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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 20.05.2021) 

 

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

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}”, relatore Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:12 

dhe mbaroi në orën 13:24. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

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

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

Gjyqësor. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

8. {...}, magjistrat. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtarit {...}”, relatore Brikena Ukperaj. 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Duke qenë se të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor janë të pranishëm, po 

fillojmë mbledhjen e radhës të datës 20 maj 2021. 

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës janë parashikuar 10 çështje që do merren në 

shqyrtim nga ana e Këshillit. 

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

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}. 

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

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

 Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për 

kualifikimin/skualifikimin për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për 

magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2020-2021, të kandidates znj. {...}.  
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 Çështja e katërt ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për kualifikimin e 

kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatat e apelit 

Durrës dhe Tiranë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me 

vendimet nr. 392, nr. 394 dhe nr. 395, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

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

kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën e Apelit Tiranë, 

për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 181 dhe 

nr. 182, datë 28.05.2020, dhe për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të 

shpallur me vendimin nr. 185, datë 28.05.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

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

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

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

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”. 

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

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit 

(gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”. 

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

papaguara gjyqtares {...}”. 

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

prindërore gjyqtares {...}”. 

 Çështja e dhjetë ka të bëjë me 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”. 

 

 Nëse nuk keni kundërshtime lidhur me rendin e ditës, atëherë po fillojmë sipas 

rendit. Çështja e parë ka të bëjë me shqyrtimin e raportit të vlerësimit. Janë dy raporte, 

raporti për 2013-2016 dhe raporti për 2019, për gjyqtarin {...}. 

 Siç jeni vënë në dijeni nga relatorja, gjyqtari ka kërkuar që të dëgjohet në seancën 

e vlerësimit të raportit të tij dhe është prezantuar në Këshill. Kështu që e ftojmë të jetë i 

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

 

 Naureda Llagami: I nderuar zoti {...}, siç jeni vënë në dijeni, nga ana e Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, sot do merren në shqyrtim dy projektraporte. Projektraporti i parë ka të 

bëjë me vlerësimin etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të gradimit, për 

periudhën e vlerësimit 2013-2016 dhe projektraporti i dytë ka të bëjë me vlerësimin etik 

dhe profesional për vitin 2019. 

 Në zbatim të rregullores, projektraportet ju janë përcjellë dhe nga ana juaj është 

shprehur dëshira për të qenë prezent në seancën dëgjimore ku merret në shqyrtim 

projektraporti juaj. Kështu, në zbatim të procedurës që ka Këshilli, për sa i përket 

shqyrtimit të projektraporteve, do të dëgjohet fillimisht relatori i cili ka hartuar 

projektraportin dhe më pas do ju jepet fjala juve (magjistratit), i cili do të pasqyrojë 

shkurtimisht pretendimet që ka mbi projektraportin, por duke u kufizuar në pretendime të 

tjera përveç atyre të cilat janë parashtruar me shkrim nga ana e tij. Më pas Këshilli do të 

marrë një vendimmarrje. 

 Më lejoni që t’ia jap fjalën relatores, zonjës Brikena Ukperaj për shqyrtimin e 

projektvendimit të parë që ka të bëjë me projektraportin me qëllim përcaktimin e 

gradimit. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare!  

Raporti i vlerësimit etik dhe profesional që bën fjalë për periudhën 2013-2016 ka 

filluar nga Këshilli menjëherë pas administrimit të dosjeve nga organet e rivlerësimit. Është 

caktuar relatori, nëpunësi përgjegjës për vlerësimin, për të cilat zoti {...} nuk ka pasur 

kundërshtime. Është vijuar më tej me përzgjedhjen e gjashtë dosjeve të tjera sipas 

rregullores së miratuar nga Këshilli. Marrjen e informacioneve të tjera që nga relatori janë 

vlerësuar të nevojshme dhe është konkluduar në përfundimin e projektraportit të vlerësimit, 

i cili i është njoftuar magjistratit. Siç e relatoi edhe Kryetarja, ai ka bërë kundërshtime dhe 

kundërshtimet i janë njoftuar dhe i janë vënë në dispozicion të gjithë anëtarëve bashkë me 

projektraportin. 
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Në lidhje me procedurën, dua të theksoj që nga zoti {...}, nëpërmjet komunikimeve 

elektronike që kemi pasur, nuk ka pasur ndonjë pretendim për shkelje të procedurës deri në 

këtë moment që ne po shqyrtojmë projektraportin e vlerësimit.  

Projektraporti është ndërtuar në disa ndarje të tij. Në fillim përmban qëllimin dhe 

procedurën të shpjeguar në mënyrë të detajuar, hapat procedural që janë  ndjekur nga ana e 

relatorit. Në vijim ka një përshkrim të të gjithë burimeve të vlerësimit dhe evidentimit të të 

dhënave statistikore për gjyqtarin {...} gjatë periudhës së rivlerësimit dhe një përshkrim të 

ecurisë procedurale të çështjeve të cilat janë përzgjedhur me short, duke qenë se ecurinë 

procedurale të çështjeve që kanë qenë pjesë e dosjes së rivlerësimit e gjejmë në raportin e 

përgatitur në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar. 

Lidhur me vlerësimin e propozuar nga unë si relatore, projektraporti i vlerësimit 

përmban vlerësimin e relatorit sipas katër kritereve të parashikuar në ligj. Kriteri i parë ka 

të bëjë me “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”. Dua të theksoj që në vlerësimin e të gjithë 

treguesve të kriterit të parë të aftësisë profesionale të gjyqtarit, në cilësinë e relatorit, jam 

përqendruar në metodologjinë e përgjithshme të punës së gjyqtarit, në dosjet e përzgjedhura 

me short dhe ato që kanë qenë pjesë e dosjes së rivlerësimit, pa vlerësuar meritat 

individuale dhe ligjore të vendimeve të cilat përcaktohen vetëm në kuadër të një procesi 

ankimimi.  

“Aftësitë profesionale e gjyqtarit”, është vlerësuar dhe pikëzuar sipas dy aspekteve: 

“Njohuritë ligjore” dhe “Arsyetimi ligjor”, të cilat ndahen në treguesit respektivë të tyre.  

Lidhur me “Aftësinë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave”, pa u ndalur dhe pa lexuar të gjithë projektraportin, do të 

ndalem vetëm në konkluzionet e arritura nga unë si relatore. 

Në kuadër të këtij treguesi, referuar të dhënave që kanë rezultuar nga burimet e 

vlerësimit, kam vlerësuar që gjyqtari ka aftësi shumë të mira në identifikimin, përshkrimin 

dhe analizimin e qartë dhe të saktë të fakteve të çështjes si dhe identifikimin e 

normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale që gjejnë zbatim. Tipar 

karakteristik i gjyqtarit në paraqitjen e fakteve të çështjes, është përshkrimi i tyre në çdo 

rast nëpërmjet analizës së detajuar dhe të integruar të provave të marra në shqyrtim, duke 

u veçuar dhe në disa raste cituar, vetëm pjesët esenciale të përmbajtjes së tyre të cilat 

lidhen drejtpërdrejt me faktin konkret. Për qëllim të përcaktimit të faktit, gjyqtari referon 
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dhe analizon në disa raste edhe mjetin procedural të kërkimit dhe mënyrën e marrjes së 

provës, shoqëruar menjëherë me ekstraktimin e faktit që lidhet me një element konkret të 

veprës penale. Fakti penal apo civil (në gjykimet në kuadër të Ligjit Antimafia) 

përmblidhet në fund të analizës së mësipërme dhe pasqyron pa ndërprerje një pamje të 

qartë, të shpejtë dhe të plotë të çështjes. Për këtë arsye kam vlerësuar që aftësia e gjyqtarit 

për këtë tregues duhet të vlerësohet shumë e lartë, duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Lidhur me treguesin tjetër që ka të bëjë me “Aftësinë për të interpretuar ligjin në 

zgjidhjen e çështjes”, në vendimet burim vlerësimi, identifikimi i normës juridike 

(kryesisht asaj materiale penale) si ligj i zbatueshëm në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, 

bëhet në pjesën e analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimi. Në shumicën e 

dokumenteve ligjore (vendime ose mendime pakice), identifikimi i normës nuk 

shoqërohet me interpretimin e përgjithshëm të saj. Gjyqtari aplikon normën ligjore mbi 

faktet e çështjes, pa bërë paraprakisht zbërthimin e saj sipas elementëve të veprës penale, 

ose kushteve dhe kritereve të aplikimit të një norme procedurale, pavarësisht se e 

shqyrton në tërësi çështjen. Bëhet fjalë për vitin 2013-2016, ku nuk kishim kufij të 

shqyrtimit, sikurse janë sot për gjyqtarin e apelit. Vetëm në disa raste, interpretimi i ligjit 

në zgjidhjen e çështjes, ezauron të dy hapat e tij, atë të arsyeve se pse është kjo norma 

materiale ose procedurale relevante që duhet të zbatohet si dhe mënyrës se si ajo zbatohet 

mbi faktet e provuara. Përgjithësisht rregulli ligjor aplikohet pa u përcaktuar më parë 

kuptimi dhe qëllimi i tij. 

Procesit të interpretimit të ligjit rezulton t’i jetë kushtuar më tepër rëndësi në 

lidhje me normat procedurale dhe në normat e pjesës së përgjithshme të Kodit Penal. Në 

mënyrë të detajuar në projektraport evidentohen edhe gjetjet sipas vendimeve përkatëse. 

Në dokumentet e tjera të analizuara, vendime ose mendime pakice, dispozitat 

procedurale referohen dhe zbatohen drejtpërdrejt mbi elementët me karakter procedural. 

Lidhur me aftësinë e gjyqtarit për të përdorur jurisprudencën relevante, në tërësinë 

e vendimeve të analizuara, nuk rezulton në asnjë rast që gjyqtari të ketë identifikuar apo 

përdorur jurisprudencën relevante në mbështetje të argumenteve në lidhje me 

interpretimin e ligjit dhe zbatimin e tij. 

Në lidhje me zbatimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës, gjatë interpretimit 

të ligjit të zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes, gjyqtari, edhe pse nuk i përmend 
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nominalisht, zbaton parimet e përgjithshme të së drejtës, fakt që rezulton nga konteksti i 

arsyetimit dhe konkluzioni i arritur.  

Përfundimisht, si konkluzion, lidhur me këtë tregues kam vlerësuar se, referuar të 

dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, gjyqtari i kushton më shumë rëndësi 

analizës së provave dhe jo në të njëjtën masë interpretimit të pavarur të normës.  

Dispozitat e pjesës së posaçme të K.Penal, zbatohen drejtpërdrejt mbi faktet e çështjes, pa 

u shoqëruar me një interpretim paraprak të qëllimit, elementëve përbërës dhe zbërthimit 

të tyre. I vetmi interpretim abstrakt i ligjit që dominon në vendimet gjyqësore është ai i 

kuptimit të përgjegjësisë penale dhe kundërligjshmërisë, por në shumicën e vendimeve 

nuk individualizohet sikundër citohet në çdo vendim, pse një normë e caktuar nga pjesa e 

posaçme e K.Penal thirret për zbatim për zgjidhjen e çështjes. Gjithashtu, nuk 

evidentohet në asnjë rast identifikimi dhe referimi në praktikën gjyqësore relevante, çka 

do ti jepte vlerë të shtuar interpretimit të ligjit, në mbështetje të konkluzioneve të arritura 

mbi zbatimin e tij. Për këtë arsye, lidhur me këtë kriter kam vlerësuar që aftësia e 

gjyqtarit duhet të vlerësohet si mbi mesatare duke e pikëzuar me 20 pikë. 

Lidhur me këtë tregues gjyqtari ka bërë kundërshtimet, mbi të cilat do të ndalem 

pasi të relatoj projektraportin e vlerësimit. 

Lidhur “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit”, në vendimet e 

pakicës të hartuara nga gjyqtari, në tërësinë e tyre ato karakterizohen nga konciziteti në 

mënyrën e paraqitjes dhe anën sasiore të argumenteve të paraqitura në arsyetimin e 

vendimit/mendimit kundër. Përgjithësisht dokumentet e analizuara kanë përmbajtje të 

qartë, përveç disa pjesëve të tyre, ku si rezultat i mënyrës së shprehjes së mendimit apo 

organizimit të argumenteve në fjali, mënyra e integrimit të pjesëve të provave apo 

dispozitave ligjore, vështirëson kuptueshmërinë e tekstit për lexuesin e zakonshëm. 

Gjyqtari, përdor fjali me gjatësi mesatare por edhe fjali të gjata, me disa pjesë të 

nënrenditura, që vështirësojnë të kuptuarin e mendimit dhe arsyetimit si dhe qartësinë e 

shprehjes së tyre. Fjalitë janë në rrjedhë logjike të njëra-tjetrës dhe paragrafët e arsyetimit 

të vendimit ndjekin të njëjtën strukturë, duke u identifikuar shpesh me fjali tematike, të 

cilat evidentojnë përmbajtjen e paragrafit dhe natyrën e argumenteve në vijim. 

Vendimet janë të organizuar me paragrafë, duke kaluar mendimin nga një 

paragraf, në paragrafin tjetër, sipas metodës deduktive ose asaj induktive të arsyetimit. 
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Gjyqtari i ka përdorur në vendimet e analizuara të dy këto mënyra të organizimit dhe 

shprehjes së mendimit, duke i dhënë rëndësi, pavarësisht se cilën metode përdor, 

evidentimit në një fjali apo paragraf hyrës ose përmbyllës, konkluzionit thelbësor lidhur 

me çështjen e trajtuar. 

Nuk evidentohet përdorimi i fjalëve që cenojnë integritetin e personit, fjalëve 

fyese apo denigruese. Në disa raste të veçuara, evidentohet përdorimi i fjalëve dialektore  

apo shprehjeve me ngarkesë emocionale. Gjyqtari përdor përgjithësisht të gjitha shkronjat 

e alfabetit shqip. Gjuha teknike përdoret në mënyrë korrekte, vetëm në rastet kur është i 

pashmangshëm përdorimi i saj, sikundër është ai i referimit të konkluzioneve të akteve të 

ekspertimit të përdorur nga ekspertët me njohuri të posaçme, të ndryshme nga aktet 

juridike.  

Në rastet e përdorimit të termave latinë, ato janë shoqëruar me dhënien e kuptimit 

të tyre në gjuhën shqipe, duke mos krijuar konfuzion për përdorimin apo kuptimin e tyre 

nga lexuesi. 

Si konkluzion lidhur me këtë tregues kam vlerësuar se gjyqtari i kushton rëndësi 

të posaçme arsyetimit të vendimeve në drejtim të koncizitetit të tyre. Realisht vendimet 

janë shumë koncize. E njëjta rëndësi zbehet në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë 

për lexuesin. Në disa raste organizimi i paragrafëve të gjatë, me fjali të nënrenditura, 

shkëput rrjedhshmërinë dhe logjikën e shprehjes së mendimit, edhe pse ajo ekziston.  

Për këtë arsye kam vlerësuar që lidhur me këtë tregues, shkalla e aftësisë së 

gjyqtarit duhet të vlerësohet “mbi mesatare”, duke u pikëzuar me 12 pikë. 

Lidhur me “Strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, kam 

vlerësuar përfundimisht, referuar burimeve të vlerësimit se metodologjia e përdorur nga 

gjyqtari në strukturimin e vendimit gjyqësor, edhe pse në dukje shfaqet si një formë 

standarde dhe e qëndrueshme e përdorur prej tij, jo gjithmonë orienton lexuesin drejt 

kuptueshmërisë së përmbajtjes së dokumentit, që në rastin konkret është vendim i 

gjykatës së apelit. Mospasqyrimi i shkaqeve të ankimit në pjesën hyrëse apo në fillim të 

pjesës arsyetuese, e bën të vështirë kuptueshmërinë e qëndrimit të gjykatës më të lartë 

ndaj vendimit të gjykatës me të ulët dhe të shkaqeve pse vendimi është ankimuar. 

Lexuesi i dokumentit ligjor nuk arrin të kuptojë nëse analiza në vendimin gjyqësor është 

ezauruese, referuar shkaqeve të ankimit, pavarësisht vlerësimit që mund të ketë një 
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gjykatë më e lartë për atë çështje. Në asnjë vendim gjyqësor nuk ka një pjesë të 

strukturuar më vete në vendim në paraqitjen e shkaqeve, për të cilat gjykata e apelit të 

investohet. 

Për këtë arsye kam vlerësuar që lidhur me këtë tregues, shkalla e aftësisë së 

gjyqtarit duhet të vlerësohet “mbi mesatare” duke u pikëzuar me 8 pikë. 

Referuar “Cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik”, në te gjitha vendimet 

gjyqësore të analizuara rezulton që gjyqtari i ka kushtuar rëndësi arsyetimit duke 

analizuar në mënyrë të qartë dhe të plotë faktet e çështjes, referuar analizës së integruar të 

provave të administruara në gjykimin në shkallë të parë. Në çështjet në të cilat gjykata e 

apelit ka shqyrtuar në themel çështjen, në tërësinë e saj dhe ka arritur në një konkluzion 

të ndryshëm nga gjykata e shkallës së parë, lidhur me themelin, analiza e fakteve të 

çështjes paraqitet tërësore dhe gjithëpërfshirëse, duke përfshirë në të edhe një analizë të 

plotë të provave të vlerësuara si të papranueshme dhe shkaqeve pse provat janë vlerësuar 

të tilla. Por edhe pse analiza e detajuar e provave është pjesë e rëndësishme e arsyetimit 

të vendimit gjyqësor në tërësi, ajo nuk është e mjaftueshme për të gjykuar mbi cilësinë e 

analizës dhe argumentimit logjik të gjyqtarit. Nëse ajo nuk shoqërohet me një shkallë 

kujdesi me analizën se si konceptet ligjore dhe institutet lidhen midis tyre apo se si ato 

zbatohen në një situatë të caktuar (faktet e provuara), argumentimi logjik nuk është 

shterues. Në dokumentet ligjorë spikat aftësia e gjyqtarit në drejtim të analizës së 

provave, e cila zë peshën më të madhe të arsyetimit të vendimeve, analizë që bazohet në 

arsye dhe logjikë. E njëjta rrjedhë logjike dhe cilësi analitike nuk spikat kur analizohet 

zbatimi i dispozitës mbi faktet e provuara, e cila është ajo që lidhet drejtpërdrejt me 

konkluzionin e arritur.   

Si konkluzion lidhur me këtë tregues kam vlerësuar se cilësia e analizës dhe 

argumentimit logjik përmbush standardet e procesit të rregullt ligjor si dhe jep përgjigje 

të argumentuar për pretendimet e palëve, duke mbështetur konkluzionin e gjyqtarit si në 

vendimet e themelit, ashtu edhe në rastet e mendimeve të pakicës. Analiza e plotë dhe e 

detajuar e të gjitha provave të marra në gjykim së bashku me mjetin e kërkimit dhe 

mënyrën e marrjes së tyre, me qëllim evidentimin e faktit penal, i jep cilësi analizës dhe 

argumentimit logjik. E njëjta shkallë aftësie nuk spikat në pjesën e arsyetimit të mënyrës 
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se si ligji zbatohet mbi faktet e provuara. Ky proces i dytë i metodologjisë së të shkruarit 

të mendimit juridik, bazohet më shumë në deduksione logjike sesa analizë ligjore.   

Për këtë arsye kam vlerësuar se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues 

është “mbi mesatare”, duke u pikëzuar me 20 pikë. Në total, niveli i vlerësimit për 

kriterin e “Aftësive profesionale” rezulton të jetë “Shumë mirë” me pikët totale 85 pikë. 

Lidhur me “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, për treguesin e “Respektimit të 

afateve ligjore”, “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, “Koha mesatare që i 

dedikohet çdo çështjeje”, gjyqtari është vlerësuar maksimalisht pasi nuk ka të dhëna që 

mund të çonin në një pikëzim apo në një vlerësim të ndryshëm. Nuk ka pasur çështje nga 

ato që kanë qenë në dosjen e vlerësimit dhe ato të përzgjedhura me short (sepse në kuadër 

të procesit të rivlerësimit nuk analizojmë të gjitha të dhënat statistikore) por gjithsesi nuk 

ka pasur çështje për të cilat ka pasur të parashikuar një afat ligjor. Standardi minimal në 

të gjitha rastet është respektuar. Koha mesatare është më e ulët se ajo e standardit 

minimal. 

Lidhur me “Rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore”, dua të ndalem se 

sipas të dhënave të pasqyruara në raportin analitik të rivlerësimit rezulton që gjyqtari për 

periudhën janar 2014 - dhjetor 2016 i janë caktuar 492 çështje, nga të cilat 127 si 

kryesues, si dhe ka përfunduar për këtë periudhë 481 çështje nga të cilat 122 si kryesues, 

duke mbartur për vitin pasardhës 2016 gjithsej 11 çështje. 

Referuar formatit të të dhënave statistikore të administruara në dosjen e 

rivlerësimit, ka mungesë të dhënash për numrin total të çështjeve të caktuara respektivisht 

për secilin vit. 

Duke qenë se ka mungesë të dhënash në tabelat me të dhëna statistikore për 

çështjet e caktuara gjatë periudhës së vlerësimit, mbetet e pamundur përllogaritja e 

rendimentit sipas të dhënave statistikore që administrohen në dosje dhe, për pasojë, është 

marrë i mirëqenë rendimenti 96 % i përcaktuar në faqen 27 të Raportit, faqe 744 e dosjes 

së rivlerësimit. Nga ana tjetër, referuar metodologjisë edhe nëse do t’i kishim këto çështje 

dhe do të ekzistonte një rritje e papritur e numrit të çështjeve të marra për shqyrtim, e tillë 

që mund të justifikonte rritje me një shkallë pikëzimi të rendimentit, numri i çështjeve të 

themelit të përfunduara nga gjyqtari për çdo vit të periudhës së vlerësimit, është më i ulët 

se standardi sasior i përcaktuar në vendimin nr. 261/2 të KLD-së, të cilit ne i referohemi 
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në rastet kur krahasojmë të dhënat statistikore. Në konkluzion, duke marrë parasysh edhe 

rendimentin e gjyqtarit në masën 96%, kam vlerësuar që ai duhet të pikëzohet sipas 

Metodologjisë me 8 pikë dhe jo me pikët maksimale 10 pikë. 

Referuar “Kohës mesatare të arsyetimit të vendimit...”, të gjitha vendimet, 

sikundër përmendet edhe në projektraportin e vlerësimit janë dorëzuar të arsyetuara 

brenda afatit të përcaktuar sepse në atë kohë nuk ka pasur afat të parashikuar në ligj për 

depozitimin e vendimit. Është shpjeguar në mënyrë të hollësishme dhe ka edhe një 

qëndrim të mbajtur më përpara nga Këshilli lidhur me këtë fakt. 

“Aftësia e gjyqtarit për të kryer procedura gjyqësore”, lidhur me treguesin “Numri 

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

procedurale për shmangien e seancave joproduktive”, është vlerësuar gjithashtu me 15 

pikë sepse gjyqtari ka treguar kujdes maksimal në shmangien e seancave joproduktive 

dhe numri mesatar i seancave gjyqësore rezulton të jetë më i vogël se 3. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, gjithashtu ka rezultuar që gjyqtari ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie në 

këtë tregues, evidentuar në korrektësinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe 

dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt 

ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat proceduralë të gjykimit penal dhe civil, në 

seancat gjyqësore të zhvilluara.  

Për këtë arsye, shkalla e aftësisë së gjyqtarit është vlerësuar shumë e lartë duke u 

pikëzuar me 20 pikë. 

Shkallë shumë të lartë aftësie kam konstatuar dhe vlerësuar edhe për sa i përket 

“Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes”. 

Në tërësi, referuar kriterit të “Aftësisë organizative të gjyqtarit”, kam propozuar 

nivelin "Shkëlqyeshëm" me 98 pikë. 2 pikë i janë zbritur vetëm për shkak të rendimentit. 

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, e cila përfshin 

“Etikën në punë”, “Integritetin e gjyqtarit” dhe “Paanësinë e gjyqtarit”, bashkë me 

treguesit respektivë, është vlerësuar maksimalisht në 100 pikë, duke marrë parasysh që 

vlerësimi i të gjithë treguesve të këtij kriteri bëhet në parimin kushtetues që çdo gjyqtar, 

për shkak të statusit të tij, ka etikë, integritet dhe shfaq paanësi në funksion. Pikëzimi për 

shumicën e treguesve bëhet sipas një rendi zbritës dhe çdo gjyqtar e fillon procesin e 
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vlerësimit me totalin e pikëve referuar treguesit përkatës, duke zbritur sipas rastit pikët në 

varësi të rezultatit të analizës objektive të të dhënave të burimeve të vlerësimit. Në këtë 

rast, nga burimet e vlerësimit nuk ka pasur të dhëna që mund të çonin në një pikëzim më 

të ulët se ai maksimal. Për këtë arsye, për shkak të prezumimit dhe të analizës së 

burimeve është vlerësuar maksimalisht me 100 pikë. 

Sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, është vlerësuar në 

nivelin më të lartë të vlerësimit dhe pikëzimit për sa i përket treguesit të  “Komunikimit 

të qartë dhe transparent ...”, “Respektimit të konfidencialitetit dhe të mbrojtjes së të 

dhënave personale”, shkallës së komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët duke 

përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta, shkallës së 

komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore. 

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

lidhur me pjesëmarrjen e gjyqtarit në programin e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës apo në trajnime të tjera profesionale”, nga analiza e burimeve të vlerësimit 

ka rezultuar që gjatë kësaj periudhe gjyqtari ka marrë pjesë në cilësinë e ekspertit vetëm 

në një aktivitet trajnues dyditor në datat 3 dhe 4 korrik të vitit 2013. Gjatë kësaj 

procedure është paraqitur vërtetimi nr. 250 prot, datë 31.03.2021 i Shkollës së 

Magjistraturës. Referuar këtij vërtetimi rezulton se gjyqtari, veç angazhimit në cilësinë e 

ekspertit ka qenë pjesëmarrës dhe në dy aktivitete të tjera trajnuese, të cilat janë 

përmendur në projektraport.  

Nuk rezultojnë të dhëna për angazhimin e gjyqtarit në trajnime dhe aktivitete 

profesionale, jashtë Programit të Formimit Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës gjatë 

periudhës së vlerësimit 2013-2016.  

Në tërësi, referuar të gjitha të dhënave nga burimet e vlerësimit, kam vlerësuar që 

edhe pse në rastin konkret ditët të cilat gjyqtari ka marrë pjesë, qoftë edhe ato të 

konvertuara në cilësinë e ekspertit, rezultojnë të jenë 8 ditë në të gjithë periudhën e 

vlerësimit. Referuar ligjit të kohës (ligji 9877, datë 18.02.2008) edhe pse ligji nuk 

përmbante një parashikim lidhur me detyrueshmërinë e pjesëmarrjes së gjyqtarit në 

aktivitetet trajnuese, ky detyrim parashikohej në nenin 23 të ligjit, të ndryshuar, sipas të 

cilit gjyqtarët dhe prokurorët e gjykatave e të prokurorive të shkallës së parë dhe të 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.05.2021 (Pika 1) 
 

 

13 

gjykatave të apeleve i nënshtrohen formimit vazhdues. Periudha e formimit vazhdues nuk 

duhet të kalojë më shumë se 20 ditë në vit dhe jo më shumë se 60 ditë gjatë pesë vjetëve.  

Aktualisht, në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, pjesëmarrja në programin e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës është përcaktuar si e drejtë dhe njëkohësisht detyrim i gjyqtarit, duke 

përcaktuar edhe kufirin minimal dhe maksimal i pjesëmarrjes gjatë një viti si dhe gjatë 

pesë viteve. 

Referuar sa më sipër, pavarësisht se ky ligj dhe Metodologjia e Pikëzimit e 

miratuar nga Këshilli nuk kanë qenë në fuqi në periudhën 2013-2016, referuar nenit 23 të 

ligjit nr. 8316/1999 “Për Shkollën e Magjistraturës”, i ndryshuar, sipas formulimit të tij 

në periudhën e vlerësimit, rezulton se pjesëmarrja e gjyqtarit në Programin e Formimit 

Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës ka qenë e rregulluar nga ky ligj, por duke 

përcaktuar vetëm kufirin maksimal të angazhimit për 1 dhe 5 vjet dhe jo një detyrim 

minimal pjesëmarrjeje. 

Sa më sipër, referuar të dhënave lidhur me angazhimin e  gjyqtarit në aktivitete 

trajnuese brenda ose jashtë programit të formimit vazhdues, gjatë kësaj periudhe 

vlerësimi, pikëzimi për këtë tregues, referuar Metodologjisë, është vlerësuar që të jetë me 

20 pikë, pavarësisht se për periudhën 3-vjeçare rezulton vetëm për një aktivitet trajnues 

2-ditor si ekspert dhe 2 aktivitete trajnuese si pjesëmarrës, të barazuara me 8 ditë trajnimi. 

Kjo sepse legjislacioni i kohës parashikonte vetëm kufirin maksimal të pjesëmarrjes në 

aktivitete trajnuese, por jo një kufi minimal pjesëmarrjeje në aktivitete trajnuese, sikurse 

përcaktohet aktualisht në ligjin për Statusin.  

Gjyqtari ka pretenduar duke kërkuar që kontributi i tij nëpërmjet botimit të librit 

“Koment mbi Kodin e Procedurës Penale”, të vlerësohet edhe në kuadrin e trajnimeve 

vazhduese, por gjithsesi nuk është vlerësuar ky kontribut lidhur me pjesëmarrjen në 

trajnime, por është vlerësuar në treguesin e “Publikimeve ligjore”, pasi nuk përbën botimi 

pjesëmarrje në aktivitet trajnues. 

Referuar të dhënave përfundimisht që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë 

tregues, duke marrë në konsideratë frekuencën e angazhimit të gjyqtarit në aktivitetet 

trajnuese, sipas të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit si dhe kuadrin ligjor 

dhe nënligjor të analizuar më lart, vlerësoj se gjyqtari duhet të pikëzohet me 20 pikë. 
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 Lidhur me “Disponueshmërinë e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

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

vlerësuar me 5 pikë pasi ka pasur të dhëna duke qenë se referuar dosjes së rivlerësimit 

por edhe dosjes personale të gjyqtarit, pranë gjyqtarit Dh.{...} kanë kryer praktikën 

mësimore 1 kandidat për magjistrat më datë 25 mars dhe më 3 prill dhe në këtë rast, sipas 

Metodologjisë, pavarësisht frekuencës së angazhimit të gjyqtarit kam vlerësuar që duhet 

të pikëzohet me 5 pikë.  

Angazhimi i gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit 

të drejtësisë dhe në marrëdhëniet e publikut me median, referuar të dhënave nuk ka 

rezultuar që gjyqtari të jetë angazhuar në veprimtari të tilla për përmirësimin e sistemit 

gjyqësor apo në aktivitete të tjera që lidhen me sistemin e drejtësisë dhe për këtë arsye 

kam vlerësuar që lidhur me këtë tregues gjyqtari duhet të pikëzohet me 3 pikë. 

Lidhur me “Publikimet ligjore akademike”, gjatë kësaj periudhe konkludohet se ai 

ka kryer publikime ligjore akademike. Është teksti “Koment mbi Kodin e Procedurës 

Penale” (pjesa e parë), miratuar botimi me vendimin nr.1, datë 14.10.2010 nga Këshilli i 

Botimeve Shkencore i Shkollës së Magjistraturës. Është autor i punimit “Pavlefshmëria 

dhe papërdorshmëria”, paraqitur në kuadrin e ekspertizës së dhënë në trajnimin vazhdues 

të gjyqtarëve në Shkollën e Magjistraturës. Autor i librit “Komentar i Kodit të Procedurës 

Penale” (pjesa e dytë), miratuar botimi me vendimin e datës 03.03.2016 nga Bordi i 

Redaktorëve i Shkollës së Magjistraturës. 

Në këtë kuadër kam vlerësuar që për treguesin e publikimeve ligjore, gjyqtari 

duhet të pikëzohet me 5 pikë (pra me pikët maksimale), dhe niveli i vlerësimit të gjyqtarit 

për kriterin e “Aftësisë personale dhe angazhimit profesional” rezulton të jetë 98 pikë, pra 

"Shkëlqyeshëm". 

Pasi është njohur me këtë projektraport vlerësimi gjyqtari ka paraqitur 

kundërshtimet e tij. Me kundërshtimet e gjyqtarit njihen të gjithë anëtarët e Këshillit. Do 

ndalem në mënyrë të shkurtuar pa dashur të përsëris konkluzionet lidhur me çdo tregues. 

Në kundërshtimet e gjyqtarit në thelb pretendohet që nga ana e vlerësueses nuk është 

arritur që të ruhet ose të mbahet në vlerësim ekuilibri i duhur midis mbrojtjes së 

pavarësisë së gjyqtarit dhe nevojës për vlerësim. Gjyqtari ka kundërshtuar treguesin e 

“Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, duke pretenduar se ai meriton 
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një vlerësim maksimal, për shkak se sipas vlerësimit të tij, vlerësuesi ka ndërhyrë në 

ekskluzivitetin e gjyqtarit për të interpretuar ligjin. Është shpjeguar në mënyrë të detajuar 

arsyet për të cilat gjyqtari kërkon që vlerësimi i tij të ndryshojë nga ana e Këshillit duke 

arritur një vlerësim maksimal. 

Edhe pasi jam njohur me konkluzionet e gjyqtarit, nuk kam propozim të 

ndryshëm për të vlerësuar aftësinë e gjyqtarit lidhur me këtë tregues në një shkallë më të 

lartë, duke theksuar që në asnjë rast nuk janë vlerësuar meritat ligjore të çështjes, në asnjë 

rast nuk është ndërhyrë tek bindja e gjyqtarit për mënyrën e interpretimit të ligjit, por 

thjesht është evidentuar metodologjia e gjyqtarit lidhur me këtë tregues; sa dhe si 

reflektohet interpretimi i ligjit në vendimet që përbëjnë objekt vlerësimi.  

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

këtë tregues gjyqtari ka pretenduar që duhet të vlerësohet maksimalisht sepse vlerëson që 

nga ana ime si relatore, në tejkalim të ndalimit të vendosur nga neni 72, pika 4 e ligjit për 

Statusin, është zëvendësuar interpretimi dhe logjika e gjyqtarit dhe për këtë arsye, duke 

pretenduar që qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit është në vlerësimin 

maksimal, të pikëzohet me pikët maksimale sipas këtij treguesi. 

Për të njëjtat arsye për të cilat relatova në projekraportin e vlerësimit, vazhdoj t’i 

qëndroj të njëjtit propozim pa dashur të përsëris të njëjtat konkluzione. Konkluzionet e 

relatorit lidhur me “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit” bazohen në 

mënyrën e të shkruarit, të kuptuarit të dokumentit ligjor pa ndikuar logjikën e gjyqtarit.  

Lidhur me “Strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, edhe 

për këtë tregues gjyqtari ka pretenduar që ai i ka respektuar të gjithë elementët ligjorë të 

detyrueshëm që duhet të ndiqen në formatimin e një vendimi gjyqësor dhe ka pretenduar 

që duhet të vlerësohet maksimalisht.  

Edhe për pjesën e këtij treguesi, lidhur me strukturën e organizuar të vendimit, 

nga ana ime si relatore nuk është vlerësuar respektimi apo jo i elementëve të 

domosdoshëm ligjorë sepse përkundrazi, në projektraport është cituar që ato respektohen 

e përpikëri, por është propozuar një nivel më i ulët vlerësimi për shkak se strukturimi i 

mendimit logjik të gjyqtarit, duke mos u pasqyruar në asnjë pjesë të kësaj strukture 

shkaqet për të cilat gjykata e apelit vihet në lëvizje, vë në vështirësi lexuesin për të 

kuptuar nëse trajtimi nga ana e gjyqtarit të apelit është gjithëpërfshirës, referuar këtyre 
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shkaqeve të ankimit. Veç këtyre ka edhe disa problematika që janë konstatuar në 

projektraportin e vlerësimit lidhur me strukturimin e fjalive, përdorimin e fjalëve, etj. 

Lidhur me treguesin e “Cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik” ka 

pretenduar gjithashtu një cilësi shumë të lartë të analizës dhe argumentimit logjik. Në 

projektraport është ndarë në dy pjesë kjo pjesa e analizës dhe argumentimit logjik edhe 

pse është vlerësuar maksimalisht për mënyrën e analizimit të provave të faktit, është 

thënë që ajo nuk është ezauruese sepse pesha që i jepet cilësisë së analizës së provave dhe 

analizës së ligjit në zbatimin e çështjes nuk është e njëjtë.  

Përfundimisht në cilësinë e relatores nuk kam ndonjë propozim edhe pasi jam 

njohur me kundërshtimet e gjyqtarit për të ndryshuar pikëzimin që unë propozoj lidhur 

me kriterin e parë të “Aftësive profesionale”.  

Lidhur me kriterin e dytë, “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, 

gjyqtari ka pretenduar që duhet të vlerësohet maksimalisht sepse nuk është një përgjegjësi 

e tij mungesa e burimit të të dhënave statistikore burim vlerësimi.  

Në fakt, unë edhe e citova, kur relatova në mënyrë të përmbledhur kriterin e 

“Aftësive organizative” dhe treguesin “Rendimenti i përfundimit të çështjeve”, për të 

gjitha gjyqtarët për të cilët Këshilli bën gradimin pasi ka mbaruar procesi i rivlerësimit 

kalimtar, të dhënat statistikore janë në dosje. Burim vlerësimi nuk shërbejnë të dhëna të 

tjera statistikore. Referuar këtyre të dhënave statistikore është e pamundur të përcaktohet 

se sa ka qenë volumi i çështjeve që ka marrë gjyqtari për atë periudhë vlerësimi dhe për 

të gjithë kemi mbajtur të njëjtin qëndrim, duke pranuar atë rendiment që edhe vetë 

organet e rivlerësimit e kanë pranuar dhe besoj se edhe zoti {...} nuk ka pasur 

kundërshtim gjatë procesit të rivlerësimit lidhur me këtë tregues. 

Nga ana tjetër, edhe nëse do të merrej parasysh pretendimi i zotit {...} që ndoshta 

do të ketë pasur një rritje të volumit të çështjeve që nuk e kanë mundësuar atë një 

realizim të rendimentit mbi 99%, përsëri referuar Metodologjisë kjo nuk është e 

zbatueshme sepse ai nuk rezulton që të ketë gjykuar më shumë se 50% të standardit 

sasior të përcaktuar nga ish-vendimi i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

Lidhur me angazhimin e gjyqtarit në veprimtaritë profesionale dhe angazhimit 

profesional, gjyqtari ka pretenduar që të pikëzohet me 5 pikë, duke e konsideruar 

pjesëmarrjen e tij në programet e edukimit të komunitetit dhe këtë e lidh indirekt me 
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kontributin që ai ka dhënë për të mirën dhe përgjegjësinë publike në arsimin e lartë si 

autor i botimit shkencor “Koment mbi Kodin e Procedurës Penale”. 

Në këtë rast është vlerësuar edhe në projektraport që publikimet ligjore 

akademike vlerësohen vetëm një herë dhe nuk mund të vlerësohen në të gjitha kriteret e 

vlerësimit. Realizimi i një kontributi për realizimin e një publikimi ligjor, pavarësisht 

impaktit dhe kontributit që mund të ketë, vlerësohet vetëm për sa i përket publikimit 

akademik shkencor që ka bërë gjyqtari dhe jo në kuadër të veprimtarisë 

ndërinstitucionale. Në mënyrë më të detajuar shpjegohet në Metodologji. Për këtë arsye 

nuk ka ndonjë propozim të ndryshëm nga ai që kam bërë në projektraportin e vlerësimit. I 

qëndroj propozimit të bërë në projektraport për shkallën e aftësisë së gjyqtarit për të 

gjitha kriteret dhe për pikëzimin përkatës. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj për relatimin. 

Ftoj gjyqtarin z. {...} i cili të kufizohej tek pretendimet shtesë që ka përveç atyre 

të cilave janë administruar dhe Këshilli është vënë në dijeni me përmbajtjen e tyre.  

  

 {...}: Faleminderit zonja Kryetare! 

 Paraqitem përpara Këshillit me pretendimin por me marrjen e vlerësimit të duhur 

mbi veprimtarinë time profesionale. I kërkoj këtij Këshilli të më japë atë që më takon.  

 Bota filloi të ecë mbarë vetëm atëherë kur Jezu Krishti tha: “Jepi Çezarit atë që 

është e Çezarit”. E konsideroj marrje të gjithë projektin e relatueses të pikëve që ajo 

rezulton të më ketë marrë nga 400 pikshi. E meritoj në mënyrë flagrante 400 pikë. Janë të 

miat 400 pikë. Ju patjetër detyrimisht do të mi jepni 400 pikë. Ju patjetër, detyrimisht do 

mi jepni 400 pikë. Argumentet teknikë unë jua kam parashtruar në atë që ju i keni përpara 

për secilin element. 

 Është e pamundur të besohet nga kushdo që është këtu, që është përjashta.... Atij 

po, atij që i janë vjedhur pikët deri në shkëlqyeshëm është personi që ka komentuar një 

nga degët e së drejtës me autorizimin e këtij Këshilli Gjyqësor (që e ka pasur Këshilli i 

Lartë i Drejtësisë dikur), i cili autorizon Shkollën e Magjistraturës për të mbështetur 

trajnimin vazhdues dhe fillestar të magjistratëve, të besojë se ai gjyqtar nuk identifikoka 

shumë mirë dhe nuk ka fjali të gjata mesatare dhe... Është e pabesueshme.  
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Sigurisht ju të nderuar keni mundësinë që ta aprovoni projektin, por jo detyrimi, 

detyrimi juaj është që ta rrëzoni atë dhe të më jepni 400 pikët me vlerë “Shkëlqyeshëm” 

ën të katër elementët për vitin 2013-2016, po kështu edhe për vitin 2019. Në qoftë se ju 

për secilin element që referoi zonja të pikëve të marra nga ajo, unë vazhdoj me përsëritjen 

e këtyre dhe ju i keni të qarta përpara. 

 

Naureda Llagami: Në qoftë se ju keni gjëra shtesë përveç atyre që keni 

administruar në Këshill, do doja që të fokusoheshit në ato gjëra shtesë. Pra jo ato sepse 

me ato jemi vënë në dijeni.  

  

 {...}: Faleminderit! Nuk kemi pse t’i përsërisim. I konsideroj shteruese të gjitha. 

Me papërgjegjshmërinë më të madhe vlerësoj se janë ndarë konkluzionet mbi aftësitë e 

mia profesionale. E pabesueshme. Asnjëri nga ju nuk e beson atë që thotë projektraporti. 

Pa përmendur që zonja ka një kurajë të jashtëzakonshme, ku pasi zgjidhet anëtare e këtij 

kolegji, tenton të vlerësojë me pikë më poshtë një gjyqtar që kurrkush tjetër si ai nuk ka 

ndihmuar në zhvillimin e së drejtës në Shqipëri. Duke përjashtuar vetë profesorët, 

doktorët, docentët në ushtrimin e profesionit të tyre të tillë pranë instituteve ose 

universiteteve përkatëse, asnjë gjyqtar nuk ka kontribuuar në zhvillimin e së drejtës më 

shumë se unë. Dhe thotë të kundërtën e kësaj. Një gjyqtare që këtu pati kurajën të më 

thotë që është dakord me vlerësimin që ka bërë KPK mua. Besoj që je dakord me atë 96% 

që ka thënë.  

Dua ta pyes edhe unë: Jeni ju dakord me vlerësimin që ka bërë KPK zonja 

anëtare, ku ka shkruar se ka arritur një nivel minimal kualifikues të vlerësimit të aftësive 

profesionale. Nuk ju beson asnjë.  

 Zotërinj, doja t’ju kujtoja një gjë. Sa më i paarsyeshëm të bëhet personi, organi, 

pushtetari, pushteti, aq autokratik bëhet, autoritar. Sa më autoritar të bëhet, aq më shpejt i 

vjen ... (nuk dëgjohet fjala e gjyqtarit.) dhe aq më dramatik është ky fund. Të arsyetosh 

zbritjet e mia në arsyetimin ligjor të vendimeve të mia, është një shkallë maksimale e 

paarsyeshmërisë. Maksimale. Prandaj edhe një herë e ftoj zonjën, që kur të mblidheni dhe 

të vendosni, t’i propozosh këtij Këshilli maksimumin. Dhe jam i sigurt që vetëm atëherë 

do të ndjekë Këshilli. Kaq kisha për 2016-ën. 
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 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti {...}! 

  

 {...}: Faleminderit ju! 

 

Naureda Llagami: Mund të dilni përjashta për të lejuar Këshillin të shqyrtojë 

projektraportin. 

 

{...}: Jam i detyruar të pres? 

 

Naureda Llagami: Nëse doni të dëgjoni relatimin për periudhën 2019. 

 

{...}: Patjetër! Do pres! 

 

(Gjyqtari {...} del nga salla e mbledhjes.) 

 

Naureda Llagami: Për të vijuar lidhur me shqyrtimin e projektraportit, ftoj 

kolegët. Fjalën e do zonja Ukperaj fillimisht dhe më pas secili nga ju nëse keni ndonjë 

propozim konkret. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare!  

 Në fakt unë prisja që sot gjyqtari të jepte argumentime shtesë lidhur me raportin e 

vlerësimit etik dhe profesional dhe jo të merrej me aftësitë e mia profesionale si relatore. 

Megjithatë e kuptoj gjyqtarin edhe për fjalët që tha që i kam vjedhur pikët apo jam e 

papërgjegjshme. E vlerësoj që pati kurajën të thotë që unë po, kam patur kurajën ta 

vlerësoj objektivisht gjyqtarin, jo për shkrimet akademike dhe as për leksionet që ndoshta 

ai mund të ketë dhënë, por për atë çka ka rezultuar në të shkruarin e një vendimi 

gjyqësor. Nuk vlerësoj që ka arsye për të propozuar një pikëzim të ndryshëm nga ai që 

kam kërkuar në projektraportin e vlerësimit. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit! 
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Nga kolegët? 

 

Maksim Qoku: Zonja Kryetare! 

Në tërësi të të gjitha materialeve që kemi pasur në dispozicion, pasi dëgjova 

relatimin e relatores dhe kundërshtimet e magjistratit, propozimet e mia janë këto: 

Për sa i përket kriterit të parë “Aftësitë profesionale”, pika A, nënpika b) “Aftësia 

për të interpretuar ligjin”, propozoj vlerësim maksimal.  

Për sa i përket po këtij kriteri, pika B “Arsyetimi ligjor”, nënpika a) “Qartësia, 

konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, propozoj vlerësimin maksimal. 

Për sa i përket po këtij kriteri, pika B, nënpika b) “Struktura e qëndrueshme...”, 

propozoj vlerësimin maksimal. 

Duke vazhduar përsëri tek ky kriter, pika B, nënpika c) “Cilësia e analizës”, 

propozoj vlerësimin maksimal. 

Me të gjitha të tjerat pastaj vij në përputhje me analizën e relatores. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit zoti Qoku! 

 Ndonjë koleg tjetër? 

 

 Brunilda Kadi: Faleminderit!  

 Atëherë, unë jam dakord në tërësi me projektraportin por thjesht kam dy 

propozime për dy treguesit, tek “Aftësitë profesionale”. Dua të theksoj që deri më sot 

kemi bërë pothuajse vlerësimin e të gjithë gjyqtarëve të gjykatës nga vjen gjyqtari, dhe 

nisur nga standardi që kam mbajtur tek të gjitha këto vlerësime, qoftë kur kam qenë 

relatore, qoftë kur nuk kam qenë, duke bërë një krahasim ndërmjet tyre, mendoj që tek 

këto dy tregues që do propozoj ndryshim nga ajo që vjen nga projektraporti, më duhet ta 

bëj sepse shikoj që nuk ka dallim të tillë që të diferencohen nga pikët, duke i krahasuar 

me gjyqtarët që vijnë nga e njëjta gjykatë, e njëjta shkallë, i njëjti juridiksion, konkretisht 

për “Aftësinë për të interpretuar...”, propozoj ashtu si edhe Maksi, vlerësimin maksimal, 

dhe për “Cilësinë e logjikës dhe arsyetimit ligjor”, përsëri vlerësimin maksimal. Ndërsa 

për “Qartësinë dhe koncizitetin... ” dhe për “Strukturën...” jam shumë dakord me të gjitha 

konstatimet që janë bërë nga relatorja, siç edhe kam mbajtur qëndrimin kur kam qenë 
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relatore edhe tek gjyqtarët e tjerë, ku pjesën më të madhe të situatave i kanë të ngjashme 

në mënyrën se si shprehin, organizojnë vendimin apo e strukturojnë atë.  

E kemi thënë, ndoshta e kemi tepruar, që ky grupkriter ka të bëjë me perceptimin 

e gjithsecilit dhe sado të themi ndryshe, patjetër që ka doza subjektivizmi, siç do të kishte 

edhe vetë gjyqtari në qoftë se do ishte në pozicionin tonë. Ai zgjodhi të mos ishte këtu 

sepse e zgjodhi atë mundësi që të ishte ai që do na vlerësonte ne. E ka bërë ligji. Në qoftë 

se e ka vlerësuar që ka probleme, ka pasur mundësi ta çojë në Gjykatën Kushtetuese. Po 

kështu edhe Rregulloren dhe Metodologjinë, nëse nuk ka qenë dakord, ka pasur mundësi 

t’i kundërshtojë. Po kështu dua të theksoj një kundërshtim që ka të bëjë me “Aftësitë 

organizative” lidhur me “rendimentin”, gjyqtari, ashtu sikundër të gjithë ne që kemi 

kaluar procesin e rivlerësimit e kemi shumë të qartë që për ato statistika neve kemi pasur 

afate njoftimi, kundërshtimi në atë proces dhe fakti që s’i kemi bërë do të thotë që kemi 

qenë dakord. Nuk është ky cedim nga ana e Këshillit që pse s’i ka statistikat në rregull 

apo pse s’i korrigjon, përveçse vetë gjyqtarët kanë mundësi që t’i kundërshtojnë këto me 

situata konkrete duke sjellë prova për t’i kundërshtuar, dhe në rastin konkret gjyqtari nuk 

solli diçka të tillë.  

Dua të theksoj edhe diçka. E dëgjova gjyqtarin që tha në fjalën e tij që unë jam 

vlerësuar nga organet e rivlerësimit me nivel minimal dhe u duk sikur u drejtua një pyetje 

për relatoren, por për të gjithë Këshillin, dhe ishte një pyetje në fakt retorike sepse ai nuk 

e vë në diskutim që s’mund të jetë në nivel minimal. Mbase është e tepërt që t’i kujtojmë 

gjyqtarit parashikimet kushtetuese dhe ligjore, se çfarë kompetencash kanë organet e 

rivlerësimit për këtë tregues të rivlerësimit, ku sipas ligjit dhe Kushtetutës ata thjesht 

duhet të shprehen që ka nivel kualifikues, pra a e ka nivelin që të vazhdojë të jetë gjyqtar 

apo jo, dhe gradimin (fjalën që e përmend vetë ligji dhe që e kemi sqaruar tek aktet 

nënligjore) e bën pikërisht Këshilli, që je në pesë nivele dhe pikërisht ajo gjëja që vendos 

organi i rivlerësimit është ky kufiri minimal dhe është ndalesë për Këshillin që të vendosë 

për një gjyqtar që ka kaluar vetting-un, të marrë vlerësim më ulët sesa minimal sepse këtë 

e kanë përcaktuar pikërisht ato organe. Pastaj, pyetjet retorike nuk mendoj se kanë vend. 

Pjesa më e madhe e të gjithë gjyqtarëve që janë rivlerësuar, kanë pikërisht në vendime 

këtë shprehje nga organi i rivlerësimit (“Nivel kualifikues”, “Nivel minimal”). Kështu që 
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mendoj se nga ana e gjyqtarit kjo si vërejtje “tërheqje vëmendjeje” mendoj se ishte 

ndoshta e panevojshme.  

Këtë kisha pasi dëgjova edhe gjyqtarin.  

  

 Naureda Llagami: Kemi ndonjë propozim nga kolegët? 

 Nëse jo, kalojmë në votim lidhur me propozimet e kolegëve. 

 Fillojmë me “Aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”. Maksi 

dhe Bruna propozojnë që nga 20 pikë t’i shtohen 5 pikë. Jemi dakord?     

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota e zotit Toro. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi i dytë, që është i Maksit që ka të bëjë 

me “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit”. Nga relatori është 

propozuar 12 pikë dhe kolegu propozon që t’i shtohen 3 pikë, 15 pikë. Jeni dakord?  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 
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Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek indikatori tjetër që ka të bëjë me “Strukturën e 

qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, ku propozohet nga zoti Qoku që nga 8 

pikë të shkojë maksimalisht në 10 pikë. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, ku 

kemi propozimin si nga zoti Qoku ashtu edhe nga zonjë Kadi, nga 20 pikë në 25 pikë.  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 
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Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, mbetet siç është. 

Kalojmë tek “Aftësitë profesionale”, propozimi i relatores është 85 pikë, niveli i 

vlerësimit "Shumë mirë".  

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord për pjesën që votova ‘dakord’ dhe kundër për ato dy 

pikat. (Mbledhja e pikëve në fund pasi votohet nuk ka sens.) 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër, pjesërisht. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek treguesi tjetër që ka të bëjë me “Aftësitë 

organizative”. Pikët totale të propozuara nga relatori janë 98 pikë. Niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek treguesi tjetër “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale”. Pikët totale të propozuara nga relatori janë 100. Niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”. 

Pikët e propozuara nga relatori janë 98 pikë. Niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm".  

 Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në tërësi, niveli i vlerësimit të gjyqtarit është 

"Shumë mirë" dhe pikëzimi për katër kriteret e vlerësimit është 381 pikë. 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Dakord, përveç atyre dy treguesve. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Nuk dëgjohet vota e zotit Toska. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota e zotit Toro. 

Fatmira Luli: Nuk dëgjohet vota e zonjës Luli. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pjesërisht kundër vetëm për treguesin e parë “Aftësitë profesionale”.  

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 – “Shumë mirë”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

ndryshuar.  

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 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 20.05.2021) 

 

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

profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:12 

dhe mbaroi në orën 13:24. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Gjyqësor. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

8. {...}, magjistrat. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

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

 Të ftohet sërish gjyqtari. 

 

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

 

 Naureda Llagami: Atëherë, vijojmë me relatimin e projektraportit etik dhe 

profesional për vitin 2019. Sërish relatore është zonjë Ukperaj. Fjalën ia jap zonjës 

Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare!  

 Atëherë, lidhur me periudhën e vlerësimit që i përket vitit 2019, ky është një 

vlerësim i përshpejtuar për shkak të aplikimit nga zoti {...} për ngritje në detyrë në 

Gjykatën e Lartë. Procedura e vlerësimit ka filluar me vendimin nr. 247, të datës 
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09.07.2020. Janë caktuar relatorët dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimit, për të cilët zoti 

{...} nuk ka pasur kundërshtime. 

 Në vijim, në pjesën procedurale të shpjeguar në projektraportin e vlerësimit, janë 

ndjekur në mënyrë të detajuar të pasqyruara të gjitha hapat e ndërmarra nga relatori deri në 

momentin e krijimit të dosjes së vlerësimit dhe përgatitjes së raportit analitik për zotin {...}. 

 Nëpërmjet adresës së tij elektronike gjyqtari është njoftuar për projektraportin e 

vlerësimit dhe ka paraqitur edhe kundërshtimet e tij, me të cilat janë njohur dhe të gjithë 

anëtarët e Këshillit. 

 Lidhur me vlerësimin për periudhën 2019 nuk dua të ndalem në përsëritje referuar 

edhe Metodologjisë, edhe këtu kemi katër kritere vlerësimi (aftësitë profesionale, 

organizative, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale). 

 Për sa i përket aftësive profesionale do të ndalem në veçanti në disa tregues që kanë 

edhe një vlerësim jo maksimal për gjyqtarin. 

 Lidhur me treguesin e parë që ka të bëjë me “Aftësinë për të identifikuar natyrën e 

çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, në projektraport gjendet në 

mënyrë të detajuar të dhënat lidhur me përshkrimin e fakteve, me identifikimin e natyrës 

së çështjeve, të përcaktimit të ligjit të zbatueshëm dhe të konfliktit të normave materiale 

apo procedurale. Bëjmë parasysh që si burime vlerësimi veç vendimeve penale për 

gjyqtarin, ka shërbyer edhe një vendim civil ku ai ka qenë i caktuar për të gjykuar për 

llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 Në tërësi, referuar të gjitha vendimeve burim vlerësimi dhe të gjithë 

metodologjisë së punës së gjyqtarit, pa vlerësuar meritat e çështjes, pa cenuar pavarësinë 

e gjyqtarit, kam vlerësuar se gjyqtari ka aftësi në identifikimin e qartë dhe të saktë të 

fakteve të çështjes dhe identifikimit të normës/normave konkrete procedurale dhe 

materiale që gjejnë zbatim, por shkalla e aftësisë ndryshon nga vendimet penale në ato 

civile. Në të vetmin vendim civil burim vlerësimi, përshkrimi i kufizuar i faktit, nuk arrin 

të krijojë një pamje të qartë dhe të plotë të çështjes. Kjo e fundit evidentohet edhe në 

rastet e mendimeve kundër, ku mungesa e paraqitjes në mënyrë të plotë të ecurisë 

procedurale të çështjes, nuk realizon lidhje të pandërprerë midis asaj çka ka ngjarë dhe 

vlerësimit të gjyqtarit. Sa i përket identifikimit të ligjit të zbatueshëm, gjyqtari në 

shumicën e dokumenteve burim vlerësimi identifikon dhe referon ligjin procedural 
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dhe/ose material të zbatueshëm, në shërbim të analizës dhe vlerësimit të tij, përveç një 

rasti, kur në mendimin kundër gjyqtari nuk ka identifikuar dhe as ka referuar dispozita të 

ligjit në mbështetje të qëndrimit të tij lidhur me kompetencën lëndore të gjykatës dhe 

moszbatimin e vendimit të Gjykatës së Lartë që ka zgjidhur konfliktin e kompetencës. 

 Aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është vlerësuar “mbi mesatare” duke u 

pikëzuar me 20 pikë, ndryshe nga vlerësimi 2013-2016 që kishte vlerësim maksimal. 

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

konstatohet e njëjta metodikë pune e gjyqtarit. Rezulton që ka aftësi të mira në 

interpretimin e ligjit procedural dhe material, në shërbim të konkluzioneve të arritura, por 

ky interpretim është tepër i kufizuar, duke u evidentuar vetëm në disa nga dokumentet 

ligjore të analizuara, ndërkohë që në pjesën tjetër, ligji procedural dhe material referohet 

dhe zbatohet drejtpërdrejt mbi faktet e çështjes, pa u shoqëruar me dhënien e kuptimit të 

dispozitës si dhe mënyrën e zbatimit të tij mbi faktin konkret. Edhe këtu e njëjta gjë 

identifikohet, mungesë në identifikimin dhe referimin e jurisprudencës relevante.   

Për këtë tregues gjyqtari është vlerësuar me aftësi “mesatare”, duke u pikëzuar me 

15 pikë. Ky konkluzion bazohet në analizën e metodologjisë së përgjithshme të punës së 

gjyqtarit në drejtim të këtij treguesi, duke analizuar të gjitha llojet e çështjeve të 

përzgjedhura, pa i dhënë peshë dhe rëndësi të veçantë asnjërës prej tyre. Referoj që në 

këtë periudhë vlerësimi ka pasur pothuajse gjysmat vendime pakice dhe gjysmat vendime 

themeli. 

Referuar “Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit”, lidhur me 

periudhën e vitit 2019 është vlerësuar aftësia e gjyqtarit “shumë e lartë”. Mosrespektimi i 

disa rregullave drejtshkrimore nuk ka qenë në atë masë sa mund të ndikojë në shkallën e 

aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues.   

Lidhur me “Strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të vendimit”, dua të 

theksoj që në këtë kontekst është thelbësore që arsyetimi i vendimit duhet të ndjekë një 

format të qartë të organizimit në funksion të orientimit të lexuesit dhe kuptueshmërisë së 

përmbajtjes së vendimit gjyqësor. Edhe pse nuk ka një unifikim në lidhje me mënyrën se 

si strukturohet një vendim gjyqësor, e për pasojë, kjo gjë i jep liri gjyqtarit në 

strukturimin e vendimit, nga ana tjetër, referuar rregullave të shkrimit dhe arsyetimit 

ligjor, shkrimi ligjor ka strukturën e tij specifike që gjyqtarët duhet ta përdorin në një 
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formë apo në një tjetër, pavarësisht metodës që ata ndjekin dhe të gjitha këto në funksion 

të argumentimit ligjor në zgjidhjen e çështjes, duke iu dhënë përgjigje dhe duke zbatuar 

normën relevante si në analizën e fakteve ashtu edhe për çështjet që ata shtrojnë për 

zgjidhje dhe për konkluzionin e arritur.  

Për sa i përket strukturës së qëndrueshme, e njëjta gjë shfaqet edhe këtu. Nuk 

pasqyrohen në asnjë vendim shkaqet e ankimit. Kam arritur në të njëjtën shkallë 

vlerësimi lidhur me shkallën e aftësisë, duke konkluduar që  metodologjia e përdorur nga 

gjyqtari në strukturimin e vendimit gjyqësor, edhe pse në dukje shfaqet si një formë 

standarde dhe e qëndrueshme e përdorur prej tij, jo gjithmonë orienton lexuesin drejt 

analizës ezauruese dhe kuptueshmërisë së trajtimit gjithëpërfshirës të shkaqeve të 

ankimit. 

Për sa i përket “Cilësisë së analizës dhe e argumentimit logjik”, i njëjti vlerësim 

është si për vitin 2013-2016, është vlerësuar aftësia e gjyqtarit “mbi mesatare” sepse 

referuar burimeve të vlerësimit, rezulton që konciziteti i treguar nga gjyqtari për të 

përmbledhur juridik, jo gjithmonë përfshin analizën se si konceptet, institutet apo 

dispozitat lidhen mes tyre, apo se si ato zbatohen në rrethana të caktuara. Analiza jo 

gjithmonë është gjithëpërfshirëse dhe për këtë arsye referuar metodologjisë së 

përgjithshme të punës së gjyqtarit, duke analizuar të gjitha llojet e çështjeve të 

përzgjedhura dhe pa i dhënë peshë dhe rëndësi asnjërës prej tyre, është propozuar ky 

nivel aftësie.  

Në total, pikët për kriterin e “Aftësive profesionale të gjyqtarit” janë 78 dhe niveli 

i vlerësimit “Shumë mirë”. 

Për sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtarit”, në të gjithë treguesit, gjyqtari 

është vlerësuar maksimalisht me 100 pikë. 

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, për sa i përket 

“Etikës në punë”, dua të ndalem lidhur me këtë tregues për të cilin edhe gjyqtari ka 

paraqitur kundërshtime. Fillimisht dua të sqaroj faktin që burimet e vlerësimit mbi të cilat 

përgatitet projektraporti i vlerësimit por edhe Këshilli bën vlerësimin e gjyqtarit, nuk janë 

shteruese. Në Metodologji përdoret koncepti “burime të tilla si” përcaktohen kryesisht 

burimet ku duhet të përqendrohet puna e vlerësuesit, por nëse nga burime të tjera 

vlerësimi dhe të gjitha burimet e vlerësimit që ka dosja e vlerësimit konstatojmë të dhëna 
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që mund të interpretohen në drejtim të një treguesi të caktuar, vlerësuesi është i lirë ta 

bëjë një gjë të tillë.  

Çfarë ka ndodhur për sa i përket etikës në punë, angazhimit dhe përgjegjshmërisë 

në funksion – Sa i përket rezultatit të verifikimit të ankesave, që janë përcjellë nga ILD. 

Ka pasur tre ankesa por ato janë arkivuar pas shqyrtimit fillestar me pretendimin se: 

“Pretendimet e ngritura nga ankuesit mund të zgjidhen vetëm në kuadër të shqyrtimit 

gjyqësor nga Gjykata e Lartë”. 

Nuk rezultojnë të dhëna për cenim të etikës apo elementë të tjerë që mund të 

ndikojnë në vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit nga vendimet e ILD-së. 

Për sa i përket masave disiplinore për gjyqtarin, gjatë kësaj periudhe nuk është 

dhënë dhe as nuk është zbatuar asnjë e tillë.  

Gjyqtari dhe zëvendëskryetarja e Gjykatës i kanë vlerësuar shumë të larta aftësitë 

e gjyqtarit në drejtim të angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion.  

Në burimet e vlerësimit që pasqyrohen në raportin analitik të përgatitur nga 

nëpunësi përgjegjës nuk evidentohet të ketë të dhëna të referuara në këtë tregues, por nga 

analiza e burimeve të vlerësimit në kuadër të aftësive organizative të gjyqtarit, të cilën 

relatori dhe vlerësuesi është i lirë ta bëjë sepse shpjegova që burimet nuk janë shteruese 

referuar këtij treguesi, rezulton se një nga çështjet e përzgjedhura për vlerësim është vënë 

në lëvizje nga gjyqtari/relator pas 25 ditëve nga regjistrimi i saj në gjykatë. Kjo çështje 

është regjistruar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda në datë 18.01.2019 dhe sipas 

fletës së shortit rezulton t’i ketë kaluar për shqyrtim gjyqtarit relator në datën 21.01.2019. 

Çështja ka përfunduar me vendimin nr. 22, datë 13.03.2019, ndërkohë që seanca e parë 

gjyqësore është caktuar me urdhrin e datës 13.02.2019. Pavarësisht se kohëzgjatja e 

shqyrtimit është më e shkurtër se standardi minimal orientues, nga të dhënat e akteve të 

dosjes penale, evidentohen veprime dhe mosveprime që, si relator, kam vlerësuar që 

duhet të analizohen në drejtim të etikës në punë dhe përgjegjshmërisë në funksion të 

treguar nga gjyqtari. Konkretisht: Pas caktimit të çështjes me short gjyqtarit relator dhe 

anëtarëve të trupit gjykues, nga ana e gjyqtarit relator në datë 22.01.2019 është paraqitur 

para kryetarit te gjykatës kërkesa “për heqje dorë nga gjykimi”. Kjo kërkesë është 

refuzuar nga Kryetari i Gjykatës me vendimin nr. 4 datë 22.01.2019. Në datë 24.01.2019 

Kryetari i Gjykatës ka përcjellë para KLGJ-së kërkesën e gjyqtarit {...} me lëndë 
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“Njoftim mbi refuzimin e zbatimit të urdhrit të caktimit të çështjes së Kryetarit të 

Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë”. Duke qenë se në dosjen gjyqësore 

ndodhej vetëm shkresa nr. 395/2 Prot., datë 12.02.2019 e KLGJ-së drejtuar kryetarit të 

gjykatës dhe z. {...}, në kuadër të procedurës së vlerësimit u administrua e gjithë praktika 

dokumentare e shkresave të referuara si më sipër në dosjen gjyqësore, e cila ndodhet në 

Këshill, nga përmbajtja e të cilave rezultoi se: 

1. Me vendimin Nr. 72 datë 24.09.2018 Gjykata e Apelit për Krime të Rënda me 

trup gjykues: kryesues z. {...} dhe dy anëtarë të tjerë, ka vendosur:  “Konstatimin e 

moskompetencës lëndore të Gjykatës për Krime të Rënda Tiranë. Prishjen e vendimit 

n.83 datë 17.07.2018 të kësaj gjykate dhe dërgimin e çështjes në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tirane”. Ndaj këtij vendimi ka ushtruar rekurs Prokuroria pranë Gjykatës së 

Apelit për Krime të Rënda, e cila ka kërkuar prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit 

dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë. 

2. Dosja penale i është përcjellë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila pas 

marrjes së çështjes për shqyrtim, me vendimin e datës 25.10.2018 ka ngritur para 

Gjykatës së Lartë, çështje të mosmarrëveshjes së kompetencës lëndore midis dy 

gjykatave, Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë e për pasojë i ka dërguar aktet për të zgjidhur konfliktin e kompetencës Gjykatës 

së Lartë. 

3. Me vendimin e datës 27.12.2018 Gjykata e Lartë ka vendosur: “Dërgimin e 

akteve Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë 

që ka kompetencën lëndore për gjykimin e çështjes......” Në këtë vendim arsyetohet: 

“...Në të tilla rrethana, bazuar në vendimin njësues nr. 13, datë 04.04.2018, Kolegji çmon 

se kompetenca lëndore i përket Gjykatës së Krimeve të Rënda dhe se shqyrtimi i rekursit 

të prokurorit, për shkak të ngritjes së çështjes së kompetencës lëndore dhe njohjes së 

kompetencës së Gjykatës për Krime të Rënda, në fazën në të cilën ka mbetur gjykimi, 

nuk është më aktuale dhe çështja duhet të vijohet të shqyrtohet nga Gjykata e Apelit për 

Krime të Rënda...”.  

4. Në vijim në zbatim të vendimit të Gjykatës së Lartë çështja është regjistruar në 

Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda në datë 18.01.2019. Në datë 21.01.2019 me 

urdhrin nr. 48 Kryetari i Gjykatës, në zbatim të vendimit të mësipërm të Gjykatës së 
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Lartë dhe dispozitave të Ligjit 98/2016 si dhe vendimit të ish-KLD-së që ka qenë në fuqi 

nr. 283/1/a datë 24.12.2018, ka vlerësuar se vazhdimi i shqyrtimit të çështjes duhej të 

bëhej nga i njëjti trup gjykues, relator z. {...} dhe dy anëtarët e tjerë dhe e ka kaluar 

çështjen për gjykim pranë këtij trupi pa short. 

5. Në datë 22.01.2019 gjyqtari/kryesues z. {...} ka paraqitur dorëheqjen tek 

Kryetari, bazuar në nenin 15 të K.Pr.Penale, për shkak të papajtueshmërisë në procedim.   

6. Në datë 22.01.2019 Kryetari ka refuzuar dorëheqjen duke vlerësuar se rasti në 

fjalë nuk kishte të bënte me rigjykimin e çështjes dhe se Gjykata e Lartë kishte qenë ajo 

që kishte urdhëruar vazhdimin e gjykimit të kësaj çështjeje nga Gjykata e Apelit dhe jo 

rigjykimin e çështjes.  

7. Pasi është njohur me vendimin e refuzimit të dorëheqjes gjyqtari ka ardhur në 

dijeni të faktit se caktimi i trupës gjyqësore që do të vazhdonte gjykimin në këtë rast ishte 

bërë pa short, por me urdhër të kryetarit, të cilin ka refuzuar ta zbatojë dhe nuk ka kryer 

asnjë veprim për vënin në lëvizje të çështjes. Në të njëjtën kohë gjyqtari i është drejtuar 

KLGJ duke kërkuar ndërhyrjen e Këshillit për hedhjen në short të çështjes e 

moszvarritjen e mëtejshme të saj. Kërkesa e gjyqtarit z. {...} është përcjellë në KLGJ nga 

kryetari i gjykatës në datë 24.01.2019. 

8. Po në datë 24.01.2019 kryetari i gjykatës i është drejtuar KLGJ duke e njoftuar 

se gjyqtari {...} e kishte kthyer dosjen pa veprime në sekretari dhe se ai refuzonte të 

zbatonte urdhrin e tij për caktimin e çështjes për gjykim.  

9. Çështja është vënë në lëvizje nga gjyqtari {...} pas ndërhyrjes së KLGJ-së dhe 

ka përfunduar me vendimin nr. 22 datë 13.03.2019. 

Në analizë të rrethanave të mësipërme, vlerësoj se refuzimi i zbatimit nga ana e 

gjyqtarit të urdhrit të caktimit të çështjes, i shoqëruar me moskryerjen e asnjë veprimi 

paraprak nga ato që kërkon neni 426 i K.Pr.Penale dhe me rikthimin e dosjes pa veprime 

në kryesekretari, është shfaqje e një sjelljeje të pakujdesshme dhe tregues i mungesës së  

vetëpërmbajtjes së gjyqtarit, çka afekton në shkallën e angazhimit dhe përgjegjshmërisë 

së tij në funksion. Pavarësisht dakordësisë ose jo me urdhrin e kryetarit për caktimin e 

çështjes për gjykim dhe njoftimit të organeve përgjegjëse për parregullsitë e konstatuara, 

gjyqtari me veprime apo mosveprime, në thelb nuk mund të refuzojë të gjykojë një 

çështje të caktuar.  
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Për këtë arsye, referuar burimeve të vlerësimit, sjelljes së gjyqtarit, mungesës së 

të dhënave të tjera të kësaj periudhe, në zbatim të parimit të objektivitetit dhe 

proporcionalitetit, kam vlerësuar që shkalla e etikës në punë e treguar nga gjyqtari duhet 

të vlerësohet “mbi mesatare” duke u pikëzuar me 28 pikë.  

Për sa i përket “Integritetit” dhe “Paanësisë”, gjyqtari është vlerësuar 

maksimalisht për shkak edhe të parimit të prezumimit, për të cilin tashmë e ka bërë 

tashmë arsyetimin kur u relatua projektraporti përkatës. 

Në total, niveli i vlerësimit për kriterin “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale”, propozohet të jetë "Shkëlqyeshëm", me pikët 93. 

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

vlerësuar maksimalisht për “Aftësitë e komunikimit”, për “Respektimin e 

konfidencialitetit dhe të mbrojtjes së të dhënave personale”, për aftësinë për të 

bashkëpunuar, për aftësinë e bashkëpunimit me gjyqtarët dhe me administratën 

gjyqësore.  

Lidhur me “Gatishmërinë e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”, 

lidhur me “Pjesëmarrjen e gjyqtarit në programin e formimit vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, ka rezultuar se për vitin 2019 zoti 

{...} është ftuar për të marrë pjesë në cilësinë e pjesëmarrësit në dy aktivitete trajnuese, 

pjesë e programit të formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës. I keni aktivitetet të 

pasqyruara në projektraport.   

Shkolla e Magjistraturës me shkresën nr. 535/1 prot., datë 05.08.2020 ka njoftuar 

se gjyqtari nuk ka marrë pjesë në këto tri aktivitete trajnuese në të cilat ka qenë i ftuar në 

cilësinë e pjesëmarrësit.  

Po ashtu, rezulton se gjyqtari {...} është miratuar për të marrë pjesë në cilësinë e 

ekspertit në dy aktivitetet trajnuese por edhe në këto aktivitete trajnuese, si ekspert, 

gjyqtari nuk ka konfirmuar pjesëmarrjen dhe as nuk ka qenë i pranishëm për arsye 

objektive, -thotë shkolla. 

Në formularin e integruar të vlerësimit gjyqtari ka parashtruar të gjithë vlerësimet 

e tij lidhur me aktivitetet dhe me trajnimin vazhdues dhe aktivitetet e tjera profesionale. 

Por pavarësisht ekzistencës së shkaqeve që mund të kenë ndikuar në mospërmbushjen e 

detyrimit ligjor për të marrë pjesë në programet e trajnimit vazhdues të cilat analizohen 
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në kuadër të shkeljes disiplinore, për efekt të vlerësimit etik dhe profesional vlerësohet 

vetëm pjesëmarrja në këto trajnime dhe kohëzgjatja e tyre. Në kushtet kur për gjyqtarin 

nuk rezulton asnjë ditë pjesëmarrje në këtë trajnim, referuar Metodologjisë kam 

propozuar vlerësimin me 4 pikë. Nuk është përmbushur detyrimi për pjesëmarrje në 

programin e formimit vazhdues.  

Gjyqtari e ka kundërshtuar këtë pjesë. Ka sjellë edhe prova të cilat do t’i relatoj në 

përfundim të relatimit të projektraportit të vlerësimit.  

Po kështu edhe për “Disponueshmërinë e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët 

për magjistratë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve”, nuk ka pasur 

të dhëna. Kam vlerësuar që duhet të vlerësohet me 3 pikë, referuar Metodologjisë.  

Edhe për sa i përket “Pjesëmarrjes në veprimtari ndërinstitucionale ... ”, 

gatishmëria e gjyqtarit provohet por nuk provohet kontributi në këtë aspekt. Prandaj kam 

propozuar vlerësimin me 3 pikë. 

Lidhur me “Publikimet ligjore akademike”, duke qenë se ka botime edhe për këtë 

periudhë (janë të pasqyruara botimet), kam propozuar që ai duhet të vlerësohet 

maksimalisht me 5 pikë.  

Niveli përfundimtar i vlerësimit për kriterin e “Aftësive personale dhe angazhimit 

profesional”, është 80 pikë.  

 Pasi është njohur me projektraportin e vlerësimit, gjyqtari ka paraqitur 

kundërshtimet e tij. Në thelb i referohen edhe këto kundërshtime cenimit të pavarësisë së 

gjyqtarit dhe mosruajtjes së një balance dhe ekuilibri midis pavarësisë dhe vlerësimit.  

 Për sa i përket “Aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave”, gjyqtari ka dhënë kundërshtimet e tij duke i lidhur ato 

kundërshtime edhe me natyrën e shqyrtimit të çështjes në shkallën e dytë. Por edhe pasi 

jam njohur me kundërshtimet e gjyqtarit, në vlerësimin tim nuk ka arsye për të ndryshuar 

propozimin e bërë në projektraportin e vlerësimit. Dua të theksoj se për sa i përket 

aftësive profesionale të gjyqtarit që kanë të bëjnë me njohuritë ligjore, strukturën, 

qartësinë dhe cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, nuk ka standarde matëse në 

Metodologji. Kjo i mbetet gjithmonë vlerësuesit. Standardet matëse të cilat vendos 

Metodologjia kanë të bëjnë vetëm me aftësitë organizative dhe me angazhimin e gjyqtarit 
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në veprimtari trajnuese. Nuk ka arsye në vlerësimin tim për të shkuar në pikëzimin 

maksimal 25 pikë. 

 Lidhur me “Aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, i qëndroj të 

njëjtave argumente që kam dhënë edhe në projekraportin e mëparshëm por edhe në këtë 

projektraport. Referuar metodologjisë së përgjithshme të punës, duket në mënyrë të 

konsiderueshme, shfaqet hapur shkalla e aftësisë së gjyqtarit tek vendimet civile në ato 

vendime penale. Vlerësoj që shkalla e aftësisë së gjyqtarit duhet të vlerësohet mesatare. 

Nuk ka asnjë ndërhyrje nga ana ime si relatore në pavarësinë e gjyqtarit për mënyrën e 

interpretimit të ligjit, thjesht vlerësohet metodologjia e punës së ndjekur prej tij. 

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

është e njëjta situatë. Shkaqet e ankimit vështirësojnë trajtimin gjithëpërfshirës të 

pretendimeve të palëve dhe jo kuptimin e vendimit sepse gjyqtari me të drejtë thotë: “Si 

ka mundësi që për qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit unë vlerësohem 

me aftësi shumë të lartë dhe për strukturën e vendimit nuk vlerësohem si i tillë?” 

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

është vlerësuar për atë që ka shkruar. Për sa i përket strukturimit të mendimit juridik në të 

shkruarin e vendimit, nuk arrihet të kuptohet. Në të gjitha vendimet, por sidomos në 

vendimin civil, nëse trajtimi i shkaqeve të ankimit ka qenë gjithëpërfshirës, çdo lexues 

kur e merr një vendim nga gjykata e apelit dhe kur e lexon fillimisht do shohë cilat janë 

shkaqet për të cilat kjo gjykatë është investuar, pavarësisht se çfarë ndodh me analizën e 

mëtejshme të tyre në vendimin gjyqësor.  

Për këtë arsye, edhe për pjesën e “Cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik”, 

për të njëjtin qëndrim që sapo relatova edhe në projektraport vlerësimi, nuk mendoj që 

ndryshimi i vlerësimit duhet të çojë në një shkallë më të lartë aftësie për sa i përket atyre 

shpjegimeve që ka dhënë gjyqtari. Nuk po i quaj pretendime, meqenëse edhe nga vetë 

gjyqtari u kritikua termi i përdorur nga ana e relatorit. 

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, në fakt unë jam 

përpjekur që në projektraport të shpjegohet në mënyrë të detajuar situata. Gjyqtari ka 

ngritur dy pretendime thelbësore për sa i përket etikës dhe veprimtarisë profesionale, së 

pari sepse vlerësimi i relatorit është bërë tej burimeve të vlerësimit. Nuk është bërë 

vlerësimi i relatorit tej burimeve të vlerësimit sepse dosja në të cilën janë pasqyruar të 
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gjitha rrethanat është dosja që përbën një nga dosjet e përzgjedhura me short për 

vlerësim. Kanë qenë dokumentacion i dosjeve të vlerësimit dhe nuk janë të dhëna që janë 

marrë tej dosjeve të vlerësimit; dhe së dyti, metodologjia dhe ligji, burimet e vlerësimit 

nuk i ka shteruese, pra i ka gjithmonë treguese, e thotë “burime të tilla si”. Dhe në 

Metodologji e njëjta gjuhë është përdorur “Vlerësuesi përqendrohet në burime të tilla 

si...”. Por nëse nga një dosje tjetër ose nga një burim tjetër vlerësimi do të dalë një e 

dhënë që ndikon në një tregues tjetër, sigurisht që vlerësuesi duhet ta evidentojë dhe 

pastaj i mbetet Këshillit për ta vlerësuar.  

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale” i qëndroj të 

njëjtit propozim. Dua të theksoj se në këtë rast ka dallim midis procedimit disiplinor dhe 

veprimeve që i kam konsideruar të tilla që shkelin etikën e gjyqtarit, nuk janë në atë 

shkallë sa të përbëjnë procedim disiplinor sepse në rast të kundërt ligji më detyron të 

veproj ndryshe. Por është një veprim që nuk duhet të anashkalohet dhe duhet t’i vihet në 

vëmendje edhe gjyqtarit mënyra e sjelljes. Gjithsesi, vlerësimi im për sa i përket etikës, 

ka qenë gjithashtu në nivelin "Shkëlqyeshëm". Nuk është zbritur shumë gradë, nuk është 

në vlerësimin maksimal 100 pikë por është në vlerësimin 93, duke vlerësuar edhe gjithë 

sjelljen e gjyqtarit gjatë gjithë periudhës, referuar të dhënave që kanë ardhur nga ILD-ja, 

masave disiplinore, vlerësimit të zëvendëskryetarit, etj.       

 Për sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtarit në programet e formimit vazhdues dhe 

trajnime të tjera”, ky është një fakt i evidentueshëm lehtësisht. Nuk ka marrë pjesë në 

asnjë trajnim. Nuk ka marrë pjesë kur është thirrur si ekspert edhe pse shkolla e ka 

thirrur. Kërkon që në pjesën e trajnimeve të gjyqtarit të evidentohet kontributi që ka bërë 

ai për botimet. Nga ana tjetër ka shpjeguar që ka qenë pjesëmarrës në trajnimin me teme 

“Fuqizimi i përgjigjes ndaj terrorizmit në papajtueshmëri me sundimin e ligjit” (i 

zhvilluar në datat 13 dhe 14 nëntor 2019). Janë paraqitur edhe disa fletë e-maili ku 

gjyqtari ka konfirmuar që do të jetë prezent. Edhe nëse do të pranonim që gjyqtari ka 

qenë prezent dhe nuk e vë në diskutim, sigurisht që gjyqtari ka qenë prezent në këtë 

trajnim, është vetëm një trajnim dyditor dhe ky trajnim dyditor nuk përmbush detyrimin 

pesëditor të parashikuar në ligj për 1 vit. Për këtë arsye nuk mund të kemi rritje në nivelin 

e vlerësimit. Vazhdojmë të mbetemi në nivelin e vlerësimit me 4 pikë, siç e parashikon 

Metodologjia, siç e kërkon edhe ligji. 
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 Për sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

gjyqtarë gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e gjyqtarëve” nuk ka pasur asnjë 

të dhënë. Gjyqtari kërkon të pikëzohet me 5 pikë duke marrë parasysh botimin nga 

Këshilli i Botimeve Shkencore të Shkollës së Magjistraturës. Por pjesa e botimeve 

shkencore i është vlerësuar dhe pikëzuar në kriterin tjetër. Kështu që nuk mund të jetë 

pjesë e këtij kriteri, për të njëjtat arsye që kam shpjeguar edhe në projektraport vlerësimi. 

I qëndroj propozimit me 3 pikë. 

 Për sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtari me marrëdhëniet me publikun”, 

gjyqtari është vlerësuar me 3 pikë sepse nuk ka pasur të dhëna nga dosja e vlerësimit apo 

nga dosja personale. Por gjyqtari ka parashtruar se ka dhënë kontribut për të mirën dhe 

përgjegjësinë publike të arsimit të lartë si autor i botimit shkencor “Koment mbi 

procedurën penale”. I njëjti arsyetim vazhdon të qëndrojë prej meje si relatore edhe lidhur 

me anë të këtij parashtrimi ku publikimi i është vlerësuar tek pjesa e publikimeve. 

Gjyqtari ka shpjeguar se ka qenë i caktuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve dhe është 

angazhuar në veprimtari ndërinstitucionale që ka pasur për qëllim përmirësimin e sistemit 

të drejtësisë, ka qenë i angazhuar në veprimtari të organizuar nga Këshilli më datë 

04.11.2019, duke pasur si qëllim përmirësimin e projekt-akteve lidhur me rregullat 

plotësuese për vlerësimin e gjyqtarëve dhe Metodologjinë e Pikëzimit. Ky takim është 

organizuar në kuadër të diskutimit që Këshilli kishte para se të miratonte të gjithë paketën 

e skemës së vlerësimit të gjyqtarëve. Kemi qenë të pranishëm në këtë takim të tre anëtarët 

e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. Gjyqtari ka qenë 

prezent në takim, por nga ana ime nuk është evidentuar ndonjë kontribut i gjyqtarit për sa 

i përket hartimit të këtij akti nënligjor. Këshilli ka organizuar takime me gjyqtarë, me 

kryetarë gjykatash. Pjesëmarrja në takim jo dosmosdoshmërisht duhet të vlerësohet si 

veprimtari ndërinstitucionale pa u provuar kontributi konkret i dhënë nga gjyqtari dhe me 

sa më kujtohet gjyqtari ka qëndruar vetëm pak minuta në atë takim dhe është larguar.  

Përfundimisht nuk kam pretendime të ndryshme. Nuk kam arsyetim dhe shpjegim 

tjetër për të çuar në një nivel më të lartë pikëzimi se ai i përmendur në projektraport 

vlerësimi. Faleminderit!  
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 Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj! 

 Ia jap fjalën gjyqtarit, zotit {...}.    

 

 {...}: Faleminderit!  

 I qëndroj në mënyrë strikte të gjithë kundërshtimeve që kam bërë në aktin me 

shkrim që keni përpara. 

 Specifikisht mund të them disa argumente shtesë. Pretendimin që tha relatorja për 

strukturën, mënyrën e të kuptuarit të njeriut të zakonshëm të vendimit gjyqësor. Vlerësoj 

se dispozitat e nenit mbi përmbajtjen e elementeve të vendimit janë ajo që strukturon 

gjithë vendimin. Struktura është pikërisht tërësia e elementëve dhe kjo është e dhënë 

ligjore. Në të dy kodet e procedurave.   

 Vlerësuesja thotë se “bën një parashtrim jo të plotë të faktit”. Mjafton të përmend 

se në këtë dispozitë ku përcaktohet ligjërisht struktura, shkruhet shprehimisht që gjyqtari 

ose vendimi duhet të përmbajë përmbledhje të rrethanave të fakteve. Mbi bazën e kësaj, 

duke qenë se vlerësuesja vetë ka thënë që e ka të kufizuar faktin, unë s’kam bërë gjë tjetër 

veçse atë që thotë, duke përmbledhur rrethanat e faktit. Çka meritoj në të kundërt, në 

mënyrë flagrante, fare të dukshme, 100 pikë pa diskutim. 

 Ka një pretendim tjetër zonja që thotë që “nuk i paraqet në hyrje shkaqet” sepse 

duke i paraqitur në përmbajtje... sepse e thotë që shkaqet i paraqet, por i paraqet në 

përmbajtje dhe për lexuesin e zakonshëm nuk janë fort të qarta. Së pari, dua t’i them 

zonjës që nuk mund të përcaktojë ajo se ku duhet të rrinë shkaqet. Së dyti, dua t’i them 

zonjës se pikërisht lexuesin e zakonshëm nuk mund ta fusim në ato subjekte që duhet ta 

kuptojë vendimin gjyqësor, edhe nga direktivat e Këshillit të Ministrave  të Evropës 

përcaktohet se duhet të jetë i qartë dhe i kuptueshëm për palët dhe publikun.  

Kush është publiku? Nuk është lexuesi i zakonshëm. Lexuesi i zakonshëm është 

çdokush që interesohet për të lexuar gazetën, për të lexuar një tekst. Publiku është i 

ndryshëm kur themi që seanca është publiku. Atje nuk vjen lexuesi i zakonshëm. Atje 

vjen një person që është i interesuar për të qenë publik për të dëgjuar seancën. Pra është i 

kualifikuar ose së paku, nuk është i zakonshëm. Mbi bazën e kësaj shembet e gjithë 

kërkesa e zonjës që thotë “nuk është i qartë për lexuesin”. Në qoftë se do të më jepte 

elementë të mosqartësisë nga publiku, që është specifikë në seancat gjyqësore në të 
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drejtë, nuk vjen çdokush publik, nuk bëhet çdokush publik. Kushdo që është atje ka 

njohuritë minimale mbi të drejtën, mbi zhvillimin e gjykimit, kurse një lexues i 

zakonshëm nuk i ka këto njohuri minimale. Prandaj mendoj që gabon, gabon rëndë, 

gabon qëllimshëm; është e shtrënguar. Nuk e di! 

 

 Naureda Llagami: Të lutem, evitoji pak këto fjalët! 

 

 {...}: Ju lutem, asnjë fjalë nuk po them! 

 

 Naureda Llagami: As qëllimshëm.  

Të lutem, evito fjalët subjektive. Përmbahu tek gjetjet. 

  

{...}: Ju lutem, mos më ndërprisni! 

Në thelbin e kundërshtimeve të mia është çështja e këtij votimi. Kushdo mund ta 

kuptojë diferencën e një shkrimi të thjeshtë akademik që kërkohet, me një tekst shkencor. 

Çdo të thotë? Edhe për botimin e këtij teksti, ligji, dhe jo për një shkrim që po t’i 

referohemi Shkollës së Magjistraturës kërkon që një shkrim, një artikull të jetë 20 faqe, 

një tekst kërkon jo më pak se 200 faqe, ky i imi është 1760 faqe. Nuk janë të njëjtat 

kërkesa dhe i njëjti impakt ndërinstitucional.  

Çdo të thotë? - Një artikull nuk ka impaktin e detyrueshëm që ka teksti. Pse? - 

Sepse në ligjin për Botimet, ligji të detyron të ndërveprosh me institucionet.  

Çdo të thotë të ndërveprosh? – Është i detyrueshëm për të ndërvepruar me 

Kuvendin Popullor. E thotë ligji. 5 tekste në Bibliotekën e Kuvendit Popullor. Është i 

detyrueshëm teksti shkencor kur botohet. Është dërguar, në të dy botimet e mia, edhe në 

të parin edhe në të dytin, është dërguar në Bibliotekën shtetërore Kombëtare. Këtij 

Këshilli i ka shkuar botimi i parë. ... (Nuk kuptohet fjala e gjyqtarit). I ka shkuar 

Këshillit. Sepse Këshilli ka ngarkuar Shkollën e Magjistraturës që të bëjë zhvillimin e së 

drejtës. Prandaj ka ardhur Shkolla e Magjistraturës me Bordin e Redaktimeve (nuk 

kuptohet fjala e gjyqtarit) të drejtën për të botuar një libër shkencor. Ky është ndërveprim 

institucioni. Nuk e bën dot dhe nuk kishte si ta parashikonte, qoftë edhe akti juaj 

nënligjor, për botimin e një teksti. Ka ngelur për botimin e artikujve. Nuk kemi ne, as ju, 
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se ç’bëhet kur gjyqtari boton një tekst. Nuk është e zakonshme. Prandaj ju them që është 

rast i jashtëzakonshëm. Prandaj ju them që meritoj 400 pikët.  

Në lidhje me ekspertin, zonja refuzon... 

Ju lutem mos u mërzisni! 

Mund të them në lidhje me praninë në seminaret përpara Shkollës së 

Magjistraturës. Ju e dini që një ekspert përzgjidhet nga Shkolla e Magjistraturës në 

mënyrë subjektive. Që do të thotë, meqenëse është gjyqtar i gjykatës së apelit, ta 

thërrasim si ekspert. Dhe jo mbi bazën e një artikulli që ai boton.  

I jepet detyra. Ai bën artikullin e vet. Organizon seminarin. Një prani e ekspertit 

është me 2.5 të pranisë së nxënësit ose trajnimit vazhdues.   

Me këtë tekst që ka 230 artikuj. Me kërkesat e tekstit ka 8 tekste brenda, 200 

faqesh. Unë në mënyrë të shkruar e kanë aprovuar ata. Më kanë aprovuar ekspertët. 

Prania e ekspertit... në 250 raste, 230 raste, plotëson herë 2 e gjysmë që e ka asistentin për 

të qenë aty, plotëson pesëmijë, pesëqind raste të qenies nxënës. Ju kuptoni këtë, i thoni 

një eksperti, se s’besoj se do jeni kundër zonja, që unë jam ekspert i aprovuar... botim 

shkencor ... dhe jo i përzgjedhur se kam miqësi unë me filanin, të vij këtu t’i jap ca pikë 

dhe ta ngremë një çik, të kalojë dhe vetting-un. Nuk jam ashtu. Jam i zgjedhur se kam 

botuar, e kam treguar shkrimin tim përpara. Kjo jep të drejtën... 

 Nuk diskutohet prania ime prezente. Unë mund të bëja edhe një kërkim. Është 

libri më i shitur, nuk ka më. Pa asnjë sugjerim. Pa asnjë rekomandim. Libri më i shitur. 

Teksti më i shitur.   

 Të gjitha këto edhe për ndërkombëtarët, praninë, sigurisht po të kishte nga numri, 

meqenëse ju nisët nga numri, jo më pak se 8, unë që paskam 500 duhet të marrë 500 pikë 

dhe jo 400 në përgjithësi. 

 Edhe për çështjen që ju sikur e mëshuat një çik më shumë. Unë nuk kam ardhur 

këtu të kënaqem “hë se këto pikët nuk e çojnë "Shkëlqyeshëm" në çështjen e etikës”. Nuk 

kam ardhur këtu... unë kam ardhur të marrë të miat, dhe të miat janë të 400. 

 Ju vë në dijeni ju anëtarët e këtij organi që për çështjen që ka marrë në 

konsideratë zonja.. (nuk dëgjohet vazhdimi i fjalës së gjyqtarit në audio) .. i është dhënë 

me urdhër të kryetarit, pavarësisht thotë, ai duhet ta gjykonte. Si ka mundësi, kur ligji të 

thotë të shqyrtohen çështjet vetëm me short. Si ka mundësi t’i thuash gjyqtarit që ti që vë 
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në dijeni Këshillin e Lartë Gjyqësor (ripërsëritet), t’i thuash që nuk je ti (nuk dëgjohet 

vazhdimi i fjalës së gjyqtarit në audio) ... tha Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk kemi rregulla 

të përcaktuara mirë ... me siguri ky Këshill i Lartë Gjyqësor që ai kryetar duhej të 

largohej 100%. Është i vetmi kryetar që është përjashtuar nga sistemi i drejtësisë zotërinj 

se ka lidhje me krimin e organizuar. 

 

 Naureda Llagami: Ju lutem, fokusohuni në çështjet që keni. 

 

 {...}: Kryetare, më akuzo zonja që s’kam pasur etikë sjelljeje në lidhje me 

kryetarin. Ju lutem zonjë mos më ndërprisni! 

  

 Naureda Llagami: Zoti {...}, të lutem fokusohuni tek çështjet që keni. 

 

 {...}: Zonjë, ju lutem mos më ndërprisni! Ju lutem me shumë përulje, mos më 

ndërprisni!  

 

 Naureda Llagami: Ju lutem dhe unë me shumë përulje, fokusohuni tek çështjet 

dhe mos kaloni në diskutime të tjera. 

 

 {...}: Tek çështjet jam. 

 

 Naureda Llagami: Mos jepni komente të tjera. 

 

 {...}: Unë nuk kam pasur etikën se kam thyer urdhrin e kryetarit, kryetar i cili i 

vetmi në sistemin gjyqësor që është përjashtuar për lidhjet me krimin. Madje unë mendoj 

se jam i vetmi që kam pas kurajën t’i them, edhe më përpara, jo atij kryetari. Dhe kjo 

duhet të vlerësohet jo me 100 pikë, me 35 sa e ka, por me 2000 pikë sepse asnjë në 

sistemin gjyqësor nuk e ka përballuar urdhrin e kryetarit. Ju e quani antivlerë, kurse unë e 

konsideroj dhe e gjithë bota, i gjithë sistemi gjyqësor, i gjithë publiku e konsideron 

sjelljen më etike që mund të kem bërë unë. 
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 Unë e kuptoj zonjën që merr kurajën të përmendi në vlerësimin tim edhe një 

kryetar që i kanë rënë “pendët”. 

 

 Naureda Llagami: Të lutem edhe një herë! Të lutem evitoni këto diskutime! Mos 

bëni paralelizma! Fokusohuni vetëm tek çështjet që keni dhe që s’i keni parashtruar me 

shkrim. 

  

 {...}: Jam pikërisht tek çështjet. 

 Mos doni të thoni ndonjë gjë tjetër përveç kësaj? 

 Siç ju kam paraqitur edhe në kundërshtimet e mia me shkrim edhe me një 

plotësim fare parimor që bëra sot, unë kërkoj 400 pikë. Ju faleminderit shumë që më 

dëgjuat. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Mund të largoheni! 

 

 Brunilda Kadi: Një sekondë gjyqtar, i nderuar, se kemi pyetje.  

 Më tërhoqi vëmendjen pjesa e fundit e diskutimit tuaj ku përmendët disa herë ish-

kryetarin e asaj gjykate dhe thatë që ju keni zbatuar dhe kishit kurajën që kundërshtuat 

sepse urdhri ishte i paligjshëm apo sepse ai ishte i lidhur me krimin? Sepse e theksuat 

disa herë këtë gjë. 

 

 {...}: Çështjet që shqyrton çdo gjyqtar i kësaj republike, në mënyrë shteruese e ka 

zgjidhur ligji. Hidhen vetëm me short. 

 

 Brunilda Kadi: Edhe kur gjykata më e lartë thotë që të vazhdojë gjykimi nga i 

njëjti trup gjykues.    

  

 {...}: Jo! 

 Në rastin nga i njëjti trup gjykues, patjetër që do vazhdojnë. 

  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.05.2021 (Pika 2) 
 

 

46 

 Brunilda Kadi: Pra ka raste të ndryshme kur nuk hidhen në short?! 

 

 {...}: Ky rast nuk është. 

 

 Brunilda Kadi: Nuk po i hyj rastit konkret. 

 

 {...}: Ju lutem! 

  

 Brunilda Kadi: Ju lutem pra, nuk i hyra rastit konkret. 

 Nëse vendimi i gjykatës më të lartë është i diskutueshëm, sipas ligjit që juve 

referuat, cili është autoriteti që vendos në fund, gjyqtari apo kryetari i gjykatës? Kujt ia 

ka dhënë ligji autoritetin? 

 

 {...}: Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

 

 Brunilda Kadi: Kush e thotë këtë që ia ka dhënë Këshillit? Ku thuhet kjo? 

 

 {...}: Ku thuhet? 

 Në marrëdhëniet që krijon... 

 

 Brunilda Kadi: Jo, jo! – në ligj e kisha fjalën. 

 

 {...}: Po, në ligj. Në marrëdhëniet që krijon Këshilli i Lartë Gjyqësor me kryetarin. 

KLGJ funksionon...  

 

 Brunilda Kadi: Unë nuk e di këtë dispozitë. 

 

 {...}: Patjetër! Në detyrat e kryetarit, ka lidhjen e hapur me Këshillin e Lartë 

Gjyqësor. KLGJ kontrollon në të gjithë aspektet punën e kryetarit dhe unë këtë bëra... 
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 Brunilda Kadi: Dhe i hyn kryetarit të gjykatës në detyrën funksionale për të ndarë 

çështjet me short. 

 

 {...}: Unë këtë bëra, vura në dijeni KLGJ-në për situatën, se në atë vendim të 

Gjykatës së Lartë nuk kishte asnjë dispozitë... 

 

 Brunilda Kadi: Të lutem i nderuar, nuk po hyjmë në diskutimin konkret. Po 

flasim në parim. 

 

 {...}: Ju lutem, mos më ndërprisni! 

 Në parim! Në parim!  

Në parim, nuk kishte asnjë disponim të gjykatës për prishjen e vendimit të 

gjykatës së apelit. 

 

Brunilda Kadi: Kjo që po thoni ju, i hytë konkretisht rastit. 

Unë po flas në parim gjyqtar. 

 

{...}: Në parim pra! 

 

Brunilda Kadi: Pra nuk është e diskutueshme kush e vendos këtë gjë, gjyqtari apo 

kryetari i gjykatës, sipas ligjit. 

 

{...}: Jo, e vendos Këshilli Gjyqësor. Ashtu siç unë veprova në rastin konkret, bëra 

me dije Këshillin, i thashë që është një urdhër i kryetarit dhe Këshilli më kthehu përgjigje 

në mënyrë të shpejtë. Mbas komunikimit të Këshillit unë... Çfarë arsyesh më tha Këshilli 

për këtë? Më tha: -Ende nuk kemi një mënyrë të qartë të kësaj situate, prandaj ju do të 

vazhdoni. 

 

Brunilda Kadi: Ju e vlerësuat këtë, që ju hapi rrugën ju për të vazhduar gjykimin 

e çështjes. 
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{...}: Po, patjetër! 

 

Brunilda Kadi: Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe çfarë bëhet me të drejtat e palëve 

që po prisnin të gjykoheshin? 

 

{...}: Me të drejtat e palëve ç’bëhej?  

Atë ju shpjegova.  

  

 Brunilda Kadi: Të lutem, i nderuar, se unë po ju respektoj. 

 

 {...}: Edhe unë po ju respektoj më shumë. 

 

 Brunilda Kadi: Ajo e qeshura mbase nuk ishte shumë... 

 

 {...}: Jo nuk ishte. 

 Çështja në fjalë, për të drejtat e palëve, duhet të gjykohej nga shkalla e parë sepse 

... Ju lutëm, gjykata e apelit kishte ngritur në konflikt kompetence dhe Gjykata e Lartë 

nuk kishte thënë fare ç’bëhet me vendimin e gjykatës së apelit, kishte thënë vetëm që 

këto lloj çështjesh zgjidhen nga gjykata e apelit. Pra me vendimin nr. 1, po ta quaj 

vendimin gjyqësor, nuk është i prishur. Është në fuqi. Më kupton? 

 

 Brunilda Kadi: Nuk po debatoj këtë. 

 Këtë dispozitivin që sapo e cituat, në qoftë se mblidhemi 10 gjyqtarë, mund ta 

interpretojmë në 10 mënyra të ndryshme.  

 

 {...}: Jo, sepse nuk ka prishur gjë vendim Gjykata e Lartë. 

 

 Brunilda Kadi: Ja, një sekondë ta mbaroj mendimin. Unë vlerësoj kështu. 

 Një sekondë se do them diçka që ka lidhje me pyetjen. 

 

 {...}: Të lutem, nuk mund të diskutojmë bashkë. 
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 Brunilda Kadi: Të lutem i nderuar, po them diçka tjetër. 

 Nëse një dispozitiv vendimi është i diskutueshëm, ligji në fund të ditës e ka 

zgjidhur se kush do ta zgjidhë çështjen dhe ia jep dikujt, një institucioni, gjyqtarit, 

kryetarit, Këshillit, Gjykatës së Lartë, që ta interpretojë. Kjo ishte pyetja ime. Unë nuk i 

hyra rastit konkret. Pyetja kishte dy pjesë. Ç’lidhje kishte fakti sipas jush që kryetari i 

gjykatës ishte i lidhur me krimin? Çfarë ndikoi kjo tek i gjithë ky proces? Ishte pjesa e 

dytë e pyetjes dhe e theksuat disa herë. Kryetarja ju tërhoqi vëmendjen për të mos 

përmendur gjëra personale.  

  

 {...}: The, ai.  

Të respektoj zonjën apo ju? 

 

 Brunilda Kadi: Po ju pyes tani si anëtare e Këshillit.  

  

 {...}: Zonja me tha që nuk duhet të flasësh për atë. Ju po më kërkoni të flasë.   

 

 Brunilda Kadi: Jo, jo, po ju pyes për fenomenin. 

 Ç’lidhje ka - fakti që e theksuat - me vendimin, me qëndrimin tuaj? 

  

 {...}: Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka përshkruar lidhje me krimin e 

organizuar të kryetarit ‘x’, lidhje e cila patjetër për kryetarin, ndikon në sistemin 

gjyqësor, një ndër të cilët ai ka dhënë edhe një urdhër të tillë. Është e qartë fare. 

 

 Brunilda Kadi: E kuptoj! 

 Atëherë, si keni pranuar ju keni gjykuar dhe keni qenë nën udhëheqjen e atij 

kryetari gjatë gjithë këtyre viteve dhe keni gjykuar me atë, meqenëse për ju qenka i 

qenësishëm ky fakt? 

 

 {...}: Jo, jo! 
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 Brunilda Kadi: Si, jo, jo?! 

 

 {...}: Unë kam kundërshtuar një urdhër të tij, që nuk mund ta japë.  

  

 Brunilda Kadi: Dhe kjo buronte nga fakti që lidheshe me krimin ai apo si? 

 

 {...}: Jo! 

 

 Brunilda Kadi: Po ç’lidhje kishte pastaj? 

  

 {...}: Ti më pyete ç’lidhje ka. 

 Komisioni i vlerësimit i ka thënë që ti gjatë kësaj periudhe ke qenë i lidhur me 

krimin. Kaq. 

  

 Brunilda Kadi: Dhe kjo juve ju bëri optimist për të mos e zbatuar urdhrin e 

kryetarit të gjykatës. 

 

 {...}: Jo, jo zonjë. Jo, sepse nuk mund të urdhërojë gjyqtarët kryetari. Nuk ka asnjë 

dispozitë. 

 

 Brunilda Kadi: As e përmende dispozitën që e urdhëruaka Këshilli, për më tepër 

Këshilli nuk ka urdhëruar gjë, pra jua ka lënë prapë juve në zgjidhje. Në atë përgjigjen që 

thatë. Sepse nuk e cituat as dispozitën që e urdhëruaka Këshilli gjyqtarin. 

 

 {...}: Atë them, të ma sqaroi Këshilli i Lartë Gjyqësor. Asnjë gjë tjetër. 

 Jam i bindur që me përcaktimin e mënyrës, ky Këshill do ta përcaktojë edhe rastin 

dhe unë do jem i qartë se çfarë do bëj për këtë pjesë. 

 Duhet kuptuar zonja... 

 

 Brunilda Kadi: Kadi! 
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 {...}: ... Kadi, duhet kuptuar si një sjellje në mënyrë perfekte e një gjyqtari. 

 

 Brunilda Kadi: Që të kundërshtojë kryetarin kur i jep çështjet me short?! 

 

 {...}: Jo! 

 

 Brunilda Kadi: Pse nuk bëtë referim tek Inspektorati i Lartë i Drejtësisë? 

 

 {...}: Pse më ndërpret zonja? 

     

 Brunilda Kadi: Sepse po thoni të njëjtën gjë. 

  

 {...}: Nuk po diskutoj me ju. 

 

 Brunilda Kadi: Të kërkoj shumë ndjesë. 

  

 {...}: Nuk po diskutoj. 

 

 Brunilda Kadi: Të kërkoj shumë ndjesë. 

 

 {...}: Më dëgjo! 

 

 Brunilda Kadi: Po! 

 

 {...}: Kjo duhet të vlerësohet sjellje ekselente. 

 Më tepër se "Shkëlqyeshëm", për t’ju mbrojtur pikërisht ju. 

  

 Brunilda Kadi: Mua personalisht jo njëherë, se unë di të mbrohem, dhe nga krimi 

dhe nga të gjithë padrejtësitë. 

 

 {...}: Po më dëgjo! 
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 Brunilda Kadi: E kisha që gjithsecili të mbrohet vetë. Mua nuk më mbrojnë dot 

veprimet tuaja. 

 Pyetja ishte, pse nuk e referuat në Inspektorat në qoftë se mendonit që kryetari ka 

shkelur ligjin duke ju urdhëruar të merrnit një çështje në kundërshtim me ligjin? 

  

 Maksim Qoku: Nuk kishte atëherë? (Pa mikrofon) 

 

 {...}: E dëgjove përgjigjen? 

 

 Brunilda Kadi: Një sekondë, se ndoshta kolegu ndoshta... 

 

 {...}: A e dëgjove përgjigjen? 

 

 Maksim Qoku: Për orientim. 

 

 Brunilda Kadi: Jo, nuk e dëgjova. Përgjigjen e pres nga juve. 

 Në qoftë se nuk keni përgjigje, është zgjedhja juaj. 

 

 {...}: Nuk ekzistonte. Nuk ishte. 

 

 Brunilda Kadi: Pse gjatë kohës që s’ishte ILD-ja nuk bëheshin ankime? Mund ta 

sillnit aty ku i sillnin të gjithë subjektet ankimues.  

 

 {...}: Mos e deformo! 

 

 Brunilda Kadi: Jo, jo, të lutem, mos komentoni pyetjet e mia. 

 Unë pyetje bëra. Keni bërë apo jo referim në Inspektorin e Lartë të Drejtësisë ose 

në Këshill derisa u krijua, kur keni vlerësuar që vendimi i kryetarin ishte i paligjshëm.  

 Mund të përgjigjeni. Mund të mos përgjigjeni. Është zgjedhja juaj. 
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 {...}: Iu drejtova këtij Këshilli të nderuar dhe e zgjidhi situatën. 

 

 Brunilda Kadi: Faleminderit!  

 

 Maksim Qoku: Të bëj një pyetje të vogël, vetëm informuese? 

 Zoti {...}, të lutem, e kam tek aspekti i pjesëmarrjes së gjyqtarit në formimin 

vazhdues në magjistraturë. Në dijeninë tuaj, a ekziston në magjistraturë ndonjë praktikë e 

kësaj natyre që disa prej gjyqtarëve që janë botues, pra që bërë tekste, përjashtohen nga 

aspekti i pjesëmarrjes në trajnimet vazhduese? Pra, ku le të themi, aktiviteti i tyre në 

botim, bazuar edhe në vendimmarrjen e magjistraturës, i shërben kësaj të fundit dhe 

gjyqtarëve, siç referuam. Pra, a ekziston një praktikë përjashtimi në trajnime të 

gjyqtarëve që botojnë tekste? 

 

{...}: Në dijeninë time, nuk ka gjyqtar tjetër që ka botuar tekst shkencor, jo 

artikull. Për artikujt nuk ka gjë. Unë, në mënyrë të arsyeshme, kushdo e kupton që nëse 

përjashtohet eksperti (quhet ekspert një që boton 20 faqe) - ti nuk quan ekspert një që 

boton 1700 faqe – që ia kanë aprovuar si tekst shkencor. Në mënyrë të arsyeshme. Për 

këtë thashë, ushtrimi i pushtetit apo sjellja e paarsyeshme, çon në autoritarizëm, 

despotizëm. Sa më e madhe të jetë kjo...  

 

 

Maksim Qoku: Kaq kisha. 

 

 {...}: Po nuk e përdorët, zoti anëtar, arsyetimin, në mënyrë të tillë, bëhet që të jetë i 

paarsyeshëm dhe pa arsyeja e thashë një herë se ku të çon. 

 

 Maksim Qoku: Në rregull!  

Faleminderit!  

    

 Naureda Llagami: Atëherë, në qoftë se s’ka nga kolegët pyetje, ju mund të 

largoheni për të lejuar Këshillin të marrë vendimin. 
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 {...}: Faleminderit!  

 

 (Largohet nga salla e mbledhjes gjyqtari {...}.) 

 

 Brikena Ukperaj: Për të sqaruar pak Kryetare temën e trajnimeve. 

  

 Naureda Llagami: Po, zonja Ukperaj! 

  

 Brikena Ukperaj: Ndoshta edhe nuk doli qartë. 

 Zoti {...} nuk ka marrë pjesë në asnjë trajnim vazhdues për gjyqtarët, ndërkohë 

është ftuar nga Shkolla, që si ekspert, të shkojë në dy trajnime, dhe nuk ka shkuar. Tani, 

nëse ne do t’i konsiderojmë botimet shkencore, do t’i vlerësojmë gjyqtarët me botimet 

shkencore edhe tek publikimet, edhe tek trajnimet, dhe do ekuivalentojmë orët apo faqet 

me numra trajnimesh apo me kontribut për efekt marrëdhëniesh ndërinstitucionale, kjo 

është gjë tjetër. Por unë mendoj që Metodologjia është e qartë.  

 

 Naureda Llagami: Atëherë, kemi ndonjë diskutim? Ndonjë propozim nga kolegët 

lidhur me raportin? 

 

 (Zoti Bici merr fjalën por pa mikrofon. Audio është e padëgjueshme.) 

 

 Medi Bici: Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes e ka 

“mesatare”, ndërsa në vitin 2013-2016 e kishte “mbi mesatare”. “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit” “shumë i lartë”. Atje na del “mbi mesatar”. Sikur bien në 

kontradiktë këto dy raporte.  

  

 Brikena Ukperaj: Nuk janë në kontradiktë. 

 Ai është vlerësuar për ato burime vlerësimi, për atë periudhë vlerësimi. Këto janë 

dokumente të tjera për këtë periudhë vlerësimi. Unë e kam sqaruar edhe në 

projektraportin e vlerësimit... 
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 (Zoti Bici flet pa mikrofon.) 

 

 Brikena Ukperaj: Ky është një prezumim. Por mund të ndodhë edhe që vije duke 

u ulur. Ja, tek qartësia ka ardhur duke u rritur. Tek interpretimi, merrini vendimet, unë i 

kam të gjitha me vete, ju i keni lexuar sigurisht, hajde t’i marrim një nga një dhe të 

shikojmë se çfarë thotë gjyqtari në çerek faqe vendim pakice (janë katër) apo në ndonjë 

vendim civil që është një faqe dy rreshta. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, ndonjë propozim konkret? 

  

 Maksim Qoku: Po, Kryetare! 

 Propozimet e mia janë për sa i përket kriterit të parë “Aftësitë profesionale të 

gjyqtarit”, pika A, nënpika a) “Aftësia për të identifikuar...”, propozoj vlerësim 

maksimal. 

 Po në të njëjtin kriter, pika A, nënpika b) “Aftësia për të interpretuar ligjin”, 

propozoj vlerësim maksimal.  

 Duke vazhduar në të njëjtin kriter, pika B, nënpika b) “Struktura e 

qëndrueshme...”, propozoj vlerësim maksimal.  

 Dhe po në këtë kriter, pika B, nënpika c) “Cilësia e analizës...”, propozoj vlerësim 

maksimal. 

 Gjithashtu për sa i përket kriterit të tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale”, në lidhje me pikën A, nënpika a) “Angazhimi dhe përgjegjshmëria...”, 

propozoj vlerësim maksimal. 

 Me dëshirë shprehem edhe për pikën C, por duke u nisur nga fakti që praktikën e 

magjistraturës unë nuk e kam të qartë dhe nuk mund të hyjë në aspektin e faktit dhe 

vlerësimit në lidhje me pjesëmarrjen në angazhim, nisur nga ajo që ne e kemi të 

kategorizuar diku tjetër atë, tek publikimet, duke e konsideruar si një publikim, jam 

dakord me relatoren. Faleminderit!  
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 Brunilda Kadi: Atëherë, unë jam shumë dakord me përshkrimet që janë bërë në 

projektraport, vetëm, që të mos përsëris veten, kam një vlerësim ndryshe për tre tregues. 

Pavarësisht specifikës që ka gjyqtari, nisur edhe nga burimet e vlerësimit ku shumica e 

vendimeve janë vendime pakice apo metodës së tij të të shkruarit, dhe unë jam dakord për 

qartësinë, koncizitetin, strukturën tek projektraporti, por kam një vlerësim të ndryshëm 

për “Aftësinë për të identifikuar natyrën e çështjes”, ku propozoj vlerësimin maksimal. 

Edhe për “Interpretimin e ligjit...” dhe “Cilësinë e ligjit dhe analizës...” sepse nisur nga 

kushtet në të cilat gjyqtari ka vlerësuar që të mbajë qëndrim për çështjen konkrete, të 

cilave ne nuk i hyjmë dot se ka të bëjë me meritën dhe vlerësimin e tij për zgjidhjen e 

çështjes, brenda kësaj mendoj që ai ka interpretim, ka logjikë në analizë dhe duke qenë se 

pjesa më e madhe janë vendime pakice, identifikimi i faktit apo i natyrës së çështjes 

prezumohet që është thënë tek pjesa e shumicës dhe qëndrimet kundër të tij kanë qenë për 

zgjidhjen dhe analizën e ligjit. Pra, ky është i gjithë arsyetimi për propozimin tim. Kaq, 

për tre treguesit e “Aftësive profesionale”. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, i hedhim në votim, duke filluar nga propozimet e 

bëra nga kolegët. Propozimi i parë i bërë nga dy kolegët, bëhet fjalë për “Aftësinë për të 

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

Propozimi i relatores është 20. Nga kolegët propozohet maksimalja 25 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 
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 Naureda Llagami: Hedhim prapë propozimin e dy kolegëve “Aftësia për të 

interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”. Relatori ka propozuar 15 pikë. Nga kolegët 

propozohet maksimalja 25 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi tjetër që ka të bëjë me “Strukturën e 

qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”. Propozimi i Maksit është nga 8 pikë që 

propozon relatorja, në maksimale 10 pikë. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 
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(Nuk miratohet propozimi.) 

 

 Naureda Llagami: Kalojme tek “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”. 

Propozimi i relatores është “mbi mesatare” 20 pikë. Propozimi i Brunës dhe i Maksit 

është maksimalja 25 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë dhe pjesën e etikës. Kemi një propozim nga Maksi, 

ku bëhet fjalë për “Angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksion”. Propozimi i relatores 

është 28 pikë. Propozimi i Maksit është 35 pikë, maksimalja. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 
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Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk miratohet propozimi.) 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë kriteri i parë “Aftësia profesionale e 

gjyqtarit. Propozimi i relatores është 78 pikë, niveli i vlerësimit "Shumë mirë". 

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Atëherë, meqenëse edhe herën e parë nuk u sqarova. Unë nuk jam 

kundër që të jetë më pak se 78 sepse propozova të ishte më shumë. Mendoj që hedhja në 

votim e të gjithë grupkriterit është i pakuptimtë sepse çdo grupkriter ka kriteret që ne i 

votojmë veç e veç. Ky votimi që hidhet tani është thjesht një mbledhje matematikore dhe 

s’mund të themi që 5 dhe 5 bëjnë 10 apo bëjnë 11. Nisur nga fakti që për grupkriteret, në 

dy nëntregues unë votova ndryshe nga kjo, atëherë jam pjesërisht dakord me këtë dhe 

sugjeroj që duhet ta unifikojmë mënyrën e hedhjes së votimit. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota e zotit Toro. 

Fatmira Luli: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pjesërisht kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

 Naureda Llagami: “Aftësitë organizative të gjyqtarit”. Propozimi i relatorit është  

100 pikë. Niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.05.2021 (Pika 2) 
 

 

60 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”. Propozimi i 

relatorit është 93 pikë. Niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

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: Pjesërisht kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”. Propozimi i 

relatorit është 80 pikë. Niveli i vlerësimit është "Shumë mirë".  

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 
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Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, në total, vlerësimi përfundimtar është "Shumë mirë" 

dhe niveli i pikëve është 351. 

Maksim Qoku: Nuk dëgjohet vota e zotit Qoku. 

Brunilda Kadi: Nuk dëgjohet vota e zonjës Kadi. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pjesërisht kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shumë mirë”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shumë mirë”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shumë mirë”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

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

ndryshuar. 
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*Çështjet e radhës janë çështje të cilat do të zhvillohen vetëm në prezencë të 

anëtarëve, për të vijuar me tej sërish zhvillimin e mbledhjes nëpërmjet platformës 

“online”.  

 

* * * 

(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 20.05.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për  verifikimin e 

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

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

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”, i 

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

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:20 

dhe mbaroi në orën 15:20. 

 

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

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

Gjyqësor. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për  verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}të katër 

kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

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

nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, vijimin e procedurës së 

verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

 Naureda Llagami: Po vijojmë mbledhjen. 

 Projekt-akti në vijim ka të bëjë me verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}të 

katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dhe vijimin e procedurës së verifikimit 

për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. Fjalën ia jap relatorit të projekt-aktit, zotit Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!  
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 Me vendimin nr. 127, 01.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është vendosur të 

rihapen edhe një herë procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për një pozicion të lirë dhe një nga 

kandidatët që ka kandiduar për këtë pozicion është edhe zoti Dokollari. 

 Me vendimin nr. 179, 29.04.2021, ky Këshill ka vendosur fillimin e procedurave 

ligjore të kritereve të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

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

nr. 127, 01.04.2021 dhe për z. Dokollari, i cili ka kandiduar edhe më parë për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë, procedurat e verifikimit për sa i përket pasurisë dhe 

figurës u konsideruan të vlefshme edhe për kandidimin e tij për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për 

pozicionin e hapur me vendimin nr. 127, 01.04.2021. 

 Zoti {...}ka kandiduar për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Apelit Vlorë dhe me 

vendimin nr. 179, 29.04.2021 të Këshillit është vendosur që këto procedura të ndjekura 

në lidhje me kriterin e pasurisë dhe figurës, të jenë të vlefshme edhe për kandidimin e tij 

për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar. Kështu që u administruan akte të cilat do të provonin përmbushjen 

e të katër kritereve të kandidimit.  

 Në lidhje me përvojën profesionale, më parë, nga kandidati është verifikuar 

referuar vendimit nr. 15, 21.01.2021, ku është verifikuar përvoja minimale e kërkuar nga 

ligji dhe është konkluduar që z. {...}ka mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si 

gjyqtar i gjykatës së shkallës së parë, në të cilat 5 vjet përvojë profesionale në fushën e të 

drejtës penale.  

 Gjithashtu është verifikuar edhe kriteri i dhënies së pëlqimit. Kandidati ka 

plotësuar, sipas ligjit, formularin e vetëdeklarimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, Shtojca 

B, Deklarata 1, plotësuar dhe firmosur rregullisht prej tij në datën 16.04.2021. 

 Gjithashtu në kuadër të analizës së mospasjes së masës disiplinore është 

administruar edhe konfirmimi përkatës nga ana e strukturave të Këshillit ku ka rezultuar 

që nuk ka pas një masë disiplinore. 

 Gjithashtu është verifikuar edhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale ku më 

rezulton që nuk ekziston një e dhënë e cila të mund të mos e plotësojë këtë kriter. Kështu 
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që mbasi materiali kaloi në komision, i cili e konsideroi të rregullt, iu propozua Këshillit 

projektdrafti bashkëngjitur, në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të miratoni verifikimin 

e plotësimit nga kandidati {...}në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të 

shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 127, datë 01.04.2021, të kritereve të “përvojës 

profesionale minimale”, të “dhënies së pëlqimit (ai edhe familjarët e afërm) për kontrollin 

periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 95/2016, 

të “mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë 

ambientale”. 

2. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të 

kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

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

e Këshillit nr. 127, datë 01.04.2021. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit sipas kërkesave të nenit 

98 të Ligjit nr. 115/2016. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Kemi ndonjë diskutim lidhur me projekt-aktin? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli vendosi miratimin e vendimit Për verifikimin e plotësimit nga 

kandidati z. {...}të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e 

lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit, 

sipas propozimit të ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

* * * 

(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 20.05.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

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

të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, i përgatitur nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena 

Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:20 

dhe mbaroi në orën 15:20. 

 

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) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 20.05.2021 (Pika 7) 
 

 

69 

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

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

Gjyqësor. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës, që ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional 

me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me 

sukses procesin e rivlerësimit”. 

 Për më shumë detaje fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Në vijim të procedurës së vlerësimit me përparësi të gjyqtarëve që kalojnë me 

sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, i propozohet sot mbledhjes plenare fillimi i 

procedurës së vlerësimit për tre gjyqtarë, për të cilët kanë ardhur rishtazi dosjet e 

rivlerësimit nga organet e rivlerësimit. Këta tre gjyqtarë janë zoti {...}, zonjë {...} dhe 
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zonja {...}. Për të tre gjyqtarët vendimet janë të formës së prerë për shkak të 

mosankimimit. Për këtë arsye propozojmë sot që për ta të fillojë procedura e gradimit 

nëpërmjet zgjedhjes së relatorit dhe nëpunësit përgjegjës, sipas të njëjtës procedurë shorti 

që kemi ndjekur deri tani. Faleminderit! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit Brikena! 

 Atëherë administrata të fillojë procedurën e shortit. 

 

 Procedura e shortit si vijon: 

 Futen në enën e parë të qelqit shiritat me emrat e gjyqtarëve: z. {...}, znj. {...} dhe 

znj. {...}. 

 Futen në enën e dytë të qelqit shiritat me emrat e relatorëve: znj. Brikena Ukperaj, 

znj. Brunilda Kadi dhe z. Erjon Muharremaj. 

 Futen në enën e tretë të qelqit shiritat me emrat e nëpunësve përgjegjës: znj. Gilda 

Hoxha, znj. Esmerilda Habili dhe znj. Zeta Tërpollari. 

 

 Procedura e përzgjedhjes si vijon: 

 Tërhiqet emri i gjyqtarit të parë që i korrespondon znj. {...}. 

 Tërhiqet emri i relatorit të parë që i korrespondon z. Erjon Muharremaj. 

 Tërhiqet emri i nëpunësit përgjegjës të parë që i korrespondon znj. Zeta 

Tërpollari. 

 Tërhiqet emri i gjyqtarit të dytë që i korrespondon znj. {...}. 

 Tërhiqet emri i relatorit të dytë që i korrespondon znj. Brikena Ukperaj. 

 Tërhiqet emri i nëpunësit përgjegjës të dytë që i korrespondon znj. Gilda Hoxha. 

 Tërhiqet emri i gjyqtarit të mbetur në enë që i korrespondon z. {...}. 

 Tërhiqet emri i relatorit të mbetur në enë që i korrespondon znj. Brunilda Kadi. 

 Tërhiqet emri i nëpunësit përgjegjës të mbetur në enë që i korrespondon znj. 

Esmerilda Habili. 

   

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Jemi dakord me procedurën? 
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Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: I. Fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë 

kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga 

organet e rivlerësimit, dosjet me aktet e vlerësimit profesional.  

II. Caktimin e relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, 

si më poshtë: 

1. Për gjyqtarin z. {...} – Relatore znj. Brunilda Kadi - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Esmerilda Habili. 

2. Për gjyqtaren znj. {...} - Relatore znj. Brikena Ukperaj - Nëpunës përgjegjës 

për vlerësimin znj. Gilda Hoxha. 

3. Për gjyqtaren znj. {...} - Relator z. Erjon Muharremaj - Nëpunës përgjegjës për 

vlerësimin znj. Zeta Tërpollari. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 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 20.05.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për dhënie leje të 

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

Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brunilda Kadi). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:20 

dhe mbaroi në orën 15:20. 

 

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

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

Gjyqësor. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për dhënie leje të papaguara gjyqtares {...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. 

Brunilda Kadi). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në aktet e radhës. Janë dy projekt-akte të ardhura nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, që kanë të bëjnë me 

dhënien e lejes së papaguar të dy gjyqtareve, znj. {...} dhe znj. {...}. Për më shumë detaje, 

fjalën ia jap zonjës Kadi. 

  

 Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

 Atëherë, gjyqtarja {...} e cila ushtron funksionin pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier. Në datën 28 prill 2021 ka paraqitur kërkesë për leje të papaguar për arsye 

familjare për një periudhë 1-vjeçare, duke i filluar nga data 1 qershor 2021. Ju jeni njohur 

me kërkesën dhe me relacionin. Për arsye se kjo kërkesë përmban të dhëna sensitive, 

duke qenë se mbledhja është publike, vlerësoj se nuk duhet të lexohet. Po kaloj tek pjesa 

tjetër e vlerësimit që është bërë nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale kërkesës së saj, sipas procedurës që kemi përcaktuar tek vendimi i Këshillit 

nr. 72 në lidhje me këto lloj lejesh. Nga ana e Komisionit, me paraqitjen e kërkesës nga 
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ana e gjyqtares është proceduar për të marrë vendimin e kryetares së gjykatës në lidhje 

me gjendjen e gjykatës, me ngarkesën e të gjithë gjyqtarëve dhe gjyqtares që kalon lejen 

dhe me mendimin nëse me largimin e gjyqtares, në afatin që pretendon, cenohet 

funksionaliteti i gjykatës. 

 Siç jeni njohur nga aktet ka rezultuar që gjyqtarja ka në shqyrtim 51 çështje. 

Ngarkesa mesatare e gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier është 106 çështje 

për gjyqtar. Kryetarja vlerëson që nuk cenohet funksionaliteti i gjykatës me largimin e saj 

dhe Komisioni, mbasi vlerësoi në tërësi kërkesën, i propozon Këshillit miratimin e kësaj 

leje, për arsyen e thënë tek kërkesa e gjyqtares, duke qenë se plotëson të gjitha kriteret e 

parashikuara në ligj dhe në rregulloren e Këshillit. Duke qenë se gjyqtarja është duke 

shqyrtuar çështje, propozohet nga Këshilli që këto çështje të rishpërndahen ndërmjet 

gjyqtarëve të tjerë ditën që do t’i fillojë kjo leje dhe propozohet vendimi sipas 

projektvendimit që i bashkëngjitet relacionit dhe që jeni njohur. Për efekt kohe, ndoshta e 

lexon një herë e mirë Kryetarja kur ta hedhë në votim. Është projektvendimi siç 

propozohet dhe jeni njohur të gjithë. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi! 

 Fillimisht fillojmë me projekt-aktin për zonjën {...}.  

  

Alban Toro: Mund të them nja dy fjalë? 

Naureda Llagami: Po! 

 

 Alban Toro: Është e vërtetë që neni 24 i ligjit për Statusin e ka zgjeruar rrethin e 

përfitimit që ka gjyqtari në kuadër të sistemit të garancive të parashikuar nga neni 138. 

Ky nen ka zgjeruar dispozitën e Kodit të Punës në nenin 96 “Pushimet”, pra për shkaqe 

familjare gjyqtarit i njihet një kohëzgjatje pa pagesë, por ndërkohë që organi 

administrativ publik, kur akordon apo kur jep të drejtat e tyre, natyrisht që duhet të shohë 

edhe parime të tjera që janë të rëndësishme për funksionin, i cili në rastin konkret, në 

opinionin tim, nuk është marrë shumë në konsideratë, siç është interesi publik.  

 Taksapaguesit shqiptarë për tre vjet kanë paguar magjistraten, në mënyrë që ajo të 

shërbejë dhe të prodhojë vendime gjyqësore, ndërkohë që aktualisht, menjëherë sapo ka 
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mbaruar Shkollën e Magjistraturës, kërkuesja është integruar si gjyqtare në trupën 

gjyqësore në Fier dhe nuk kanë kaluar as 7 muaj në ushtrimin e funksionit të saj. Kështu 

që në këtë kuadër, më duket e tepërt që të njihet një e drejtë e tij, kur ajo minimalisht nuk 

ka ushtruar funksionin detyrimisht të paktën për 1 vit.   

 Marr në konsideratë që Kodi i Punës, për efekt të pagesës të pushimeve të 

pagueshme, ka vendosur disa limite në nenin 92 “3. Kur punëmarrësi nuk ka kryer një vit 

pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohet në raport me 

kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. ... ”, pra që do të thotë, për aq sa ti ke 

kontribuuar, për aq do paguhesh. 

 Të njëjtat parime natyrisht do të vlenin edhe për rastin konkret sepse aktualisht 

gjyqtarja ka minimalisht 7 muaj që ushtron funksionin dhe minimalisht duhet të kishte 

bërë 1 vit punë në mënyrë që të përfitonte nga të drejta të tilla.  

Nga ana tjetër, ngarkojmë në mënyrë fiktive, duke e përjashtuar atë për gati 1 vit, 

trupën gjyqësore të Fierit, për shkak të të drejtës së magjistrates për të aplikuar për 

dokumentacion, leje qëndrimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të evituar 

burokracinë e këtij vendi në udhëtimin që ajo bën pranë Shteteve të Bashkuara me qëllim 

bashkimin familjar, e cila në vetvete nuk përbën një shkak të arsyeshëm që disa gjyqtarë 

të ngarkohen fiktivisht në çështje sepse dikush kërkon të përfitojë disa leje qëndrime, me 

qëllim që të evitojë burokracinë. 

Natyrisht, nuk kemi çfarë t’i bëjmë faktorëve të cilët janë jashtë gjyqësorit dhe 

jashtë vullnetit tonë, siç është për shembull procesi i rivlerësimit, i cili në vetvete ka 

shkaktuar hemorragji të vazhdueshme dhe sipas prognozës do të duhet që këto pasoja të 

pasqyrohen ndoshta edhe në Gjykatën e Fierit dhe është e vështirë nga ana jonë që të 

administrohen vakanca të tilla apo në institucione të tjera gjyqësore, dhe për më tepër ne 

nuk duhet të kontribuojmë që këto hemorragji të jenë edhe artificiale.  

Gjithashtu nuk janë marrë parasysh edhe disa elementë të cilët rastësisht i kam 

gjetur tek kërkesëpadia e magjistrates të shtatorit 2020 ku kjo e fundit ka kërkuar të 

paguhet menjëherë pas mbarimit të magjistraturës. 

Më lejoni të paraqes disa paragrafë të cilët i mendoj të rëndësishëm dhe 

identifikojnë ndoshta edhe kriteret se si mund të akordohet një leje e tillë. Po e filloj me 

një paragraf në faqen 12 të padisë së saj kundër KLGJ-së, e cila pasi sqaron statusin e 
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parashikuar në ligjin nr. 96/2016 shprehet se: “Ky ligj synon të garantojë një proces 

pranimi, emërimi e promovimi për gjyqtarët e prokurorët, i cili është i bazuar në kritere të 

përcaktuara, objektive, transparente dhe mbi të gjitha meritokratike. Magjistratit i 

kërkohet që të luajë një rol aktiv duke marrë çdo masë, jo vetëm për të qenë jashtë 

ndikimeve, por edhe për t’u dukur si i tillë.” 

Më tutje ajo shprehet se: “Bursa e shkollimit është një masë mbështetëse për 

kandidatët magjistratë, e cila mund të krijojë kushtet e mjaftueshme financiare për të 

ndjekur kursin e formimit fillestar. Bursa jepet me pritshmërinë që kandidati do të 

diplomohet në Shkollën e Magjistraturës si dhe do të ushtrojë funksionin për një periudhë 

kohe të arsyeshme.”, -që në rastin tonë konkret mungon. 

 “Është detyrim i organeve kompetente, përkatësisht Këshillit të Lartë Gjyqësor 

dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që menjëherë pas diplomimit, brenda afateve të 

përcaktuara taksativisht në ligj, në çdo rast jo më vonë se brenda muajit korrik, të 

emërojë kandidatët magjistratë të diplomuar dhe t’i caktojë ata në një pozicion të lirë si 

magjistrat sipas listës së tyre. Mospërmbushja e këtij detyrimi, e ngarkon palën e paditur 

me detyrimin për të trajtuar financiarisht kandidatët për magjistratë të diplomuar në pritje 

të emërimit, me pagën bruto që do të merrnin nëse do të kryenin detyrën e magjistratit.”. 

Pra duket një nxitim për t’u emëruar. 

 Më pas ajo shprehet se: “Pavarësia gjyqësore individuale sigurohet krahas 

procedurave të emërimit dhe promovimit të gjyqtarëve mbi bazën e kualifikimit 

profesional dhe integritetit personal dhe ndërmjet kohëzgjatjes së ushtrimit të funksionit e 

sigurisë financiare, pavarësisë dhe vendimmarrjes si dhe garantim të të drejtave vetjake.” 

 Pra në të gjithë këto paragrafë të shkurtër, ju do të gjeni meritokracinë, funksion 

për një periudhë kohe të arsyeshme dhe kohëzgjatje në ushtrimin e funksionit, pra 

elementë të cilët normalisht duhet të ishin analizuar edhe në këtë relacion në kuadër të 

akordimit të së drejtës për një leje të papaguar për gati 1 vit.  

 Në thelb, nëse vazhdojmë të hulumtojmë edhe më tej, por tashmë duke iu referuar 

Departamentit të Shtetit Amerikan, faqes zyrtare të tij dhe konkretisht departamentit të 

cilit merret me shtetësinë dhe shërbimin e emigrimit, na rezulton që afatet për marrjen e 

Grin Kardit (“Green Card” – Leje Qëndrimi) zgjasin 90 ditë dhe nuk është e nevojshme 

që aplikanti të jetë atje formalisht, pra mund të bëhet edhe nga vendi i origjinës. 
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Gjithashtu, nëse do duhet që aplikantja t’i drejtohej për të marrë shtetësi, ligji amerikan e 

kërkon dhe kjo është në po të njëjtën faqe, minimalisht 3 vjet rezidencë në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, pra elemente të vështira për t’u përmbushur sepse janë jashtë 

vullnetit të aplikantes dhe kërkon një qëndrim të përhershëm pranë Shteteve të 

Bashkuara, si dhe vjen ndjesh me detyrimet që ka sipas kontratës së shërbimit publik për 

të ushtruar funksionin e gjyqtarit dhe për të prodhuar vendime. Kështu që në këtë 

kontekst aplikantes nuk i cenohet e drejta në raport me familjen sepse njeriu mund të 

ndajë mendjen për të ndjekur profesionin dhe familjen. Familjen mund ta tërheqë edhe 

këtu për të jetuar së bashku, duke plotësuar edhe këtë të drejtë, por minimalisht asaj i 

duhet të kishte ushtruar të paktën 1 vit funksionin e saj si gjyqtare, për më tepër në një 

situatë kaq problematike saç kemi ne në sistemin gjyqësor, e cila ka vakanca të shumta 

dhe ne nuk do dimë se si ta përballojmë në të ardhmen pjesën e këtyre vakancave dhe nuk 

duhet të kontribuojmë që në mënyrë artificiale të krijojmë vakanca të tilla. Faleminderit!  

 

 Brunilda Kadi: Mundem Kryetare? 

 Naureda Llagami: Po, Bruna! 

 

 Brunilda Kadi: Atëherë, secili nga ne ka vlerësimin e tij për të gjithë rrethanën, 

situatën dhe mendoj që në këtë situatë dhe në çdo situatë tjetër secili nga ne dhe në total 

Këshilli, balancon të drejtat, privilegjet, përgjegjësitë e gjyqtarit dhe interesin publik që 

ka lidhje edhe me menaxhimin në total që ne bëjmë për sistemin gjyqësor.  

 S’jam dakord me Albanin edhe me analogjinë që bëri me lejen e paguar sepse 

janë dy institute komplet të ndryshme dhe kanë tjetër arsye pse ekzistojnë, dhe do ndalem 

tek lejet e papaguara për arsye familjare dhe shëndetësore. Shëndeti dhe arsyeja familjare 

nuk pyet se sa ditë ke ti në punë dhe sa ke ushtruar funksionin. Pra arsyeja pse ti e kërkon 

këtë dhe Këshilli e vlerëson pastaj në ekuilibër me atë që thashë më përpara, është ajo që 

e vë në lëvizje magjistratin dhe ajo arsyeja nuk pret se sa kohë ke ti që e ushtron këtë 

detyrë se mund të jetë edhe që ditën e parë që ushtron detyrën, mund të ndodhë situatë 

ekstreme. Si? Nuk e japim ne këtë leje? 

 Pastaj kjo cenon apo nuk cenon funksionalitetin, që unë e thashë tek relacioni dhe 

Komisioni ka ardhur me të njëjtin vendim, që nuk e cenon. Që ka probleme sistemi, po, 
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ka probleme, por midis balancimit dhe të drejtës së saj - tani nuk do hyj në detaje të të 

dhënave sepse bëra një parantezë në fillim dhe nuk i thashë arsyet, pikërisht sepse 

mendoj që janë të dhëna sensitive dhe nuk duhet të bëheshin të ditura për publikun - unë 

e vlerësoj se midis këtyre balancave magjistratja e ka këtë të drejtë, të drejtën për jetë 

familjare (nuk po i hyj detajeve), të drejtë që ia garanton Konventa Evropiane e të 

Drejtave të Njeriut dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në një kohë kur ajo, duke 

ushtruar këtë të drejtë, nuk cenon thelbin, funksionimin e funksionit të saj dhe të asaj 

gjykate ku ushtron detyrën. Kaq kisha. Faleminderit!  

 

 Alban Toro: Mundem? 

 Naureda Llagami: Po, zoti Toro! 

 

 Alban Toro: Në rastin konkret, e drejta familjare e ka përcaktuar, sipas kërkesës 

së aplikantes, bëhet fjalë për marrjen e një autorizimi apo leje qëndrimi të përhershme 

pranë Shteteve të Bashkuara, në mënyrë që të evitojë burokracinë e këtij vendi, dhe 

njëkohësisht të bashkohet me bashkëshortin. E parë në çfarëdo lloj optike, të dyja këto 

opsione janë ezauruese edhe këtu. Sa gjyqtarë ka me Grin Kard (“Green Card”) që 

njëkohësisht disponojnë apo kanë kryer procedurat e marrjes së Grin Kardit (“Green 

Card”) dhe njëkohësisht kanë shpallur vendime konform detyrimit të tyre kushtetues? Pse 

kjo duhet të ishte një formë përjashtuese në raport me të tjerët? Pra këtu nuk flitet për të 

drejta familjare në përgjithësi. Janë të përcaktuara, konkrete dhe shteruese. Dy janë. Për 

të dyja ju dhashë opsionet, ju dhashë edhe zgjidhjen. Pra kërkohet 90 ditë dhe jo 1 vit dhe 

njëkohësisht familjen mund ta tërheqësh siç kanë bërë shumica e gjyqtarëve që kanë 

pasaporta të dyfishta, pra shtetësi të dyfishta (amerikane dhe shqiptare) apo kanë leje 

qëndrimi atje por ndërkohë vazhdojnë ushtrojnë funksionin e tyre si gjyqtar konform 

detyrimeve që kanë. Kështu që në këtë kontekst është e tepërt të diskutojmë më tej. 

 

Naureda Llagami: Ndonjë diskutim tjetër? 

Nëse jo, atëherë Alban ti vjen me një propozim konkret? 

Alban Toro: Jo, unë jam me refuzimin e lejes. 
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Naureda Llagami: Mirë, atëherë hedhim në votim propozimin e Komisionit mbi 

dhënien e lejes. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e kërkesës së znj.{...}, gjyqtare në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, për dhënie leje të papaguar për arsye familjare, për një 

periudhë  1 (një) vjeçare, e cila fillon në datën 01.06.2021. 

2. Rindarjen me short të të gjitha çështjeve që gjyqtarja {...} ka në shqyrtim në 

momentin e fillimit të lejes së papaguar.  

3. Njoftimin e këtij vendimi gjyqtares {...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.  

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar. 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

* * * 

(Pika 8 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 20.05.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për dhënie leje 

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

Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brunilda Kadi). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:20 

dhe mbaroi në orën 15:20. 

 

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

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

Gjyqësor. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për dhënie leje prindërore gjyqtares {...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. 

Brunilda Kadi). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës që ka të bëjë me lejen e 

prindërore për gjyqtaren {...}. Relatore sërish edhe për këtë projekt-akt është zonja Kadi. 

 

 Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

 Edhe gjyqtarja {...} është duke ushtruar funksionin e saj të gjyqtares pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Ajo ka paraqitur një kërkesë për dhënien e lejes së 

papaguar të tipit leje prindërore ën datën 6 maj 2021. Nga kërkesa e saj dhe provat që e 

shoqërojnë rezulton se gjyqtarja ka sjellë në jetë njëherësh dy fëmijë dhe për këtë ka 

ushtruar të drejtën për të marrë lejen e barrëlindjes e cila përfundon në datën 13 qershor 

2021 dhe gjyqtarja, për arsyet që parashtron duke qenë se ajo ushtron funksionin e 

gjyqtares larg vendbanimit, po kështu edhe bashkëshorti që është njëherësh gjyqtar, edhe 

ai e ushtron funksionin jashtë vendbanimit, parashtron që e ka të vështirë këtë situatë dhe 

kërkon leje shtesë për të qëndruar pranë fëmijëve të saj, duke kërkuar leje të papaguar 

sipas nenit 24 dhe Kodit të Punës. 
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 Nga ana e Komisionit është bërë e gjithë procedura. Janë marrë të dhëna nga 

gjykata ku ushtron funksionin dhe është ardhur me propozimin për ta pranuar këtë leje. 

Gjyqtarja, duke qenë se siç u tha më lart, ka një vit pothuajse me leje barrëlindjeje dhe 

nuk është duke shqyrtuar çështje, kështu që nuk lind nevoja për të urdhëruar dorëzimin e 

çështjeve prej saj dhe rishpërndarjen dhe propozimi i Komisionit është sipas 

projektvendimit bashkëngjitur relacionit, të cilin përsëri nuk po e lexoj, që të lexohet nga 

Kryetarja njëherësh bashkë me hedhjen në votim. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi! 

Kemi ndonjë diskutim? 

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. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e kërkesës së znj. {...}, gjyqtare në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, për dhënie leje prindërore për periudhën 14 qershor 

2021 – 31 dhjetor 2021.  

2. Njoftimin e këtij vendimi Gjyqtares {...} dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

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

Apelit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

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

Këshillit, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimitetit. 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 20.05.2021) 

 

Pika 10 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”, të përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska).1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:20 

dhe mbaroi në orën 15:20. 

 

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) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

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

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

Gjyqësor. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10. 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”, të përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Ilir Toska). 

 

 Kalohet tek shqyrtimi i relacioneve 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. 

 

 Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Zoti Toska relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit duke i 

propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

 A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

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

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
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2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë. 

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

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

5. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Durrës: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

II. Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ: Administrative e 

Shkallës së Parë Vlorë. 

III. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 1. Gjykata e Apelit Durrës; 2. 

Gjykata e Apelit Korçë; 3. Gjykata e Apelit Gjirokastër; 4. Gjykata e Apelit Shkodër; 5. 

Gjykata e Apelit Vlorë. 

 

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

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

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

paraqitur një kërkesë për 2 çështje në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

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

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

të jetë 2. 
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 Për 2 çështje, për të cilat kërkohet nga 1 gjyqtar, të caktohen 2 të tillë, të cilët të 

përzgjidhen me short nga gjyqtarët e Seksionit Penal të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, konkretisht: Z. Petrit Çomo. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Seksionit Penal të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të cilët janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në 

vijim, në gjykimin e 2 apo më shumë çështjeve gjyqësore në gjykata të tjera të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Z. Arben Mickaj; 

Z. Gerd Hoxha; Z. Kreshnik Omari; Znj. Ardiana Bera; Z. Artan Gjermëni; Z. Bedri 

Qori; Znj. Vjollca Spahiu; Z. Ahmet Metalia; Z. Lazër Sallaku; Z. Sokol Pasho; Z. 

Kastriot Gramshi; Znj. Migena Laska; Znj. Oltjona Goxhaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Altin Abdiu. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Besnik Hoxha. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Tiranë”. 

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

paraqitur nevojë në 1 çështje gjyqësore në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 
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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 Kurbin. 

Numri i gjyqtarëve të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: z. Ded Miri, si dhe gjyqtarët e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kurbin i cili është caktuar më herët gjatë vitit 2020 e në vijim në 

gjykimin e 5 apo më shumë çështje gjyqësore në gjykata të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionet, konkretisht: z. Aurel Arapi dhe z. Olti Skrame.  

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtarja Alda Sadiku. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

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

paraqitur nevojë në 4 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një 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 caktohen për 

gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 4 çështjeve gjyqësore të veçanta, 

të jetë 3.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

relativisht të ulët dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
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Tropojë, të mos përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: 

Znj. Enkeleda Dalipi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Enkeleda Dalipi. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Aulon Pashaj. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtari Sami Ujkashi. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Enkeleda Dalipi. 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Sarandë”. 

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

paraqitur nevojë në 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari që do të caktohen për gjykimin e 2 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet dhe Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Për çështjen nr.1, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, ai të përzgjidhet me short nga 

gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Për çështjen nr.2, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, ai të përzgjidhet me short nga 

gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohen nga shorti Kryetarja në detyrë e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, konkretisht: Znj. Yrfet Shkreli. 
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Në shortimin e çështjes nr.2 të përjashtohen nga shorti Kryetari në detyrë i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, konkretisht: Z. Arben Dosti. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Marjola Beluli. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Mirela Kore (Iliopulli). 

 

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

e Rrethit Gjyqësor Pogradec”. 

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

paraqitur nevojë në 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një 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 Korçë. 

Numri i gjyqtarëve të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht: Znj. Luljeta Kole. 

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

Gjyqësor Korçë, të cilët janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, në 2 apo më 

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

funksionin, konkretisht: Znj.Ariola Kristo; Z.Seladin Pysqyli; Z.Maksim Qirjazi; 

Znj.Thomaidha Roça; Z.Arben Lera; Z.Ervin Sulaj. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 
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Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Besnik Shehu. 

 

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

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan”. 

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

paraqitur nevojë në 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

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

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

veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Rrethit Gjyqësor Pogradec, e cila është edhe anëtare e Kolegjit Zgjedhor, që është 

thirrur në detyrë, konkretisht: {...}. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtarja Luljeta Kolonja. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Artur Prenga. 

 

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

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë”. 

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

paraqitur nevojë në 1 çështje gjyqësore në lëndë penale. 
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, e cila është edhe anëtare e Kolegjit Zgjedhor, që është 

thirrur në detyrë, konkretisht: {...}. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Lushnjë, e cila është caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, në 2 apo më 

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

funksionin, konkretisht: Znj. Saemira Hila. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtaret Ersida Bajgora dhe Miranda Nakaj. 

 

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

Administratite të Shkallës së Parë Vlorë”. 

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

Vlorë, ka paraqitur nevojë në 1 çështje gjyqësore. 

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

pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat 

dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në 

një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 
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Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 

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

gjyqësore të veçantë, te jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari i Gjykatës 

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

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, i cili, duke filluar nga data 01.06.2021 

është transferuar përkohësisht në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë sipas 

Vendimit të Këshillit nr. 191, datë 07.05.2021, konkretisht: {...}. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Ema Shaholli. 

 

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

e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

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

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore 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 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: 
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 Gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 2 

çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

Gjyqtarët për gjykimin e 2 (dy) çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me 

short, ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën shtatë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, 

nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

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

veçanta, të jetë 3.  

Sa i përket përjashtimeve nga shorti: 

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, referuar nenit 149/2 të 

Kodit Zgjedhor, konkretisht: Znj. Alma Kolgjoka; Znj. Emona Muçi; Znj. Esmeralda 

Xhili (Çeka); Znj. Manjola Xhaxho. 

 

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 2 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. Ornela Naqellari; Znj. Alma Ahmeti; Z. Dritan Hasani; Z. Sokol Pina; Znj. 

Igerta Hysi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Petrit Çomo dhe Ilir Përdeda. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Genti Dokollari. 

 

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

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale.  

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

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

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

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 caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Shkodër. Numri i 

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

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Shkodër, që janë caktuar më herët për gjykimin 15 apo më shumë çështjeve gjyqësore, në 

gjykata të tjera të apelit, konkretisht: Znj.Vojsava Osmanaj; Znj. Valbona Vata. 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të 

kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Shkodër, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetari i kësaj gjykate, konkretisht: Z. Fuat Vjerdha. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Fuat Vjerdha. 

 

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

Gjykatën e Apelit Korçë”. 

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

në 2 çështje, në lëndë penale. 

Për Kërkesën me numër rendor 2, Gjykata e Apelit Korçë, me e-mailin e datës 

14.05.2021, ka tërhequr kërkesën për caktim gjyqtari duke referuar edhe shkakun.   

Në këto kushte, për kërkesën si më sipër të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë 

është vendi që Këshilli të vendosë deklarimin e përfunduar të çështjes pa një vendim 
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përfundimtar, bazuar në nenin 90/3 dhe 94/1 të Kodit të Procedurave Administrative, Kod 

rregullimet e të cilit duhet të zbatohen nga Këshilli në çdo rast ose situatë tjetër që nuk 

parashikohet shprehimisht nga Ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes si sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, sikurse përcakton neni 97/3 i tij. Ndaj Komisioni i propozon 

Këshillit: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të Kërkesës 

së datës 14.05.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë, për caktimin e një gjyqtari në çështjen 

gjyqësore që iu përket palëve: Kërkues: (Emri); objekti: “Zëvendësim i masës mjekësore 

“Shtrim i përkohshëm në institucion mjekësor psikiatrik” të dhënë nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Korçë me vendimin nr. {...} prot., datë 17.12.2020, duke caktuar masën 

mjekësore atë të “Mjekimit të detyruar ambulator” për shtetasin. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës i cili konsiderohet i miratuar.) 

Vijohet me nevojat e kërkesës me nr. rendor 1. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, për kërkesën me nr. rendor 1, 

në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat 

dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në 

një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. Numri i 

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

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

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

Tiranë, për të cilën tashmë është vendosur shkarkimi nga detyra nga KPK dhe për këtë 

shkak është e pezulluar nga detyra, konkretisht: {...}. 

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

Tiranë, që janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, i cili është thirrur në detyrë, 

konkretisht: {...}; {...}. 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë që është caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Valdete Hoxha. 

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

Tiranë, që është caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, në më shumë se 20 çështje 

gjyqësore, në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme, konkretisht: Znj. Zegjine Sollaku. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Artur Kalaja. 

 

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

Gjykatën e Apelit Gjirokastër”. 

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

nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, 

bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një 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 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Vlorë, përfshirë dhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar në këtë gjykatë. Numri i gjyqtarëve që duhet të 

caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 2. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

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

së Apelit Vlorë, konkretisht: Znj.Iliba Bezati. 

Në shortimin çështjes nr.1 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Vlorë që është caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Margarita Buhali. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 
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Vlorë, që janë caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, në më shumë se 15 çështje 

gjyqësore, në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme, konkretisht: Z. Sokol Ngresi; Z. Nazmi Troka; Znj. Margarita Buhali; Z. 

Skënder Damini. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Laurent Fuçia. 

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

 

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

Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

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

nevojë në 10 çështje gjyqësore, 3 në lëndë penale dhe 7 në lëndë civile. 

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

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

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen me short gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 10 çështjeve gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës. Numri i 

gjyqtarëve të jetë 5. Në short të përfshihen edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të 

caktuar pranë Gjykatës së Apelit Durrës. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Durrës, konkretisht: Z.Desart Avdulaj. 

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

Apelit Durrës, e caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Znj. Anita Mici. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 
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Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtarja Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 9, penale, gjyqtari Florjan Kalaja. 

Për çështjen nr. 4, civile, gjyqtari Valbon Çekrezi. 

Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Izet Dushaj. 

Për çështjen nr. 7, civile, gjyqtarët Anita Mici dhe Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 5, civile, gjyqtarët Florjan Kalaja dhe Valbon Çekrezi. 

Për çështjen nr. 3, civile, gjyqtari Izet Dushaj. 

Për çështjen nr. 8, penale, gjyqtarja Anita Mici. 

Për çështjen nr. 10, penale, gjyqtarja Igerta Hysi. 

Për çështjen nr. 6, civile, gjyqtari Florjan Kalaja. 

 

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

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

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

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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

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

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 jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 2. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, që është caktuar më herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, në më shumë se 25 

çështje gjyqësore, në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 
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përhershme, konkretisht: Znj. Irena Brahimi; Z. Enton Dhimitri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Sokol Pina dhe Miranda Andoni. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit si dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


