë hartimit të dokumenteve ligjorë për gjykimin e çështjes. Ndihmësmagjistratët, 

megjithëse nuk kryejnë funksione vendimmarrëse por ndihmëse, nuk duhet të mbajnë 

qëndrime favorizuese ose disfavorizuese në lidhje me çështjet për të cilat japin 

kontributin e tyre ndihmës për gjyqtarët në Gjykatën e Lartë.  

Aspekti i tretë është ‘Paanësia’.  

Paanësia e ndihmësmagjistratit nënkupton mungesë paragjykimi në favor ose 

kundër palëve, apo grupeve të veçanta. Këshilli do të vlerësojë këtu imunitetin ndaj çdo 

ndikimi apo presioni të jashtëm, aftësinë e ndihmësmagjistratit për të shmangur një 

konflikt të mundshëm interesi që ndikon ose mund të krijojë dyshime për paanësinë e tij, 

si dhe respektimin e çështjeve të grupeve në nevojë, duke përfshirë edhe çështjet e 

barazisë gjinore dhe të pakicave. Ndihmësmagjistrati, pavarësisht se nuk ka 

vendimmarrje të drejtpërdrejtë, duhet të jetë i drejtë dhe i balancuar, duke u përpjekur 

maksimalisht që t’i transmetojë nga jashtë këto cilësi. Paraqitja dhe cilësia e drejtësisë 

edhe për ndihmësmagjistratin janë thelbësore. Matet sipas dy treguesve ‘Paanësia’: 

“Përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese (10 pikë) si dhe nëpërmjet treguesit të dytë 

“Numri tejet i lartë i kërkesave për heqje dorë të refuzuara nga kryetari (15 pikë). 

Pikëzimi i këtij treguesi bëhet sipas një rendi zbritës bazuar në prezumimin e 

paanshmërisë në funksion. Në bazë të kësaj qasjeje edhe ndihmësmagjistrati, i cili ka 

funksion primar qenien gjyqtar, e fillon procesin e vlerësimit me totalin e 15 pikëve. 

Për të vendosur nëse numri i kërkesave të refuzuara për heqjen dorë të 

ndihmësmagjistratit në çështje të caktuara është apo jo “tejet i lartë”, vlerësuesi, rast pas 

rasti, do të përqendrohet në raportin e numrit të çështjeve të caktuara ndihmësmagjistratit 

gjatë periudhës së vlerësimit dhe numrit të kërkesave të bëra prej tij për heqje dorë (mos 

përfshirjen në përgatitjen e materialeve lidhur me çështjen në gjykim), të refuzuara nga 

kryetari. Nëse nga burimet e vlerësimit rezulton numër “tejet i lartë” i kërkesave për 

heqje dorë, ndihmësmagjistrati  do të vlerësohet me pikët minimale. 

I njëjti vlerësim bëhet edhe në rastin kur gjatë procedurës së vlerësimit 

konstatohet se kërkesat e bëra nga ai për të hequr dorë nga përgatitja e dokumenteve 

ligjore për çështje të caktuara, janë të përsëritura, pavarësisht refuzimit të mëparshëm për 

të njëjtin shkak nga kryetari.  
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Kriteri i katërt ka të bëjë me “Aftësinë personale dhe angazhimi profesional të 

ndihmësmagjistratit”, i cili vlerësohet në tre aspekte. 

Aspekti i parë është “Aftësia e komunikimit” (40 pikë) që matetit sipas treguesit 

të parë “Komunikimi i qartë dhe transparent (25 pikë)” me publikun, me gjyqtarët e 

gjykatës, subjektet e tjera, personelin e administratës; sipas treguesit të dytë “Respektimi 

i konfidencialitetit dhe mbrojtes së të dhënave personale. (15 pikë) mbi të cilin 

ndihmësmagjistrati duhet të tregojë kujdes maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit dhe 

për mbrojtjen e të dhënave personale në lidhje me informacionet për të cilat ai vihet në në 

dijeni për shkak të funksionit, siç mund të jenë çështjet me të mitur, ato të dhunës në 

familje, etj. Edhe sipas këtij treguesi, pikëzimi bëhet sipas një rendi zbritës, duke 

prezumuar që ndihmësmagjistrati gëzon këto cilësi dhe vetëm nëse nga burimet e 

vlerësimit dalin të dhëna të tjera, vlerësuesi mund të përcaktojë një shkallë tjetër 

pikëzimi. 

Aspekti i dytë ka të bëjë me “Aftësinë për të bashkëpunuar” (25 pikë) i cili 

detajohet në tre tregues.  

Treguesi i parë ka të bëjë me “Gatishmërinë dhe shkallën e komunikimit dhe 

bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës 

profesionale me ta (10 pikë)”. 

Treguesi i dytë “Gatishmëria dhe kontributi për të kryer detyra të tjera që i 

ngarkohen nga organet drejtuese të Gjykatës (5 pikë)”. Në këtë rast, parashikimi i këtij 

treguesi është bërë pikërisht për shkak të natyrës së punës së ndihmësmagjistratëve në 

Gjykatën e Lartë të cilët duhet të jenë të gatshëm të japin kontributin e tyre jo vetëm në 

lidhje me çështjet gjyqësore që shqyrtohen nga gjykata por edhe për çështje të tjera që 

mund të lidhen me të, si p.sh: propozime për ndryshime ligjore, përmirësimin e akteve të 

brendshme rregulluese të gjykatës, organizimin më efiçencë të administratës gjyqësore, 

por gjithmonë brenda funksionit të tyre si ndihmësmagjistratë. Ky angazhim ndihmon jo 

vetëm në përmirësimin e punës në Gjykatën e Lartë ku ndihmësmagjistrati është 

komanduar, por aftëson këtë të fundit në kryerjen e detyrave të tjera, përveç atyre me 

karakter të pastër gjyqësor.   
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Duke marrë parasysh se angazhimi në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në 

varësi të vullnetit të ndihmësmagjistratit, të gjithë e fillojnë vlerësimin për këtë tregues 

me 3 pikë. Dy pikë të tjera iu shtohen nëse nga burimet e vlerësimit rezultojnë të dhëna 

mbi përfshirjen në përgatitjen e produkteve konkrete nga ana e tyre. 

Treguesi i tretë ka të bëjë me “Aftësinë për të bashkëpunuar dhe reaguar me 

efikasitet në rast nevoje (10 pikë)” - Vlerësohet marrëdhënia korrekte e tij me gjyqtarët, 

kancelarin dhe administratën gjyqësore, aftësia e tij për të shmangur situata konflikti apo 

për të ofruar zgjidhje të tyre nëse është e nevojshme. Kjo mënyrë sjelljeje nxit 

marrëdhëniet bashkëpunuese me stafin e gjykatës duke krijuar një ambient pune 

harmonik dhe produktiv. Është parashikuar gjithashtu edhe për këtë tregues tabela e 

pikëzimit. 

Aspekti i tretë ka të bëjë me “Gatishmërinë për t’u angazhuar në veprimtari të 

tjera ” (35 pikë). Vlerësohet aftësia  e ndihmësmagjistratit për t’u përfshirë në aktivitete 

trajnuese duke qenë se ato përbëjnë detyrim ligjor ashtu sikundër edhe për gjyqtarët. 

Gjithashtu ato ndikojnë në rritjen profesionale të ndihmësmagjistratit, megjithatë duhet 

patur kujdes që nuk duhet të penalizohen në përcaktimin e nivelit të vlerësimit ata 

ndihmësmagjistratë që kanë qenë të disponueshëm por nuk kanë pasur mundësi për të 

ushtruar veprimtari të kësaj natyre. 

 Aspekti i tretë detajohet në katër tregues si më poshtë:  

Treguesi i parë “Pjesëmarrja në programet e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës”, është e njëjta edhe si për gjyqtarët dhe tashmë e dimë. Në total është 20 

pikë. 

Treguesi i dytë “Disponueshmëria e ndihmësmagjistratit për trajnimin e 

gjyqtarëve (5 pikë)”. 

Treguesi i tretë “Pjesëmarrja në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë (5 pikë), por këto veprimtari duhet të jenë jashtë detyrës funksionale 

të ndihmësmagjistratit.  

Treguesi i katërt “Publikimet ligjore akademike (5 pikë)”, për të cilat gjithashtu 

ka pikëzim nga 1-5 pikë. 
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Në fund të skemës së vlerësimit janë përcaktuar edhe burimet e vlerësimit, listë e 

cila nuk është një listë shteruese. Burimet e vlerësimit janë të njëjta si për gjyqtarët. 

Ndryshojnë të dhënat statistikore që do të merren për vlerësim sepse indikatorët vlerësues 

nuk janë të njëjtë si për gjyqtarët për shkak të natyrës së punë së ndihmësmagjistratit. 

Gjithashtu një burim i ri vlerësimi është mendimi i kolegjit apo i kolegjeve, në rastin kur 

ndihmësmagjistrati gjatë periudhës së vlerësimit ka dhënë kontributin e tij duke përgatitur 

çështje për një ose të tre kolegjet e Gjykatës së Lartë. 

Për sa më sipër, në pikën e parë të projektvendimit është parashikuar miratimi i 

metodologjisë së pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të 

ndihmësmagjistratit, sipas tekstit që i bashkëlidhet vendimit dhe që është pjesë e “Skemës 

së Vlerësimit të Gjyqtarëve”. 

Duke qenë një akt administrativ normativ, pjesë e “Skemës së Vlerësimit”, është 

parashikuar hyrja në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare, në referim të 

parashikimeve të nenit 98 pika 4 të Ligjit nr.115/2016. Faleminderit! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj! 

 Kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

 Nëse jo kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e metodologjisë së pikëzimit me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit të ndihmësmagjistratit, sipas tekstit që i bashkëlidhet 

këtij vendimi dhe është pjesë e “Skemës së Vlerësimit të Gjyqtarëve”. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 12.05.2021) 

 

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

rregullave plotësuese të vlerësimit të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë”, i 

përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 16:00. 

 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë me rregullat 

plotësuese të vlerësimit të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë. Sërish fjalën e ka 

zonja Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

 Atëherë, projekt-akti i dytë që i paraqitet për shqyrtim sot mbledhjes plenare është 

pjesë e të gjithë paketës nënligjore që lidhet me vlerësimin e ndihmësmagjistratëve dhe 

ka të bëjë me rregullat plotësuese procedurale që ndiqen në vlerësimin e tyre. Natyra e 

punës së ndihmësmagjistratit ndryshon nga ajo e gjyqtarit, prandaj aktet e miratuara nga 

ana e Këshillit deri tani janë pjesërisht të paaplikueshme, çka ka lindur nevojën e 
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përgatitjes së një akti tjetër lidhur me procedurën që ndiqet dhe burimet e vlerësimit të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë. 

 Këto rregulla janë hartuar për të plotësuar skemën e vlerësimit të gjyqtarëve në 

tërësi, duke respektuar të njëjtat parime vlerësimi, sikundër pavarësia, meritokracia, 

zhvillimi i karrierës, efikasiteti, procesi i rregullt ligjor, konfidencialiteti, etj. 

Në hartimin e rregullave plotësuese i është kushtuar vëmendje e veçantë: 

respektimit të parimeve të vlerësimit dhe parimeve të zhvillimit të procesit të vlerësimit 

etik dhe profesional, të parashikuara në ligj; respektimit me korrektësi dhe për aq sa është 

e mundur për ndihmësmagjistratët, të normave ligjore që rregullojnë skemën e vlerësimit 

të gjyqtarëve, për të cilët ligjvënësi ka zgjedhur aplikimin e një sistemi formal vlerësimi; 

përcaktimit të rregullave për vlerësimin e ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë duke 

marrë në konsideratë funksionin e tyre, në të cilin parashikohen funksionet me natyrë 

ndihmëse dhe këshilluese të ndihmësmagjistratit i cili ushtron funksionin pranë Njësisë së 

Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Lartë; kujdesit për mospërsëritjen e dispozitave ligjore që 

rregullojnë skemën e vlerësimit të gjyqtarit, të cilat zbatohen për aq sa është e mundur 

edhe për vlerësimin e ndihmësmagjistratit; krijimit të një procesi vlerësimi të qartë, të 

kuptueshëm, të thjeshtë dhe të zbatueshëm pa vështirësi nëpërmjet parashikimit të 

rregullave të qarta dhe miratimin e akteve model të cilat plotësohen gjatë procedurës së 

vlerësimit; përcaktimit të fazave të procesit të vlerësimit duke bërë një ndarje të qartë në 

aspektin procedural të tij në pesë faza kryesore, referuar llojit të procedurës që zhvillohet, 

subjekteve që marrin pjesë dhe natyrës së veprimtarisë në secilën fazë, saktësimin e 

detyrave, përgjegjësive dhe procedurave që ndjek çdo subjekt që merr pjesë në 

procedurën e vlerësimit; përcaktimit si prioritet në vlerësim të përfundimit të procedurës 

së vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar, të cilët kanë ushtruar gjatë kësaj periudhe funksionin e 

ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë, duke përcaktuar kriteret matëse që do të 

zbatohen në lidhje me aftësitë organizative gjatë kësaj periudhe vlerësimi si dhe burimet 

e vlerësimit për këtë periudhë vlerësimi, të cilat përmbajnë elementë specifikë për shkak 

të kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi që ka rregulluar funksionin e ndihmësmagjistratit 

në këtë periudhë.  
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Projektvendimi është organizuar në disa krerë të cilët përfshijnë dispozitat e 

mëposhtme: 

Në Kreun I janë përcaktuar dispozitat e përgjithshme të rregullave plotësuese dhe 

konkretisht: është përcaktuar qëllimi, subjektet dhe fusha e zbatimit të tij, duke 

përcaktuar qëllimin specifik të aktit konsistimin në përcaktimin e rregullave të 

hollësishme për vlerësimin e ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë, zbatimin e tij 

ndaj ndihmësmagjistratëve që ushtrojnë funksionin si pjesë e Njësisë së Shërbimit Ligjor, 

në përputhje me funksionin këshillimor dhe ndihmës të tyre, sipas parashikimit të ligjit. 

Kjo detyrë konsiston në analizimin e praktikës gjyqësore mbi interpretimin e ligjit të 

zbatueshëm në çështjet në gjykim, etj. 

Në nenin 2 të projektvendimit janë renditur përkufizimet e nevojshme të termave 

që përdorën në akt, në mënyrë specifike në dy: (i) çështje të përfunduara, me të cilin 

nënkuptohen çështjet ku ndimësmagjistrati ka ushtruar veprimtarinë këshilluese dhe 

ndihmëse, për të cilat kolegji është shprehur me vendim në dhomë këshillimi ose seancë 

gjyqësore dhe (ii) Kolegji i cili nënkupton kolegjet në Gjykatën e Lartë. 

Në nenin 3 janë përcaktuar parimet në të cilat bazohet dhe janë të njëjtat edhe për 

sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve. 

Në nenin 4 janë bërë rregullime specifike për përcaktimin e periudhës së 

vlerësimit në zbatim 84, pika 1 dhe 2 të Ligjit për Statusin. 

Pika 1 e nenit 4 të projektvendimit është dispozitë referuese për shkak se periudha 

e vlerësimit çdo tre ose pesë vjet, është e përcaktuar në ligj. 

Pika 2 e nenit 4 përcakton përjashtimin e periudhës së lejes së papaguar si përvojë 

profesionale për efekt të përcaktimin të periudhës së vlerësimit (për të njëjtat shkaqe që 

tashmë i kemi të analizuara). 

Pika 3 e nenit 4 parashikon se periudha e vlerësimit që përbëhet nga vite 

kalendarike dhe fillon në datën 1 janar të vitit të parë të periudhës së vlerësimit. 

Pika 4 e nenit 4 është një parashikim i ri që është bërë, përcakton se 

ndihmësmagjistrati do të vlerësohet për periudhën për të cilën ka ushtruar funksionin më 

gjatë, nëse gjatë periudhës së vlerësimit ai ka ushtruar pjesërisht funksionin e gjyqtarit 

dhe pjesërisht të ndihmësmagjistratit, duke përcaktuar se kjo periudhë nuk mund të jetë 
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më e shkurtër se një vit. Përcaktimi i këtij rregulli bën të mundur përcaktimin e 

veprimtarisë për të cilën do të vlerësohet gjyqtari, nëse periudha e vlerësimit përfshin 

ushtrimin e dy funksioneve të ndryshme, për të cilat zbatohen rregulla specifike 

vlerësimi.   

Në nenin 5 të projektvendimit është rregulluar mënyra e vlerësimit të 

ndihmësmagjistratit sipas treguesve të përcaktuar në metodologjinë e pikëzimit dhe 

standardet për matjen e treguesve të aftësisë organizative, roli i Mbledhjes së 

Përgjithshme të Gjyqtarëve dhe Kryetari i Gjykatës së Lartë në vendosjen e standardeve. 

Parashikohet rregulli i formalizimit të procedurës duke dokumentuar me shkrim çdo 

veprim që do të kryhet nga subjektet pjesëmarrës në të.  

Në nenin 6 të projektvendimit janë përcaktuar burimet e vlerësimit, duke iu 

referuar burimeve të vlerësimit të parashikuara në ligj, për aq sa ato gjejnë zbatim në 

rastin e ndihmësmagjistratit, si dhe duke përcaktuar burimet specifike të vlerësimit në 

përputhje me funksionin që ushtrohet prej tij dhe veprimtarinë e kryer në përmbushje të 

këtij funksioni. Përveç burimeve të vlerësimit të cilat janë edhe për gjyqtarët për shkak të 

statusit të magjistratit, për ndihmëmagjistratin janë përcaktuar disa burime specifike, të 

diktuara nga funksioni që lidhen me: - të dhënat statistikore, duke specifikuar të dhënat 

konkrete që do të dërgohen nga Gjykata e Lartë, me qëllim vlerësimin e aftësive 

organizative dhe etikës në punë të ndihmësmagjistratit, në funksion të vlerësimit dhe 

pikëzimit të aspekteve dhe treguesve të këtyre kritereve; - vetëvlerësimin e 

ndihmësmagjistratit si dhe dokumentet ligjore të përzgjedhura prej tij për çdo vit të 

përfshirë në periudhën e vlerësimit; - mendimin e Kolegjit/Kolegjeve pranë të cilëve 

ndihmësmagjistrati ka ushtruar funksionin e tij gjatë periudhës së vlerësimit, mendim i 

cili paraqet rëndësi specifike si burim vlerësimi, veçanërisht në raport me treguesit e 

aftësive profesionale dhe organizative të ndihmësmagjistratit; - mendimi i Kryetarit. 

Pavarësisht listimit të burimeve të vlerësimit në këtë nen, në shkronjën “h” të tij, 

në përputhje me nenin 77, shkronja “gj” të Ligjit për Statusin, është përcaktuar se kjo 

listë nuk është shteruese.   

Në nenin 7 është rregulluar situata e përfundimit të procedurës së vlerësimit pa 

vendim përfundimtar.  
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Në nenin 8, pika 1 të projektvendimit përcaktohet roli dhe detyrat e relatorit në 

procesin e vlerësimit të ndihmësmagjistratit (të njëjta si për gjyqtarët). Fillon që nga 

momenti i miratimit të fillimit të procedurës nga mbledhja plenare deri në momentin kur 

relatori përgatit projekt-aktin ose projektraportin e vlerësimit etik dhe profesional. 

Në pikën 2 të nenit 8 parashikohet së relatori në kryerjen e funksioneve të tij 

mbështetet nga struktura administrative e Këshillit. Edhe këtu ndiqet e njëjta procedurë 

dhe e njëjta mbështetje sikundër edhe në procesin e vlerësimit të gjyqtarëve. 

Në nenin 9 të projektvendimit është përcaktuar roli i Komisionit gjatë zhvillimit të 

procedurës së vlerësimit. Komisioni, sikundër edhe për gjyqtarët pas përgatitjes së 

raportit analitik nga nëpunësi dhe para se relatori të hartojë projekraportin e vlerësimit, 

vlerëson nëse dokumentacioni i dosjes së vlerësimit është i plotë dhe përmban të gjithë 

dokumentacionin e nevojshëm. Nëse nuk është i plotë, i kërkon relatorit marrjen e të 

dhënave të tjera nga burimet e vlerësimit. Roli kontrollues i Komisionit për rregullsinë e 

procedurës dhe plotësinë e dosjes së vlerësimit, para hartimit të projektraportit të 

vlerësimit, ka për qëllim zhvillimin e një procesi të rregullt dhe të plotë vlerësimi, duke 

qenë se shkelja e procedurës së vlerësimit përbën shkak për ankim ndaj vendimit që 

miraton projektraportin e vlerësimit të hartuar nga relatori.  

Kreu II përbëhet nga disa nene të cilat rregullojnë aspektet procedurale të procesit 

të vlerësimit të ndihmësmagjistratit, duke e ndarë atë në pesë faza, sipas rendit 

kronologjik të zhvillimit të tyre, me qëllim përcaktimin në mënyrë të saktë të ecurisë së 

procedurës së vlerësimit, referuar neneve 85-95 të Ligjit për Statusin. 

Faza e parë- fillimi i procedurës së vlerësimit. 

Faza e dytë- krijimi i dosjes së vlerësimit. 

Faza e tretë- hartimi i raportit analitik nga nëpunësi përgjegjës për vlerësimin. 

Faza e katërt- roli i Komisionit, hartimi i projektraportit të vlerësimit nga relatori 

dhe njoftimi i tij ndihmësmagjistratit. 

Faza e pestë- shqyrtimi i projektraportit dhe vendimi i Këshillit. 

Përcaktimi i fazave të zhvillimit të procedurës së vlerësimit është strukturuar duke 

pasur në vëmendje krijimin e një procedure në rend kronologjik dhe funksional, ku 

përmbyllja e secilës fazë përcakton fillimin e fazës tjetër të procedurës së vlerësimit. E 
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njëjta gjë sikundër ndodh edhe për gjyqtarët, është shpjeguar në relacion, të gjitha fazat 

në të cilat kalon procedura e vlerësimit, e cila përmbyllet me miratimin e projektraportit 

të vlerësimit nga mbledhja plenare.  

Faza e tretë është hartimi i raportit analitik nga nëpunësi përgjegjës për 

vlerësimin. Janë të përcaktuara afatet procedurale në dispozicion të nëpunësit përgjegjës 

për vlerësimin në hartimin e projektraportit pas përfundimit të dosjes së vlerësimit.  

Faza e katër ka të bëjë me rolin e Komisionit, hartimin e projektraportit të 

vlerësimit nga relatori dhe njoftimi i tij ndihmësmagjistratit. 

 Faza e pestë ka të bëjë me shqyrtimin e projektraportit dhe vendimi i Këshillit për 

miratimin e projektraportit. Janë parashikuar edhe procedurat që ndiqen në seancë 

dëgjimore në rast se ndihmësmagjistrati ka kërkuar të dëgjohet. 

 Pas miratimit nga Këshilli është parashikuar publikimi i ekstraktit sikundër ndodh 

edhe në rastet e vlerësimit të gjyqtarëve. 

 Në Kreun e III janë përcaktuar rastet, procedura dhe rregullat e posaçme për 

vlerësimin e përshpejtuar të ndihmësmagjistratit. Procedura e  vlerësimit të përshpejtuar 

respekton parimet e procesit të vlerësimit dhe rregullat e përgjithshme të vlerësimit të 

përcaktuara në ligj dhe në këtë vendim dhe disa rregulla të posaçme shtesë që diktohen 

nga rastet e aplikimit të vlerësimit të përshpejtuar dhe periudhës së vlerësimit e cila është 

1-vjeçare dhe përkon me vitin e fundit kalendarik.  

Në nenin 17, përcaktohen rastet dhe kushtet për kryerjen e vlerësimit të 

përshpejtuar të ndihmësmagjistratit, pas paraqitjes së kërkesës me shkrim të tij, në dy 

raste: (i) kur ai kërkon të transferohet ose  (ii) të ngrihet ne detyrë. 

Në pikën 2 të nenit 17 përcaktohet se Këshilli vendos fillimin e procedurës së 

vlerësimit të përshpejtuar, nëse janë rastet e parashikuara në pikën 1, vetëm nëse 

veprimtaria e ndihmësmagjistratit nuk është vlerësuar për dy vitet e fundit kalendarike, 

para paraqitjes së kërkesës.   

Në vijim janë parashikuar edhe rregulla të veçanta që lidhen me zhvillimin e 

procedurës së përshpejtuar të vlerësimit të ndihmësmagjistratit  

 Në kreun e IV është parashikuar përfundimi i procedurës së vlerësimit, e drejta e 

ankimit dhe arkivimit të dosjes së vlerësimit. 
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Në kreun V janë parashikuar dispozitat kalimtare të cilat përcaktojnë rregullat 

specifike që do të zbatohen për gradimin e gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin 

e rivlerësimit kalimtar, dhe që gjatë kësaj periudhe kanë mbajtur funksionin e 

ndihmësmagjistratit.  

  Në nenin 21 është përcaktuar se periudha e rivlerësimit kalimtar nga data 

08.10.2013 deri më datë 08.10.2016 do të konsiderohet periudhë vlerësimi periodik për 

gjyqtarët që kalojnë procesin e rivlerësimit kalimtar. Vazhdimi i procesit të vlerësimit 

etik dhe profesional të gjyqtarëve që kalojnë me sukses këtë proces, ka për qëllim vijimin 

dhe përfundimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të tyre me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit të tyre. Është përcaktuar se në lidhje me aftësitë 

organizative të ndihmësmagjistratit, vlerësimi do të bëhet duke iu referuar kritereve 

matëse në fuqi në periudhën përkatëse, të të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të 

Gjykatës së Lartë. 

Në pikën 2 të nenit 21 parashikohet se, nëse gjate periudhës trevjeçare që 

përfshihet në periudhën e rivlerësimit, 2013-2016, gjyqtari ka ushtruar pjesërisht detyrën 

e ndihmësmagjistratit dhe pjesërisht atë të gjyqtarit, përcaktimi i nivelit të tij të vlerësimit 

(gradimit) do të bëhet sipas rregullave të vlerësimit për detyrën që ka kryer më gjatë. 

Në pikën 3 të nenit 21 janë përcaktuar burimet e vlerësimit, ku veç dosjes së 

vlerësimit të dërguar nga organet e rivlerësimit dhe 6 dosjeve shtesë që do të përzgjidhen 

me short, burim i rëndësishëm vlerësimi është edhe vlerësimi që kolegji i Gjykatës së 

Lartë, i ka bërë ndihmësmagjistratit për këtë periudhë, referuar parashikimit që ka 

ekzistuar, sipas të cilit: “3. Një herë në vit, Kolegji përkatës bën vlerësimin e punës së 

ndihmësve ligjorë për sa i përket aftësive personale dhe profesionale lidhur me 

përgatitjen dhe cilësinë e relatimit të çështjeve”. 

Për sa më sipër, në pikën e parë të projektvendimit është parashikuar miratimi i 

rregullave plotësuese për procedurën e vlerësimit të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e 

Lartë. 

Duke qenë se këto rregulla plotësuese janë një akt administrativ normativ, pjesë e 

Skemës së Vlerësimit të Gjyqtarëve, hyrja në fuqi e tyre është nga momenti i botimit në 

Fletoren Zyrtare. Faleminderit!  
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 Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj! 

 Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit etik 

dhe profesional të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë, sipas tekstit që i 

bashkëlidhet këtij vendimi dhe që është pjesë përbërëse e “Skemës së vlerësimit të 

gjyqtarëve”. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 12.05.2021) 

 

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

rregullave për përzgjedhjen me short të çështjeve në procesin e vlerësimit etik dhe 

profesional të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 16:00. 

 

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) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e rregullave për përzgjedhjen me short të 

çështjeve në procesin e vlerësimit etik dhe profesional të ndihmësmagjistratit në Gjykatën 

e Lartë”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e tretë që ka lidhje me vlerësimin e 

ndihmësmagjistratëve dhe ka të bëjë me rregullat për përzgjedhjen me short të çështjeve 

në procesin e vlerësimit etik dhe profesional të ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë. 

Sërish fjala për zonjën Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit!  

 Akti i tretë i cili ka të bëjë me paketën nënligjore të vlerësimit të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë ka për qëllim përcaktimin e rregullave të cilat 

zbatohen për përzgjedhjen me short të çështjeve në procesin e vlerësimit etik dhe 

profesional të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë.  
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Projekt-akti është organizuar në pesë grupe rregullash të cilat përfshijnë: 

1. Parimet e përgjithshme të përzgjedhjes së çështjeve me short; 

2. Kriteret në bazë të së cilave përcaktohet numri dhe kategoritë e çështjeve mbi 

të cilat do të bëhet përzgjedhja; 

3. Rregullat procedurale të zhvillimit të shortit; 

4. Rregullat për dokumentimin e shortit dhe vëzhgimin e dosjeve si dhe; 

5. Dispozita kalimtare lidhur me zbatimin e rregullave të përzgjedhjes së 

çështjeve për procedurën e gradimit të ndihmësmagjistratëve që kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit kalimtar.  

Në Kreun I të projekt-aktit, pika 1 deri në 9, janë parashikuar parimet e 

përgjithshme për përzgjedhjen e çështjeve me short, duke iu referuar përcaktimeve të 

bëra në nenin 91 të “Ligjit për Statusin”, për aq sa ato janë të zbatueshme për 

ndihmësmagjistratët, për shkak të natyrës së ndryshme të punës së tyre. 

Në pikën 1, 2 dhe 3 të projekt-aktit është përcaktuar se përzgjedhja e çështjeve me 

short, bëhet pas fillimit të procedurës së vlerësimit dhe është pjesë e kësaj procedure. Ajo 

kryhet nëpërmjet shortit elektronik kur kjo është e mundur dhe zhvillohet në mjediset e 

Gjykatës së Lartë.  

Në pikën 4 është parashikuar se përzgjedhja e çështjeve për vlerësim bëhet në 

mënyrë rastësore dhe nëpërmjet një procesi transparent. Gjithashtu në këtë pikë janë 

përcaktuar subjektet që marrin pjesë në mënyrë të domosdoshme në procedurën e shortit 

dhe subjektet, pjesëmarrja e të cilëve është jo e domosdoshme. Konkretisht parashikohet 

se duhet të marrin pjesë të detyrueshme vetë ndihmësmagjistrati subjekt vlerësimi, për të 

shmangur problematikat që lidhen me autorësinë e përpilimit të dokumentit ligjor;  

nëpunësi përgjegjës për vlerësimi i cili është edhe personi përgjegjës për organizimin dhe 

zhvillimin e rregullt të shortit; kancelari i gjykatës si subjekti që kujdeset për 

mbarëvajtjen e procesit dhe krijimin e kushteve për zhvillimin normal të tij; një sekretare 

gjyqësore e cila do të kujdeset për verifikimin e çështjeve të përzgjedhura me short në 

sistemin e menaxhimit të çështjeve dhe mbajtjen e procesverbalit për dokumentimin e 

procedurës së shortit dhe punonjësi IT i gjykatës që do të garantojë asistencë teknike 

gjatë procedurës. Është parashikuar pjesëmarrje jo e detyrueshme e çdo anëtari të 
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KVEVP si dhe një punonjësi IT të KLGJ-së, për të asistuar nëse do të jetë e nevojshme 

për procedurën e zhvillimit elektronik të shortit. 

Në pikën 5 dhe 6 parashikohet detyrimi i kancelarit dhe kryetarit të gjykatës për të 

krijuar kushtet për zhvillimin e rregullt të procedurës së shortit, në ndihmë të nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin. Për këtë qëllim parashikohet njoftimi i datës dhe orës së 

zhvillimit të shortit për këto dy subjekte të paktën dy ditë para zhvillimit të tij. 

Në pikat 7, 8 dhe 9 parashikohen rregulla të përgjithshme që ndiqen nga relatori 

për përcaktimin e numrit të çështjeve që do të përzgjidhen me short për secilin vit 

vlerësimi, me qëllim vlerësimin e të gjithë punës së ndihmësmagjistratit në periudhën 

përkatëse, si në aspektin e shtrirjes kohore ashtu edhe në lidhje me kategoritë e çështjeve 

për të cilat ai ka përgatitur opinionin ligjor, uljen e numrit të çështjeve në mënyrë 

proporcionale në rast se gjatë ushtrimit të detyrës nga ndihmësmagjistrati për më tepër se 

6 muaj si dhe përfshirjen në short të të gjitha çështjeve të përfunduara, në të cilat 

ndihmësmagjistrati ka përgatitur dokumentin ligjor.  

Në Kreun e II-të janë përcaktuar shtatë kriteret mbi të cilat relatori përcakton 

numrin dhe kategoritë e çështjeve që do të përzgjidhen me short. Këto kritere duhet të 

ndiqen nga relatori në momentin që ai nxjerr urdhrin për zhvillimin e procedurës së 

shortit duke përcaktuar numrin dhe kategoritë e çështjeve që duhet të përzgjidhen, 

konkretisht:  

Në pikën 10/a parashikohet kriteri vjetor sipas të cilit relatori duhet të përzgjedhë 

një numër të përcaktuar çështjesh për çdo vit, në varësi të periudhës së vlerësimit 5, 3 ose 

1-vjeçare.  

Në pikën 10/b parashikohet kriteri i vonesës në afate i cili është përcaktuar 

shprehimisht nga neni 91 pika 1 i Ligjit për Statusin. Sipas këtij kriteri 5 % e dosjeve por 

jo më shumë se 6 çështje, duhet të përzgjidhen nga lista e çështjeve të përfunduara, në të 

cilat ndihmësmagjistrati ka tejkaluar standardin minimal kohor në përgatitjen e 

dokumentit ligjor.  

Pas përcaktimit të numrit të çështjeve sipas kriterit vjetor dhe atij të vonesës në 

afate, vijohet me përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e dosjeve për vlerësim të 

përgjithshëm, sipas kategorive,  duke përcaktuar kriteret e përzgjedhjes si më poshtë: 
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Kriteri gjithëpërfshirës sipas të cilit, relatori duhet të kujdeset që përzgjedhja të 

mbulojë plotësisht të gjitha llojet e çështjeve të përgatitura nga ndihmësmagjistrati 

subjekt vlerësimi, në të gjitha kolegjet në të cilat ai është angazhuar me përgatitjen e 

materialeve për gjykimin e çështjeve. Përzgjedhja sipas kolegjeve mundëson përfshirjen 

në vlerësim të të gjithë kategorive të çështjeve civile, penale, dhe administrative. 

Në pikën 11/b parashikohet kriteri i barazisë në përzgjedhjen e çështjeve sipas 

kolegjeve (civil, penal dhe administrativ), në varësi të numrit të çështjeve të përfunduara 

nga secili prej tyre. Barazia në përzgjedhje nuk është matematikore, por përcaktohet nga 

relatori në varësi të raportit që zë numri i çështjeve të përfunduara nga secili kolegj, në 

numrin total të çështjeve. 

Në pikën 11/c parashikohet kriteri i kompleksitetit të çështjes, sipas të cilit relatori 

përcakton numrin e çështjeve që duhet të përzgjidhen për vlerësim, në varësi të ritit 

procedural të shqyrtimit në Gjykatën e Lartë, më vetë për ato të përfunduara në Dhomë 

Këshillimi si dhe ato të përfunduara në seancë gjyqësore. Numri çështjeve të 

përzgjedhura përcaktohet nga relatori në varësi të raportit që zë secila prej tyre në numrin 

total të çështjeve të përfunduara.  

Në pikën 11/ç parashikohet kriteri i natyrës së çështjes bazuar në mënyrën se si 

vihet në lëvizje Gjykata e Lartë, sipas të cilit relatori pas përcaktimit të numrit total të 

çështjeve që duhet të përzgjidhen (vlerësim i përgjithshëm dhe çështjet e vonesës në 

afate), përcakton numrin maksimal të çështjeve që nuk janë me objekt “rekurs”, por që 

kërkojnë vlerësim (kërkesa të tjera) nëse shorti do të përzgjedhë të tilla. Ky numër nuk 

duhet të jetë më i lartë se 10 % e numrit të përgjithshëm të çështjeve të përzgjedhura. 

Në pikën 11/d parashikohet kriteri i natyrës së vendimit, sipas të cilit nuk 

përzgjidhen për vlerësim çështjet e përfunduara në Dhomë Këshillimi për shkak të heqjes 

dorë nga rekursi. 

Në Kreun III janë përcaktuar rregullat e zhvillimit të shortit në gjykatë, pasi 

relatori ka marrë vendim për përcaktimin e numrit të çështjeve që do të përzgjidhen sipas 

kategorive dhe kritereve të përcaktuara. 

Shorti zhvillohet bazuar në listën e plotë të çështjeve gjyqësore të përfunduara në 

Gjykatën e Lartë, për të cilat ndihmësmagjistrati ka përpiluar dokumentin ligjor duke 
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dhënë mendim në përgatitjen e analizës ligjore, relacionit sipas udhëzimeve të gjyqtarit 

relator apo të kolegjit ku ka qenë i angazhuar. Procedura e shortit bazohet në disa hapa të 

përcaktuara në projekt-akt dhe në vendimin e relatorit. 

Hapat parashikohen në nenin 15 dhe 16, ku pas hedhjes së shortit bëhet edhe 

verifikimi fizik i dosjes së përzgjedhur nëse ajo përmbush kushtet dhe kriteret e ligjit dhe 

vendimit të relatorit.  

Në kreun IV të projekt-aktit janë parashikuar rregullat për dokumentimin e shortit 

dhe vëzhgimin e dosjeve. 

Në pikën 20 parashikohet dorëzimi i procesverbalit kancelarit me qëllim që të 

përgatisë dosjet e përzgjedhura, një kopje ndihmësmagjistratit, ndërsa kopja origjinale 

bëhet pjesë e dosjes së vlerësimit.  

Në pikën 21 parashikohen rregulla për procedurën e vëzhgimit të dosjeve të 

përzgjedhura dhe dërgimin e tyre pranë KLGJ-së në rastin kur ato ndodhen në Gjykatën e 

Lartë dhe në rastin kur nuk ndodhen, korrespondencën që kancelari i Gjykatës së Lartë ka 

me nëpunësin përgjegjës për vlerësimin, me qëllim informimin mbi gjykatën ku ndodhet 

dosja dhe angazhimin e strukturave administrative të gjykatës tjetër për dërgimin sa më 

shpejt të dosjes pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Në kreun V janë parashikuar dispozitat kalimtare për procedurën e shortit në 

procesin e gradimit të ndihmësmagjistratëve që kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit, për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Sikundër është parashikuar edhe në 

aktin e mëparshëm, përzgjidhen 6 dosje shtesë, për të cilat, pas zhvillimit të shortit, 

nëpunësi përgjegjës evidenton dhe vë në dijeni relatorin për të gjitha çështjet që janë 

pjesë e dosjes së rivlerësimit të përzgjedhura me short, me qëllim që përzgjedhja e tyre të 

shmanget nga shorti i përzgjedhjes së çështjeve të reja. 

Në pikën 23 parashikohet zbatimi gjatë procesit të gradimit, i të njëjtave 

rregullave për dokumentimin, vëzhgimin dhe dërgimin e dosjeve të përzgjedhura me 

short. 

Bashkëlidhur projekt-aktit si Aneks I është formati tabelor (tabela ndihmëse), që 

përgatit nëpunësi përgjegjës për vlerësimin, lidhur me kategorinë e çështjeve që 

ndihmësmagjistrati ka përgatitur jashtë afateve standarde.  
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Për sa më sipër, në pikën e parë të projektvendimit është parashikuar miratimi i 

rregullave për përzgjedhjen me short të çështjeve në procesin e vlerësimit etik dhe 

profesional të ndihmësmagjistratit. Edhe ky, duke qenë se është një akt nënligjor, pjesë e 

Skemës së Vlerësimit, hyn në fuqi në ditën e botimit në Fletoren Zyrtare. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj! 

 Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

 Nëse jo, kalojmë në votimin? 

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 rregullave për përzgjedhjen me short të 

çështjeve në procesin e vlerësimit etik dhe profesional të ndihmësmagjistratit në Gjykatën 

e Lartë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë e Skemës së 

Vlerësimit të Gjyqtarëve.  

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 12.05.2021) 

 

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

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}”, relatore Brunilda Kadi. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 16:00. 

 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

4.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. {...}, magjistrat. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtarit {...}”, relatore Brunilda Kadi. 

 

 Naureda Llagami: Sipas rendit të ditës, tani kemi diskutimin lidhur me raportin e 

vlerësimit për kandidatin {...}.  

 Do ftoja kandidatin/magjistratin. 

 

 (Hyn në sallën e mbledhjes magjistrati {...}.) 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Siç jeni në dijeni, sot Këshilli i Lartë Gjyqësor do marrë në shqyrtim dy 

projektraporte të vlerësimit profesional për magjistratin {...}. 
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 Raporti i parë që do të marrim në shqyrtim ka të bëjë me periudhën e vlerësimit 

2013-2016 për qëllim gradimi. Procedura që ne ndjekim në KLGJ është që: i jepet fjala 

fillimisht relatores së raportit; më pas i jepet fjala magjistratit nëse ai ka kundërshtime 

dhe parashtrime për çështje konkrete që nuk janë reflektuar në raport; dhe në fund 

vlerëson Këshilli raportin. 

 Pa humbur kohë po ia jap fjalën zonjës Kadi lidhur me raportin në fjalë. 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit!  

Atëherë, unë po përpiqem të jem konicize, duke qenë se të gjithë anëtarët janë 

njohur prej kohësh me projektraportin, po kështu edhe gjyqtari i cili ka paraqitur brenda 

afatit edhe kundërshtimet. Në momentin ku janë bërë kundërshtimet unë do ndalem që të 

parashtroj në mënyrë të përmbledhur kundërshtime dhe nëse do ketë vend nga ana ime, 

duke bërë edhe propozime për ndryshime, me qëllim që të jemi sa më efekt. 

Sipas projektraportit të realizuar nga ana ime si relatore, në lidhje me vlerësimin 

etik dhe profesional të gjyqtarit {...} për grupkriterin e “Aftësive profesionale të gjyqtarit”, 

i cili përbëhet nga pesë tregues, e konkretisht: për “Njohuritë ligjore” -“Aftësia për të 

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

propozuar që gjyqtari të vlerësohet në nivelin maksimal “shumë mirë”, duke u pikëzuar 

me 25 pikë. 

Tek treguesi “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, nga ana 

ime si relatore është propozuar që gjyqtari të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke u 

pikëzuar me 20 pikë. 

Tek “Arsyetimi ligjor” i cili përbëhet nga tre treguesi “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, është propozuar që gjyqtari të vlerësohet në nivelin maksimal 

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

Tek treguesi “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, përsëri 

propozohet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 

E fundit, “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, është propozuar që të 

vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 
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Në total, për këtë grupkriter propozohet që të vlerësohet në nivelin 

"Shkëlqyeshëm", me pikët totale 90. 

Tek “Aftësitë organizative”, i cili përbëhet nga “Aftësia e gjyqtarit për të 

përballuar ngarkesën në punë”, treguesi “Respektimi i afateve ligjore”, nga të dhënat e 

marra nga burimet e vlerësimit, rezulton që gjyqtari nuk ka çështje të gjykuara jashtë 

afateve të gjykimit dhe për këtë arsye ai propozohet të vlerësohet maksimalisht në nivelin 

“shumë i lartë” me 15 pikë. 

Për “Plotësimin e standardeve minimale kohore”, mbasi janë analizuar jo thjesht 

matematikisht statistikat të dala nga burimet e vlerësimit, gjyqtari është propozuat të 

vlerësohet në nivelin “mbi mesatare”, duke u pikëzuar me 4 pikë. Këtu ka kundërshtime 

gjyqtari dhe do ndalem pastaj dhe do shpjegoj pjesën që është kundërshtuar me 

pretendimet e gjyqtarit dhe qëndrimin tim pas saj. 

Tek “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, sipas të dhënave që rezultojnë 

nga burimet e vlerësimit rezulton që gjyqtari është në nivelin “shumë të lartë” dhe 

propozoj të pikëzohet me 5 pikë.  

Tek “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, sipas të dhënave që dalin 

nga burimet e vlerësimit është arsyetuar dhe propozohet të vlerësohet në nivelin 

“mesatar” duke u pikëzuar me 6 pikë. 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, rezulton që 

gjyqtari, nga burimet e vlerësimit, nuk ka pasur vendime të arsyetuara jashtë këtyre 

afateve dhe propozohet të vlerësohet në nivelin “shumë të lartë”, duke u pikëzuar me 15 

pikë.  

Tek “Aftësia për të kryer procedura”, e konkretisht për “Numri mesatar i seancave 

gjyqësore për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

shmangien e seancave joproduktive”, nisur nga të dhënat, rezulton se gjyqtari është në 

nivel “shumë të lartë” dhe propozohet të pikëzohet me 15 pikë. 

Edhe për “Kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, propozohet që të vlerësohet maksimalisht në nivelin “shumë i lartë”, 

duke u pikëzuar me 20 pikë. 
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“Aftësia për të administruar dosjen gjyqësore”, treguesi “Rregullshmëria e 

dokumentacionit të dosjes”, propozohet të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, duke u 

pikëzuar me 5 pikë.  

Po kështu me 5 pikë edhe tek “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”. 

Në total, për “Aftësitë organizative”, propozimi është që niveli i vlerësimit duhet 

të jetë "Shkëlqyeshëm", duke u pikëzuar me 95 pikë. 

Për grupkriterin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, gjyqtari 

propozohet të vlerësohet maksimalisht për të gjithë treguesit, pra në nivelin 

“Shkëlqyeshëm”, 100 pikë.    

Për “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, konkretisht tek “Aftësia e 

komunikimit” - “Komunikimi i qartë dhe transparent ...” propozimi është: niveli i 

vlerësimit “shumë i lartë”, me 25 pikë.  

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

kështu maksimalisht me 15 pikë. 

Aftësia për të bashkëpunuar me kolegët, vlerësohet “shumë e lartë” me 15 pikë. 

Aftësia për të bashkëpunuar me administratën, po maksimalisht me 10 pikë. 

“Gatishmëria e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, e konkretisht 

treguesi “Pjesëmarrja e gjyqtarit në programin e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, nisur nga të dhënat që dalin nga 

burimet e vlerësimit, gjyqtari vlerësohet maksimalisht me 20 pikë. 

“Disponueshmëria e gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë 

stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, nisur nga fakti që nuk ka të dhëna 

nga burimet e vlerësimit se gjyqtari është angazhuar realisht në këto aktivitete, sipas 

metodologjisë ai merr 3 pikë, duke mos marrë maksimalisht pasi nuk provon që është 

angazhuar realisht.  

E njëjta gjë është edhe për “Pjesëmarrjen e gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale ... ”, nuk ka të dhëna nga burimet e vlerësimit që janë pasur në 

dispozicion për vlerësuesin, prandaj ai propozohet të marrë 3 pikë, siç e marrin të gjithë 

sipas metodologjisë. 
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“Publikimet ligjore akademike”, ku nuk rezulton të ketë nga ana e gjyqtarit dhe 

propozohet për këtë tregues 0 pikë. 

Në total për “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm” me 91 pikë. 

Në total vlerësimi është “Shkëlqyeshëm” me 376 pikë. 

Në lidhje me kundërshtimet e gjyqtarit, përpara se ai të marrë fjalën, është 

kundërshtuar vlerësimi tek “Aftësitë profesionale”, “Aftësia për të interpretuar ligjin në 

zgjidhjen e çështjes” (nuk po ndalem tek teksti i kundërshtimeve sepse e njihni të gjithë, 

dhe gjyqtari do ndalet vetë aty ku e vlerëson të nevojshme), siç e kam thënë edhe në 

vlerësimet e tjera, për treguesit e grupkriterit të parë, në përgjithësi relatori, çfarë ka pasur 

në dispozicion, i ka vlerësuar, dhe çfarëdo komenti/kundërshtimi/prove që të sjellë 

gjyqtari, është e vështirë për t’u ndryshuar ky opinion. Unë mbaj të njëjtin qëndrim, 

pavarësisht kundërshtimeve, i qëndroj propozimit sipas projektraportit. Po kështu edhe 

për treguesin “Cilësia e analizës dhe argumentit logjik”. Nga ana ime si relatore, nga 5 

nivele të vlerësimit, gjyqtari është vlerësuar në nivelin një më poshtë se maksimalja. 

Gjyqtari pretendon që duhet të jetë maksimale. 

Për sa i përket kundërshtimit tek grupkriteri i dytë “Aftësitë organizative”, 

gjyqtari kundërshton vlerësimin që i është bërë për “Plotësimin e standardeve minimale 

kohore”. Siç kundër duhet ta keni lexuar projektraportin e vlerësimit, nga të dhënat 

statistikore ka rezultuar që gjyqtari ka gjykuar 50% të çështjeve jashtë standardeve 

minimale kohore. Nga ana e relatorit, ndryshe nga sa kundërshton gjyqtari, janë marrë në 

analizë të gjitha rrethanat që parashikon metodologjia dhe nga 50%, mbasi janë analizuar 

këto statistika, si relarore kam vlerësuar se, mbasi janë hequr ato çështje për të cilat nuk 

kanë qenë për faj të gjyqtarit, ka zbritur kjo përqindje nga 50 në 14% (e çështjeve jashtë 

standardeve minimale) dhe është propozuar shkalla e vlerësimit nga “mesatare” që do i 

takonte me 50% në “mbi mesatare”. Arsyet që thotë gjyqtari se duhet të kihen parasysh, 

në fakt janë marrë parasysh dhe janë cituar në projektraportin e vlerësimit, që është 

ngarkesa e lartë në punë në këtë periudhë kohore, ku është shprehur nga ana e relatorit që 

gjyqtari ka gjykuar disa herë më shumë sesa standardi i vendosur nga vendimi i KLD-së. 

Në fakt gjyqtari thotë në kundërshtime tre arsye: 1) ngarkesa e lartë në punë; 2) qenia në 
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dispozicion i vetëm një salle gjykimi dhe; 3) qenia e vetëm dy gjyqtarëve në organikën e 

kësaj gjykate. Për mua arsyeja e parë dhe e tretë nuk e kuptoj pse janë dy të ndryshme?! 

Të jesh dy gjyqtarë në organikë, konkluzioni është që “domethënë ke ngarkesë” dhe 

ngarkesën e keni sjellë si arsye dhe e keni tek pika 1. Ndërsa qenia në dispozicion e 

vetëm një salle të gjykimit, nuk arrij ta kuptoj se si lidhet kjo, por gjyqtari do ta shpjegojë 

vetë. 

Në fund, vlerësoj që nga ana ime si relatore janë marrë maksimalisht në 

konsideratë të gjitha rrethanat dhe mendoj që është dhënë vlerësimi i duhur dhe nuk kam 

propozim për t’u shtuar më shumë. 

Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjes”, sipas statistikave dilte që 

gjyqtari e kishte 84% këtë rendiment, që i takonte të vlerësoheshe në nivelin mesatar me 

4 pikë. Ndërkohë, pas analizës që i është bërë nga ana e relatorit, duke u marrë parasysh 

të gjitha ato rrethana që lejon metodologjia, është konsideruar që kjo përqindje shkon në 

87%, duke zbritur nga këto statistika ato çështje të cilat janë vlerësuar nga relatori se nuk 

janë gjykuar jashtë afateve për faj të gjyqtarit. Dhe nga 4 pikë është propozuar 6 pikë (pra 

një nivel më lart). 4 pikë ka qenë “nën mesatar” dhe është rritur në “mesatar” me 6 pikë. 

Gjyqtari kundërshton edhe këtë, duke thënë pothuajse të njëjtat arsye që jep edhe 

tek standardi minimal dhe po për të njëjtat arsye, unë si relatore kam të njëjtin arsyetim, 

pra nuk ka nga ana ime propozim për t’u rritur niveli i vlerësimit sepse mendoj që janë 

marrë në konsideratë maksimalisht të gjitha rrethanat. 

Kundërshtimi tjetër që bën gjyqtari ka të bëjë me angazhimin tek grupi kriteri i 

“Aftësive personale dhe angazhimi profesional” që ka të bëjë me “Disponueshmërinë e 

gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit apo trajnimit të 

gjyqtarëve” dhe sikundër ju jeni në dijeni nga kundërshtimet dhe provat që ka paraqitur 

gjyqtari, pretendon që duhet të vlerësohet maksimalisht duke iu shtuar edhe 2 pikët, me 

arsyetimin që ka qenë pjesë e listës së lehtësuesve sipas Shkollës së Magjistraturës, por 

sikundër gjyqtari dhe anëtarët e dinë, sipas metodologjisë ky angazhim duhet të jetë real, 

që të merren edhe 2 pikët. Nuk pretendohet nga gjyqtari dhe as provohet, që ky angazhim 

ka qenë real. Thjesht ka qenë në listë por nuk është angazhuar asnjëherë. Kështu që unë 

përsëri i qëndroj propozimit dhe vlerësoj se nuk është në kushtet për t’u dhënë 2 pikët. 
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Për sa i përket treguesit të parafundit ku gjyqtari është vlerësuar me 3 pikë për 

“Pjesëmarrjen në veprimtari ndërinstitucionale për sistemin e drejtësisë”, gjyqtari ka 

kundërshtuar dhe vlerëson se duhet të pikëzohet maksimalisht pasi ka marrë pjesë në 

shumë tavolina konsultimi të cilat ai i vlerëson si kontribut në përmirësimin e 

legjislacionit, etj.  

Në kundërshtime nuk është shumë i detajuar ky lloj kontributi, por nga përmbajtja 

e këtyre e-maileve, rezulton që një pjesë e tyre janë ftesa për inaugurime ose ftesë për 

konferencë gjyqësore, të cilat nuk besoj se ndonjëri nga ne apo vetë gjyqtari mendon që 

janë kontribut. Ndërkohë që ka disa e-maile të tjera, të cilat përderisa gjyqtari i sjell, unë 

e prezumoj që ai vërtetë ka marrë pjesë në këto aktivitete, sepse ka sjellë thjesht 

komunikimet e e-mailit ku ai thjesht është njoftuar dhe e-mailet e konfirmimit të 

pjesëmarrjes, në tavolina konsultimi, kryesisht për procesin e draftimit të ligjeve gjatë 

reformës në drejtësi apo të legjislacionit që ka të bëjë me gjykatën administrative. 

 Nisur edhe nga praktika që kemi pasur me magjistratët e tjerë, në lidhje me këtë 

tregues, unë si relatore, vlerësoj/propozoj që kjo t’i merret në konsideratë duke marrë 

parasysh që gjyqtari ka qenë edhe kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Korçë që nga koha e krijimit të saj dhe mendoj që angazhimi i tij ka qenë maksimal në 

atë pjesën që është thirrur dhe është ftuar dhe mendoj që duhet të vlerësohet dhe është një 

vlerë e shtuar, dhe propozoj që të pikëzohet me 2 pikë, pra nga 3 në 5. 

Ky ishte prezantimi dhe propozimet mbas kundërshtimeve të gjyqtarit. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Kadi! 

Do doja t’ia jepja fjalën magjistratit lidhur me kundërshtimet që ka.  

Shkurtimisht, se Këshilli është vënë në dijeni.   

 

{...}: Përshëndetje! 

Ju falënderoj për ftesën! 

E nderuar Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

I nderuar Zëvendëskryetar i Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 
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Vlerësoj se procesi i vlerësimit etik dhe profesional i magjistratit është po aq i 

rëndësishëm sa edhe puna e tij, prandaj kam kërkuar seancë dëgjimore. 

Paraprakisht falënderoj relatoren për punën e bërë për hartimin e këtij raporti. 

Kam disa rezerva që u parashtruan, me të cilat jeni njohur dhe po përpiqem që në mënyrë 

të përmbledhur t’i parashtroj. Kam depozituar edhe prova në mbështetje të tyre. 

Lidhur me kriterin “Aftësia profesionale e gjyqtarit”, pika 1Ab “Aftësia për të 

interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”. Në këtë kriter vlerësimi mendoj që nuk ka 

vend për prova përveçse është kriter i natyrës shumë subjektive që lidhet me 

interpretimin që i bën vendimeve të gjyqtarit vlerësuesi dhe çdo i tretë. Lidhur me këtë 

kriter jam propozuar të vlerësohem me 20 pikë.    

Aftësia e gjyqtarit për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, i vendosur si 

kriter në sistemin e vlerësimit, mendoj se nuk duhet interpretuar si detyrim i gjyqtarit që 

në çdo vendim gjyqësor të bëjë interpretimin abstrakt të ligjit, si kusht që ky gjyqtar të 

quhet shumë i aftë profesionalisht në këtë aspekt vlerësimi. 

Aftësia e gjyqtarit për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes duhet vlerësuar 

në ato raste kur interpretimi i ligjit ka qenë i nevojshëm për të dhënë kuptimin e normës 

ligjore.    

Interpretimi i ligjit është i nevojshëm në ato raste kur norma ligjore është e 

paqartë dhe nevojitet interpretimi i saj teorik dhe më pas zbatimi. Interpretimi i ligjit 

është i nevojshëm edhe në rastet kur norma ligjore që do të zbatohet në zgjidhjen e 

çështjes është në konflikt me norma të tjera, në rastet kur palët ndërgjyqëse kanë 

pretendime për interpretime të ndryshme të normave ligjore që zbatohen në rastin 

konkret, etj.    

Norma ligjore nuk ka nevojë të interpretohet në vendim nga gjyqtari me qëllim që 

më pas të zbatohet në ato raste kur ligji është i qartë dhe nuk ka vend për interpretim.  

Në këto raste interpretimi i kësaj norme nuk do të ishte veçse një përsëritje e 

kuptimit të qartë të saj, çka do ta ngarkonte me paragrafë të pavend vendimin gjyqësor. 

Në ato raste kur ligji që zbatohet është i qartë dhe nuk ka nevojë për interpretim, 

gjyqtari është i detyruar vetëm ta zbatojë atë, sipas kuptimit që ligjvënësi i ka dhënë në 

mënyrë të qartë normës ligjore. 
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Në këto raste, fakti që gjyqtari nuk ka bërë interpretim teorik të normës ligjore që 

zbatohet, nuk do të thotë se ai është i paaftë apo mesatarisht i aftë për të interpretuar 

ligjin, por do të thotë që ligji nuk ka nevojë për interpretim pasi është i qartë.  

Në vendimet e dhëna nga unë si gjyqtar për këtë periudhë vlerësimi 

kam interpretuar në çdo rast ligjin e zbatueshëm të shoqëruar me një analizë 

të dispozitave ligjore të zbatueshme dhe zbatimin e tyre mbi rrethanat e 

faktit.  

Interpretimi teorik i ligjit të zbatueshëm është bërë në pjesën e vendimit gjyqësor 

të titulluar “Vlerësimi i gjykatës”. Në këtë pjesë të vendimeve gjyqësore, unë si gjyqtar 

kam dhënë rast pas rasti kuptimin teorik të normës ligjore materiale apo procedurale që 

zbatohet në rastin konkret dhe e kam zbatuar atë në situatën faktike konkrete duke dhënë 

në përfundim zgjidhjen e çështjes. Vendimi Nr. 86, datë 13.02.2015 i Gjykatës 

Administrative Shkalla e Parë Korçë, kam cituar paragrafin ku kam interpretuar ligjin: 

“Sipas nenit 4 të K.Punës, përjashtohet nga fusha e zbatimit të këtij kodi punësimi i 

personave që rregullohet me ligj të veçantë...”. Nuk po zgjate më tej pasi është e 

parashtruar në parashtresën me shkrim.   

Tek vendimi Nr.556(532), datë 06.11.2015 i Gjykatës Administrative Shkalla e 

Parë Korçë, citoj pjesën ku kam kryer interpretimin e ligjit të zbatueshëm: “Në bazë të 

nenit 10/4, pika “c” të ligjit Nr.10033, datë 11.12.2008, si dhe të udhëzimit të Ministrit të 

Financave për të hapur një sallë të re të lojërave të fatit organizatori duhet të njoftojë për 

këtë gjë paraprakisht Njësinë e Mbikëqyrjes së lojërave të fatit, ...”, etj. Është e cituar dhe 

mos të ndalem për ekonomi kohore. 

Po kështu, në interpretimin teorik të dispozitave ligjore të zbatueshme e kam 

kryer gjithashtu në vendimin nr. Nr.556(532), datë 06.11.2015 të Gjykatës 

Administrative Shkalla e Parë Korçë (faqja 10 e vendimit). Janë vendime që kanë rënë në 

short për efekt të vlerësimit dhe pretendohet ose është propozuar që vlerësimi nuk ka 

ekzistuar apo ka qenë në shkallën nën mesatare. Kam cituar vetëm faqet ku është bërë ky 

interpretim. 
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Në vendimin Nr. 6, datë 06.12.2013 të Gjykatës Administrative Shkalla e Parë 

Korçë interpretimin teorik të dispozitave ligjore të zbatueshme e kam kryer në faqen nr.4 

të vendimit. 

Në vendimin Nr. 405, datë 27.07.2015 të Gjykatës Administrative Shkalla e Parë 

Korçë, interpretimin teorik të dispozitave ligjore të zbatueshme e kam kryer në faqen nr.3 

dhe 4 të vendimit. 

Në vendimin Nr. 601(549), datë 16.11.2015, interpretimin teorik e kam kryer në 

faqen nr. 8 të vendimit. 

Po kështu edhe në vendimin Nr.985(364), datë 05.09.2016 të Gjykatës 

Administrative Shkalla e Parë Korçë interpretimin teorik të dispozitave ligjore të 

zbatueshme e kam kryer në faqen nr. 3, 4, 7, 8 të vendimit.  

Kam bërë interpretim të zgjeruar teorik të normës ligjore që zbatohet në çështjen 

konkrete në rastet kur palët ndërgjyqëse kanë pasur pretendime për interpretime të 

ndryshme të saj ose e kanë interpretuar atë ndryshe nga kuptimi që ka dispozita ligjore, 

kur normat ligjore që zbatohen në çështje kanë qenë në konflikt me njëra-tjetrën.  

Në të tilla rrethana kërkoj që vlerësimi im për këtë kriteri jetë 25 pikë dhe jo 20 

pikë, pasi në çdo vendim gjyqësor, në çështjet e analizuara, kam bërë në çdo rast 

interpretim të normës ligjore.  

Lidhur me kriterin “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, pika 1Bc. 

Lidhur me këtë kriter jam propozuar të vlerësohem me shkallën e aftësisë “mbi 

mesatare”, me 20 pikë. 

Cilësia e analizës për këtë periudhë vlerësimi dhe argumentimi logjik i tyre 

pretendoj se janë në nivelin “shumë të lartë” dhe kjo është evidentuar edhe në dosjen e 

rivlerësimit kalimtar për të njëjtën periudhë vlerësimi. Në raportin e vlerësimit për këtë 

kriter është evidentuar si problem mungesa e analizës së pavarur e ligjit në çështjet e 

marra në vlerësim. 

Sikurse u arsyetua edhe tek kriteri i sipërpërmendur, duke qenë se është i njëjti 

problem i evidentuar, nuk qëndron për arsyet e sipërpërmendura. Citova çdo vendim, 

faqet dhe paragrafët ku kam interpretuar ligjin e zbatueshëm. 
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Duke qenë se nuk evidentohet ndonjë problematikë tjetër lidhur me këtë kriter, 

mendoj që për të njëjtat argumente, sikurse e thashë më lartë, pikëzimi duhet të jetë 

shumë i lartë dhe vlerësimi mendoj që duhet të jetë 25 pikë.  

Lidhur me kriterin “Plotësimi i standardeve minimale kohore”. 

Lidhur me këtë kriter jam propozuar të vlerësohem me 4 pikë, për shkak se 

shqyrtimi i çështjeve gjyqësore jashtë afatit minimal kohor. Ka qenë “mbi mesatare”, pasi 

14% prej çështjeve janë gjykuar jashtë afatit të standardit minimal kohor, konkretisht për 

vetëm 2 nga 14 çështjet e analizuara. 

Konstatoj se në këtë analizë nuk janë marrë parasysh disa nga pengesat objektive 

që kanë shkaktuar drejtpërdrejtë gjykimin e këtyre çështjeve jashtë afatit të standardit 

minimal kohor.  

Këto pengesa objektive janë: 1. Ngarkesa e lartë në punë në këtë periudhë kohore 

tetor 2013 - tetor 2016, sikurse rezulton nga tabelat statistikore. Gjatë kësaj periudhe 

kohore rezulton se kam gjykuar 1777 çështje ose 592 çështje në vit, që është disa herë më 

i lartë se standardi minimal sasior prej 150 çështjesh në vit. Kjo ngarkesë e lartë në punë 

e bën objektivisht të pamundur planifikimin e seancave përgatitore dhe gjyqësore për të 

gjitha çështjet me qëllim respektimin e standarde minimale kohore. Bëhet fjalë për 

katërfishin e standardit minimal sasior.     

 Qenia në dispozicion e vetëm një salle gjykimi në të cilën duhet të planifikoja për 

gjykim gjithë çështjet, pasi aty funksionin sistemi audio dhe ICMIS i regjistrimit të 

çështjeve gjyqësore. Po ju paraqes si provë vërtetimin e lëshuar nga Kancelari i Gjykatës 

Administrative Shkalla e Parë Korçë për qenien në dispozicion të vetëm një salle gjykimi 

që nga fillimi i funksionimit të kësaj gjykate e deri më sot. Gjithashtu paraqes si provë 

vërtetimin e lëshuar në datën 15.04.2021 nga Kancelari i Gjykatës Administrative Shkalla 

e Parë Korçë dhe Specialisti IT për numrin e seancave gjyqësore me palë kundërshtare që 

zhvilloheshin mesatarisht në ditë në sallën e vetme të gjykimit që kishte në administrim 

kjo gjykatë, nga ku rezulton se zhvilloheshin mesatarisht 15-16 seanca në ditë me palë 

kundërshtare, pa llogaritur seancat pa palë kundërshtare, pasi bashkë me to kalon numrin 

20. Kjo ngarkesë e lartë në punë dhe qenia e një salle gjykimi e bën dukshëm objektivisht 

të pamundur planifikimin e seancave në një datë sa më të afërt me qëllim respektimin e 
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afateve standarde minimale kohore për të gjitha çështjet. Ka pasur raste që seancën e parë 

përgatitore e kemi caktuar të detyruar pas 4 muajve sepse s’kishte hapësirë kalendari. 

Gjyqet fillonin në orën 8:00 dhe mbaronin në orën 16:00. Kishte raste që zhvilloheshin 

edhe mbi 20 - 25 seanca, pa llogaritur urdhrat e ekzekutimit. Ku mund ta rendisja në 

kalendar një seancë? Janë të gjitha kritere që ndikojnë në plotësimin e standardeve 

minimale kohore. 

 Qenia e vetëm dy gjyqarëve në organikën e kësaj gjykate nga katër gjyqtarë që 

duhet të ishin sipas organikës, çka ka bërë që e gjithë ngarkesa në punë të përballohej me 

dy gjyqtarë. Nuk është njësoj që e njëjta ngarkesë të përballohej me 4 gjyqtarë, sikurse 

normalisht duhet të ishte dhe me situatën kur është përballuar me 2 gjyqtarë. 

Rrjedhimisht ka pasojë të drejtpërdrejtë që do të pasjellë vonesa në shqyrtimin e 

çështjeve.  

 Të gjitha këto pengesa objektive kanë ndikuar në vonesën e gjykimit të disa prej 

këtyre çështjeve, përtej standardit minimal kohor. Nëse nuk do të ekzistonin këto 

pengesa, atëherë nuk do të kishte asnjë çështje gjyqësore që do të gjykohej jashtë afatit. 

Këto kërkesa objektive kërkoj që të merren parasysh nga KLGJ-ja dhe unë si gjyqtar të 

vlerësohem me pikët maksimale për këtë rubrikë, pra me 5 pikë, pasi në asnjë rast nuk 

jam bërë unë shkaktar për gjykimin me vonesë të këtyre çështjeve përtej standardit 

minimal kohor. 

 Lidhur me afatin, mendoj që një tregues i asaj që nëse nuk duhet të ekzistonin 

këto pengesa dhe çështjet të gjykoheshin brenda afatit ligjor dhe brenda afatit të 

standardit minimal kohor, është vetë raporti i vlerësimit për vitin 2020 i miratuar nga 

KLGJ-ja, ku më rezulton që Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë i ka 

çështjet brenda 30 ditëve. Aktualisht jemi me 4 gjyqtarë dhe aktualisht nuk kemi atë 

ngarkesë, pra nuk ekziston asnjë nga ato pengesa që u cituan, dhe është prova më e mirë 

që është miratuar nga ju të nderuar dhe tregon që ka funksionuar kur nuk kanë qenë 

pengesat, çka do të thotë që nuk është për faj të gjyqtarit por është për faj të pengesave. 

  

 Brunilda Kadi: Më fal që të ndërpres gjyqtar, nuk i jemi referuar afatit 30-ditor, 

kështu që s’keni pse e përmendni. Është referuar afati 87 ditë. 
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 Ajo është shumë e sqaruar. Nuk ju është llogaritur 30 ditë. Po të ishin 30 ditë, do 

të ishin të gjitha jashtë afatit. Ju është llogaritur 87 ditë, sipas parashikimeve të reja 

ligjore.  

  

 {...}: Qartë. 

 30 ditëshin e citova që jemi nën 30 ditë aktualisht, pa këto pengesa. Për këtë punë 

e servira. Pra jemi shumë shpejt. Jemi brenda çdo lloj afati optimal.  

 Brunilda Kadi: Tani? 

 {...}: Tani. 

 Brunilda Kadi: Kur të vlerësoheni për këtë periudhë. 

 {...}: Po flas në krahasim. Çdo të ndodhte ose çka ndodhur kur nuk janë pengesat. 

E kuptoj që nuk është periudhë vlerësimi... është standard krahasimi, koha kur kanë qenë 

pengesat dhe koha kur nuk kanë qenë pengesat. 

  

 Naureda Llagami: Ju lutem shkurtimisht vetëm tek çështjet që relatorja nuk i 

përmendi. 

  

 {...}: Lidhur me kriterin e “Rendimentit të përfundimit të çështjeve” janë të njëjtat 

pengesa që servora më lart. Është marrë parasysh në projektraportin e vlerësimit vetëm 

ngarkesa e lartë në punë në shtimin e dy pikëve. Nuk janë marrë parasysh pengesat e 

tjera, me arsyetimin që nuk ndikojnë në rendimentin në punë. Në fakt, e thashë më lart, 

qenia në dispozicion e një salle gjykimi, qenia në organikë e vetëm dy gjyqtarëve, 

kompleksiteti i çështjes, mendoj që janë kritere që edhe këto ndikojnë në rendimentin e 

përfundimit të çështjeve. E thashë edhe më lart që gjyqtari, me atë ngarkesë, e ka të 

pamundur ta planifikojë në sallën e gjykimit ku funksionon sistemi ICMIS dhe audio i 

seancave gjyqësore, në kushtet e asaj ngarkese. 

 Lidhur me “Aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional” është pika e fundit, 

jam propozuar të vlerësohem me 3 pikë, për shkak se nuk provohet që jam angazhuar në 

Shkollën e Magjistraturës me cilësinë e ekspertit.  
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 Në këtë tregues vlerësohet gatishmëria dhe shfaqja e vullnetit të gjyqtarit pranë 

organeve përkatëse me qëllim përfshirjen në listat e gjyqtarëve si udhëheqës në praktikën 

profesionale. 

Gjatë vitit 2016 kam shfaqur gatishmërinë dhe vullnetin dhe jam përfshirë në 

listat e lehtësuesve të Shkollës së Magjistraturës për vitet 2016-2017, në numrin rendor 

28 në listë që është lehtësisht e aksesueshme dhe e kam paraqitur si provë bashkëngjitur 

këtij pretendimi (faqja zyrtare e magjistraturës ëëë.magjistratura.edu.al). 

U relatua nga relatorja fakti që nuk provohet angazhimi real. Pra kriteri i 

vlerësimit kërkon gatishmëri dhe shfaqjen e vullnetit, e cila provohet që është kryer dhe 

përfshirja në listat e Shkollës së Magjistraturës, sikurse e dini, bëhet në varësi të axhendës 

që vendos shkolla për çdo temë trajnimi dhe nuk varet nga dëshira dhe vullneti i 

magjistratit. Vullneti im dhe gatishmëria dhe miratimi është bërë brenda periudhës së 

vlerësimit. Më pas çdo gjë e ka në dorë Shkolla e Magjistraturës kur ajo e planifikon. 

Nuk mendoj që është e paprovuar angazhimi im në këtë pjesë. Prova është në dosje. 

 

Brunilda Kadi: Më fal gjyqtar, që të jemi të saktë. 

Është e paprovuar që keni bërë realisht lehtësuesin, jo që jeni pjesë e listës. Që 

jeni pjesë e listës është fakt i pranuar. Por që keni vajtur realisht dhe keni bërë 

lehtësuesin, kjo as nuk u pretendua dhe as nuk u provua.  

Të lutem, referojuni Metodologjisë, që jeni përfshirë në lista keni marrë 3 pikë. 

Kurse 2 pikëshi, siç e shpjegon shumë qartë Metodologjia, të cilën juve patjetër e dini, 

është që duhet realisht të keni bërë lehtësuesin. Ky është diskutimi.  

Ju pretendoni që e keni bërë realisht apo s’jeni dakord me Metodologjinë? – se 

nuk është ky diskutimi. Nuk tha relatori që s’jeni përfshirë në listë. Jeni përfshirë në listë 

(e theksova) dhe për këtë gjë merrni 3 pikë, siç thotë Metodologjia. Juve si gjyqtar, kur 

jeni njohur, në qoftë se s’keni qenë dakord me Metodologjinë, keni të gjithë mundësinë 

ligjore që ta kishit kundërshtuar. Fakti që s’e keni kundërshtuar, e pranoni atë 

Metodologji. 2 pikëshi merret nëse juve realisht keni shkuar dhe keni bërë lehtësuesin. 

Ka ndodhur kjo gjë? 

 

http://www.magjistratura.edu.al/
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{...}: Po! 

 

Brunilda Kadi: Keni shkuar realisht në ndonjë trajnim? 

Ku e keni dokumentin ose edhe pretendimin, në cilin nga seminaret? 

 

{...}: Mendoj që ka qenë e mjaftueshme. 

 

Brunilda Kadi: Ai fakt pranohet.  

Sokol, fakti që ke qenë tek lista, pranohet. 

Realisht ke vajtur në ndonjë seminar gjatë 2013-2016 si lehtësues? Në cilin rast? 

Çfarë teme dhe çfarë datash? Si ta dimë ne këtë gjë? Ju as e keni pretenduar që keni 

shkuar realisht. 

 

{...}: Për sa kohë jam në listë. 

 

Brunilda Kadi: Mund të jesh i gatshëm. Ke shkuar apo jo, kjo duhet të 

pretendohet në radhë të parë dhe pastaj të provohet. Keni shkuar realisht në ndonjë nga 

seminaret? Në cilin seminar? Nga ta di unë si relatore dhe Këshilli që po ju vlerëson? 

 

Brikena Ukperaj: Sokol, është marrë një informacion nga Shkolla e 

Magjistraturës në kuadër të procedimit dhe shkolla nuk ka thënë që... 

 

{...}: Heq dorë nga 2 pikëshi. E qartë! E kuptova zonjë! 

 

Brunilda Kadi: Për marrëdhëniet ndërinstitucionale, që mos t’i marrim kohë 

njëri-tjetrit, unë si relatore propozova që të shtohet.   

  

 {...}: Këtë kriter e kam kuptuar si angazhimin, se në titull kështu thotë. 
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   Brunilda Kadi: Sokol, por tek Metodologjia shpjegohet, që angazhimi pikëzohet 

3 pikë, pra të gjithë gjyqtarët prezumohet që janë angazhuar. Ama që të shkojë realisht 

duhet ta provojë dhe pretendojë që të marrë 2 pikshin tjetër. Kjo është ideja e pikëzimit. 

Këto gjëra i thotë ligji dhe ato thjesht janë detajuar në Metodologji. Kështu që, me ligjin 

nuk hamë dot inat. 

 

 {...}: Mendoj që pjesëmarrja në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë është një kriter vlerësimi që mendoj që provohet. Kam qenë pjesë e 

disa tryezave për reformën në drejtësi, pra pjesë reale, meqenëse kërkohet angazhimi real, 

në provat e vëna në dispozicion; është edhe një pjesë e paketës ligjore për vlerësimin 

paraprak reforma ligjore e Komisionit të Ligjeve, pasqyrohet midis të tjerave edhe emri 

im (faqja nuk e di si është renditur). Ndryshe nuk ka si e provoj angazhimin. Kam marrë 

pjesë në mënyrë aktive në disa projektligje por provë tjetër më konkrete nuk kam çfarë 

sjell.  

  

 Brunilda Kadi: Këtu u propozua nga relatori që të shtohen pikët. 

 

 {...}: Dakord. E servira për auditorin. Faleminderit!  

 

 Brunilda Kadi: Besoj edhe auditori e dëgjoi argumentin, megjithatë ideja është që 

të jepnit ndonjë argument shtesë, që mos të përsëriten. 

 

 {...}: Argument shtesë është që jam angazhuar intensivisht dhe të gjitha e-mailet 

kanë edhe kthim përgjigjet. Tani çfarë argumenti tjetër duhet të parashtroj këtu për të 

pretenduar 5 pikë nga 3 të vlerësuara? Çfarë provash të tjera duhet të paraqes përveç e-

maileve, konfirmimeve dhe një pjesë të parashtresës së ligjit për gjykatat administrative, 

që munda ta siguroj. 

 

 Brunilda Kadi: Për relatoren është e mjaftueshme. 

 Anëtarët do ta vlerësojnë. 
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 {...}: Faleminderit!  

 

 Erjon Muharremaj: Mundem, tek kjo pika? 

 Një dokument provues mund të ishte nga sekretaria e Kuvendit që thotë: 

“Vërtetojmë që zoti {...} ka marrë pjesë në takimin e organizuar në datën “x”, për 

diskutimin e projektligjit “y””.  

  

 {...}: I nderuar, koha që është vënë në dispozicion, largësia ka bërë të vetën, që 

është e pamundur ta sigurosh nga Korça në Tiranë këtë informacion. 

 

  Erjon Muharremaj: Unë jam dakord me propozimin e relatores që juve t’ju 

shtohen pikët. Por meqë shtruat pyetjen “nuk e di se çfarë dokumentacioni mund të 

paraqes?”, -ju ofrova një mundësi që një dokumentacion i tillë mund të ishte një vërtetim 

nga sekretaria e Kuvendit. Ju e shtruat pyetjen. Kjo ishte përgjigje ndaj pyetjes tuaj. Pra 

një dokument i mundshëm është ky që sapo përmenda. Unë jam dakord me propozimin e 

relatores. 

 

 Brunilda Kadi: Atëherë, më duhet të ndërhyj Kryetare, për diçka. 

 Duke qenë se ne jemi edhe në fazat e para të këtij procesi vlerësimi dhe vendosim 

edhe disa standarde, unë mendoj që një gjyqtar i Republikës, në qoftë se deklaron një fakt 

të caktuar, mendoj që nuk ka nevojë ta provojë me prova. Për mua ishin të mjaftueshme 

ato. Në këtë moment dua të kundërshtoj zotin Muharremaj që nuk ka nevojë që gjyqtari të 

sjellë vërtetim nga Kuvendi sepse kur ai deklaron që ka marrë pjesë dhe gjithsesi ka sjellë 

komunikimet me e-mail, prezumohet që gjyqtari nuk gënjen. 

 

 Naureda Llagami: Gjë tjetër keni? 

 

 {...}: Për këtë pjesë jo. Faleminderit!  
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 Brikena Ukperaj: Lidhur me veprimtarinë ndërinstitucionale. Kam lexuar të 

gjitha e-mailet dhe në shumicën e e-maileve jeni ftuar si kryetar i gjykatës. Duke pasur 

parasysh që vlerësimi i veprimtarisë së kryetarit të gjykatës është i ndryshëm nga 

vlerësimi i veprimtarisë si gjyqtar, a ka ndonjë kontribut që ju e keni dhënë në 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë si gjyqtar, jo si kryetar? 

  

 {...}: Mendoj që në të gjitha rastet kontributin e kam dhënë si gjyqtar, pavarësisht 

mënyrës se si është bërë ftesa. Për shkak të qenies gjyqtar dhe vlerësimit si gjyqtar, kam 

qenë edhe si kryetar, pavarësisht adresimit të ftesës si kryetare, kontributin unë e kam 

dhënë nga njohuritë e mia si gjyqtar. Çfarë njohurish mund të jepja si kryetar në ligjin për 

gjykatat administrative, përveçse kontributin dhe eksperiencën time si gjyqtar? 

Pavarësisht mënyrës se si është adresuar ftesa - nuk e di a më kuptuat – kontributi që kam 

dhënë ka qenë si gjyqtar, në bazë të njohurive dhe eksperiencës si gjyqtar. Pra kontributi 

dhe pjesëmarrja ka qenë si gjyqtar. Ç’eksperiencë mund të jepja si kryetar, pavarësisht 

mënyrës së adresimit të shkresës. 

 

 Brikena Ukperaj: Edhe pyetja ime e dytë. 

 Si mendon, si ka ndikuar mungesa e sallave të gjykimit në treguesin e rendimentit 

dhe standardit kohor? Nuk keni zhvilluar seanca gjyqësore në zyrën tuaj? Të gjitha i bëni 

në sallë? 

 

  {...}: Edhe përgatitoret. 

 

 Brikena Ukperaj: Nuk keni bërë gjatë këtij viti asnjë seancë përgatitore apo 

gjyqësore në zyrën tuaj? 

 

 {...}: Urdhrat e ekzekutimit që bëhen pa prezencën e palëve, për të qenë i sinqertë, 

bëhen. 

 S’ke pse të zësh sallën e gjykimit për urdhrin e ekzekutimit. Bëhen në zyrën e 

gjyqtarit, por që kërkojnë të jesh prezent. 
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Brikena Ukperaj: Sepse e lidh treguesin e ulët të kriterit sasior dhe rendimentit, 

me faktin që ka pasur vetëm një sallë gjykimi dhe keni qenë dy gjyqtarë. Prandaj të pyeta. 

A keni zhvilluar seanca gjyqësore në zyra? Se për shembull Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë vonë ka filluar të zhvillojë seanca në sallë sepse s’ka pasur 

sistem. Edhe në gjykatat e tjera administrative, në vitet 2013-2016, gjykimet dhe seancat 

gjyqësore zhvilloheshin në zyra. Ju po thoni që në 2013-2016 ne çdo gjë e kemi bërë në 

sallë sepse ndoshta edhe Gjykata e Korçës ku ju punoni, ka pasur të instaluar sistemin. 

 

{...}: Po, të gjitha këto që thatë ju e nderuar. 

 

Brunilda Kadi: Edhe unë e kisha të njëjtën pyetje, megjithëse e thashë diçka tek 

relatimi. Pyetja ime është diçka më shumë. Edhe në vlerësimin tim, është kujdes 

maksimal i gjyqtarit që të përdorë maksimalisht zhvillimin e seancave për të pasur 

mundësinë e regjistrimit me sistemin audio. Por nëse do të diskutoheshin dy gjëra, sepse 

sistemi audio është në funksion të transparencës; nga ana tjetër bëhet fjalë për standardet 

minimale kohore që duhet të gjykohet dhe s’ka nevojë që të themi rendësinë e kësaj; pra 

nëse do të doje të cedoje midis këtyre të dyjave, sepse e kuptoj logjikën tuaj që kur 

s’kishe sallë dhe kur ligji të ndalonte të bëje gjyqin jashtë sistemit audio, jam shumë 

dakord, ka logjikë ajo dhe është justifikim; por nuk është e vërtetë, ligji nuk të urdhëron 

që të mos e bësh. Atëherë, në qoftë se do doje t’i balancoje të dyja, transparencën dhe 

standardet, cilën do rrezikoje; cilën do cedoje? Duhet të zgjidhje njërën nga këto të dyja. 

Ju si gjyqtar si e vlerësoni, cila është më e rëndësishme? 

 

{...}: E vështirë të zgjedhësh cila është më e rëndësishme. Sidomos të imagjinosh 

të bësh gjykimin me palë kundërshtare në zyrat që ne kemi... 

 

Brunilda Kadi: Mund të krijosh prioritete. Për shembull çështjet me palë 

kundërshtare i lë. Por mund të bësh çështje të tjera të cilat nuk kanë të njëjtën ndjeshmëri 

nga palët apo rëndësi e çështjes. 
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{...}: Ndoshta do cedoja nga pikëpamja e standardit të zyrës, por me ato zyra që 

kemi... 

 

Brunilda Kadi: Transparenca me respektimin e standardeve. Më lejo të të jap një 

shembull. Nëse do ishte një kërkesë që është për shembull “Sigurim padie”. Ju nuk keni 

salla në mënyrë absolute. Nuk do ta gjykoni atë çështje? Ç’i duhet palës transparenca, -

kjo që thoni ju. Prezumohet që gjyqtari ka transparencë edhe kur e bën çështjen në zyrë. 

Në qoftë se ai nuk realizon të drejtën e tij, çfarë vlere ka pastaj transparenca? 

 

{...}: Do ta zhvilloja sigurimin e padisë edhe në zyrë, por më kuptoni që zyrat që 

kemi në dispozicion janë jashtë çdo lloj standardi për të qenë zyra dhe jo më salla 

gjykimi. Do ta zhvilloja sepse ka 5 ditshin. 

 

Brunilda Kadi: E kuptoj por vetëm që ne të gjithë këtu jetojmë. E njohim shumë 

mirë njëri-tjetrin dhe ambientet ku punojmë por me thënë të drejtën Gjykata e Korçës, ku 

dhe ju ushtroni funksionin tuaj, futet tek një nga gjykatat më të mira që ka Shqipëria sot. 

Kështu që ju duhet t’i mirëkuptoni kolegët tuaj që mbase gjykojnë në ambiente jo edhe aq 

të mira sa i keni juve. Megjithëse ju s’i quani të mira. 

 

{...}: Flasim për të zhvilluar gjykimin në një zyrë dy me dy, e nderuar. Imagjinoni 

solemnitetin në një sallë dy me dy, prezencën, afërsinë e palëve, etj. Nga e keqja do ta 

bëja për të respektuar në rastet e veçanta në masat e sigurimit të padisë 5 ditë që 

parashikon ligji në mënyrë taksative dhe pasojat që mund të vinin nga moszhvillimi. Por 

nuk mendoj që kjo duhet të jetë zgjidhja për të arritur standardin. Nuk mendoj që duhet të 

jetë kjo. Ne cedojmë jo vetëm nga pikëpamja e transparencës që është shumë e 

rëndësishme me lejimin e zhvillimit në zyrë të proceseve gjyqësore, cedojmë nga të gjitha 

parametrat e tjera, paanshmëria, solemniteti. 

 

Brikena Ukperaj: Sot sa salla keni? 
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{...}: Një. 

 

Brikena Ukperaj: Po si mundeni tre gjyqtarë të gjykoni brenda 30 ditëve. 

 

{...}: Katër jemi. 

 

Brikena Ukperaj: Nuk jeni katër sepse një gjyqtar e keni të komanduar në 

Gjykatën e Lartë. Në fakt sipas dekretit e keni katër organikën, por në fakt organikën e 

keni tre. A jeni tre gjyqtarë sot? 

 

{...}: Jemi katër me gjithë mua. 

 

Brikena Ukperaj: Atëherë e ngatërroj.  

Katër jeni juve? Atëherë, qenkeni më shumë. Qenkeni katër gjyqtarë. Si mundeni 

me një sallë gjykimi t’i bëni brenda 30 ditëve? 

 

{...}: Ka rënë ngarkesa, e para.  

Arsyeja kryesore është që ka rënë ngarkesa ndjeshëm. 

Prandaj po ju thosha ç’ndodh kur nuk ka ngarkesën që ka pasur në 2013-2016, 

2019 me sot që ka rënë ky faktor? Megjithëse pengesa e sallës është dhe ne i zhvillojmë 

për 29 ditë. Sigurisht ngarkesa ka rënë në mënyrë të ndjeshme.  

 

Brunilda Kadi: Ka rënë ngarkesa në total? Jo se jeni 4 gjyqtarë? 

 

{...}: Ka rënë ngarkesa. Edhe 4 gjyqtarë patjetër. 

 

Brunilda Kadi: Katër gjyqtarë, po  një sallë keni ju. 

Matematikisht njësoj është. 
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{...}: Katër gjyqtarë kanë mundësi planifikimi të kalendarit gjithsecili. Sigurisht 

salla një ngelet.  

 

Brunilda Kadi: Në këtë rast është e njëjta situatë, thjesht ka rënë ngarkesa në 

total. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, nëse nuk keni gjë tjetër, të lutem mund të na prisni 

përjashta derisa Këshilli të mbarojë diskutimet mbi këtë projektraport, për të filluar më 

pas tek projektraporti tjetër. 

 

(Largohet nga salla gjyqtari {...}.)  

 

Naureda Llagami: Atëherë, kemi një propozim nga relatorja, e cila i qëndron 

raportit të saj, përveç pikës ku bëhet fjalë për pjesëmarrjen e gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtari për 

marrëdhëniet me publikun në gjykata”, ku nga vlerësimi 3, t’i shtohen edhe 2 pikë.   

 Ndonjë sugjerim tjetër kemi? 

 T’i fillojmë me radhë? 

 Fillojmë njëherë me sugjerimin dhe me diskutimet që kemi mbi propozimin e 

relatores dhe më pas secili nga anëtarët të vazhdojë me propozimet e tij.   

Po, zoti Muharremaj!  

  

   Erjon Muharremaj: Në fakt unë nuk kisha diskutime në lidhje me sugjerimin 

që bëri zonja Kadi sepse unë e shpreha qëndrimin tim që jam pro propozimit të saj. Unë 

doja të shtroja për diskutim një çështje në lidhje me qëndrimin e nëntreguesit “Qartësia, 

konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit” sepse duket që kemi dy qëndrime të ndryshme 

me zonjës Kadi, për periudhën 2013-2016 për të cilën e ka hartuar ajo raportin dhe për 

periudhën 2019 që e kam hartuar unë, në lidhje me atë që Metodologjia e ka përcaktuar si 

aftësitë e gjyqtarit që lidhen me qartësinë, saktësinë, dhe lehtësinë e leximit dhe 

kuptueshmërinë e vendimit gjyqësor, ku vlerësohet përdorimi i thjeshtë dhe i 
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drejtpërdrejtë i gjuhës, aftësia për të shprehur qartë dhe me sa më pak fjalë mendimin, 

zbatimin e rregullave gramatikore dhe të sintaksës, përzgjedhjen e gjuhës dhe përdorimin 

e të gjithë shkronjave të alfabetit, ndërtimin e qartë të fjalive, renditjen në rend logjik të 

fjalive dhe të paragrafëve dhe përdorimin në mënyrë korrektë të termave teknikë.  

Nga sa kam parë unë nuk kam vërejtur ndonjë dallim në vendimet e dhëna nga 

gjyqtari gjatë periudhës 2013-2016 me atë të 2019. 

Qëndrimi im si relator për projektraportin e vlerësimit të 2019 është që gjyqtari 

nuk shfaq aftësitë maksimale në këtë drejtim dhe për këtë ju kam përcjellë edhe 

nëpërmjet mjeteve elektronike vendimet e skanuara sepse në vlerësimin tim gjyqtari nuk 

shfaq aftësi maksimale për këtë nëntregues. Tani, ndoshta është rasti që të unifikojmë 

qëndrimin si Këshill, që të ruajmë të njëjtin standard sepse për të njëjtin aspekt, në 

vlerësimet e mëparshme, janë ulur pikë. Në qoftë se vlerësoni që ky nuk është aspekt i 

rëndësishëm, të di edhe unë të reflektoj tek propozimi që kam bërë tek 2019-ta.    

...në mënyrë masive tek të gjithë, përfshirë vendimet e përzgjedhura nga vetë 

gjyqtari, pra përveç atyre që janë përzgjedhur me short, edhe ato që ka sjellë vetë gjyqtari 

për vlerësim. Një ndër to që e skanova dhe jua dërgova, është vendim i përzgjedhur nga 

vetë gjyqtari. 

Ky është qëndrimi im. Por nëse Këshilli mendon ndryshe, të unifikojmë praktikën 

që të mos mbajmë dy standarde të ndryshme. Ky është meraku që kam unë. 

 

Alban Toro: Kemi pasur raste kur për shembull vendimi s’ka pasur kryefjalë dhe 

fillonte me kallëzues, dhe gabime gramatikore dhe s’i keni marrë në konsideratë. 

 

Erjon Muharremaj: Në ndonjë rast të veçantë pa diskutim që ndodh, se edhe 

ngarkesa që kanë gjyqtarët është e pamundur të tregojnë kujdesin maksimal. Puna është 

që përjashtimi është përdorimi ndonjëherë reflektimi i këtyre rregullave. Ndërsa rregulli 

në vendimet e gjyqtarit, të paktën në vlerësimin tim, është që ai nuk i respekton. Në qoftë 

se do të ishte e kundërta, patjetër që është e kuptueshme që gjyqtarët s’mund të shikojnë 

gjithçka tek vendimet, por nuk është kjo situata. 
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Brunilda Kadi: Kam të njëjtin shqetësim me zotin Muharremaj dhe duke qenë se 

për shkak të radhës është projektraporti që kam propozuar unë dhe i takon edhe atij të 

fliste, por të njëjtën gjë do bëja edhe unë kur të vinte projektraporti tjetër, sepse nga 

përshkrimi i këtij treguesi, pothuajse është identik, vetëm që nga ana ime është vlerësuar 

maksimalisht, ndërsa nga ana e zotit Muharremaj është ulur një nivel dhe me sa e kemi 

konkluduar dhe konsultuar si Komision, ajo që ngelet tek projektraporti tjetër është të 

ulen pikët për mospërdorimin e të gjithë karaktereve të gjuhës shqipe.  

Nëse Këshilli do mbajë një standard tek projektraporti që do votohet tani, mendoj 

që duhet të mbahet i njëjti... pra nëse ulen këtu pikët, i bie që pikët duhet të jenë identike 

sepse bëhet fjalë për të njëjtin gjyqtar dhe ai ka të njëjtin standard.  

Unë nuk do propozoj asnjë gjë sepse nuk mund të shpreh mendimin se sa e 

rëndësishme është mospërdorimi i të gjitha karaktereve të gjuhës shqipe për të dalluar dy 

gjyqtarë, dhe siç jemi tani dëshmitarë që janë ndarë me shumë pak pikë me njëri-tjetrin, 

dhe nëse mund të sillte fati që këta dy kandidatë të ndahen ndërmjet njëri-tjetrit vetëm me 

këtë tregues, nuk e di pastaj sa objektive, aq sa mund të jetë, që dikush të promovohet apo 

të shkojë (duke qenë se bëhet fjalë për kandidat në Gjykatën e Lartë) apo mos të shkojë 

në Gjykatën e Lartë sepse përdor apo s’përdor shkronjat.  

Unë nuk do jap mendim sepse sinqerisht dua ta deklaroj këtë gjë se është fakt, 

vendimet e mia si gjyqtare janë publike dhe unë me thënë të drejtën nuk i kam përdorur 

dhe e di që është gabim, por kjo le t’iu takojë të tjerëve që ta vlerësojnë, në qoftë se është 

vetëm kjo.  

Dua të them diçka në parantezë në lidhje me atë që kam vlerësuar unë, gjyqtarët e 

tjerë të cilët nuk e kanë përdorur këtë (nuk po përmend emrin, por është një nga 

gjyqtaret), unë kam votuar për t’iu ulur sepse kam pasur mendimin që ka edhe probleme 

të tjera në qartësi, koncizitet, që ka të bëjë për shembull, me sa e mbaj mend, që gjyqtari 

ose gjyqtarja vendoste dispozitat në bllok në vendim apo dëshmitë apo transkriptet, që ia 

hiqnin koncizitetin vendimit. Pra kanë qenë disa aspekte, jo vetëm germat. Megjithatë le 

ta vendosë Këshilli me shumicë se si do vlerësohet, duke votuar secilin nga variantet.  

Këtë mendim kisha, pra kisha të njëjtin shqetësim si ju, pra që të ketë një 

standard. 
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Naureda Llagami: Meraku që kam unë, flas për votën time, tek një nga gjyqtarët 

që kemi ngritur, o Dritani, o Fatmira dhe e kemi thënë në mënyrë eksplicite për “ë”-të 

dhe për “ç”-të, ne kemi qenë në pakicë dhe gjyqtares nuk iu shtuan pikët. Ka qenë vetëm 

për “ë”-të. Bile unë e kam bërë deklaratë këtu dhe duke qenë se edhe unë “ë”-në nuk e 

kam ‘partizan’, nuk do doja sepse e mendova si për veten time. Por kam përshtypjen që 

Këshilli ka marrë një vendimmarrje për atë dhe vendimmarrja ka qenë që iu refuzua 2 

pikshi pikërisht për këtë gjë. Tashmë jemi në një situatë që i kemi të gjithë në një garë 

dhe nuk mundemi sot kur në fillim të lojës t’i kemi vlerësuar ndryshe dhe pastaj kalojmë 

tek loja tjetër. Edhe në sytë e publikut mund të diskutohet pse ndryshuan rregullat e lojës. 

Këtë e kam me merak, pasi duke qenë se kam qenë pjesë e votimit kundër, pra të mos 

merreshin parasysh, por nga ju është diskutuar ky fakt.  

Në rregullat e lojës nuk mund të ndryshojmë mendim sepse rregullat e lojës janë 

ato që vihen në fillim dhe ky pastaj është një cenim shumë i madh për ne.  

  

Brunilda Kadi: Rregullat e lojës ne i kemi vënë. 

 

Naureda Llagami: I kemi vënë edhe mënyrën se si i kemi zbatuar rregullat. Në 

qoftë se tek njëri nuk i japim 2 pikë për “ë”-të dhe “ç”-të, nuk mundemi të reflektojmë 

pas 10 kandidatëve që kemi vlerësuar dhe ndoshta edhe ia kemi ulur atë 2 pikshin (se tani 

nuk i mbaj mend por tek ai rast kam qenë partizane), të ndryshojmë dhe të themi jo, këtu 

tani ne ndryshojmë se kështu e mendojmë me. Këtë e kam me merak dhe do doja që të 

reflektonim të gjithë.   

Brunilda Kadi: Nisur nga ajo që sapo tha Kryetarja në cilësinë e anëtares, që të 

mos jetë perceptuar gabim ajo që thashë unë, thashë që tek gjyqtarja që ka ndodhur kjo 

gjë, unë personalisht kam votuar që mos t’i jepen pikët, jo sepse i mungonin “ë”-të dhe 

“ç”-të, por edhe se kishte gjëra të tjera.  

Në rastin konkret, duke qenë se për mua gjyqtari është konciz, është i qartë, është 

i thjeshtë, por nuk përdor “ë”-të dhe “ç”-të, për mua nuk mund të jetë kusht dhe përderisa 

i kam propozuar, e kam vendosur vlerësimin tim që nuk duhet t’i ulen 3 pikë vetëm për 
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“ë”-të dhe “ç”-të. Nëse do kishte edhe gjëra të tjera, pastaj është vlerësimi im. Por nëse 

Këshilli do vendosë me votë tani një standard, që vetëm për “ë”-të dhe “ç”-të do ulen 3 

pikë, unë në vijim pastaj do mbaj qëndrimin e Këshillit siç ka ndodhur edhe në një rast 

tjetër kur jemi marrë me numrin mesatar të seancave, ku vendosëm një standard nga ai 

moment e tutje. Që të jemi të qartë me atë që kam arsyetuar unë. Nuk mund të marrim 

përsipër të arsyetojmë arsyetimin e të tjerëve. Gjithkush ka mendimin e tij. 

 

(Zoti Hallunaj merr fjalën pa mikrofon.) 

 

Naureda Llagami: Ky ka qenë zhvillimi i diskutimit. A do kemi një lloj diference 

midis këtij dhe atij, meqenëse është futur në Metodologji? Unë jam pro idesë, por për hir 

të standardit duhet të jemi shumë të kujdesshëm. 

 

Brunilda Kadi: Gjithsekush mban standardin e vet dhe të jetë në rregull me veten 

e vet, jo për publikun. Unë s’jam dakord që ne flasim këtu për publikun.  

 

(Anëtarët flasin njëherësh pa mikrofona.)   

 

 Brunilda Kadi: Standardi është i rëndësishëm sepse e ke detyrim ligjor. Jo që të 

dëgjojë publiku. Pra ne nuk flasim që të na dëgjojë publiku. Ne flasim këtu atë që 

mendojmë. Unë respektoj ligjin sepse e kam detyrim, jo që të më dëgjojë publiku. Pastaj 

të më dëgjojë edhe publiku. Kështu që mos t’i ngatërrojmë gjërat.  

 Gjithsekush jep mendimin e tij. Mos të ngatërrojmë pozicionin e Kryetarit me të 

anëtarit. Gjithsekush ka mendimin e vet. Unë fola për standardin që kam mbajtur unë tek 

të gjithë dhe orientoj anëtarët që të bëjnë mirë të shikojnë me kujdes vendimet se mund të 

kenë votuar për ndonjë që s’ka përdorur “ë”-të dhe “ç”-të dhe nuk e kanë parë për 

shembull. Thjesht që të jeni në standard me veten tuaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Nga vlerësimet e kryera deri tani, zoti {...} është gjyqtari që 

nuk i përdor në mënyrë konsistente “ë”-të dhe “ç”-të. Nuk ka në asnjë vendim të përdorur 
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“ë”-të dhe “ç”-të, me përjashtim të rasteve kur merr fragmente të caktuara të ligjit dhe i 

inkorporon në vendim, ku dukshëm duket “ë”-ja dhe “ç”-ja që është përcaktuar. 

 Ka pasur raste që edhe ka ndodhur në vendime që nuk kanë munguar “ë”-të dhe 

“ç”-të, por kanë qenë në minorancë, ndoshta nga e shkruara e përdorimit të “ë”-së dhe 

“ç”-së, por nuk ishte në atë shkallë që mund të çonte në dëmtimin ose në penalizimin për 

uljen e shkallës së aftësisë për qartësinë e vendimit. Përdorimi konsistent i shkronjave të 

gjuhës shqipe “ë” dhe “ç” është një nga aspektet mbi të cilat vlerësohet qartësia. Sigurisht 

që prania e vetme e tyre, janë apo s’janë, ndoshta mund të mos jetë një tregues që mund 

ta penalizojë në qartëzi por ajo që më bën përshtypje tek zoti {...} është që vendimet janë 

relativisht të shkurtra, Një gjyqtar që ndoshta shkruan një vendim të gjatë dhe nuk i 

përdor, ndoshta duhet të jetë i justifikuar që do shumë kohë për ta shkruar vendimin. 

Prodhimi i ndoshta kaq shumë vendimeve mundet ta tolerojë në pjesën që nuk është 

përdorur “ë”-ja dhe “ç”-ja. Këtu është e dukshme. 

 Marrë parasysh nga qëndrimi që kemi mbajtur për gjyqtaren tjetër, zonjën {...}, 

nuk ka qenë në këtë shkallë. Nuk është se vendimi s’kishte fare-fare. Në shumicën e 

vendimit nuk kishte “ë” dhe “ç”, ndërsa këtu nuk ka fare “ë” dhe “ç”. 

 Marrë parasysh nga qëndrimi që kemi mbajtur, marrë parasysh nga paraqitja 

grafike e vendimeve, përdorimi i shkronjave të alfabetit, mendoj që ndoshta duhet të mos 

jemi në vlerësimin maksimal sepse edhe gjyqtarët duhet të motivohen që kur të nxjerrin 

një dokument zyrtar, siç është vendimi gjyqësor, duhet të jenë me të gjitha karakteristikat 

e gjuhës shqipe. Ne sot të gjithë jemi shumë të qartë që ndoshta në e-maile me njëri-

tjetrin shkruajmë pa “ë” dhe pa “ç”, por kur përpilojmë ndonjë shkresë për ndonjë 

institucion, i kemi të gjitha karakteristikat e gjuhës shqipe, pra kujdesemi që të jenë.  

 Ajo që më shqetëson është që duhet ta shikojmë vlerësimin ndoshta të shkëputur 

nga pjesa... ne tani kemi dy procedura: promovim dhe vlerësim dhe lidhen ndoshta me 

njëri-tjetrin dhe mund të ndodhë që një gjyqtar (rastin që tha zonja Kadi) mund të 

“digjet” për këtë pjesë, pra të renditet i dyti pikërisht për këtë fragment, por duhet të 

vendosim disa parime, ndoshta edhe nëpërmjet vlerësimit, për punën e gjyqtarëve në të 

ardhmen. 
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   Ndoshta edhe unë nuk i kam përdorur dikur “ë”-të dhe “ç”-të, por sot jam 

mësuar që duhet t’i përdor “ë”-të dhe “ç”-të në mënyrë konsistente. Prandaj unë jam 

dakord me propozimin e zotit Muharremaj që në këtë rast mospërdorimi në mënyrë 

konsistente në të gjitha vendimet (qoftë në vitin 2013, qoftë në vitin 2019) të shkronjës 

“ë” dhe “ç”, duhet të zbresë një nivel në vlerësimin maksimal të gjyqtarit. 

 

 Naureda Llagami: Po Marçela! 

  

 Marçela Shehu: Faleminderit Kryetare! 

 Së pari dua të evidentoj faktin që kam besim që asnjëri nga anëtarët nuk po 

përpiqet që të bëjë ndryshim të rregullave të lojës apo të standardeve të vendosura nga 

Këshilli. Secili po shpreh mendimin dhe opinionin e tij dhe të kuptuarit të treguesit të 

“Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit”, që në vlerësimin tim është një 

kriter ku vlerësimi i tyre bëhet në mënyrë individuale, por të para në tërësinë e të gjithë 

këtyre treguesve.  

 Gjyqtari {...} është e vërtetë që nuk përdor ë”-të dhe “ç”-të që unë në fakt i kam 

me shumë merak përdorimin e tyre personalisht, por kam vënë re që mungesa e 

përdorimit të ë”-ve dhe “ç”-ve nga ky gjyqtar, nuk cenon në mënyrë absolute 

kuptueshmërinë, qartësinë dhe koncizitetin e mënyrës së të shkruarit dhe të kuptuarit të 

vendimeve të këtij gjyqtari. Madje-madje unë do e cilësoja si një nga ata gjyqtarë që kemi 

vlerësuar deri tani, i cili kuptohet shumë mirë, është i qartë, është konciz, është i 

kuptueshëm jo vetëm për ne që jemi profesionistë të ligjit, por i kuptueshëm edhe për atë 

që ka lidhje me ligjin dhe të drejtën, kupton shumë mirë se çfarë shkruan, percepton dhe 

transmeton gjyqtari. 

 Kështu që unë vlerësoj që sa kohë mungesa e përdorimit të  ë”-ve dhe “ç”-ve nuk 

ndikon në thelbin e gjësë, në të mirën e madhe që është kuptueshmëria e vendimit, 

mendoj që gjyqtari nuk duhet të penalizohet për këtë gjë. Në këto kushte unë jam dakord 

me propozimin e relatores, duke theksuar se nuk ka asnjë ndryshim standardi nga një 

gjyqtar tjetër tek i cili është ngritur kjo problematikë, por që jam e bindur që nuk është 
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penalizuar vetëm për këtë shkak por edhe për elementë të tjerë të këtij treguesi që janë 

qartësia, fjalitë e gjata apo të shkurtra, kundrinori, kryefjala, kallëzuesi, etj.  

 

 Naureda Llagami: Tjetër diskutim? 

 Propozim ka Maksi. 

 

 Maksim Qoku: Në lidhje me kriterin e parë “Aftësitë profesionale”, pika A, 

nënpika b) “Aftësia për të interpretuar ligjin”, propozoj vlerësim maksimal, nga 20 në 25 

pikë. 

 Propozimi i dytë në kriterin  “Aftësitë profesionale”, pika B “Arsyetimi ligjor”, 

nënpika c) “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, propozoj vlerësimin maksimal 

25 pikë. 

 Propozimi i tretë ka të bëjë me kriterin e dytë “Aftësitë organizative”, pika A, 

nënpika ç) “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, kërkoj vlerësimin 

maksimal me 10 pikë. 

 

 Naureda Llagami: Propozim tjetër? 

  

 Marçela Shehu: Unë bashkohem tek propozimi i Maksit tek “Aftësitë 

profesionale” dhe konkretisht tek treguesi “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e 

çështjes” dhe tek treguesi “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”,  ku do të 

propozoja vlerësimin me 25 pikë për secilin nga këto dy kritere, bazuar në analizën e 

vendimeve që kanë qenë burim vlerësimi lidhur me këto kritere. 

 Unë mendoj që gjyqtari ka aftësi shumë të larta për të interpretuar ligjin, ka aftësi 

shumë të larta dhe një cilësi shumë të mirë të analizës dhe të argumentimit logjik. Nuk 

është se po kundërshtoj atë çka ka parashtruar relatorja, por siç të gjithë e kemi pranuar, 

me gjithë objektivitetin e mundshëm bazuar në cilin bëhet vlerësimi, këto kritere, 

sidomos pjesa e parë e kritereve që kanë lidhje me aftësitë profesionale, kanë disa 

elementë subjektivizmi por që nuk janë subjektivizëm i qëllimshëm, por janë nota 

subjektivizmi që varen nga mënyra se si secili i percepton dhe i koncepton këto tregues. 
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Kështu që lidhur më këto dy tregues unë bashkohem me propozimin e Maksit për të bërë 

vlerësimin maksimal me 25 pikë. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në votim propozimin e bërë nga Maksi dhe 

Marçela, “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, 20 pika ka propozuar 

relatorja, të dy kolegët propozojnë që të shkojë ky vlerësim në 25 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

 (5 vota pro dhe 6 vota kundër. Nuk miratohet propozimi.) 

  

Naureda Llagami: Më tej “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, nga 20 

pikë që propozon relatorja, në 25 pikë nga dy kolegët. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 
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Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(6 vota pro dhe 5 vota kundër. Miratohet propozimi.) 

   

Brunilda Kadi: Tek “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, - 

Erjon, ti propozon që të ulen këtu? Unë i qëndroj propozimit. Ka propozime të tjera? 

 

Erjon Muharremaj: Propozimi im është që në mosrespektim të këtyre rregullave, 

të ketë një nivel nën maksimalin, duke u pikëzuar me 12 pikë. 

Po, “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”. 

Maksim Qoku: Kundër.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Pro. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Kundër, pasi mospërdorimi i “ë”-ve dhe “ç”-ve nga gjyqtari në 

vendimet e tij nuk ka cenuar kuptueshmërinë, qartësinë dhe koncizitetin e vendimeve të tij. 

Erjon Muharremaj: Pro, për shkak se nuk është vetëm mangësia e përdorimit të të 

gjithë shkronjave të alfabetit shqip, por në vendime ndeshen edhe gabime drejtshkrimore 

edhe mospërdorimi i saktë i shenjave të pikëzimit, si dhe jo rrallë përdorimi i fjalive të 

gjata. 

Brikena Ukperaj: Pro propozimit të Erjonit. 

Medi Bici: Kundër propozimit të Erjonit sepse të njëjtin qëndrim kam mbajtur edhe 

për gjyqtarët e tjerë. 

Naureda Llagami: Pro propozimit të Erjonit sepse duhet të kemi një standard të 

njëtrajtshëm në vlerësimin e gjyqtarëve, pavarësisht se tek gjyqtarja {...}, Këshilli vendosi 

ndryshe opinionin. 

(6 vota pro dhe 5 vota kundër. Miratohet propozimi.) 
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Naureda Llagami: Pas propozimeve dhe votimeve, lidhur me treguesin e 

“Aftësive profesionale”, propozimi i relatores ishte 90, niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”, ndërkohë që nga ana e Këshillit u vlerësua me 92 pikë, niveli i 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Jemi dakord?  

Maksim Qoku: Kundër.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota e zotit Toro. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pjesërisht pro, përveç pikës c) dhe të pikës ku iu bë ulja me 3 pikë. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

(Diskutim nga disa anëtarë mbi votimin kundër në tërësi të kriterit lidhur me pikët e 

marra nga gjyqtari. Anëtarët janë pa mikrofona.) 

Brunilda Kadi: Thjesht, për të kuptuar, se mbase e kuptoj unë gabim. 

Mbasi është votuar nga Këshilli dhe kur i mbledhim, për çfarë nuk jemi dakord, me 

matematikën? Ndoshta e kam unë gabim. Ta zëmë se ky votimi që u bë tani do na dilte 5 

me 6, do votoni kundër matematikës ju tani?  

Medi Bici: S’isha dakord me pikët që u ulën. 

Brunilda Kadi: U votuan secili nga treguesit. Atë që po bëjmë ne tani këtu është 

mbledhje matematikore. 

Marçela Shehu: Secili merr përsipër të flasë për standardin e vet dhe në mënyrën e 

vet se si i shikon dhe i vlerëson gjërat. Zoti Medi i vlerësoi në këtë formë.  

Brunilda Kadi: Çfarë bëjmë ne në votimin në fund?  

Medi Bici: Do bëj pakicë. 

(Diskutim nga anëtarët pa mikrofona.) 
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Brunilda Kadi: Këtu anëtarët votuan për tregues të ndryshëm, ndryshe dhe në qoftë 

se të gjithë do votojmë ‘pjesërisht kundër’ ose ‘kundër’, mund të bashkohen dhe dalin më 

shumë sesa 5. 

Alban Toro: Bruna, ai votimi në total ka disa indikatorë, që si unë apo Mediu, apo 

dikush tjetër ka votuar ‘pro’ apo ‘kundër’. 

Brunilda Kadi: Po tani çfarë votove që thua jam ‘kundër’? 

Nëse kjo del 5 me 6 këtu, çfarë ndodh? 

Alban Toro: Do të thotë që jam dakord vetëm për atë pjesë që.. 

Brunilda Kadi: E the një herë që ishe ‘kundër’. 

Alban Toro: Do e them për së dyti sepse është akti në total. 

Brunilda Kadi: Në fakt në total është ajo që vendosëm. 

Alban Toro: Pjesërisht pra sepse nuk jam për atë vlerësim. 

Medi Bici: Unë jam për notën 10. 

Brunilda Kadi: Ne votojmë 25 dhe 25, bëjnë 50; nuk bëjnë 50. 

(Diskutim nga anëtarët pa mikrofona.) 

 Unë e thashë një rast, sepse këtu anëtarët votuan në mënyra të ndryshme dhe po të 

mbledhim shumicën e atyre që votuan ‘kundër’, janë më shumë se sa 6. U votua për tregues 

të ndryshëm. Në një vend ku votove ‘kundër’ Alban, unë votova ‘pro’. 

 Alban Toro: Nuk do votoj si ju. 

 Brunilda Kadi: Nuk është çështje opinioni Alban, është çështje matematike. Si 

mund të votosh një akt ‘kundër’ kur kaq plus kaq bëjnë aq? Këtë votojmë ne në fund. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek kriteri “Aftësitë organizative të gjyqtarit”.  

 I vetmi propozim është pika ç, që ka të bëjë me “Rendimenti i përfundimit të 

çështjeve gjyqësore” – nga 6 pikë në 10 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota e zotit Toro. 
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Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Nuk dëgjohet vota e zonjës Shehu. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 

Lidhur me “Aftësitë organizative të gjyqtarit” propozimi i relatores është 95 pikë, 

niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Kundër.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota e zotit Toro. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Nuk dëgjohet vota e zonjës Shehu. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Dakord, përveç pikës ç). 

Naureda Llagami: Dakord. 

Shkojmë tek kriteri tjetër që ka të bëjë me “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave 

profesionale”, propozimi i relatores është 100 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Kalojmë tek “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”. Propozimi i 

relatores është që nga 3 pikë tek “Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale 

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

publikun të gjykatave”, t’i shtohen 2 pikë, pra të shkojë në 5 pikë. Jemi dakord. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet propozimi i relatores.) 

Atëherë, në total 93 pikë dhe niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Atëherë në total, niveli i vlerësimit të gjyqtarit është “Shkëlqyeshëm” dhe pikët 

për të katër kriteret e vlerësimit janë 380 pikë. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Duke qenë se votimi ynë është ose ‘pro’ ose ‘kundër’ dhe e 

pamundur ‘pjesërisht kundër apo pro’, jam kundër.   

Brunilda Kadi: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro, përveç atyre që thashë më parë. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – "Shkëlqyeshëm".  

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 bëjnë një pushim të shkurtër, për të vijuar më pas me pikën e katërt të 

rendit të ditës. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 12.05.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, relator z. Erjon Muharremaj.  

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 16:00. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

4.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. {...}, magjistrat. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019”, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

(Hyn në sallën e mbledhjes magjistrati {...}.) 

 

 Naureda Llagami: Fillojmë pa humbur kohë lidhur me relatimin nga ana e 

relatorit të projektraportit për vitin 2019 ndaj magjistratit {...}.  

  

 Erjon Muharremaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

 Unë do të ndalem në mënyrë specifike vetëm tek ata tregues për të cilët gjyqtari 

ka paraqitur kundërshtime, me të cilat juve jeni njohur tashmë.  

 Duke filluar me treguesin e parë “Njohuritë ligjore” - “Aftësia për të identifikuar 

natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, është propozuar që 

është e nivelit “shumë të lartë”, duke u propozuar pikëzimi prej 25 pikësh. 
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Në lidhje me “Aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, 

propozimi është për t’u vlerësuar me 20 pikë, aftësitë “mbi mesatare”, për të cilat gjyqtari 

ka paraqitur kundërshtime.  

Në projektraportin e vlerësimit, lidhur me këtë tregues, nuk propozohet 

maksimumi për shkak se nga të dhënat e analizuara, ka rezultuar se përgjithësisht në 

vendimet e vëzhguara, normat ligjore referohen dhe zbatohen drejtpërdrejt mbi faktet e 

çështjes. Në disa raste, kur është vlerësuar e nevojshme, normat ligjore janë shoqëruar 

edhe me interpretim teorik të kuptimit të tyre, interpretim i cili është verifikuar më pas në 

rrethanat konkrete të çështjes në funksion të konkluzionit të gjyqtarit për zgjidhjen e 

çështjes. Por sa i përket normave procedurale, evidentohet se në vendimet e analizuara, 

gjyqtari vetëm i citon ato pa bërë interpretim të tyre.  

Referuar Metodologjisë së pikëzimit, pikëzimi për këtë tregues përcaktohet se për 

të pikëzuar aftësinë e gjyqtarit për të interpretuar ligjin, vlerësuesi përqendrohet në 

dokumentet ligjore të dorëzuara nga gjyqtari, formularin e vetëvlerësimit si dhe në aktet e 

dosjeve të përzgjedhura me short, në të cilat vlerësohet aftësia e gjyqtarit për të 

interpretuar ligjin e identifikuar dhe arsyetimi i tij për mënyrën e zbatimit të ligjit mbi 

faktet objekt gjykimi. Vetëm referimi formal i ligjit, i pashoqëruar me analizën e 

dispozitave të raportit midis tyre dhe të zbatimit mbi rrethanat e faktit, sipas rastit mund 

të jetë një tregues i një mungese të aftësive për të interpretuar ligjin. Në tërësi, në 

vendimet përfundimtare të analizuara, gjyqtari, kur është vlerësuar e nevojshme, ka 

interpretuar dispozita të akteve ligjore dhe nënligjore me natyrë materiale, por në asnjë 

rast nuk referohet në jurisprudencën e Gjykatës së Lartë apo në praktikën gjyqësore të 

Gjykatës Kushtetuese. Në raste të tjera, dispozitat referohen dhe zbatohen drejtpërdrejt 

mbi faktet e çështjes, pa u shoqëruar me interpretim të pavarur të tyre. 

Për këto arsye, duke pasur parasysh edhe natyrën e çështjeve, edhe pas 

kundërshtimeve të gjyqtarit, i qëndroj propozimit të bërë në projektraportin e vlerësimit 

lidhur me këtë tregues, duke i vlerësuar aftësitë e tij mbi mesataren dhe duke u pikëzuar 

me 20 pikë.  

Në lidhje me “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit”, besoj që 

kjo çështje tashmë u ezaurua dhe nuk ka nevojë që të ndalem sërish në të. Nuk është 
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vetëm çështje e mospërdorimit të gjithë shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe “ë” dhe 

“ç”, por ndeshen edhe gabime drejtshkrimore, mospërdorim i saktë të shenjave të 

pikësimit, konkretisht të presjeve. 

Gjyqtari përdor fjali me gjatësi mesatare, duke shprehur mendimin në mënyrë të 

qartë dhe të kuptueshme, duke organizuar fjalitë në rrjedhë logjike me njëra-tjetrën si dhe 

paragrafët e vendimit me njëri-tjetrin. Por evidentohet se jo rrallë përdor edhe fjali të 

gjata me qëllim që të mos ndërpresë mendimin e tij. 

Edhe pas njohjes me pretendimet e gjyqtarit, i qëndroj propozimit të bërë në 

projektraportin e vlerësimit lidhur me këtë tregues duke e pikëzuar me 12 pikë.  

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

është propozuar që aftësitë të konsiderohen si “mbi mesataren”, duke u pikëzuar me 20 

pikë.  

Lidhur me këtë tregues, gjyqtari është dakord me analizën e bërë në projektraport 

sa i përket vlerësimit, por kundërshton vetëm nivelin e tij, duke kërkuar pikëzimin në 

nivelin maksimal në shkallën “shumë të lartë” dhe të pikëzohet me 25 pikë. 

Lidhur me këtë tregues, nga ana ime në cilësinë e relatorit është propozuar niveli 

“mbi mesatarin” për shkak se përgjithësisht në vendimet e analizuara ligji material dhe 

dispozitat procedurale referohen dhe zbatohen drejtpërdrejt mbi faktet e çështjes duke u 

lidhur menjëherë me konkluzionin e arritur por pa u ndalur në interpretimin e ligjit dhe 

integrimin e tij me argumentet e gjyqtarit mbi faktet e çështjes. Në tërësi, referuar të 

dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka 

aftësi të mira në treguesin cilësia e analizës dhe argumentit logjik, aftësi të cilat 

reflektohen në mënyrë më të plotë në disa prej vendimeve të analizuara që i kam 

përmendur edhe nominalisht. Por vërehet që nuk reflekton të njëjtën shkallë kujdesi për 

pasurimin e saj edhe me elementë cilësorë. Prandaj i qëndroj propozimit të bërë edhe pas 

kundërshtimeve të gjyqtarit, duke propozuar që ky tregues të vlerësohet me 20 pikë. 

Në total, për kriterin e parë të “Aftësive profesionale të gjyqtarit” propozohet një 

nivel i vlerësimit “Shumë mirë”, duke u pikëzuar me 87 pikë. 
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Sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtarit”, në lidhje me “Respektimin e 

afateve ligjore”, në projektraportin e vlerësimit, lidhur me këtë tregues propozohet që 

gjyqtari të vlerësohet në nivelin nga 31%-41%, duke e pikëzuar me 6 pikë.  

Sipas të dhënave të pasqyruara në Raportin Analitik, rezulton se nga 10 çështje 

për të cilat ligji parashikon afat gjykimi, 8 prej tyre janë shqyrtuar në tejkalim të këtij 

afati. Referuar raportit të çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tejkalim të afatit 

ligjor (8 çështje), me numrin total të çështjeve të gjykuara për të cilat ligji parashikon afat 

gjykimi (10 çështje), gjyqtari rezulton që të ketë gjykuar 80% të çështjeve jashtë afatit 

ligjor. 

Duke iu referuar tabelave me të dhëna statistikore, për 8 çështjet e shqyrtuara 

jashtë afatit ligjor, rezulton se për 7 prej tyre me objekt “kundërshtim veprimesh 

përmbarimore”, afati ligjor është tejkaluar nga 27 ditë, deri në 85 ditë. Në çështjet me 

objekt “Sigurim padie”, nga 3 çështje, vetëm një prej tyre është gjykuar jashtë afatit ligjor 

pesëditor, duke u tejkaluar ky afat me 101 ditë. 

Duke pasur parasysh këto të dhëna që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, numrin 

e çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit, në raport me numrin e çështjeve për të cilat ligji 

parashikon afat ligjor gjykimi, si dhe volumit të çështjeve të shqyrtuara nga gjyqtari, në 

cilësinë e relatorit, kam propozuar vlerësimin e gjyqtarit në një nivel më të lartë pikëzimi 

sesa ai që realisht rezulton nga përqindja matematikore, pra duke mos bërë një vlerësim 

automatik dhe mekanik të përqindjes së çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit, pavarësisht 

se përqindja e çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit ligjor rezulton më e lartë se 40%. Pra 

kam propozuar vlerësimin në një nivel më të lartë. 

Lidhur me kundërshtimin e gjyqtarit për mospërfshirjen e një prej çështjeve të 

shqyrtuara jashtë afatit ligjor me arsyetimin se është disponuar me vendim kthimi i 

kërkesës dhe akteve kërkuesit pasi nuk ka plotësuar të metat procedurale të kërkesës 

brenda afatit të caktuar nga gjykata dhe bazuar në nenin 154/a, paragrafi 4 i Kodit të 

Procedurës Civile, quhet sikur nuk është paraqitur fare për gjykim.  

Në vlerësimin tim si relator, ky kundërshtim është i pabazuar pasi afati ligjor i 

përcaktuar për shqyrtimin e kërkesave me objekt sigurim padie nuk lidhet me disponimin 

e gjykatës dhe gjyqtari vet në fjalën e tij kur diskutoi për vlerësimin e periudhës 2013-
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2016 iu referua ai vet nenit 202 të Kodit të Procedurës Civile i cili parashikon se me 

kërkesën e paditësit, gjykata brenda 5 ditëve lejon marrjen e masave për sigurimin e 

padisë. Të gjitha parashtrimet e tjera të gjyqtarit lidhur me ngarkesën e lartë në punë në 

këtë periudhë kohore, viti 2019, apo qenia në dispozicion e vetëm një salle gjykimi në të 

cilën duhet të planifikohen për gjykim të gjitha çështjet, janë marrë parasysh nga ana ime 

në projektraport pasi për këto arsye kam propozuar edhe vlerësimin në një kategori më të 

lartë.  

Përfundimisht i qëndroj propozimit të bërë në projektraport që ky tregues të 

pikëzohet me 6 pikë. 

Në lidhje me “Plotësimin e standardeve minimale kohore”, kam propozuar që 

gjyqtari i ka maksimale aftësitë në këtë drejtim dhe kam propozuar që të pikëzohet me 5 

pikë. 

Në lidhje me “Kohën mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, në projektraportin e 

vlerësimit, lidhur me këtë tregues, propozohet që të pikëzohet me 2 pikë për shkak se 

referuar të dhënave që rezultojnë nga analiza e integruar e burimeve të vlerësimit si dhe 

krahasimit të kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje për të tre kategoritë, me afatin 

87-ditor të pranuar si standard minimal për një gjykim administrativ, rezulton se koha 

mesatare që i dedikohet çdo çështjeje është më e gjatë se ky afat për shumicën e 

kategorive të çështjeve, pra për dy kategori nga tre. 

Lidhur me këtë tregues, gjyqtari ka kundërshtuar duke parashtruar se nuk janë 

marrë parasysh pengesat objektive që nuk varen nga vullneti i gjyqtarit që kanë sjellë si 

pasojë që një pjesë e çështjeve të gjykohen mbi kohën mesatare, siç janë ngarkesa e lartë 

në punë, qenia në dispozicion e vetëm një salle gjykimi, qenia e vetëm dy gjyqtarëve në 

organikën e gjykatës, nga katër gjyqtarë që duhet të ishin, dhe kompleksiteti i çështjeve.  

Gjyqtari shprehet që “jo në pak raste kam pasur për gjykim çështje me shumë palë 

ndërgjyqëse dhe njoftimi i të cilave në disa raste është bërë me shpallje të aktnjoftimit”. 

Duke marrë parasysh faktorët që kanë ndikuar në kohëzgjatjen e çështjeve, për 

pasojë edhe në kohën mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, referuar Metodologjisë së 

pikëzimit, të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, analizohen në mënyrë të 

integruar duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Në rastin konkret, 
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gjyqtari ka renditur një sërë shkaqesh që kanë ndikuar në kohën mesatare që i dedikohet 

çdo çështjeje, ndërkohë që referuar treguesit sasior të punës, rezulton se gjyqtari ka 

përballuar një ngarkesë pune më të lartë se sa standardi në fuqi, duke tejkaluar këtë me 

178%. 

Bazuar në të gjitha këto, vlerësoj se koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, 

rezulton më e gjatë se standardi për shumicën e kategorive të çështjeve për gjykimin 

administrativ, por ndërkohë gjyqtari ka përballuar një volum të lartë pune duke e 

tejkaluar treguesin sasior në fuqi me 178%, dhe për këtë arsye propozoj që krahasuar me 

projektraportin e vlerësimit, të vlerësohet një shkallë më lart, pra propozoj që gjyqtarit t’i 

shtohet edhe 1 pikë, duke u pikëzuar me 3 pikë. 

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

gjyqtari ka aftësitë maksimale dhe propozoj që të pikëzohet me 10 pikë.  

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

vlerësoj që gjyqtari aftësi maksimale dhe propozoj që të pikëzohet me 15 pikë. 

Në lidhje me “Aftësinë e gjyqtarit për të kryer procedura”, dhe me treguesin 

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

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

vlerësimit, lidhur me këtë tregues, është propozuar që gjyqtari të vlerësohet me 9 pikë, 

pasi rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore për çështjet e kategorisë “Me palë 

kundërshtare” është 3.57, për çështjet e kategorisë “Pa palë kundërshtare” është 1, si dhe 

për çështjet e kategorisë “Marrëdhënie pune” është 3.38. Për të gjitha kategoritë e 

çështjeve (duke përjashtuar ato pa palë ndërgjyqëse) numri mesatar i seancave gjyqësore 

është 3.56.  

Por, pasi u njoha me kundërshtimet lidhur me këtë tregues, duke pasur parasysh 

se gjykimet janë zhvilluar në kushtet e një ngarkese të lartë si dhe faktit që gjyqtari ka 

mbikëqyrur siç duhet dërgimin pa vonesë të njoftimeve, njoftimet janë të plota dhe të 

qarta për palët që u drejtohen, nuk konstatohet në asnjë rast mungesa e njoftimeve për 

palët në dosje dhe në çdo rast janë marrë masa efektive për të siguruar zhvillimin e 

seancave gjyqësore në kohë, propozoj që aftësia e gjyqtarit për këtë tregues të vlerësohet 
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një shkallë më lart, pra në nivelin “1-3 seanca” dhe kështu t’i shtohen atij 6 pikë, pra të 

vlerësohet me 15 pikë. 

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

procesit gjyqësor”, sipas projektraportit propozimi është bërë që të vlerësohet me 16 pikë, 

për shkak se në 5 dosjet e vëzhguara me palë kundërshtare, rezulton se seanca e parë për 

kryerjen e veprimeve përgatitore, sipas parashikimeve të nenit 25 të ligjit nr.49/2012, 

është zhvilluar brenda harkut kohor nga 1 deri në 2 ditë nga momenti i shortimit.  

Lidhur me këtë konstatim gjyqtari parashtroi se kjo çështje i është caktuar me 

short fillimisht një tjetër gjyqtari dhe jo atij vetë pas kryerjes së disa seancave nga 

gjyqtari paraardhës, me vendimin nr. 2343, datë 28.12.2018 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Korçë është vendosur përjashtimi i gjyqtarit nga gjykimi i kësaj 

çështjeje. Më pas rezulton se në datë 22.01.2019 kjo çështje i është caktuar zotit {...} si 

gjyqtar dhe nuk ka pasur short për shkak se ishte i vetmi gjyqtar tjetër që mund të 

shqyrtonte çështjen dhe prandaj mungon akti procedural i kalimit të çështjes me short 

zotit {...} si gjyqtar. Gjyqtari sqaron të gjitha arsyet dhe duke u njohur me kundërshtimet 

e zotit {...} dhe provat që ai ka paraqitur, duke pasur parasysh që gjyqtari ka kryer me 

efiçencë të gjitha veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit 

gjyqësor, duke respektuar përgjithësisht afatet procedurale për zhvillimin e tyre, si dhe 

duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë, me efiçencë dhe duke 

respektuar të drejtat e palëve ndërgjyqëse, propozoj që aftësia e gjyqtarit për këtë tregues 

të vlerësohet një shkallë më lart se ajo e parashikuar në projektraportin e vlerësimit, duke 

i konsideruar aftësitë e tij si të shkallës “shumë të lartë” dhe t’i shtohen 4 pikë të tjera, pra 

të vlerësohet me 20 pikë. 

Në përfundim, për kriterin “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, përfundimisht 

propozoj që gjyqtari të vlerësohet me 89 pikë, niveli i vlerësimit “Shumë mirë”. Pra 

shtohen 11 pikë, nga 78 pikë që ishte propozimi fillestar, të shkojë në 89 pikë.  

Për kriterin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, nuk ka asnjë indicie 

që mund të tregojë ndonjë mungesë të gjyqtarit për shkallë të plotë integriteti, kështu që 

propozoj që për të gjithë treguesit të vlerësohet "Shkëlqyeshëm" dhe të marrë 

maksimumin e pikëve, 100 pikë.    
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Edhe tek kriteri “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, mendoj që 

gjyqtari ka aftësi të shkëlqyera për të gjithë treguesit, me përjashtim të faktit që nuk ka 

ndonjë publikim ligjor akademik dhe prandaj nuk mund t’i akordohet ndonjë pikë në 

lidhje me këtë tregues dhe gjyqtari nuk është se ka paraqitur ndonjë kundërshtim apo 

ndonjë provë për të kundërtën. 

Në total vlerësoj që niveli i “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, të 

konsiderohet i “Shkëlqyeshëm”, duke u pikëzuar me 95 pikë. 

Në total, vlerësimi i përgjithshëm, duke qenë që dy nga kriteret vlerësohen 

“Shumë mirë” dhe dy të tjetër “Shkëlqyeshëm”, propozoj që niveli i vlerësimit të jetë 

“Shumë mirë”, duke u pikëzuar me  371 pikë në total. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Muharremaj! 

Do doja t’ia jepja fjalën magjistratit.  

Të lutem shkurtimisht sepse kundërshtimet ne i kemi marrë dhe i kemi lexuar, i 

kemi konsultuar. Relatori ka reflektuar mbi ato që ju keni sugjeruar. Shkurtimisht vetëm 

për çështje të cilat relatori nuk i ka marrë në konsideratë. 

 

{...}: Faleminderit!  

Në mënyrë të përmbledhur po parashtroj kundërshtimet e mia duke qenë se 

njiheni tashmë me to. 

Lidhur me kriterin “Aftësia profesionale e gjyqtarit për të interpretuar ligjin” i 

qëndroj të njëjtave pretendime sikurse kam bërë në parashtresën e vlerësimit të 

mëparshëm të vitit 2013-2016. I mëshoj idesë se gjyqtari nuk është i detyruar me sistemin 

e vlerësimit të bëjë në çdo rast interpretimin e ligjit. Ai interpreton ligjin vetëm kur ligji 

është i paqartë. Interpretimi i ligjit nuk është detyrë e gjyqtarit në vetvete.  

Për këtë pjesë u pretendua që nuk ka arsyetuar ligjin. Unë e kam arsyetuar ligjin.  

 

Erjon Muharremaj: Më falni vetëm një moment zoti gjyqtar. 

Nuk kam thënë që nuk interpreton ligjin. 

Nuk është shkalla e aftësisë maksimale, por një më poshtë. 
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Ju lutem, se nuk është e njëjta gjë. 

 

{...}: Në raport është thënë që është cituar vetëm dhe më pas është zbatuar. Në fakt 

kam cituar vendimet ku pasi kam cituar tek pjesa “ Vlerësimi i gjykatës”, e kam 

interpretuar normën dhe e kam cituar tek vendimet dhe më pas e kam zbatuar atë në 

rrethana konkrete.  

 

(Zonja Shehu merr fjalën pa mikrofon ndezur.) 

Marçela Shehu: I referoheni një vendimi konkret? 

 

{...}: Po! Në qoftë se do i lexoni parashtresat, i jam referuar vendimeve konkrete 

tek pjesa “Vlerësimi i gjykatës” ku nuk është ashtu siç thuhet në raport, që s’kam bërë 

interpretim të ligjit. E kam bërë interpretimin. Nuk janë ulur pikët sepse nuk ka qenë 

shkalla e interpretimit ajo e duhura. Pikët janë ulur në raport sepse nuk ke bërë fare 

interpretim të ligjit. Këtë e kundërshtoj. 

 

Brunilda Kadi: Të mos kesh bërë fare i bie të marrësh zero pikë. 

 

{...}: Nuk kam bërë këtë. E kam interpretuar ligjin. Në raport nuk thuhet që janë 

ulur pikët për mungesë të cilësisë së interpretimit. Ulen këto pikë sepse nuk ke bërë fare 

interpretim të ligjit. Dakord jam në qoftë se vlerësohet që kam bërë interpretim dhe nuk 

është ajo shkalla e vlerësimit, atëherë kjo ngelet totalisht në... 

 

(Zonja Shehu merr fjalën pa mikrofon ndezur.) 

Marçela Shehu: Zoti gjyqtar, relatori nuk ka thënë që juve nuk keni interpretuar 

ligjin, por kanë thënë që shkalla juaj e aftësisë për të interpretuar ligjin nuk vlerësohet 

“shumë e lartë” me 25 pikë por “e lartë” me 20 pikë... 

 

{...}: Ky është konkluzioni i raportit. 
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Pa arritur tek konkluzioni, arsyet kanë qenë të tilla që “Vendimi është i tillë, pjesë 

përshkruese arsyetuese, citim i ligjit dhe direkt zbatimi i tij në rrethana faktike”, më pas 

është konkluduar që shkalla e interpretimit nuk është maksimale por është një shkallë më 

poshtë. 

 

(Zonja Shehu merr fjalën pa mikrofon ndezur.) 

Brikena Ukperaj: Raporti i vlerësimit bazohet mbi raportin analitik. Në raportin 

analitik të përgatitur nga nëpunësi përgjegjës e ke çdo vendim çfarë është bërë. 

Vlerësuesi vlerëson të gjithë të dhënat sipas atyre që shkruhen në raportin analitik. Në 

raport ka vendime ku nuk është gjetur dhe është cituar dispozita dhe është kaluar 

drejtpërdrejt në zbatim të dispozitës, por vlerësuesi kur i vlerëson vendimet, i vlerëson në 

tërësi dhe kur i ka vlerësuar në tërësi, duke marrë parasysh mënyrën e arsyetimit, sepse e 

zbaton/e arsyeton është pjesë e gjyqtarit dhe nuk mund të ndërhyhet tek pjesa e 

brendshme e gjyqtarit, vlerësimi i gjyqtarit, se çfarë arsyetimi duhet për një çështje, e ka 

marrë, e ka arsyetuar dhe ka thënë që aftësia e gjyqtarit në interpretim të ligjit nuk është 

shumë e lartë, por është mbi mesatar. Shkalla e aftësisë. Jo se mungon arsyetimi i ligjit në 

vendimet e gjyqtarit.  

Mund të ketë vendime që nuk ka qenë i nevojshëm arsyetimi i ligjit sepse kanë 

qenë çështje teknike për shembull një urdhër ekzekutimi dhe një vendim tjetër ju e keni 

“heqje dorë nga gjykimi”, që nuk ka qenë i nevojshëm që ta arsyetoni. Por ka pasur edhe 

vendime të tjera ku thirret për zbatim ligji i zbatueshëm, evidentohet ligji dhe kalohet 

direkt në zbatim pa një interpretim paraprak, e para, të arsyeve pse është ky ligj i 

zbatueshëm dhe cilët janë elementët e normës që lidhen me faktin konkret. Kjo është 

thënë pak a shumë në vlerësim. 

 

{...}: Këtë kam kundërshtuar edhe unë në rastet konkrete, që nuk është kështu, dhe 

kam cituar edhe ligjin. Pra edhe ju po thoni të njëjtën gjë, që ka vendime që nuk e kam 

interpretuar fare ligjin. Unë kam argumentuar të kundërtën dhe kam cituar dhe pjesët ku 

kam interpretuar për çdo vendim të rënë në short.  

Atëherë, ta quajmë të ezauruar. 
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Brunilda Kadi: I kemi lexuar të gjithë anëtarët kundërshtimet. 

 

{...}: Lidhur me kriterin e dytë “Qartësia, konciziteti, kuptueshmëria e vendimit”, 

mospërdorimi i karaktereve “ë” dhe “ç”. E pranoj faktin që jo në të gjitha rastet janë 

përdorur këto karaktere, kryesisht “ë”-të për shkak se na mungon në tastierë, nuk e kemi 

ende tastierën me germën “ë”, dhe për shkak të ngarkesës. E pohoj që jo në të gjitha 

rastet por rast pas rasti është anashkaluar “ë”-ja, më rrallë “ç”-ja. 

 

Erjon Muharremaj: Më falni zoti gjyqtar, -realisht mendoni që jo në të gjitha 

rastet apo në shumicën dërmuese të rasteve ju nuk e përdorni fare? Është shumë e 

rëndësishme që të jeni i sinqertë në këtë pjesë. 

 

{...}: Në qoftë se doni ta interpretoni ashtu, e pranoj. 

 

Erjon Muharremaj: Jo, jo, -jo ta interpretoj. Konstatoj, jo interpretoj. Konstatoj 

nga vendimet. Është konstatim dhe jo interpretim. 

 

{...}: Okej! Dakord! 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

Thjesht për ta saktësuar. 

 

{...}: Nuk mendoj që është e vërtetë mospërdorimi i presjeve. 

Mendoj që elementet bazë të gjuhës shqipe i kemi mësuar që herët gjatë 

shkollimit, prandaj kontestoj pjesën që s’është përdorur presja. Kontestoj pjesën që fjalitë 

janë të gjata apo mesatarisht të gjata. Jam përpjekur të përdor fjali të shkurtra. Rrallë herë 

kur ndërpritet mendimi kam përdorur fjali të gjata për shkak se ka qenë e pashmangshme. 

Por edhe kjo pjesë është shumë subjektive. Atë që unë e quaj fjali të gjatë, dikush tjetër 
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nga vlerësuesit, nga të tretët, mund ta quaj fjali jo të gjatë. Apo atë që unë e quaj fjali të 

shkurtër, dikush tjetër mund ta vlerësoj si të gjatë. Është shumë subjektive.  

Në rrethanat e sipërpërmendura të karakterit “ë”, qoftë edhe në shumicën e 

vendimeve, nuk mund të më ulen ato pikë që më janë ulur. Është në vlerësimin tuaj. Unë 

parashtrova pjesën që e pranoj dhe pjesën që e kundërshtoj. 

Lidhur me kriterin “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, kundërshtimet 

janë bazuar tek fakti që ka mungesë të arsyetimit të ligjit. Kam kundërshtuar, sikurse kam 

kundërshtuar edhe më lart që kam bërë arsyetim të ligjit dhe nuk mund të më ulen 5 pikë, 

për të njëjtat arsye në këtë kriter.   

Lidhur me vlerësimin e aftësive profesionale në respektimin e afateve ligjore. 

 

Naureda Llagami: Ky kriter është kriteri që relatori ka reflektuar dhe ka marrë në 

konsideratë kundërshtimet. Kështu, fokusohuni vetëm aty ku nuk janë marrë në 

konsideratë.  

 

Brunilda Kadi: Tek afatet ligjore vazhdoni se nuk u rritën pikët nga Erjoni. 

 

 {...}: Po vazhdoj. 

Atëherë, lidhur me këtë kriter “Aftësia organizative e gjyqtarit” “Respektimi i 

afateve ligjore” kam këto kundërshtime: 

Mosrespektimi i afateve ligjore sipas projektraportit të vlerësimit ka ndodhur 

gjithsej për 8 çështje. Për njërën prej tyre është disponuar me vendim për kthimin e 

kërkesës dhe akteve kërkuesit, pasi nuk ka plotësuar të metat procedurale brenda afatit të 

caktuar nga gjykata. Në këto rrethana, kjo çështje, sipas nenit 154/a, paragrafi 4 i Kodit të 

Procedurës Civile quhet sikur nuk është paraqitur fare për gjykim, rrjedhimisht nuk mund 

të konsiderohet si e gjykuar jashtë afatit ligjor në kuptim të kësaj dispozite ligjore, për sa 

kohë ligji parashikon që quhet sikur nuk është paraqitur fare. Pra në rastin konkret ka 

qenë një kërkesë me të meta procedurale. Gjyqtari ka lënë afat palës të plotësojë të metat. 

Ka pritur kthimin e përgjigjes nga posta. Nuk janë plotësuar të metat dhe rrjedhimisht ka 

vendosur kthimin e kërkesës. Ka qenë masë sigurimi, me sa më kujtohet. Në qoftë se këtu 
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presim 5-ditshin, hajde ta analizojmë kur fillon 5-ditshin dhe ç’duhet të bëjë gjyqtari tek 

një kërkesë pa objekt dhe pa bazë ligjore në krye të 5 ditëve, apo pa palë. Kështu që ligji 

e ka zgjidhur këtë çështje. Kërkesa quhet sikur nuk është paraqitur fare. S’besoj se ka 

vend për interpretim. Nuk duhet të quhet në statistika për efekt, për më tepër të të qenit 

jashtë afatit. As të të qenit brenda afatit. Ligji thotë që s’është hiç çështje. Është e 

zgjidhur. 

Shtatë çështjet e tjera kanë pasur për objekt “kundërshtime veprimesh 

përmbarimore”. Në të gjitha këto çështje unë si gjyqtar kam thirrur palët për t’i dëgjuar 

në seancë dëgjimore dhe kam kërkuar me vendim edhe dosjen me veprimet e kryera nga 

përmbaruesi gjyqësor. Në të tilla rrethana ka qenë objektivisht e pamundur 

respektimi/përfundimi i këtyre brenda 20 ditëve.   

   Gjithashtu në këtë vonesë kanë ndikuar edhe arsye të tjera, ngarkesa e lartë në 

punë për vitin 2019 – 338 çështje të gjykuara në total, qenia në dispozicion e një salle 

gjykimi, qenia e vetëm 2 gjyqtarëve në organikën e kësaj gjykate. Janë të gjithë faktorë 

që ndikojnë tek 20-ditshi, duke marrë parasysh që në të 7 çështjet kam kryer hetim shtesë 

dhe thirrur palët dhe duke kërkuar edhe dosjen përmbarimore sepse në asnjë rast nuk na 

vjen dosja përmbarimore nga ana e palëve. Por unë nuk e kërkoj kryesisht gjyqtarin me 

nenin 224 të Kodit të Procedurës Civile. Mjafton të bësh kërkesën dhe iku 20-ditshi sepse 

do shkojë me postë tek përmbaruesi. Të gjithë gjyqtarët e kuptojnë këtë aspekt 

procedural. Përveç asaj janë edhe faktorët e tjerë që nuk mendoj që janë marrë parasysh 

në raportin e vlerësimit.  

Për efekt të saj që kërkoj, pikëzimi duhet të jetë maksimal se janë shkaqe që nuk 

janë të ndikuara nga gjyqtari.  

Lidhur me kriterin “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, jam propozuar 

të vlerësohem me 2 pikë. Me sa dëgjova nga ana e relatorit, u propozua që të shtohet 1 

pikë. 

Arsyet që kanë pas sjellë mosrespektim 100% të kohës mesatare që i dedikohet 

çdo çështjeje janë të njëjta me atë që kam parashtruar në parashtresën për vlerësimin e 

parë, shto kompleksitetin e çështjes, pasi më ka rezultuar që në 18 çështje është bërë 

njoftimi me shpallje të aktit të njoftimit dhe shpallja bëhet së paku dy herë në procedurën 
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civile, një herë në fazën e veprimeve përgatitore dhe një herë në gjykim. Shpallja qëndron 

së paku e afishuar 1 muaj. Këto janë arsyet që mendoj që janë objektive dhe nuk duhet të 

më penalizojnë me mosmarrjen e 5 pikëve që parashikon sistemi i vlerësimit për këtë 

rubrikë. 

Lidhur me “Aftësinë e gjyqtarit për të kryer procedura gjyqësore” mendoj që 

duhet të vlerësohem me 15 pikë. Me sa mbaj mend zoti Muharremaj për këtë pikë kërkoi 

që të vlerësohem me 15 pikë. Që mos të ndalem për ekonomi. 

 

 Erjon Muharremaj: Nga 9 propozova maksimumin. 

 

{...}: Lidhur me kriterin “Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

organizimin e procesit gjyqësor”, jam propozuar të vlerësohem nga relatori me 16 pikë, 

mbi mesatare. Kam kërkuar që vlerësimi të jetë me 20 pikë dhe u pranua. Për dy çështje 

janë evidentuar me prova... 

 

Erjon Muharremaj: U pranua kërkesa dhe u propozua maksimumi. 

 

{...}: Unë nuk kam gjë tjetër veç këtyre që kam parashtruar.  

Kërkoj që kundërshtimet e mia dhe provat e paraqitura të më çojnë në një nivel 

vlerësimi në "Shkëlqyeshëm". Është në vlerësimin tuaj të nderuar. Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Zoti {...}, faleminderit! 

Mund të vazhdoni, për të lejuar Këshillin të vijojë me vlerësimin e projektraportit. 

 

(Largohet nga salla gjyqtari {...}.)  

 

 Naureda Llagami: Atëherë, kemi vetëm një propozim të bërë nga relatori për 

momentin. Propozime të tjera nga kolegët? 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 12.05.2021 (Pika 5) 
 

 

87 

 Brunilda Kadi: Tek treguesi i “Respektimit të afateve ligjore”, vlerësimi që i keni 

bërë juve është në nivelin nën mesatar 6 pikë, që është llogaritur që jashtë afatit ka 31-

40%, që i bie që tek kjo 8-ja, keni zbritur 5. Pra nga 8 çështje që kanë qenë jashtë afatit 

që janë analizuar, 5 prej tyre janë justifikuar që s’janë për faj të gjyqtarit, që i bie të kenë 

ngelur 3. 

 

 Brikena Ukperaj: Justifikimi ka qenë që edhe pse është mbi 40%.. pra është rritur 

vetë por jo duke i zbritur çështjet.    

 

 Brunilda Kadi: Nuk janë analizuar çështjet konkrete? Thjesht është ngarkesa e 

madhe? Pra nga 3 që i takonte, i ka kaluar në 6, pa analizuar çështjet konkrete, për 

shembull, në qoftë se 7 nga këto kanë qenë kundërshtime përmbarimore (dhe ai e 

përmendi)... 

 

 Brikena Ukperaj: Gjyqtari thotë që njoftimet janë bërë me shpallje, por nuk ka 

asnjë provë në dosje që njoftimet janë bërë me shpallje. Tek kundërshtimet e veprimeve 

përmbarimore, sa ka qenë tejkalimi i afatit?  

 

 Erjon Muharremaj: Nga 27-85. 

 

 Brikena Ukperaj: 85 ditë? 

  

 Brunilda Kadi: Të gjithë e dimë që kundërshtimet e veprimeve nuk mbyllen me 

20 ditë asnjëherë. 

 Okej, pra nuk janë analizuar çështjet konkrete? 

  

 Maksim Qoku: Po jap propozimet e mira. 

Atëherë, për kriterin e parë “Aftësitë profesionale”, pika A, nënndarja b) “Aftësia 

për të interpretuar ligjin”, propozoj vlerësim maksimal, 25 pikë. 
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 Po për këtë kriter “Aftësia profesionale”, nënndarja a) “Qartësia, konciziteti...”, 

propozoj vlerësimin maksimal. 

 Po për këtë kriter “Aftësia profesionale”, pika B “Arsyetimi ligjor”, nënpika c) 

“Cilësia e analizës...”, propozoj vlerësimin maksimal. 

 Ndërsa për kriterin e dytë pika A, nënpika a) “Respektimi i afateve ligjore”, 

propozoj vlerësimin maksimal. 

 Këto janë propozimet e mia, duke qenë dakord me pjesën tjetër të propozimeve të 

relatorit. 

 

 Erjon Muharremaj: Atëherë, në lidhje me “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, u 

qëndroj propozimeve të bëra në projektraport. Ndërsa tek “Aftësitë organizative”, “Koha 

mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, nga 2 propozoj 3 pikë. Rritet një shkallë më lartë. 

Propozimi tjetër është tek “Numri mesatar i seancave gjyqësore”, propozoj që nga 9 pikë 

të shkojë 15 pikë, pra t’i shtohen 6 pikë. Edhe tek “Kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për organizimin e procesit gjyqësor”, propozoj që nga 16 të shkojë në 20 

pikë, t’i shtohen 4 pikë. 

 Që do të thotë, për këtë kriter në total nga 78 pikë, duke i shtuar 11 pikë, shkon në 

89 pikë.  

 

 Naureda Llagami: Keni propozime të tjera? 

  

 Marçela Shehu: Nuk është se kam një propozim ndryshe, por dua të bashkohem 

me propozimin e zotit Qoku lidhur me “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”. Sikurse edhe 

në vlerësimin për periudhën e gradimit, edhe për periudhën e vlerësimit për vitin 2019, 

unë propozoj t’i shtohen 5 pikë gjyqtarit në “Aftësinë për të interpretuar ligjin në 

zgjidhjen e çështjes”, pra nga 20 pikë, në vlerësim maksimal 25 pikë. 

  Tek treguesi “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, ashtu sikurse 

përmenda edhe në vlerësimin për periudhën e gradimit, konstatoj mospërdorimin në të 

gjitha rastet të të gjitha karaktereve të gjuhës shqipe nga ana e gjyqtarit, por në vlerësimin 

tim, mospërdorimi i tyre nuk ka ndikuar në qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e 
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vendimit. Për mua gjyqtari është nga gjyqtarët më të kuptueshëm dhe më të qartë në 

mënyrën se si analizon dhe shprehet lidhur me vendimmarrjen e tij. Edhe për këtë tregues 

unë propozoj vlerësimin maksimal nga 12 në 15 pikë. 

 Gjithashtu edhe në treguesin “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, bazuar 

në argumentet që dhashë edhe herën e parë, propozoj që për gjyqtarin të jepet një 

vlerësim maksimal në 25 pikë. 

 

 Brunilda Kadi: Tek afatet ligjore unë kam një propozim ndryshe nga relatori dhe 

ndryshe nga dy kolegët e tjerë. Mendoj që të rritet vetëm një nivel nga ai i propozuar nga 

relatori dhe jo nga 6 në maksimum, por nga 6 të shkojë në 9 (mesatar), me arsyetimin që 

ngarkesa që ka përballuar gjyqtari 828 çështje brenda 1 viti, që është gati 6 herë më 

shumë sesa standardi i vendosur dhe prezumoj të vërteta ato që tha gjyqtari për veprimet 

procedurale që kanë lidhje me çështjet “kundërshtime veprimesh përmbarimore” dhe që 

nisur nga praktika janë çështje që është shumë e vështirë që të mbarohen brenda 20 

ditëve. Kështu që propozimin e kam vetëm për 1 nivel, pra nga 6 në 9.    

  

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë propozimet një nga një. 

 Kalojmë me propozimet e bëra nga Maksi dhe Marçela, bëhet fjalë për  “Aftësia 

për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, 20 pika ka propozuar relatori, në 25 që 

propozojnë kolegët. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 12.05.2021 (Pika 5) 
 

 

90 

Naureda Llagami: Kundër. 

 (5 vota pro dhe 6 vota kundër. Nuk miratohet propozimi.) 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e 

vendimit” (sjell në vëmendje që është i njëjti kriter ku shumica vendosi të ulen pikët tek 

raporti tjetër). Relatori propozon 12, ndërkohë që nga Maksi dhe Marçela propozohet 15. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord, me arsyetimin që unë do mbaj të njëjtin standard siç kam 

mbajtur deri tani dhe siç mbajta edhe tek projektraporti që sapo miratuam, ku nuk fitoi ky 

variant por unë do mbaj të njëjtin standard. 

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. 

(5 vota pro dhe 6 vota kundër. Nuk miratohet propozimi.) 

   

Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi tjetër që ka të bëjë me “Cilësia e 

analizës dhe argumentimit logjik”, propozimi i relatorit është “mbi mesatar” 20 pikë, 

ndërkohë që si Maksi ashtu edhe Marçela propozojnë maksimalen që është 25 pikë. Jemi 

dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(6 vota pro dhe 5 vota kundër. Miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi i kriterit të dytë “Respektimi i afateve 

ligjore”. Kemi dy propozime në fakt. Po e filloj me propozimin e Maksit, i cili thotë që 

nga 6 pikë që ka vlerësuar relatori, të kalojmë në 15 pikë, maksimale. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Kundër. Për mua është e pajustifikuar kjo ngritje. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi i dytë, që është propozimi i zonjës 

Kadi për vetëm një nivel, domethënë nga 6 pikë në 9 pikë.  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër.  

Ilir Toska: Dakord. 
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Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(5 vota pro dhe 6 vota kundër. Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi tjetër i ardhur nga zoti Qoku që ka të 

bëjë me “Kohën mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, që do të thotë nga 2 pikë në 3 

pikë. 

Erjon Muharremaj: Nga 2 pikë në 3 pikë ë bëra vetë. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë tek propozimet e relatorit. 

Propozimi i parë ka të bëjë me “Kohën mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, 

vetë relatori propozon nga vlerësimi 2 pikë, ta çojë në vlerësimin 3 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet propozimi i relatorit.) 
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Naureda Llagami: Jemi tek propozimi i dytë që ka të bëjë me “Numrin mesatar të 

seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për 

shmangien e atyre joproduktive”, nga 9, relatori propozon në 15 pikë. Jemi dakord?     

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(Miratohet propozimi i relatorit.) 

 

Naureda Llagami: Jemi më pas tek indikatori “Kryerja e veprimeve të nevojshme 

procedurale për organizimin e procesit gjyqësor”, nga 16 pikë të shkojë në 20 pikë 

(propozim i relatorit).  

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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(Miratohet propozimi i relatorit.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë tek indikatori tjetër që ka të bëjë me “Etikën 

dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale”, relatori propozon 100 pikë. Nuk ka 

propozime të tjera. Jemi dakord? 

(Anëtarët janë të gjithë dakord.) 

 

Naureda Llagami: Edhe “Aftësitë profesionale dhe angazhimi profesional” 95 

pikë. Dakord? 

Maksim Qoku: Kundër.   

Erjon Muharremaj: Nuk ka publikime ligjore. 

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. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, i kalojmë në tërësi të gjithë kriteret pasi votuam për 

çdo nënkriter. 

“Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, pikët totale 92 dhe niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Kundër.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 
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Alban Toro: Pjesërisht dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord, përveç kundërshtimeve. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pjesërisht dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, pikët totale 89, 

niveli i vlerësimit "Shumë mirë". Dakord? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Nuk dëgjohet vota e zotit Hallunaj.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Dakord, përveç...  (nuk dëgjohet fjala e zotit Bici). 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, 100 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: E fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, 95 

pikë, "Shkëlqyeshëm" niveli. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë në total, 376 pikë, niveli i vlerësimit “Shumë mirë”.  

Maksim Qoku: Kundër.   

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, përveç atyre që thashë më parë. 

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

të gjyqtarit {...}, 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 bëjnë një pushim të shkurtër, për të vijuar më pas me pikat e tjera të 

rendit të ditës nëpërmjet platformës “online”. 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 12.05.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin në 

pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të gjyqtares znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 16:00. 

 

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) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

4.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 caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të 

gjyqtares znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska). 

 

 Naureda Llagami: Sipas rendit të ditës pika 6 që kemi në shqyrtim është “Për 

caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të gjyqtares znj. {...}”. Për më shumë 

detaje, fjalën ia jap zotit Toska.  

  

 Ilir Toska: Faleminderit!  

 KZHK ka përgatitur projektvendimin “Për caktimin në pozicion, në mënyrë të 

përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, të gjyqtares znj. {...}”.  
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Për këtë projektvendim ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues për arsyet e 

përgatitjes dhe propozimit të tij përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 Relacioni është përpiluar bazuar në nenin 135, pika 4, nenin 147, pika 1, nenin 

147/a, shkronja “a” dhe nenin 179, pika 8, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe 

në nenin 162, pika 2, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Sipas nenit 135, pika 4, të Kushtetutës: “Gjyqtarët e gjykatave të posaçme që 

parashikohen në paragrafin 2, të këtij neni, emërohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, sipas 

ligjit. ... Kandidatët për gjyqtarë ... në gjykatat e posaçme, si dhe familjarët e afërm të 

kandidatëve, para emërimit, i nënshtrohen verifikimit të pasurisë dhe të figurës, si dhe 

japin pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe të 

telekomunikimeve vetjake, sipas ligjit”. 

Ndërsa në nenin 147, pika 1, të Kushtetutës parashikohet se: “Këshilli i Lartë 

Gjyqësor siguron pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Ndërsa, në nenin 147/a, shkronja “a” të Kushtetutës parashikohet se: “1. Këshilli i 

Lartë Gjyqësor ushtron funksionet e mëposhtme: a) emëron, vlerëson, ngre në detyrë dhe 

transferon gjyqtarët e të gjitha niveleve; ...”. 

Më tej në nenin 179, pika 8, e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë përcakton 

se: “Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda dhe Gjykata e Apelit për Krimet e 

Rënda do të emërtohen, funksionojnë dhe ushtrojnë kompetencat e gjykatës së shkallës së 

parë dhe të gjykatës së apelit brenda dy muajve nga krijimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

sipas ligjit. Transferimi i çështjeve do të bëhet në përputhje me ligjin. Gjyqtarët në detyrë 

pranë këtyre gjykatave do të transferohen në gjykata të tjera, në rast se ata ose familjarët 

e tyre të afërt nuk japin pëlqimin për rishikimin periodik të llogarive të tyre financiare 

dhe telekomunikimeve vetjake ...”. 

Ndërsa sipas nenit 162, pika 2, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcakton: “Këshilli i Lartë 

Gjyqësor cakton në mënyrë të përhershme gjyqtarët në detyrë në gjykatën e posaçme për 

gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, me kërkesë të tyre, 
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nëse: a) gjyqtari kalon me sukses procesin e rivlerësimit, sipas përcaktimeve të ligjit "Për 

rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"; b) përmbush 

kriteret për ngritjen në detyrë, sipas përcaktimeve të nenit 47 të këtij ligji; c) gjyqtari, si 

dhe familjarët e afërm të tij japin pëlqimin 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". 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin nr. 286, datë 18.12.2019, ka vendosur 

fillimin e funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar më datë 19.12.2019. Sipas këtij vendimi Gjykata e Shkallës së Parë për 

Krimet e Rënda emërtohet Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. 

Për shkak të fillimit të funksionimit të kësaj gjykate, duke qenë përpara detyrimit 

ligjor mbi caktimin e gjyqtarëve në detyrë të Gjykatës së Krimeve të Rënda përkohësisht 

ose në mënyrë të përhershme, në varësi të përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor mori vendimin nr. 295, datë 18.12.2019, “Për caktimin në 

pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të gjyqtares znj. {...}”. Caktimi i përkohshëm i 

kësaj gjyqtareje u bë në kushtet e parashikuara nga neni 162, pika 3, e Ligjit nr.96/2016 

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

rezultoi se ndaj saj kishte filluar procesi i rivlerësimit, sipas përcaktimeve të Ligjit “Për 

rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, mirëpo në datën 

18.12.2019 ende nuk kishte një vendim të formës së prerë për konfirmimin e saj në 

detyrë, ndërkohë që ajo dhe familjarët e saj kishin dhënë pëlqimin 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”. 

Tashmë rezulton se znj. {...} ka kaluar me sukses procesin e rivlerësimit sipas 

përcaktimeve të Ligjit "Për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë", ndërsa është konfirmuar në detyrë me Vendimin e Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit nr. 309, datë 16.10.2020, vendim ky që ka marrë formë të prerë pa u 
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ankimuar, më datë 29.04.2021 (referuar faqes zyrtare në internet të Komisionit të Pavarur 

të Kualifikimit). Ky fakt, pra mosparaqitja ankim ndaj vendimit si më lart të Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit konfirmohet edhe nga njoftimi publik datë 30.04.2021 i 

Institucionit të Komisionerëve Publikë për mosankimim të vendimit të dhënë për 

subjektin e rivlerësimit znj. {...}. 

Në këto kushte, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka detyrimin ligjor për caktimin në 

pozicion, në mënyrë të përhershme, të gjyqtares znj. {...}, pranë Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në rrethanat kur plotëson 

kushtet dhe kriteret e kërkuara nga ligji, neni 162, pika 2 e Ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pasi: a) 

ka kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, sipas përcaktimeve të ligjit "Për 

rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", ndërsa është 

konfirmuar në detyrë me Vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 309, datë 

16.10.2020, vendim i cili ka marrë formë të prerë pa u ankimuar; 

b) përmbush kriteret për ngritjen në detyrë, sipas përcaktimeve të nenit 47, pika 2, 

shkronja “a”, të këtij ligji, ndërsa ka ushtruar funksionin e gjyqtares jo më pak se shtatë 

vjet, konkretisht mbi 20 vjet, nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar në fushën e 

drejtësisë kriminale; 

c) ajo dhe familjarët e afërm të saj kanë dhënë pëlqimin për kontrollin periodik të 

llogarive të saj bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit "Për organizimin 

dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar" 

(verifikuar në rastin e caktimit të përkohshëm sipas vendimit nr. 295, datë 18.12.2019 të 

Këshillit). 

Mbi këtë bazë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka hartuar projektvendimin 

“Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të gjyqtares znj. {...}”, ku sipas pikës 

1 të të cilit, në rrethanat kur znj. {...} plotëson kushtet dhe kriteret për caktimin në 

pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar sipas nenit 162, pika 2, të Ligjit nr. 96/2016 “Për 
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statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

përcaktohet caktimi i saj në këtë pozicion, në mënyrë të përhershme. 

Ndërsa në pikën 2 të projektvendimit parashikohet se një kopje e këtij vendimi i 

njoftohet gjyqtares sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Në pikën 3 të projektvendimit parashikohet e drejta dhe afati i ankimit të 

gjyqtares, konkretisht se kundër vendimit mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga 

data e njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Së fundi, projektvendimi përcakton hyrjen në fuqi menjëherë të tij, si dhe 

publikimin e vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!   

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toska! 

 Atëherë, kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit të bërë 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. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 12.05.2021 (Pika 6) 
 

 

104 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, të 

gjyqtares znj. {...} pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar.  

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares znj. {...} sipas kërkesave të nenit 98 

të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si 

dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

3. 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 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 12.05.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e datës së 

seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për 

fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit {...} me detyrë gjyqtar në Gjykatën e 

Apelit Durrës dhe ish-magjistratëve {...} dhe {...}”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor 

(relator z. Medi Bici). 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 16:00. 

 

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) 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

4.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 caktimin e datës së seancës dëgjimore, për shqyrtimin 

e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistratit {...} me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës dhe ish-magjistratëve 

{...} dhe {...}”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të radhës së rendit të ditës e cila ka 

të bëjë me caktimin e datës së seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit {...}, {...} dhe 

{...}. 

  

 Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Unë nuk do ta lexoj të gjithë relacionin sepse është 27 faqe, meqenëse edhe fabula 

është e thjeshtë, por shkurtimisht do të them disa gjëra. 
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 Më datë 26.04.2021, është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 

për fillimin e procedimit disiplinor ndaj ish-magjistratëve z. {...} dhe z.{...}, dhe 

magjistratit {...}, me detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës. 

 Shkak për fillimin e këtij procedimi është bërë kallëzimi i një shtetasi, me 

pretendimin se në datat 2 dhe 5 dhjetor 2014 këto gjyqtarë kanë udhëtuar bashkë me një 

nga palët ndërgjyqëse në Itali dhe në Spanjë, për të parë ndeshje futbolli. 

 Fillimisht ka filluar sipas pikës “a” të nenit 140 të Kushtetutës, por në përfundim, 

meqenëse Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda ka dënuar me vendim penal të formës së 

prerë, ILD ka bërë rregullimin dhe e ka kaluar nga pika “a” në pikën “b”, pra gjyqtarë të 

dënuar me vendim penal të formës së prerë.  

 Çështja erdhi në Komisionin Disiplinor, ne e kemi diskutuar dhe kemi pasur 

diskutime. Është rasti i parë në 5 çështje që për dy nga ish-magjistratët kemi vendosur me 

shumicë, për arsye se njëri prej anëtarëve ka mendimin që ky procedim për këto dy 

magjistratë për të cilët ka vendim të formës së prerë nga KPA-ja, procedimi të mbyllet pa 

caktuar seancë dëgjimore në bazë të nenit 139 të ligjit 96/2016. 

 Kurse, për sa i përket magjistratit {...}, kemi qenë të tre dakord që çështja të 

kalohet në seancë dëgjimore, pasi nuk ka pengesa të parashikuara nga neni 139 i ligjin nr. 

96/2016. Edhe meqenëse unë jam anëtari në pakicë, kam përgatitur diçka në lidhje me 

këtë, pse unë arsyetoj që ky procedim duhet të mbyllet për këto dy ish-magjistratë.  

 Me vendimin nr. 14/2020, KPA ka shqyrtuar ankimin e subjektit të rivlerësimit 

{...} dhe në përfundim ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 111, datë 27.02.2019 

të KPK”, i cili e shkarkonte atë nga detyra e gjyqtarit. 

 Me vendimin nr. 36, datë 23.01.2020, KLGJ ka vendosur: “Deklarimin e 

mbarimit të statusit për magjistratin {...}, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës”. 

 Me vendimin nr. 271, datë 06.07.2020, KPK duke u bazuar në vendimmarrjen e 

KLGJ-së ka vendosur: “Ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar dhe humbjen e të 

drejtës për t’u emëruar gjyqtar dhe prokuror, etj., për 15 vjet”. Për këtë vendim, sipas 

njoftimit të datës 23.07.2020 të institucionit të Komisionerëve Publikë, ky institucion nuk 

ka paraqitur ankim. Por me ankim të subjektit të rivlerësimit, KPA, me vendimin nr. 32, 

datë 23.11.2020 ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 271, datë 07.07.2020”. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 12.05.2021 (Pika 7) 
 

 

108 

 Me datë 26.04.2021, ILD ka sjellë për procedim disiplinor dy ish-gjyqtarët e 

mësipërm, bashkë me gjyqtarin {...} sepse ato janë dënuar me vendim penal të formës së 

prerë për kryerjen e një krimi.  

 Inspektori i Lartë i Drejtësisë arsyeton se, megjithëse për magjistratët {...} dhe 

{...} ka vendim të formës së prerë nga KPA, procedimi duhet të vazhdojë sepse ato nuk 

janë proceduar sipas ligjit nr. 96/2016, por të një ligji tjetër, i cili është viti 84/2016 “Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve”.  

 Komisioni Disiplinor, për ish-gjyqtarët {...} dhe {...} ka vendosur me shumicë 

votash për ta kaluar çështjen në seancë dëgjimore, parashikuar nga neni 138 i ligjit nr. 

96/2016 për Statusin.  

 Meqenëse jam anëtari në pakicë, vetëm për sa i takon ish-gjyqtarëve z. {...} dhe z. 

{...}, arsyetoj si më poshtë: 

 Vlerësimi im është që për këto dy ish-magjistratë, Komisioni Disiplinor duhet t’i 

sugjeronte seancës plenare mbylljen e procedimit disiplinor, në bazë të nenit 139/1, 

germa “b” të ligjit për Statusin, i cili parashikon: “Këshilli vendos mbylljen e procedimit 

disiplinor pa zhvilluar seancë dëgjimore nëse: çështja ka qenë objekt i procedimit 

disiplinor që është zgjidhur me vendim përfundimtar.” 

 Në mënyrë që të zbatohet dispozita ligjore e mësipërme, duhet të plotësohen 

njëherësh dy kritere: i) ish-subjekti të ketë qenë objekt i një procedimi disiplinor dhe ii) të 

ketë një vendim të formës së prerë. Pavarësisht se ish-gjyqtarët kanë qenë objekt i ligjit 

nr. 84/2016 për Rivlerësimin, në zbatim të nenit Ë (“Masat disiplinore) të Aneksit të 

Kushtetutës, neni 58, të ligjit nr. 84/2016, gjyqtarët që përmenden më sipër kanë qenë 

objekt i një procedimi disiplinor, në përfundim të të cilit janë larguar nga sistemi i 

drejtësisë, njëri përgjithmonë dhe tjetri për 15 vjet, dhe ky vendim është marrë nga 

kolegji i dytë i Gjykatës Kushtetuese, duke qenë edhe një vendim përfundimtar dhe i 

formës së prerë. 

 Megjithëse ILD nuk bën ndonjë arsyetim por mjaftohet me fjalinë që: “procedimi 

disiplinor që ka larguar dy magjistratët nga detyra është bazuar në një ligj tjetër”, - në 

vlerësimin tim, ky përfundim është i pabazuar në ligj dhe kam bindjen e plotë që për këtë 

rast ILD-ja duhet të zbatonte kërkesat e nenit 134/1, shkronja “b” të ligjit 96/2016, duke 
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mbyllur hetimin për këto dy magjistratë sepse dispozitat ligjore të parashikuara në nenet 

134 dhe 139, shkronja “b”, të ligjit nr. 96/2016 kanë të njëjtën përmbajtje dhe të dyja këto 

dispozita nuk kërkojnë që procedimi disiplinor i ish-magjistratëve të jetë bërë në bazë të 

ligjit nr. 96/2016.  

 Ndryshe qëndron puna në parashikimin që bën neni 134, shkronja “ç” e ligjit nr. 

96/2016 në rastin e mbarimit të statusit të magjistratit. Kjo dispozitë ligjore hyn në grupin 

e dispozitave referuese, pasi ajo referon në nenin 64/1, shkronja “b” dhe “ç” të po këtij 

ligji. Neni 64/1, shkronja “ç” i këtij ligji, shprehimisht thotë: “Statusi i magjistratit 

mbaron në rastet kur: a) ...; ç) ç) shkarkohet nga funksioni për përgjegjësi disiplinore, 

sipas parashikimeve të këtij ligji; ...”  Pra në këtë rast ligji parashikon se një procedim 

disiplinor mbyllet nga Inspektori nëse gjatë hetimit del që magjistratit i ka mbaruar 

statusi si pasojë e shkarkimit nga detyra për një procedim disiplinor të mëparshëm, i cili 

është bërë duke u bazuar në parashikimet e ligjit nr. 96/2016. Rasti në shqyrtim është i 

ndryshëm nga parashikimet e nenit 134/1, shkronja “ç” të ligjit nr. 96/2016, pasi 

magjistratët {...} dhe {...} janë proceduar disiplinarisht në një procedim disiplinor të 

parashikuar nga ligji 84/2016 dhe në fund të këtij procedimi disiplinor ato janë larguar 

nga detyra e gjyqtarit dhe në këtë rast ligjvënësi e ka parashikuar si mbyllje të hetimit dhe 

të procedimit pa zhvilluar seancë dëgjimore, në nenin 134/1, shkronja “b” për ILD dhe në 

nenin 139/1, shkronja “b” për KLGJ-në. Meqenëse ILD nuk e ka mbyllur procedimin, 

KLGJ është i detyruar që të zbatojë kërkesat e neni 139/1, germa “b” të nr. 96/2016 duke 

mbyllur procedimin pa seancë dëgjimore për ish-magjistratët {...} dhe {...}. 

 Është rasti për të vënë në dukje se ligji nr. 84/2016 dhe dispozitat kushtetuese nga 

buron ai, janë dispozita ligjore të përkohshme dhe zbatohen vetëm një herë. Nga ana 

tjetër, këto ligje janë pjesë e paketës së reformës në drejtësi. Organet e vetting-ut u marrin 

ose u lënë kompetenca organeve të tjera të drejtësisë. Kështu, sipas nenit 179/5 të 

Kushtetutës, KPA si dhomë e dytë e Gjykatës Kushtetuese, për një periudhë 9-vjeçare, 

është organi kompetent për shqyrtimin e ankimeve ndaj masave disiplinore të shkarkimit 

nga detyra për të gjitha organet e drejtësisë, duke ia hequr përkohësisht këtë kompetencë 

Gjykatës Kushtetuese (pra dhomës së parë). 
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 Për efekt të zbatimit të dy ligjeve të ndryshme, KLGJ dhe KPA janë organe 

kushtetuese që japin masa disiplinore dhe në rastin e shkarkimit të magjistratëve 

vendimet e këtyre institucioneve kushtetuese ankohen në të njëjtin vend, pra në Kolegjin 

e Posaçëm të Apelimit, i cili për rastin në shqyrtim është shprehur një herë. 

 Pyetja që lind në këtë rast është: Nëse ky organ që ka disponuar një herë me 

vendim të formës së prerë, mund të shprehet përsëri për të njëjtin person?  

 Unë mendoj që KPA-ja nuk ka asnjë shteg ligjor për të vendosur për së dyti 

shkarkimin e magjistratëve {...} dhe {...}, në një kohë që neni 67 i ligjit 84/2016 bën fjalë 

vetëm për rivendosjen në afat të ankimit ndaj vendimit dhe nuk e njeh institutin e 

rishikimit të vendimit të formës së prerë. Gjithashtu, KLGJ-ja dhe KPK-ja, që janë 

organe që kur shkrihet njëri, në fund të mandatit 5-vjeçar, kompetencat për të vendosur 

për masat disiplinore në zbatim të ligjit nr. 84/2016 i kalojnë tjetrit, dhe do të isha shumë 

kurioz si do ta zgjidhte këtë situatë ligjore KLGJ-ja pas muajit qershor të vitit 2022. E 

vetmja situatë e diskutueshme është rasti i heqjes dorë të magjistratit, por edhe këtu 

mendoj se duhet bërë shumë kujdes sepse në bazë të nenit 65 të ligjit nr. 96/2016 

dorëheqja i është lënë në dorë krejtësisht magjistratit dhe jo Këshillit. Në rastin e 

dorëheqjes, magjistrati ka të drejtë që të mos bëjë asnjë lloj arsyetimi dhe ligji e detyron 

Këshillin që brenda 15 ditëve të marrë një vendim krejtësisht formal, duke vendosur 

vetëm në një mënyrë deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit. Në ligj nuk 

parashikohet asnjë dispozitë ligjore që lejon pezullimin e shqyrtimit të dorëheqjes. Ky ka 

qenë shkaku që unë kam votuar kundër vendimit të pezullimit të dorëheqjes së 

magjistratit {...}, për të cilin mendoj që aktualisht nuk kemi asnjë pengesë ligjore për ta 

kaluar në seancë dëgjimore.  

 Vërtetë neni 105/1, shkronja “ii” dhe neni 139/2 të ligjit nr. 96/2016 shprehen që 

magjistrati i dorëhequr mund të procedohet, por këto dispozita ligjore besoj që bien ndesh 

me nenin 138/1 të ligjit nr. 96/2016, të ndryshuar me ligjin nr. 15/2020 i cili shprehimisht 

thotë: “1. Përveç parashikimeve të nenit 152, të këtij ligji, nëse ka dyshime të arsyeshme 

që magjistrati ka kryer shkelje disiplinore, Inspektori i Lartë i Drejtësisë fillon 

procedimin disiplinor, duke paraqitur raportin e hetimit së bashku me dosjen hetimore.” 

Pra në këtë ligj bëhet fjalë për procedimin e magjistratit dhe jo të ish-magjistratit.  
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Ju bëj me dije se nëse mbyllet procedimi për të drejtën e ankimit të palëve ndaj 

vendimit, duhen parë parashikimet e nenit 100 të ligjit nr. 115/2016 i ndryshuar, sipas të 

cilit në këto raste ankimi bëhet në Gjykatën Administrative të Apelit, jo si në rastin e 

shkarkimit që bëhet në kolegjin e dytë të Gjykatës Kushtetuese. Faleminderit zonja 

Kryetare! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Bici! 

 Do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë qëndrim me propozimin? 

 

 Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

 Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 

 

 Ilir Toska: Edhe unë mendoj sikurse zoti Bici parashtroi, sa i përket zotit {...}, ne 

jemi para rastit për të vendosur mbylljen e procedimit pa seancë dëgjimore, sipas nenit 

139/1, shkronja “c”. Vlerësoj se ish-gjyqtarit zotit {...} i ka mbaruar statusi për shkak të 

shkarkimit nga detyra, si masë disiplinore e dhënë nga KPK, vendim ky i lënë në fuqi 

edhe nga KPA, pra zoti {...} është shkarkuar disiplinarisht nga detyra, çka nënkupton se 

nuk mund të ketë përsëri procedim disiplinor ndaj një gjyqtari të shkarkuar disiplinarisht 

nga detyra.  

Interpretimi i ngushtë që i është bërë normës sipas të cilës zoti {...} do duhet të 

ishte shkarkuar nga detyra sipas ligjit për Statusin, mendoj që është interpretim i ngushtë 

dhe nuk konsideron të gjithë situatën ligjore në fuqi. Kushtetuta ka parashikuar që për një 

periudhë të përkohshme, gjyqtarët, përfshirë edhe prokurorët, i nënshtrohen dy proceseve 

disiplinore paralelisht: një proces është i përkohshëm dhe ndiqet nga Komisioni i Pavarur 

dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit dhe procesi tjetër, ai i zakonshëm dhe i përhershëm, ai 

sipas ligjit për Statusin, që ndiqet nga KLGJ apo KLP.   

 Fakti që janë dy procese që përkohësisht ushtrohen nga një organ tjetër dhe vitin 

që vjen do të ushtrohen nga organet e përhershme (të dy proceset në fakt), nuk nënkupton 

që shkarkimi disiplinor nga organet e rivlerësimit kalimtar nuk është shkarkim disiplinor i 

njëjtë sipas ligjit për Statusin, ato kanë të njëjtën natyrë dhe janë i të njëjtit karakter, ndaj 
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ne do duhet ta interpretojmë dispozitën në mënyrë të gjerë, pra duke konsideruar të gjithë 

kuadrin ligjor sot në fuqi.  

 Nisur nga kjo, edhe unë shprehem dakord me atë çka tha zoti Bici, që për zotin 

{...} ne do duhet të vendosim mbylljen e procedimit disiplinor pa seancë dëgjimore. 

 Sa i përket zotit {...} mendoj që ligji ka pak konfuzion, në pikëpamjen se çfarë 

duhet të bëjmë ne si organ që do duhet të shqyrtojmë një procedim disiplinor të filluar 

ndaj një ish-magjistrati të cilit i ka mbaruar statusi mbi dorëheqjen, zoti Bici përmendi 

disa dispozita, në fakt, pikërisht prej atyre dispozitave, por edhe të tjera, krijohet një 

konfuzion sa i përket çfarë duhet të bëjmë. 

 Nisur nga kjo, unë do të mendoja që do t’i bashkohesha propozimit të shumicës së 

Komisionit të Disiplinës, për ta kaluar çështjen në seancë dëgjimore, kjo me të vetmin 

qëllim, për t’i dhënë mundësi të gjithë palëve në këtë proces, pra qoftë Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë, ashtu edhe zotit {...}, të debatojnë edhe për këtë moment, pra nëse 

mundet të vijohet procedimi disiplinor për zotin {...} apo duhet të mbyllet edhe për zotin 

{...}. 

 Zoti {...} paraprakisht ka dërguar pikëpamjen e tij për këtë moment dhe në 

vlerësimin tim, sa kohë ka konfuzion nga ligji, unë mendoj që do duhet që palët të kenë 

mundësi që të debatojnë për këtë moment procedural.  

E fundit që mendoj është që Këshilli, nëse vlerëson se do duhet të mbyllë 

procedimin, nuk ka pengesë ta mbyllë procedimin edhe pasi ka kaluar çështja në seancë 

dëgjimore. Në të kundërt, nëse mendon se do duhet të vijojë, atëherë çështja do vijojë 

duke u marrë një vendim i caktuar. 

 Sa i përket z. Spahiu, mendoj që do duhet të vijojmë procedimin në seancë 

dëgjimore, sikundër shumica e Komisionit të Disiplinës ka propozuar. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toska! 

 Ndonjë mendim tjetër lidhur me sa propozohet? 

  

 Brikena Ukperaj: Zonja Kryetare! 

Naureda Llagami: Po, Brikena! 
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Brikena Ukperaj: Pa përsëritur dy kolegët parafolës, unë jam dakord me 

qëndrimin për mbylljen e procedimit disiplinor për të gjitha shkaqet që u relatuan për 

zotin {...}, dhe për kalimin në seancë dëgjimore për zotin Spahiu.  

 Lidhur me zotin {...} kam të njëjtin qëndrim me zotin Bici, me arsyetimin që do të 

them më poshtë.   

 Objekti i procedimit disiplinor i filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka të 

bëjë me shkelje disiplinore të parashikuar drejtpërdrejt në Kushtetutë. Neni 140 

parashikon që Këshilli shkarkon gjyqtarin i cili është dënuar me vendim të formës së 

prerë për kryerjen e një krimi. Kjo shkelje disiplinore kërkon domosdoshmërisht nga 

Kushtetuta që gjyqtari ta ketë këtë status në momentin kur ai është dënuar ose deklaruar 

fajtor me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi. 

 Nuk mund të ketë procedim disiplinor për një ish-gjyqtar, i cili në momentin 

(sipas kësaj shkeljeje që i është atribuuar flas gjithmonë) kur ai është deklaruar ose 

vendimi ka marrë formë të prerë, nuk e ka pasur statusin e gjyqtarit në kuadër të 

Kushtetutës. 

 Për shkak të këtij arsyetimi, vlerësoj që duke qenë se zoti {...} nuk e  ka pasur 

statusin e gjyqtarit në momentin kur vendimi i gjykatës së apelit ka marrë formë të prerë, 

ai nuk mund të procedohet disiplinarisht për shkeljen kushtetuese, pra nuk mund të 

shkarkohet për shkak se është dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një 

krimi. Duke qenë se ai nuk gëzon cilësitë e subjektit të procedimit, vlerësoj edhe unë që 

duhet të procedojmë me mbylljen e procedimit, në analogji edhe me interpretimet që 

mund t’i bëhen Kodit të Procedurës Administrative, që procedura administrative që ne 

vazhdojmë, mbetet pa objekt.  

 Çfarë do të na sjellë kalimi në seancë dëgjimore? Çfarë mund të dëgjojmë tjetër 

në seancë dëgjimore? – Zoti {...} i ka sjellë parashtrimet e tij dhe parashtrimet e zotit {...} 

kanë qenë ligjore. ILD e ka argumentuar në raportin e vet arsyet për të cilat ka kërkuar 

shkarkimin e zotit {...}, kështu që në këtë moment nuk ka asnjë pengesë që secili nga ne 

të bëjë interpretimin e ligjit dhe të mbajë qëndrimin e tij nëse duhet mbyllur procedimi 

apo duhet kaluar në seancë dëgjimore. 
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Për këtë arsye vlerësoj që, duke qenë që zoti {...} nuk e ka pasur statusin e 

gjyqtarit në momentin kur vendimi ka marrë formë të prerë, për shkak të shkeljes 

disiplinore që i është atribuuar, procedimi disiplinor nuk mund të vazhdojë, por duhet të 

mbyllet. Faleminderit!  

  

 Brunilda Kadi: Mundem? 

 Naureda Llagami: Po, Bruna! 

 

Brunilda Kadi: Unë vlerësoj që momenti i shkeljes disiplinore nuk është kur merr 

vendimi penal formë të prerë, por kur ka ndodhur fakti që ka shërbyer për ta dënuar 

gjyqtarin.  

Mendoj që është në kundërshtim me ligjin për Statusin, kur shprehimisht siç edhe 

kam mbajtur qëndrim edhe në rast të ngjashëm (në rastin e gjyqtarit Miri), dorëheqja apo 

humbja e statusit për shkak të dorëheqjes nuk pengon vijimin e hetimit dhe procedimit 

apo edhe dënimit disiplinor të gjyqtarit, sepse siç jam shprehur edhe në raste të tjera, e 

thotë shprehimisht ligji këtë. Ajo që përmend Brikena në lidhje me Kushtetutën, mendoj 

që nuk është në këtë rast shkelje në bazë të nenit të Kushtetutës sepse bëhet fjalë për të 

hetuar gjyqtarin që ka bërë një shkelje në kohën kur ka qenë gjyqtar. Kështu që edhe unë 

shkoj me  propozimin që bëri zoti Toska, patjetër duhet të vijojmë. Sot gjyqtari e ka 

humbur statusin për shkak të dorëheqjes por shkarkimi i tij për arsyet që referohen bëhet 

me vendim Këshilli dhe ka pasoja të ndryshme nga dorëheqja. Përveçse ka humbjen e 

statusit, largimi i gjyqtarit nga sistemi me masë disiplinore “Shkarkim nga detyra”, 

përveç humbjes së statusit që ia ka dhënë dorëheqja, ka edhe ca pasoja të tjera siç është 

pamundësia për t’u rifutur në sistem gjatë gjithë jetës së tij apo edhe efekte të tjera që 

mund të parashikojë ligji. Kështu që jam me propozimin e zotit Toska dhe votoj për atë 

variant.  

  

 Naureda Llagami: Propozim tjetër? 

Me sa kuptoj kemi dy qëndrime. 
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 Medi Bici: Kemi dy propozime zonja Kryetare. 

 Atë desha të them pasi edhe projektvendimet ashtu i kemi bërë. 

 Pra, të votohen një nga një.  

 Propozimi im që është mbështetur edhe nga Iliri dhe nga Bruna për magjistratin 

{...}. Pastaj propozimi im që është mbështetur nga Brikena për ish-gjyqtarin {...}. 

 Në bazë të këtyre pastaj dalin edhe projektvendimet që janë përgatitur. 

 Edhe një sqarim. Për gjyqtarin {...}, nuk ka shumicë. Jemi dakord të tre. 

 

 Naureda Llagami: Ta fillojmë me {...} që juve dhe Brikena propozoni që nuk ka 

nevojë për seancë dëgjimore, duke bërë mbyllje të procedimit disiplinor pa seancë 

dëgjimore. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. Ky ishte propozim edhe i Ilirit. Ishin të gjithë me këtë 

propozimin. Dakord me propozimin për t’u mbyllur procedimi. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord, bazuar në të gjitha argumentet që dhanë kolegët. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: Mbylljen e procedimit disiplinor për ish-magjistratin 

{...}. 

 

Naureda Llagami: Propozimin e z. Bici dhe znj. Ukperaj që i njëjti standard si 

për {...}, të aplikohet edhe për zotin {...}, pra të mbyllet procedimi disiplinor pa seancë 

dëgjimore. Kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Kundër. 
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Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Pasi dëgjova relatimin e relatorit, por edhe të kolegëve të tjerë, 

reflektoj ndaj asaj që kemi propozuar dhe diskutuar në Komision, dhe jam pro propozimit 

të relatorit. Faleminderit!  

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Kundër. Bashkohem me qëndrimin e zotit Toska dhe zonjës 

Kadi. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Pro. 

Atëherë, Këshilli vendosi që edhe për zotin {...} të mbyllet procedimi disiplinor 

pa seancë dëgjimore. 

 

Medi Bici: Zonja Kryetare, duhet të diskutojmë vetëm të drejtën e ankimit, që ta 

bëjmë pjesë. Duhet të shikoni nenin 100 të ligjit 115/2016 sepse ankimet, në raste të tilla, 

në rastet më përpara shkarkimet ankoheshin në kolegjet e bashkuara dhe të tjerat në 

gjykatë të apelit, ndërsa tani ankimet për shkarkim shkojnë në Gjykatë Kushtetuese, 

përkohësisht në dhomën e dytë të saj (pra në KPA), dhe ankimet për masa të tjera sipas 

këtij neni shkojnë në Gjykatën Administrative të Apelit. Dua që të gjithë anëtarët të jenë 

të bindur se si duhet të vendosim për të drejtën e ankimit (për dy ish-magjistratët).  

Ndërsa për gjyqtarin {...} sugjeroj datën 26.05. Jemi në limitet e fundit sepse 

çështja ka ardhur në datën 26 dhe duhet të bëhen njoftimet që sot që të ruhet afati 15-ditor 

i njoftimit për magjistratin.  

 

Naureda Llagami: Pra lidhur me dy vendimet që Këshilli mori, nga ana e stafit 

administrativ, kur të hartohet pjesa e vendimit për mbylljen e procedimit disiplinor nga 
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ana e Këshillit pa nevojën e seancës dëgjimore, të parashikohet edhe e drejta e ankimit, 

që në rastin konkret është pranë Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

Medi Bici: Vendimi është i strukturuar në 4 pikë. 

1. Mbylljen e procedimit disiplinor të filluar me kërkesë të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, ndaj ish-magjistratit {...}, pa zhvilluar seancë dëgjimore. 

2. Mbylljen e procedimit disiplinor të filluar me kërkesë të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, ndaj ish-magjistratit {...}, pa zhvilluar seancë dëgjimore. 

3. Kundër pikës 1 dhe 2 të këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën 

Administrative të Apelit, afati i të cilës fillon nga e nesërmja e njoftimit të vendimit dhe 

ky afat është 15-ditor. 

4. Caktimi i datës dhe i orës së zhvillimit të seancës dëgjimore, për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në 

ngarkim të magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës.  

5. Ky vendim i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ish-magjistratëve {...}, 

{...} dhe magjistratit {...}, brenda 5 ditëve nga marrja e tij. 

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

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. 

 

 Naureda Llagami: Shumë faleminderit zoti Bici për leximin e projekt-aktit. 

 Atëherë, jemi dakord që seanca dëgjimore të zhvillohet me datë 26, ora 11:00? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pro. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 
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Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Me kaq po e mbyllim këtë çështje. 

 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 12.05.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për shpalljen e kërkesës 

për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, 

kohëzgjatjen, kushtet, kriteret dhe procedurën e komandimit”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 16:00. 

 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

4.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 shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e 

gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, kohëzgjatjen, kushtet, kriteret 

dhe procedurën e komandimit”. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës së rendit të ditës, që ka të bëjë 

me shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, kohëzgjatjen, kushtet, kriteret dhe procedurën e komandimit”. 

Për më shumë detaje fjalën ia jap zotit Toska.   

  

 Ilir Toska: Faleminderit!  

 KZHK ka përgatitur projektvendimin e cituar nga Kryetarja. Krahas 

projektvendimit ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues lidhur me arsyet e përgatitjes 

së këtij projektvendimi dhe propozimi i tij përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, referuar nenit 147/a, pika 1, të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, është organi i ngarkuar për ushtrimin e funksioneve që lidhen 
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me karrierën e gjyqtarëve, emërimin, ngritjen në detyrë dhe transferimin e tyre, sikundër 

edhe të çdo funksioni tjetër të caktuar me ligj (shkronja “ë”), ku një nga këto, në kuadër 

të karrierës gjyqësore, është ai i përcaktuar në nenin 86, shkronja “d”, të Ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, që është piëkrisht dhe ai i 

komandimit të gjyqtarëve. Ky funksion dhe përgjegjësi e Këshillit gjen rregullim të 

hollësishëm në nenet 53 e vijues, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Legjislacioni në fuqi, konkretisht Ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ka parashikuar edhe mundësinë e 

komandimit të magjistratit, me pëlqimin e tij, në institucione të tjera brenda sistemit të 

drejtësisë, përfshirë këtu edhe në Këshillat (ndër këto edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor sipas 

profilit të magjistratit). Gjithashtu, në dispozitat e këtij ligji, konkretisht në nenet 54, 57 

dhe 58, përcaktohet edhe procedura që duhet të ndjekë Këshilli, ashtu dhe institucionet e 

tjera në të cilat magjistrati mund të komandohet. 

Në lidhje me rastin në shqyrtim, Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, si organi i 

Këshillit të Lartë Gjyqësor me fushë veprimtarie atë të karrierës gjyqësore, i ka kaluar për 

shqyrtim shkresa nr.2058 prot., datë 10.05.2021, e Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, në cilësinë e funksionarit më të lartë administrativ të Këshillit (neni 78, 

pika 1, i Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar), shkresë përmes të cilës Këshillit i është kërkuar komandimi i një magjistrati 

gjyqtar në një pozicion vakant të administratës së Këshillit, pikërisht në pozicionin 

“Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë”. 

Në shkresën e tij, lidhur me motivet e kërkesës për komandim të një magjistrati, 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit ka parashtruar:  

“..., Departamenti i Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë është një 

hallkë shumë e rëndësishme brenda strukturës së Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili ka si 

detyra përgatitjen e materialeve, relacioneve, projektvendimeve, statistikave të ndryshme, 

të cilat shqyrtohen në mbledhjen e komisioneve të përhershme ose të përkohshme të 

Këshillit; planifikimin dhe koordinimin e implementimin e çdo praktike të ngarkuar nga 

Kryetari i Këshillit dhe Sekretari i Përgjithshëm; hartimin e opinioneve ligjore, 
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politikave, deklaratave e qëndrimeve për llogari ose në emër të Këshillit ose komisioneve 

të tij, si dhe kontribuon për hartimin e ligjeve në fushën e veprimtarisë së Këshillit duke 

pasur në vëmendje përafrimin me legjislacionin evropian; përgatitja e opinioneve për 

probleme juridike të veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me 

legjislacionin në fuqi me kërkesë të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Sekretarit 

të Përgjithshëm.  

Në këtë kuptim, ky departament për shkak të rëndësisë që ka në strukturën e 

KLGJ-së, duhet të drejtohet nga një kandidat që të këtë njohur të thella jo vetëm në 

administratën publike, por ajo që është me e rëndësishme është të këtë njohuri të thella 

edhe për sistemin gjyqësor.  

Për sa më sipër, vlerësoj që në këtë pozicion duhet të përzgjidhet një magjistrat i 

cili për shkak të formimit dhe përvojës së fituar në gjykimin e çështjeve të ndryshme, të 

rrisë ndjeshëm cilësinë e punës në këtë Departament, si dhe nga ana tjetër të nxisin 

shkëmbimin e eksperiencave me nëpunësit e tjerë civilë, pjesë e këtij Departamenti.  

Në këto kushte, duke pasur në konsideratë që pozicioni i Drejtorit të 

Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë, është prej një kohe 

të gjatë pozicion vakant, i cili nuk është plotësuar nëpërmjet procedurave të rregullta të 

rekrutimit në shërbimin civil, si dhe duke vlerësuar rolin që luan ky Departament, në 

mbarëvajtjen e punës së Këshillit, sugjeroj si të nevojshme që të vlerësohet mundësia për 

t’u komanduar një magjistrat në këtë pozicion nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, në përputhje 

me  parashikimet  e  ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, neneve 53, 54, 57, 58. ...”.  

Më tej, në shkresën e tij, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit ka specifikuar:  

1. Periudhën për të cilën kërkohej komandimi i magjistratit, konkretisht deri në tre 

vjet; 2. Kriteret specifike të pozicionit të punës në të cilin magjistrati do të komandohej 

apo kriteret që kandidatët duhet të përmbushin. 

Sa i përket kritereve specifike për pozicionin që kërkohet komandimi i 

magjistratit, në shkresën e tij, në konsideratë të kërkesave të Ligjit “Për nëpunësin civil” 

dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit ka specifikuar:  

a) kandidati duhet të ketë përfunduar Shkollën e Magjistraturës;  
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b) kandidati duhet të ketë një eksperiencë profesionale të paktën dhjetë vjet në 

sistemin gjyqësor dhe në administratën publike, duke u vlerësuar pozitivisht pasja përvojë 

në hartim aktesh dhe analizë ligjore, si dhe në pozicione drejtuese në administratën 

publike;  

c) kandidati mundësisht të ketë diplomë Master në fushën e administrimit publik; 

ç) kandidati duhet të zotërojë një gjuhë të huaj, preferohet anglisht;  

d) kandidati duhet të ketë aftësi shumë të mira organizative dhe komunikimi, si 

dhe për të punuar në grup.  

Për sa më lart, mbështetur në nenin 147/a, pika 1, shkronja “ë”, të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, në nenin 86, shkronja “d”, të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar dhe në nenet 53, 54, 57 dhe 58, të Ligjit 

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

ndryshuar, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit projektvendimin “Për 

shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor, kohëzgjatjen, kushtet, kriteret dhe procedurën e komandimit”. 

Me anë të këtij projektvendimit të propozuar rregullohet shpallja e kërkesës për 

kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandimin në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në 

pozicionin “Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë”, afati i aplikimit, kohëzgjatja, kushtet, kriteret dhe procedura e komandimit. 

Projektvendimi është i strukturuar në dy Krerë dhe 11 pika.  

Kreu I i projektvendimit bën fjalë për shpalljen e kërkesës për kandidatura.  

Kështu, në pikën 1, të këtij Kreu, propozohet shpallja e kërkesës për kandidatura 

nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, për pozicionin 

“Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë”. 

Në pikën 2, të këtij Kreu, evidentohet afati i paraqitjes së kërkesave për 

komandim (data është lënë pa përcaktuar), afat ky që mbetet të përcaktohet në momentin 

e shqyrtimit nga Këshilli të projektvendimit, ndërsa ai nuk mund të jetë më pak se dy javë 

nga momenti i shpalljes (referuar neni 54, pika 3, shkronja “a”, i Ligjit nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar). 
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Ndërsa në pikën 3, të këtij Kreu, përcaktohen dokumentet që kandidati duhet të 

paraqesë në momentin e aplikimit dhe konkretisht:  

a) Kërkesë me shkrim për shfaqjen e vullnetit për komandim në pozicionin 

“Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë”, në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor; 

b) Jetëshkrim, ku kandidati pasqyron, veç të tjerash, çdo të dhënë në lidhje me 

kriteret e komandimit; 

c) Diplomë për fitimin e titulli magjistrat, lëshuar nga Shkolla e Magjistraturës;  

ç) Certifikatë/Dëshmi për zotërim gjuhe të huaj;  

d) Rekomandime për aftësitë organizative dhe të komunikimit, si dhe për të 

punuarit në grup; 

dh) Çdo dokument tjetër që tregon plotësimin nga kandidati të kritereve të 

komandimit, përfshirë edhe për kriteret preferenciale. 

Në Kreun II të projektvendimit rregullohen kohëzgjatja, kushtet, kriteret dhe 

procedura e komandimit. 

Kështu, në pikën 4, të këtij Kreu, përcaktohet kohëzgjatja e komandimit, pikërisht 

“deri në tre vjet”, sikurse kjo është kërkuar në kërkesën për komandim, periudhë kjo që 

është brenda periudhës maksimale të komandimit prej pesë vjetësh sipas nenit 53, pika 6, 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Nga ana tjetër, në pikën 5, të këtij Kreu, përcaktohen rastet kur kohëzgjatja e 

komandimit mund të përfundojë para afatit dhe konkretisht: 

a) me kërkesë të gjyqtarit, për shkaqe të justifikuara (përderisa komandimi është 

me pëlqim); 

b) kur vazhdimi i komandimit bie ndesh me interesat e lartë të gjykatës ku i 

komanduari ushtron funksionin e gjyqtarit, pra kur verifikohet kushti kryesor i 

komandimit. 

Në pikën 6, të këtij Kreu, përcaktohen kushtet e komandimit dhe konkretisht: 

a) Komandimi nuk duhet të bjerë ndesh me interesat e lartë të gjykatës ku 

kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit; 
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b) Kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat të kufizuar; 

c) Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar; 

ç) Kandidati, që ka qenë i komanduar më parë, duhet të ketë shërbyer jo më pak 

se pesë vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mëparshme të komandimit; 

d) Kandidati nuk duhet të ketë masë disiplinore në fuqi. 

Më tej, në pikën 7, të këtij Kreu, përcaktohen kriteret e komandimit dhe 

konkretisht: 

a) kandidati duhet të ketë përfunduar Shkollën e Magjistraturës;  

b) kandidati duhet të ketë një eksperiencë profesionale të paktën dhjetë vjet në 

sistemin gjyqësor dhe në administratën publike;  

c) kandidati duhet të zotërojë një gjuhë të huaj;  

d) kandidati duhet të ketë aftësi shumë të mira organizative dhe komunikimi, si 

dhe për të punuar në grup.  

Ndërsa në pikën 8, të këtij Kreu, përcaktohen kriteret preferenciale të komandimit 

dhe konkretisht: 

a) pasja nga kandidati të një diplome “Master i shkencave” ose të barasvlershëm 

me të sipas legjislacionit për arsimin e lartë, në fushën e administrimit publik; 

b) pasja përvojë nga kandidati në hartim aktesh dhe analizë ligjore, si dhe në 

pozicione drejtuese në administratën publike;  

c)  zotërimi nga kandidati të gjuhës angleze. 

Në pikën 9, të këtij Kreu, përcaktohet se vlerësimi i kushteve dhe kritereve të 

kandidimit për komandim mbështetet në dokumentacionin e paraqitur nga kandidati, si 

dhe në dokumentacionin e dosjes personale të tij të administruar pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Kurse, në pikën 10, të këtij Kreu, përcaktohet procedura e shqyrtimit të kërkesave 

të kandidatëve, sikurse ajo gjen rregullim në nenin 54, pika 4, të Ligjit nr.96/2016 “Për 

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

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ngarkohet për verifikimin e plotësimit të kushteve të 

komandimit nga kandidatët që do të aplikojnë, përfshirë edhe të atij nëse komandimi nuk 

është në përputhje me interesat e lartë të gjykatës ku ai ushtron funksionin. Sipas 
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projektvendimit ky verifikim dhe vlerësim nga Komisioni do bëhet brenda dy javëve pas 

përfundimit të afatit të aplikimit, duke përgatitur ai, për çdo kandidat, një projekt-opinion 

që shqyrtohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor jo më vonë se një javë pas njoftimit të 

Kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Në këtë pikë të projektvendimit përcaktohet 

edhe se opinionet e miratuara nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare të tij. Po ashtu, në 

këtë pikë të projektvendimit përcaktohet se Këshilli mund të vendosë përjashtimin nga 

komandimi të atij kandidati, komandimi i të cilit vlerësohet se nuk është në përputhje me 

interesat e lartë të gjykatës ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet që kandidati nuk 

plotëson ndonjë prej kushteve të tjera të komandimit.  

Sipas parashikimit të pikës 11, të këtij Kreu parashikohet se aplikimet e 

kandidatëve, të cilët plotësojnë kushtet për komandimin, i përcillen menjëherë për 

vlerësim dhe përzgjedhje Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ndërkohë, në pikën e fundit të këtij Kreu, pra pikën 12, përcaktohet se brenda një 

jave nga marrja e kërkesës, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendos për komandimin në 

pozicionin “Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë”, të kandidatit të përzgjedhur nga Komisioni Ad Hoc i ngritur për këtë qëllim nga 

Sekretari i Përgjithshëm. Sipas kësaj pike të projektvendimit përcaktohet ngritja e një 

Komisioni Ad Hoc për vlerësimin e kandidatëve në funksion të përzgjedhjes së njërit prej 

tyre, duke ndjekur në këtë mënyrë, për analogji dhe për aq sa është e mundur, rregullat 

për pranimin në shërbimin civil sipas legjislacionit për nëpunësin civil, ndërsa pozicioni 

për të cilin kërkohet komandimi i magjistratit bën pjesë në këtë shërbim. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet koha e hyrjes së tij në fuqi, konkretisht 

menjëherë dhe botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toska! 

 Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit. Kemi pjesën e afatit Ilir. 

 

 Ilir Toska: Të paktën dy javë, që i bie 26. 
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 Naureda Llagami: Jemi dakord me projekt-aktin? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi projektvendimin “Për shpalljen e kërkesës për 

kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, 

kohëzgjatjen, kushtet, kriteret dhe procedurën e komandimit”, sipas propozimit të bërë 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.   

 

 

* * * 

(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 12.05.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “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”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 16:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

4.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: 

9 Shqyrtimi i projektvendimit “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”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska).1 

  

Kalohet në çështjen e radhës të rendit të ditës që 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. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Zoti Toska parashtron se përveç dy gjykatave të posaçme, u propozua të 

përfshihet edhe një kërkesë e bërë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës ditën e sotme që 

ka karakter “tepër urgjent”. 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 12.05.2021 (Pika 9) 

130 

 (Anëtarët e Këshillit janë dakord që të përfshihet edhe kjo kërkesë për trajtim nga 

Këshilli.) 

Vijohet shkurtimisht me relatimin e relacionit të parë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

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

paraqitur nevojë në 1 çështje në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit (për shkak se gjyqtarët që janë tashmë 

në këtë skemë janë caktuar në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe njërin 

në dy gjykata (në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë dhe Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Shkodër) 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, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë, pasi 

gjyqtarët e dy gjykatave të tjera më të afërta, Torpoja dhe Puka, tashmë janë ezauruar dhe 

nuk mund të caktohen në këtë çështje, dhe numri i gjyqtarëve të jetë 1. 

Propozimet vijuese janë sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

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

Gjyqësor Lezhë: znj. Ornela Naqellari. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit dhe 

kështu vijohet me dokumentimin e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Ilir Përdeda. 

 

Vijohet me tej me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 
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Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka paraqitur nevojë në 1 çështje, në lëndë 

penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së 

delegimit (ndërsa të 9 gjyqtarët që tashmë janë në skemë asnjëri prej tyre nuk plotëson 

kushtet e sigurisë) dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit (për shkak të ndalimit të 

parashikuar nga ligji për Statusi, neni 42, pika 8), 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 përzgjidhen, me short, 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 të përzgjidhen me short ndërmjet atyre të cilët 

kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën 5 vjet si 

gjyqtar për çështjet penale si dhe kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar 

sipas ligjit nr. 84/2016. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komsionit janë: 

Në shortimin e çështjeve 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, që është thirrur në detyrë, konkretisht: {...}-{...}. 

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 apo kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Znj.Ornela 

Naqellari; Z. Petrit Çomo dhe Znj.Alma Ahmeti.  

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 dy apo më shumë çështje gjyqësore të veçanta në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, konkretisht: 

Z.Rexhep Bekteshi; Znj. Igerta Hysi dhe Z. Dritan Hasani. 
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Së fundi, bëhet një propozim rishtazi ku të përjashtohet nga shorti edhe gjyqtari i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë z. Ilir Përdeda, i cili pak më herët u caktua në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit dhe 

kështu vijohet me dokumentimin e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Sokol Pina. 

 

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

e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë në 1 çështje, 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 

(ndërsa të 9 gjyqtarët që tashmë janë në skemë asnjëri prej tyre nuk plotëson kushtet e 

sigurisë) 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 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 3. 

Gjyqtarët për 1 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me short, ndërmjet 

atyre të cilët kanë të paktën dhjetë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të 

paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e gjykatave të apelit të 

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

herët për të gjykuar në 2 apo më shumë çështje gjyqësore në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si vijon: Z. Dritan Banushi; Z. Enton 

Dhimitri; Znj. Irena Brahimi; Z. Genti Shala; Znj. Margarita Buhali; Znj. Miranda 

Andoni; Z. Sokol Ngresi; Znj. Valdete Hoxha; Znj. Valbona Vata; Znj. Vojsava 

Osmanaj. 

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

Tiranë që plotëson kriteret si më lart, e cila është në përbërje të Kolegjit Zgjedhor 

Gjyqësor, i cili është thirrur në detyrë, konkretisht: Znj. Edlira Petri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit dhe 

kështu vijohet me dokumentimin e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Ridvan Hado (relator), Astrit Kalaja dhe Iliba 

Bezati (anëtarë)  

 

Me kaq mbyllet procedura e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


