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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 28.06.2021) 

 

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

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

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}”, relatore znj. Brikena Ukperaj.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 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

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) 

                                                 
1 Gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë. 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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. {...}, magjistrate. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

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

  

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Duke qenë se të gjithë anëtarët janë të pranishëm, po fillojmë mbledhjen e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 28 qershor, ku janë parashikuar të shqyrtohen 8 

çështje. 

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

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

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

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

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



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 28.06.2021 (Pika 1) 
 

 

3 

Më pas kemi të bëjmë me shqyrtimin e projektvendimit “Për kualifikimin e 

kandidatit z. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër...”. 

Më tej kemi kualifikimin e kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të 

emërimit në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

Më tej kemi shqyrtimin e projektvendimit “Për kualifikimin e kandidatit z. {...}  

dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë...”. 

Më tej kemi shqyrtimin e projektvendimit “Për kualifikimin e kandidates znj. {...} 

dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë...”. 

Më pas kemi 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. {...}”.  

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

në pension të parakohshëm të gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}”. 

Nëse nuk kemi diskutime, atëherë kalojmë me çështjen e parë. 

 Të ftohet gjyqtarja. 

 

 (Hyn në sallën e mbledhjes gjyqtarja znj. {...}.) 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Duke qenë se nga ana juaj është pranuar që të jeni në seancën dëgjimore, si 

procedurë, fillimisht projekraporti prezantohet nga relatori. Më pas, ju si magjistratë do 

jepni parashtrimet dhe kundërshtimet që keni mbi përmbajtjen e projektraportit, duke u 

fokusuar shkurtimisht në ato çështje të cilat janë të reja dhe relatori nuk i ka marrë në 

konsideratë. Më tej do të vazhdoni, për të lejuar Këshillit që të vlerësojë dhe të marrë një 

vendim lidhur me projektraportin tuaj. 

Pa humbur kohë, fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 
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Projektraporti i vlerësimit, me qëllim gradimin e gjyqtares {...} për periudhën e 

rivlerësimit 2013-2016 është bazuar mbi të dhënat e akteve të dosjes së rivlerësimit të 

dërguar nga organet e rivlerësimit kalimtar si dhe mbi 6 relacione shtesë (dosje 

gjyqësore) që janë administruar në përputhje me rregullat plotësuese të vlerësimit të 

ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë. 

Në fillim të projektraportit është pasqyruar qëllimi, procedura që është ndjekur 

nga ana e relatorit dhe nga ana e Komisionit deri në këtë moment.  

Gjyqtarja {...} është njohur me projektraportin e vlerësimit në rrugë elektronike 

në adresën e konfirmuar nga ana e saj dhe ka marrë dijeni. Ka paraqitur kundërshtime dhe 

prova të tjera të cilat janë vënë në dispozicion të gjithë anëtarëve të Këshillit dhe janë 

administruar gjithashtu në dosjen e vlerësimit të gjyqtares. 

Lidhur me burimet e vlerësimit në projektraport bëhet një vlerësim i shkurtër i të 

gjitha akteve dhe dokumenteve që janë përdorur në procesin e rivlerësimit, të ndara në dy 

grupe: Grupi i parë përbëhet nga aktet që kanë qenë pjesë e dosjes së vlerësimit, midis të 

cilave edhe vendimi i KPK-së si dhe raporti ndihmës i përgatitur nga grupi i punës pranë 

ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë në kuadër të vlerësimit të aftësive profesionale të 

gjyqtares. Grupi i dytë përbëhet nga burimet e vlerësimit të administruara rishtazi në 

kuadër të procesit të vlerësimit.  

Në kuadër të dokumentacionit të përdorur janë përshkruar edhe të gjitha të dhënat 

që janë administruar nga burimet arkivore të KLD-së lidhur me ankesat që ka pasur për 

gjyqtaren gjatë periudhës së rivlerësimit, konkretisht dua të ndalem shkurtimisht që ka 

pasur vetëm 2 ankesa. Nuk ka pasur masë disiplinore të zbatuar gjatë kësaj periudhe. Të 

dy ankesat janë arkivuar nga ish-Inspektorati i KLD-së me arsyetimin se pretendimet e 

ngritura nga palët në fakt kanë të bëjnë me korrektësinë e vendimit dhe themelin e 

çështjes, elementë të cilët nuk janë objekt i kontrollit të vlerësimit etik dhe profesional të 

gjyqtares.  

Për këtë arsye, për periudhën e vlerësimit 2013-2016, nga tërësia e fakteve të 

parashtruara dhe analizuara në relacionet përkatëse të përgatitura nga Inspektorati i Lartë 

i Drejtësisë, nuk rezultojnë të dhëna të vlefshme që mund të analizohen në drejtim të 
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cenimit të etikës apo që mund të përdoren për vlerësimin e aftësive profesionale të 

gjyqtares.  

Në projektraport gjenden në mënyrë të përshkruar dhe të detajuar të gjitha aktet 

që kanë rezultuar pjesë e 6 dosjeve shtesë të administruara gjatë procesit të vlerësimit, ku 

janë përshkruar ecuria procedurale e çështjes dhe ecuria procedurale e veprimeve të 

kryera nga ndihmësi ligjor. Ajo që është konstatuar dhe që pasqyrohet në raport është që 

në të gjitha dosjet relacioni i ndihmësit ka qenë pjesë e tyre. Për të vlerësuar aftësinë e 

ndihmësmagjistrates, sepse në atë periudhë ka ushtruar funksionin e ndihmëses ligjore 

(sot statusi është ndihmësmagjistrat në Gjykatën e Lartë), i jemi referuar, në rastet kur 

relacionet nuk kanë qenë pjesë e dosjes, relacione të shkarkuara nga sistemi i menaxhimit 

të çështjeve, duke qenë se nuk kishte asnjë mënyrë tjetër për të dokumentuar dhe për të 

administruar këto relacione. 

Nuk dua të ndalem sepse përshkrimi i gjithë dokumenteve dhe akteve të dosjeve 

është bërë në projektraportin e vlerësimit. Po ndalem në mënyrë të veçantë në analizën e 

të dhënave nga burimet e vlerësimit dhe propozimin për nivelin e vlerësimit për çdo nga 

katër kriteret e vlerësimit. 

Lidhur me “Aftësive profesionale të ndihmësmagjistrates”, për aspektin e 

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

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, lidhur me këtë aspekt dhe këtë tregues janë 

analizuar aftësia e gjyqtares në drejtim të përcaktimit dhe renditjes së rrethanave të 

çështjes (bëhet fjalë për aftësinë e gjyqtares dokumentuar në relacione pra në dokumentet 

ligjore), aftësinë e saj lidhur me evidentimin dhe rendin kronologjik të ecurisë 

procedurale të çështjes, në lidhje me shkaqet e rekursit/investimit të Gjykatës së Lartë, në 

lidhje me identifikimin e natyrës së mosmarrëveshjes; në drejtim të përcaktimit të ligjit të 

zbatueshëm dhe konfliktit të normave; ku përfundimisht është konkluduar se nga tërësia e 

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

ndihmësmagjistratja ka aftësi shumë të mira për identifikimin tepër të qartë, konciz dhe të 

saktë të fakteve të çështjes dhe pasqyrimin e ecurisë procedurale të saj në gjykatat e 

faktit, duke integruar në këtë pjesë të relacioneve pjesët thelbësore të arsyetimit të këtyre 

gjykatave. Sa i përket identifikimit të normës/normave konkrete procedurale dhe/ose 
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materiale që gjejnë zbatim në rastin konkret, rezulton të jetë bërë në një pjesë të 

dokumenteve ligjore të shqyrtuara, ndërkohë që në pjesën tjetër të tyre, nuk rezulton 

identifikimi dhe referimi i ligjit procedural ose material të zbatueshëm në zgjidhjen e 

çështjes, duke u mjaftuar vetëm me evidentimin e tyre në pasqyrimin e përmbledhjes së 

vendimeve gjyqësore.  

Për këtë tregues, shkalla e aftësisë së ndihmësmagjistrates në treguesin “Aftësia 

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

propozohet që të vlerësohet “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 25 pikë. 

Lidhur me “Aftësinë për të interpretuar  ligjin në çështjet ligjore materiale dhe 

procedurale, për të cilat i kërkohet përgatitja e analizës apo opinionit ligjor”, analiza e 

këtij treguesi është bërë në përputhje me ligjin 8588, datë 15.03.2000 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë”, i ndryshuar, i cili ka qenë ligj në fuqi në 

periudhën e vlerësimit, ku lidhur me detyrat e ndihmësit ligjor, në neni 21 parashikohet 

se: “Ndihmësit ligjorë studiojnë ankimet, dosjet gjyqësore, përgatisin relacionet për 

çështjet që janë në gjykim duke dhënë mendimin e tyre, u përgjigjen ankesave, përgatisin 

materialet e nevojshme si dhe kryejnë çdo detyrë tjetër që u ngarkohet nga gjyqtari i 

Gjykatës së Lartë”. Nga ana tjetër, Rregullorja e Brendshme e Gjykatës së Lartë, e 

miratuar me urdhrin e Kryetari të Gjykatës nr. {...}, datë 12.09.2014, në nenin 25, pika 1 

të tij, parashikon se: “Ky relacion përmban palët ndërgjyqëse, objektin e padisë, 

kundërpadisë dhe ndërhyrjes kryesore (kur ka), bazën ligjore të padisë dhe të 

kundërpadisë, rrethanat dhe natyrën juridike të konfliktit, shkaqet e rekursit, mendimin e 

tij si dhe materialet e tjera që i shërbejnë zgjidhjes së çështjes”. 

Sa më sipër, interpretimi i ligjit procedural dhe/ose material të zbatueshëm në 

funksion të mbështetjes të opinionit të ndihmësmagjistratit për zgjidhjen e çështjes, 

paraqet rëndësi me qëllim përmbushjen në mënyrë cilësore të funksionit të saj si ndihmës 

ligjore për Kolegjin, në trajtimin dhe zgjidhjen e çështjes konkrete. 

Në dokumentet ligjore të analizuara është konstatuar një ndryshim thelbësor mbi 

mënyrën dhe masën e interpretimit të normave ligjore procedurale ose materiale dhe për 

këtë arsye në projektraport, burimet e vlerësimit, për efekt të vlerësimit të këtij treguesi 

janë kategorizuar në tre grupe dhe janë të pasqyruara në mënyrë të detajuar: (i) 
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dokumente ligjore në të cilat interpretimi i ligjit procedural ose material mungon 

tërësisht, (ii) dokumente ligjore në të cilat ka identifikim dhe referim të ligjit po mungon 

interpretimit dhe (iii) dokumente ligjore në të cilat ka interpretim të normave ligjore 

procedurale dhe/ose materiale. Pasqyrohen në projektraport të gjitha gjetjet që janë 

konstatuar gjatë përgatitjes së projektraportit të vlerësimit. 

Në shtatë dokumentet ligjore nuk rezulton në asnjë rast interpretim i normave 

ligjore procedurale dhe/ose materiale që gjejnë zbatim në zgjidhjen e çështjes. 

Në lidhje me  zbatimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës, në dokumentet 

ligjore të analizuara, rezulton se, pavarësisht se nuk janë identifikuar më mënyrë të 

shprehur, referohen parimet procedurale të gjësë së gjykuar  dhe zbatimit të ligjit material 

në kohë. 

Në lidhje me aftësinë për të përdorur jurisprudencën relevante, në dokumentet 

ligjore të analizuara, nuk rezulton në pjesën e mendimit të ndihmësit ligjor, në asnjë rast 

referimi ose analiza në jurisprudencën relevante vendase ose ndërkombëtare. 

Në tërësi, në dokumentet ligjore të analizuara, vetëm në një pjesë të tyre rezulton 

të ketë interpretim të dispozitave ligjore procedurale ose materiale që zbatohen në 

zgjidhjen e çështjes. Edhe në ato dokumentet ligjore ku ky interpretim ekziston, ai është i 

kufizuar dhe nuk rezulton të ketë një interpretim të pavarur të tyre, para aplikimit mbi 

shkaqet e ngritura në rekurs, pasi dispozitat ligjore referohen, citohen dhe aplikohen 

drejtpërdrejt mbi faktin apo në mbështetje të çështjes të ngritur për diskutim, pa dhënë 

arsye për mënyrën e aplikimit të tyre. Po ashtu nuk rezulton në asnjë rast referim në 

praktikën gjyqësore relevante, në mbështetje të opinionit ligjor mbi mënyrën e zbatimit të 

ligjit mbi faktet e çështjes konkrete. 

Si konkluzion, në cilësinë e relatores kam vlerësuar se ndihmësmagjistratja ka 

aftësi në interpretimin të ligjit procedural dhe material, në mbështetje të opinionit ligjor 

në lidhje me zgjidhjen e çështjeve konkrete të ngritura në rekurs, por ky interpretim 

evidentohet vetëm në disa prej dokumenteve ligjore të analizuara, ndërsa në pjesën tjetër 

të tyre, interpretimi i ligjit mungon tërësisht. Prezenca e interpretimit ligjor vetëm në një 

pjesë të dokumenteve ligjore të analizuara dhe mungesa tërësore e tij në pjesën tjetër të 

tyre, vlerësoj se tregojnë shkallës aftësie “mbi mesataren” të ndihmësmagjistrates për 
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këtë tregues. Për të arritur në këtë konkluzion është marrë parasysh edhe vlerësimi që i ka 

bërë kolegji ndihmëses ligjore ose ndihmësmagjistrates në rastin konkret për këtë 

periudhë. Është burim vlerësimi. Nëse nuk do të ishim bazuar tek vendimi i kolegjit, 

aftësia e gjyqtares do të ishte mesatare krahasuar dokumenteve ligjore, por nisur nga fakti 

që kolegji e ka vlerësuar shumë të lartë aftësinë e gjyqtares për këtë tregues, ndoshta nuk 

ka qenë tregues.. por është bërë vlerësim i përgjithshëm për aftësitë e saj profesionale, 

organizative dhe zbatuese. Për këtë arsye kam vlerësuar që shkalla e aftësisë nuk duhet të 

jetë mesatare, por duhet të jetë “mbi mesatare”. Nuk justifikohet pikëzimi dhe shkalla e 

aftësisë “shumë e lartë”. 

Për sa më sipër, aftësia për këtë tregues duhet të vlerësohet “mbi mesataren” duke 

u pikëzuar me 20 pikë. Ky konkluzion bazohet në analizën e metodologjisë së 

përgjithshme të punës së ndihmësmagjistrates, duke analizuar të gjitha dokumentet 

ligjore burim vlerësimi që i ka bërë kolegji, pa i dhënë peshë dhe rëndësi të veçantë 

asnjërës prej tyre. 

Lidhur me aspektin tjetër “Arsyetimi ligjor”, tek “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e dokumentit ligjor”, nga analiza e burimeve të vlerësimit për këtë tregues 

ka rezultuar se: 

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit, lidhur me këtë tregues, vlerësuesi duhet të 

vlerësojë qartësinë, koncizitetin, elokuencën dhe lehtësinë në kuptimin dhe leximin e 

dokumenteve ligjore, aftësinë për të prezantuar verbalisht çështjen para Kolegjit kur i 

kërkohet, aftësinë për të përmbledhur shkaqet e rekursit, procedurën e zbatueshme, 

arsyetimin e gjykatave me të ulëta dhe çështjet e tjera ligjore.   

Në rastin konkret, referuar të dhënave që rezultojnë nga dokumentet ligjore të 

analizuara, rezulton se gjuha e përdorur nga ndihmësmagjistratja është në çdo rast e 

thjeshtë, e drejtpërdrejtë, e qartë dhe e kuptueshme.  Përdoren përgjithësisht të gjitha 

shkronjat e gjuhës shqipe, janë respektuar rregullat gramatikore dhe ato të sintaksës në 

ndërtimin dhe formimin e fjalëve dhe fjalive, duke i bërë aktet të qarta dhe të shkruara në 

mënyrë korrekte. Gabimet gramatikore në disa raste sporadike, nuk cenojnë qartësinë, 

koncizitetin dhe kuptueshmërinë e dokumentit ligjor. 
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Nuk rezulton në asnjë rast përdorimi i termave teknikë. Vetëm në një rast, për 

shkak të natyrës së çështjes, referohen terma të akteve nënligjore lidhur me procedurat e 

zhdoganimit, por përdorimi i tyre i referohet në pjesën e arsyetimit të gjykatave të faktit, 

shoqëruar me arsyetimin përkatës të këtyre gjykatave, duke mos krijuar paqartësi lidhur 

me kuptimin e tyre. 

Përdoren fjali me gjatësi mesatare, të cilat janë të qarta dhe të organizuara në 

rrjedhë logjike të njëra-tjetrës. Paragrafët dhe nënndarjet e përmbajtjes së dokumentit 

ligjor janë të lidhura me njëra-tjetrën dhe nuk krijojnë shkëputje të logjikës së ndërtimit të 

tyre, brenda së njëjtës nënndarje të dokumentit ligjor apo në tërësi të tij. 

Sa i përket paraqitjes së mendimit të ndihmësit ligjor, nuk vërehet e njëjta shkallë 

kujdesi për paraqitjen e plotë dhe të qartë të mendimit të ndihmësit ligjor dhe arsyetimit 

përkatës në mbështetje të tij, pasi në disa prej dokumenteve ligjore të analizuara mendimi 

i ndihmësit ligjor parashtrohet vetëm me 2 fjali, pa u shoqëruar me argumente dhe në disa 

raste mendimi i ndihmësit ligjor në lidhje me zgjidhjen e çështjes nuk pasqyrohet fare në 

relacion. 

Sa i përket aftësive të ndihmësmagjistrates për të prezantuar verbalisht çështjet 

para Kolegjit, nga burimet e vlerësimit në tërësi, nuk ka të dhëna të drejtpërdrejta për këtë 

aspekt, por referuar vlerësimit të Kolegjit për atësitë profesionale të gjyqtares, të gjithë 

komponentët e këtij kriteri janë vlerësuar maksimalisht dhe si të tilla janë vlerësuar edhe 

nga unë si relatore. 

Nga tërësia e burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se 

ndihmësmagjistratja tregon kujdes të posaçëm për pasqyrimin qartë, konciz dhe të saktë 

të fakteve të çështjes, ecurisë procedurale të gjykimit, shkaqeve të rekursit ose mjetit 

tjetër ligjor me të cilin investohet Gjykata e Lartë. E njëjta shkallë kujdesi nuk 

evidentohet në drejtim të kuptueshmërisë të mendimit të ndihmësit ligjor pasi në dy raste 

mendimi në lidhje me zgjidhjen e çështjes mungon dhe në disa raste të tjera mendimi 

parashtrohet me një apo dy fjali, pa u plotësuar me referencën në ligj apo argumentet në 

mbështetje të tij për ta bërë të kuptueshëm atë. 
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Sa më sipër kam vlerësuar që shkalla e aftësisë së gjyqtares lidhur me këtë 

komponent, “Qartësisë, konciziteti dhe kuptueshmëria e dokumentit ligjor” duhet të 

vlerësohet “mbi mesatar” duke u pikëzuar me 12 pikë. 

Për sa i përket “Strukturës së qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të dokumentit 

ligjor”, është konkluduar se ndihmësmagjistratja ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një 

strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të dokumentit ligjor, pavarësisht 

përmbajtjes që ka secila ndarje. Në të gjitha dokumentet ligjore të analizuara, konstatohet 

ndjekja e një strukture të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën e 

ecurisë logjike,  nga njëra pjesë e dokumentit ligjor në tjetrën, orienton drejt dhe saktë 

lexuesin. Konstatimet në raportin analitik të rivlerësimit lidhur me “të metat” në 

formatimin e dokumentit, janë konstatime që i janë bërë gjyqtares në kuadër të raportit të 

aftësive profesionale për efekt të procesit të rivlerësimit nuk janë përgjegjësi e gjyqtares, 

sepse vijnë si pasojë e nxjerrjes së tyre nga sistemi elektronik i menaxhimit të çështjeve. 

Edhe një herë sqaroj se relacionet janë shkarkuar nga sistemi elektronik sepse nuk kanë 

qenë në dosje dhe nuk ka qenë e mundur të gjenden këto relacione, kështu që ka qenë 

vetë sistemi që ka sjellë një “deformim të strukturës”, por gjithsesi nga përmbajtja e 

relacionit konstatohet lehtësisht që struktura e ndjekur nga ndihmësmagjistratja lehtëson 

kuptueshmërinë dhe është një strukturë standarde.  

Për këtë arsye, kam vlerësuar që lidhur me treguesin e “Strukturës së 

qëndrueshme dhe të mirëorganizuar të dokumentit ligjor”, aftësia e gjyqtares duhet të 

vlerësohet si shumë e lartë dhe të pikëzohet me maksimumin 10 pikë. 

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

Metodologjisë së Pikëzimit, lidhur me të tregues, vlerësohet cilësia e analizës mbi bazën 

e një zhvillimi logjik të koncepteve ligjore, aftësia për të identifikuar marrëdhënien 

shkak-pasojë si dhe për të analizuar se si konceptet, institutet e së drejtës dhe dispozitat 

lidhen midis tyre ose se si ato zbatohen mbi një situatë të caktuar, përmbajtja 

gjithëpërfshirëse e dokumentit ligjor si dhe evidentimi i nevojës për të njehsuar ose 

ndryshuar praktikën gjyqësore të Gjykatës së Lartë. 
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Burimet e vlerësimit, referuar përmbajtjes së pjesës në të cilën pasqyrohet 

mendimi i ndihmësit ligjor, lidhur me cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, 

paraqesin karakteristika të ndryshme dhe ndahen në dy grupe: 

(i) dokumente ligjore në të cilat mendimi i ndihmësit ligjor mungon ose 

parashtrohet me një ose dy fjali dhe mungon analiza dhe argumentimi logjik, çka e bën të 

pamundur vlerësimin e komponentëve dhe cilësisë së tij. Në projektraport përmenden dhe 

evidentohen të gjitha relacionet ku është konstatuar mungesa e pamundësisë për të 

vlerësuar analizën dhe argumentimin logjik sepse mendimi i ndihmësit pothuajse mungon 

ose është i parashtruar me një apo 2 fjali. 

(ii) dokumente ligjore në të cilat mendimi i ndihmësit përmban analizë dhe 

argumentim logjik. Janë evidentuar në projektraport të gjithë relacionet ku evidentohet 

një fakt i tillë. 

Në tërësi në 7 relacionet si më sipër, pra atje ku ka pasur analizë dhe argumentim 

logjik, rezulton se ndihmësmagjistratja ka treguar kujdes në analizimin e qartë të fakteve 

thelbësore të çështjes që lidhen me pretendimet e ngritura nga palët në rekurs, duke i 

analizuar ato në disa raste në mënyrë të përmbledhur dhe në disa raste të tjera komplekse 

në mënyrë më të detajuara, por në çdo rast në mënyrë logjike dhe të kuptueshme. Analiza 

e fakteve thelbësore apo rrethanave procedurale që janë bërë objekt rekursi, bëhet duke 

integruar analizën ligjore të dispozitave të zbatueshme, dhe në disa raste edhe me dhënien 

e kuptimit të instituteve të ndryshme të së drejtës procedurale. Në vijim të analizës 

ndihmësmagjistratja pasi jep kuptimin e dispozitave ligjore, i aplikon ato mbi  faktin 

konkret apo rrethanat procedurale të çështjes, për të vijuar me konkluzionin e arritur në 

mënyrë logjike, nëpërmjet sugjerimit të saj në lidhje me zgjidhjen e çështjes. Këto janë 

fakte të cilat evidentohen në rastet kur mendimi i ndihmësit është i shtjelluar dhe ka 

argumentim logjik. 

Por edhe në këto 7 dokumentet ligjore,  nuk evidentohet e njëjta shkallë analize 

dhe argumentimi logjik pasi në disa raste komponenti analitik bazohet kryesisht në 

konkluzionin mbi zgjidhjen e çështjes, pa u bërë një analizë paraprake se pse fakte të 

caktuara çojnë në këtë përfundim ligjor ose pse ka qenë ky propozimi i ndihmësit. Në 

disa raste ndihmësmagjistratja bën një analizë të shkurtër lidhur me  vlerësimin e saj për 
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çështjen pa dhënë arsye lidhur me mënyrën e aplikimit të ligjit apo kuptimin e tij dhe 

zbatimin mbi faktin apo rrethanën procedurale konkrete, kushtëzuar kjo edhe nga natyra e 

çështjeve.   

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

pretendimeve të palëve në rekurs, në dokumentet e analizuara në të cilat ka analizë dhe 

argumentin në mendimin e ndihmësit ligjor, rezulton aftësia e ndihmësmagjistrates për të 

veçuar dhe përmbledhur shkakun ose shkaqet thelbësore të rekursit, si dhe për të 

analizuar atë fakt apo pretendim që ka rëndësi thelbësore për zgjidhjen e çështjes. 

Pavarësisht sa më sipër, në vlerësimin e Kolegjit evidentohet edhe kontributi dhe 

aftësia në nivel maksimal e ndihmësmagjistrates në përgatitjen e projektvendimeve 

gjyqësore për çështjet e relatuara. Referuar Rregullores së Gjykatës së Lartë në fuqi në 

periudhën e vlerësimit, ndihmësi ligjor që ushtronte veprimtarinë pranë Kolegjit 

Administrativ, nëse i kërkohej hartonte edhe projektvendimin, fakt që përmendet edhe në 

mendimin e Kolegjit, e që merret parasysh në vlerësimin dhe pikëzimin e këtij treguesi.    

   Si konkluzion për këtë tregues, nga ana e të gjithë dokumenteve të analizuara, 

shkalla e analizës ligjore shkalla e argumentimit logjik mungon në 7 prej tyre, dhe si e 

tillë nuk mund të vlerësohet bazueshmëria e saj mbi bazën e një zhvillimi logjik të 

koncepteve ligjore. Në 7 dokumentet e tjera evidentohet, edhe pse jo me të njëjtën shkallë 

kujdesi, aftësia e ndihmësmagjistrates për të pasqyruar dhe analizuar aspektet thelbësore 

në lidhje me shkaqet e ngritura në rekurs si dhe në disa raste, dhënia e argumenteve të 

plota dhe koncize lidhur me mënyrën e zbatimit të ligjit material ose procedural. Duke 

analizuar të gjithë metodologjinë e punës së ndihmësmagjistrates e vlerësuar kjo bashkë 

me mendimin e kolegjit për vlerësimin e punës së ndihmësmagjistrates në hartimin e 

projektvendimeve gjyqësore për çështjet e relatuara, kam vlerësuar që aftësia e saj për 

këtë tregues duhet të vlerësohet “mbi mesataren”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Në total, niveli i vlerësimit për kriterin e “Aftësive profesionale të 

ndihmësmagjistratit” propozohet të jetë “Shumë mirë” me pikët totale 87 pikë. 

Për kundërshtimet që ka bërë gjyqtarja lidhur me tre nga treguesit e këtij kriteri të 

parë, do të ndalem në përfundim të projektraportit të vlerësimit. 
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Lidhur me “Aftësitë organizative të ndihmësmagjistratit”, sa i përket “Aftësisë për 

të përballuar ngarkesën në punë”, “Treguesi sasior në përfundimin e dokumenteve ligjore 

për çështjet gjyqësore”, në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit të ndihmësmagjistratit, referuar formatit të statistikave të administruara gjatë 

procesit të rivlerësimit kalimtar, të cilat shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën 

e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për numrin e çështjeve të caktuara për relatim gjatë 

periudhës së vlerësimit por administrohen të dhëna vetëm për çështjet e përfunduara me 

vendim në Gjykatën e Lartë. 

Për pasojë, vlerësimi lidhur me këtë tregues është bërë duke iu referuar të dhënave 

statistikore të administruara në dosjen e rivlerësimit kalimtar, si dhe të dhënave që kanë 

rezultuar për këtë tregues nga burimet e tjera të vlerësimit.  Referuar të dhënave 

statistikore të administruara në dosjen e rivlerësimit, rezulton se gjatë periudhës kohore 

nga data 01.01.2014 deri në datën 08.10.2016, ndihmësmagjistratja ka relatuar gjithsej 

338 çështje (këtu përfshihen edhe 2 çështje unifikuese të përgatitura bashkë me 

ndihmësen ligjore Alma {...}), të cilat, sipas viteve rezultojnë si më poshtë: 

Për vitin 2014 (01.01.2014-31.12.2014), ka trajtuar gjithsej 94 çështje. 

Për vitin 2015, ka trajtuar gjithsej 146 çështje. 

Për vitin 2016 ka trajtuar gjithsej 98 çështje. 

Në dosjen e rivlerësimit nuk administrohen të dhëna statistikore për çështjet e 

përgatitura por të pa relatuara gjatë periudhës përkatëse dhe kjo e dhënë nuk mund të 

gjenerohet, referuar Raportit për analizimin e aftësive profesionale në kuadër të procesit 

të rivlerësimit.  

Sa i përket standardit sasior të punës së ndihmësmagjistratit në Metodologjinë e 

Pikëzimit parashikohet se ky tregues pikëzohet duke iu referuar aftësisë së 

ndihmësmagjistrates për të përballuar ngarkesën në punë sipas një standardi minimal të 

caktuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve ose urdhri i kryetarit për Njësinë e Shërbimit Ligjor, 

për çdo kategori çështjesh. Duke iu referuar kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi në 

periudhën e vlerësimit 2013-2016, rezulton se nuk ka pasur standard sasior të miratuar 

për çdo kategori çështjesh. I vetmi parashikim ka qenë ai i nenit 25, pika 2 të 

“Rregullores së brendshme të Gjykatës së Lartë”, në të cilin parashikohet se: “Çdo 
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ndihmës ligjor i Gjykatës së Lartë përgatit për relatim jo më pas se 20 (njëzet) dosje në 

muaj.”. 

Duke iu referuar këtij parashikimi të Rregullores dhe të dhënave statistikore të 

administruara duke përjashtuar periudhën 4-mujore në të cilën znj. {...} nuk ka ushtruar 

funksionin për shkak të studimeve si dhe muajin gusht gjatë të cilit zhvillohet leja vjetore, 

rezulton se: 

Për vitin 2014 (7 muaj) ka përgatitur për relatim mesatarrisht 14 çështje në muaj; 

Për vitin 2015 (11 muaj) ka përgatitur për relatim rreth 14 çështje në muaj; 

Për vitin 2016 (8 muaj) ka përgatitur për relatim rreth 13 çështje në muaj; 

Në total për gjithë periudhën si më sipër, rezulton të ketë përgatitur për relatim 

rreth 14 çështje në muaj. 

Duke iu referuar këtyre të dhënave rezulton se ndihmësja ligjore {...} ka 

përgatitur për relatim rreth 14 çështje në muaj, nën standardin sasior në fuqi prej 20 

çështjesh në muaj, tregues i cili rezulton “nën standard”. Në Metodologjinë e Pikëzimit, 

lidhur me këtë tregues, është parashikuar se analiza e të dhënave statistikore bazohet në 

kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve 

dhe aspekte të tjera që lidhen me kushtet e punës të cilat mund të çojnë në një pikëzim më 

të lartë, deri në pikëzim maksimal. Referuar këtij parashikimi, në mungesë të të dhënave 

statistikore për çështjet e përgatitura nga ndihmësmagjistratja, por të parelatuara në 

Kolegj, duke marrë në konsideratë:  

(i) Vlerësimin e Kolegjit Administrativ i cili lidhur me treguesin sasior të punës 

ka konkluduar se aftësitë e ndihmësit ligjor janë tepër të larta; (ii) Volumin e çështjeve të 

tjera të përgatitura nga ndihmësi ligjor të cilat janë 5 çështje pezullime civile, 150 çështje 

pezullime penale si dhe 610 dorëheqje; pavarësisht se nga analiza e të dhënave 

statistikore rezulton që puna e magjistrates me relatimin e vetëm 14 çështjeve në muaj 

është nën standard, kam vlerësuar që pikëzimi duhet të bëhet në një nivel më të lartë, 

duke marrë parasysh të gjithë volumin e punës që ajo ka përballuar veç relatimit, pra 

trajtimin edhe të kërkesave për pezullim civile apo penale, apo dorëheqjeve dhe duhet që 

të pikëzohet në nivelin “në standard”, duke u pikëzuar me 10 pikë. 
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Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të dokumenteve ligjore për çështjet 

gjyqësore”, në aktin e vlerësimit të ndihmësit ligjor nga Kolegji, nuk rezultojnë të dhëna. 

Pavarësisht se në tabelat me të dhëna statistikore nuk administrohen të dhëna për 

numrin e çështjeve të caktuara për relatim për çdo vit kalendarik dhe as për të gjithë 

periudhën e vlerësimit në tërësi, llogaritja e rendimentit të përfundimit të çështjeve për 

gjithë periudhën e vlerësimit, është bazuar në këtë metodologji.  

Referuar standardit sasior në fuqi, në periudhën e vlerësimit, ndihmësmagjistratit 

duhet t’i jenë caktuar për trajtim (relatim) së paku 20 çështje në muaj. Veç tyre sipas të 

dhënave të konfirmuara nga Gjykata e Lartë, ndihmësmagjistrates i janë caktuar për t’u 

trajtuar edhe 150 çështje pezullime penale dhe 5 çështje pezullime civile. Pra në total i 

janë caktuar për 26 muaj që ajo ka ushtruar detyrën 675 çështje. Nga këto çështje janë 

trajtuar prej ndihmësmagjistrates 338 çështje + 155 pezullime (në total 493 çështje). 

Rendimenti i matur si raport midis numrit të çështjeve të përfunduara me ato të caktuara, 

ne këtë rast rezulton 73% që sipas metodologjisë përkon me 3 pikë duke qenë se rezulton 

nën 81%. 

Pavarësisht analizës së mësipërme statistikore matematikore, referuar 

Metodologjisë së Pikëzimit, nga analiza logjike e gjithë ngarkesës së punës së 

ndihmësmagjistrates, vlerësoj se është rasti për të zbatuar një nivel më të lartë pikëzimi, 

bazuar në vlerësimin që vetë Kolegji i ka bërë efiçencës dhe shpejtësisë në trajtimin e 

çështjeve nga ana e ndihmësmagjistrates, volumit të konsiderueshëm të dorëheqjeve që 

rezulton të jene trajtuar paraprakisht prej saj (610 dorëheqje) si dhe angazhimit të saj në 

detyra të tjera të caktuara nga Kryetari, të evidentuara në vlerësimin e Kolegjit. Bazuar në 

këtë analizë logjike, referuar kushteve të punës e shkallës së angazhimit të 

ndihmësmagjistrates në detyra të tjera veç atyre të trajtimit të çështjeve gjyqësore, 

vlerësoj se pikëzimi për këtë tregues duhet të rritet me 2 nivele pikëzimi, nga 3 në 9 pikë, 

por jo në nivel maksimal, pasi ndihmësmagjistratja nuk rezulton të ketë tejkaluar 

standardin sasior me më shumë se 50% të çështjeve sikundër ne kemi parashikuar në 

Metodologji. Prandaj dhe për këtë tregues është propozuar pikëzimi me 9 pikë. 

Për sa i përket “Respektimit të standardeve minimale kohore” është bërë një 

analizë në projektraport. Nuk ka qenë i mundur evidentimi i datës në të cilën është marrë 
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në dorëzim çështja për të përgatitur relatimin, por është bërë një analizë referuar datës së 

nxjerrjes së çështjes për kalimin e çështjes në dhomë këshillimi dhe datës së relatimit të 

çështjes në dhomë këshillimi, nga ka rezultuar që të gjitha relacionet të jenë përgatitur 

nga ndihmësmagjistraja brenda afateve, pra sigurisht që para se çështja të relatohej në 

dhomë këshillimi. 

Për 11 çështjet e analizuara, vetëm për 8 prej tyre ka pasur të dhëna për 

mundësuar përllogaritjen e kohës së mundshme të përgatitjes së relacionit nga ndihmësi 

ligjor.  

Për sa më sipër, duke iu referuar kohës mesatare të përgatitjes së relacionit për 8 

çështjet për të cilat ka të dhëna e cila rezulton të jetë më e shkurtër se 21 ditë, mungesës 

së të dhënave të sakta për të përllogaritur kohën e përgatitjes së relacionit nga ndihmësi 

ligjor si dhe vlerësimit maksimal që Kolegji ka bërë lidhur me treguesin e shpejtësisë për 

ndihmësen ligjore {...}, kam vlerësuar se aftësia për këtë tregues duhet të pikëzohet 

maksimalisht, me 15 pikë. 

I njëjti arsyetim është bërë edhe për sa i përket treguesit  “Kohës mesatare që i 

dedikohet çdo çështjeje të përgatitur për relatim”. Në tërësi lidhur me këtë tregues, duke 

iu referuar të dhënave që kanë rezultuar nga burimet e vlerësimit, në mungesë të 

standardeve minimale kohore të miratuara, brenda të cilave duhet të përgatitej dokumenti 

ligjor nga ndihmësmagjistrati në periudhën e vlerësimit si dhe kohës mesatare të 

përgatitjes së relacioneve për 8 çështjet për të cilat ka të dhëna, kam vlerësuar që aftësia e 

ndihmësmagjistrates duhet të pikëzohet maksimalisht me 20 pikë. 

Për sa i përket “Metodologjisë së punës”, “Aftësia për të evidentuar e kryer 

veprimet e nevojshme dhe shmangien e veprimeve joproduktive në funksion të 

organizimit të procesit gjyqësor”, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit në lidhje me aspektet për vlerësimin e këtij treguesi dhe mungesës së të 

dhënave konkrete lidhur me veprimet procedurale të kryera nga ndihmësi ligjor në 

drejtim të efektivitetit dhe produktivitetit në funksion të organizimit të procesit gjyqësor 

për çështjet e përzgjedhura me short për vlerësim, kam vlerësuar se aftësitë e 

ndihmësmagjistrates për këtë tregues janë shumë të larta dhe duket të pikëzohen 

maksimalisht. 
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Nga ana tjetër, në procesverbalet e seancave të zhvilluara në dhomë këshillimi 

nuk pasqyrohet prezenca ose jo e ndihmësit ligjor gjatë relatimit të çështjes para Kolegjit, 

pasi në çdo procesverbal evidentohet vetëm relatimi nga gjyqtari relator. 

Gjithsesi, aftësia e ndihmësmagjistrates, për këtë tregues është vlerësuar “shumë e 

lartë” dhe është pikëzuar me 15 pikë. 

Për sa i përket “Aftësisë për të evidentuar brenda çështjeve të caktuara për 

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

shkak të kërkesave procedurale”, referuar Raportit Analitik të rivlerësimit rezulton se 

ndihmësmagjistratja ka trajtuar dhe përgatitur për relatim 155 çështje në lidhje me 

kërkesa për pezullim në çështje civile dhe penale, të cilat sipas nenit 479  të K.Pr.C. dhe 

nenit 417  të K.Pr.P. përbëjnë çështje të cilat shqyrtohen me prioritet. 

Për këtë arsye, referuar të dhënave në lidhje me këtë tregues si dhe të dhënave për 

çështje të cilat përbëjnë çështje me përparësi në trajtim siç janë numri i kërkesave për 

pezullim të trajtuara nga ndihmësja ligjore gjatë periudhës së vlerësimit, prezumohet se 

ajo ka treguar aftësi shumë të larta në evidentimin dhe përgatitjen për relatim të të gjitha 

çështjeve të kësaj natyre. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi maksimal me 10 pikë. 

Për sa i përket “Rregullshmërisë, saktësisë së dosjes gjyqësore”, nga analiza e 

burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, fakt i cili është konstatuar në fakt edhe 

gjatë procesit të rivlerësimit në kuadër të raportit analitik, në 5 dosjet e përzgjedhura me 

short në kuadër të procedurës së rivlerësimit kalimtar, vetëm në 2 prej tyre është 

administruar në dosjen e rivlerësimit, fashikulli i plotë i Gjykatës së Lartë në lidhje me 

çështjet konkrete, ndërsa për 3 çështjet, është kërkuar dhe vënë në dispozicion nga 

gjykatat vetëm kopje e relacionit të përgatitur nga ndihmësi ligjor. 

Për gjashtë çështjet e përzgjedhura me short, pas fillimit të procedurës së 

vlerësimit, janë administruar fashikujt e plotë të çështjeve të cilat i përkasin dokumentet 

ligjore të përzgjedhura për vlerësim. 

Në tërësi, nga 11 çështje të përzgjedhura me short për vlerësim, në 5 prej tyre 

relacioni i ndihmëses ligjore është përfshirë në aktet e fashikullit të Gjykatës së Lartë 

ndërsa në 6 prej tyre ky akt nuk rezulton të jetë bërë pjesë e dosjes. 
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Aktet e 8 dosjeve të administruara janë renditur në mënyrë të rregullt dhe duke 

ndjekur të njëjtën radhë të renditjes.  

Nuk evidentohet përfshirja në dosje e akteve që nuk i përkasin çështjes konkrete, 

por në 6 nga 11 dosjet e analizuara evidentohet mungese e relacionit të përgatitur nga 

ndihmësi ligjor.  

Duke iu referuar këtij fakti si dhe të dhënave të burimeve të vlerësimit, si dhe 

vlerësimeve të Kolegjit i cili e ka vlerësuar ndihmësmagjistraten edhe në drejtim të 

përfshirjes së relacionit përkatës në dosje tek aftësia për të krijuar dhe administruar një 

dosje, kam vlerësuar që në kushtet kur në 6 nga 11 çështje mundon dokumenti ligjor pra 

relacioni i përgatitur nga ndihmësi ligjor në pjesë të dosjeve gjyqësore të administruara, 

shkalla e aftësisë së ndihmësmagjistrates në lidhje me këtë tregues është mbi mesataren, 

jo sepse ajo e ka pasur për detyrë por sepse ajo ka pasur për detyrë të mbikëqyrë procesin 

e dorëzimit të të gjitha akteve në sekretari (brenda dy ditëve parashikonte dikur 

Rregullorja) të të gjitha akteve që lidheshin me çështjen. Fakti që në disa dosje mungon 

relacioni ndërsa në disa dosje të tjera ka relacion, kam vlerësuar që shkalla e aftësisë së 

ndihmësmagjistrates për këtë tregues nuk është maksimale por është mbi mesatare dhe 

duhet të pikëzohet me 8 pikë.  

Për sa i përket “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale” është e njëjta 

gjë sikundër ndodh edhe me gjyqtarët. I gjithë ky kriter bazohet në parimet e prezumimit. 

Në kushtet kur nuk ka të dhëna që mund të çojnë në një vlerësim të ndryshëm është 

propozuar pikëzimi maksimal për këtë kriter, në total me 100 pikë. 

Për sa i përket kriterit të katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” 

është vlerësuar maksimalisht ndihmësmagjistratja për “Komunikimin e qartë dhe 

transparent”, “Respektimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale”, 

“Aftësisë për të bashkëpunuar”, “Gatishmërisë dhe kontributit për të kryer detyra të tjera 

që janë ngarkuar nga organet drejtuese të gjykatës”, “Aftësisë për të bashkëpunuar dhe 

për të reaguar me efikasitet në rast nevoje”.  

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

për sa i përket pjesëmarrjes në programet e formimit vazhdues të "Shumë mirë" apo në 
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trajnime të tjera profesionale”, gjithashtu është vlerësuar maksimalisht. Ka pasur të dhëna 

për trajnime, madje në një numër të konsiderueshëm.  

Për sa i përket “Disponueshmërisë për trajnimin e gjyqtarëve” është pikëzuar 

gjithashtu me 5 pikë sepse kanë rezultuar të dhëna për angazhimin e saj, kryesisht në 

rolin e ekspertes në një aktivitet trajnues në "Shumë mirë". 

Për sa i përket “Pjesëmarrjes në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë”, gjithashtu ka rezultuar angazhimi i saj në disa aktivitete të kësaj 

natyre. Është propozuar pikëzimi maksimal me 5 pikë. 

Për sa i përket “Publikimeve ligjore akademike” nuk kanë rezultuar të dhëna gjatë 

kësaj periudhe dhe është pikëzuar me 0 pikë, sikundër kemi bërë edhe në raste të tjera. 

Përfundimisht për kriterin e katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional”, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 95 pikë. 

Këto kanë qenë shkurtimisht gjetjet dhe vlerësimet e mia si relatore në kuadër të 

përgatitjes së projektraportit të vlerësimit.  

Pasi është njohur me projektraportin e vlerësimit, gjyqtarja ka paraqitur 

kundërshtimet e saj. Jeni njohur të gjithë me kundërshtimet. Sipas dispozitave ligjore, 

përmbajtja e kundërshtimeve, nëse nuk ka të tjera, nuk është e nevojshme që të përsëritet 

në mbledhje plenare. Ka depozituar edhe disa prova, por vendimet gjyqësore thjesht janë 

risjellë nga ana e gjyqtares sepse vendimet gjyqësore kanë qenë pjesë e dosjeve të 

administruara nga Gjykata e Lartë, ka sjellë disa fotokopje të kalendarit të saj në 

mbështetje të pretendimit që ka përgatitur një numër më të madh relacionesh se ai i 

pasqyruar në projektraport si dhe në mbështetje të pretendimit tjetër që ka përgatitur të 

gjitha relacionet e çështjeve që i janë ngarkuar asaj për t’u trajtuar, si dhe disa 

komunikime me e-mail që lidhen me veprimtarinë e saj ndërinstitucionale, por ato janë 

evidentuar dhe janë pasqyruar dhe vlerësimi i gjyqtares për këtë tregues ka qenë 

maksimal, qoftë ai për sa i përket gatishmërisë për të marrë pjesë në veprimtari të tjera që 

tregojnë rritjen e saj profesionale, ashtu edhe për sa i përket gatishmërisë së saj për të 

marrë pjesë në veprimtari ndërinstitucionale, me qëllim përmirësimin e sistemit gjyqësor.   

Lidhur me kundërshtimet e gjyqtares për sa i përket “Aftësisë për të interpretuar 

ligjin”, “Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së dokumentit” dhe “Cilësisë së 
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argumentimit ligjor”, gjyqtarja ka parashtruar disa kundërshtime, të cilat ju i keni përpara 

dhe i keni lexuar. Ne thelb kanë pasur për qëllim për të shpjeguar për Këshillin natyrën e 

punës së ndihmësit ligjor në Gjykatën e Lartë. Gjyqtarja ka relatuar dhe ka kundërshtuar 

duke pretenduar që vërtetë relacionet kanë qenë shumë koncize, ndoshta edhe me një dhe 

me dy fjali, por kjo ka qenë metodologji e punës që ndiqej në Gjykatën e Lartë në rastet 

kur vendosej mospranimi i rekursit apo në raste të tjera kur trajtoheshin çështje të 

mosmarrëveshjes së juridiksionit dhe të kompetencës. Nga ana tjetër ka pretenduar që 

shkalla e aftësisë së saj lidhur me “Cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik” duhet të 

vlerësohet referuar vlerësimit që ka bërë kolegji si dhe referuar projektvendimeve që ajo 

ka përgatitur (të cilat në fakt janë vendimet gjyqësore të cilat janë administruar). 

 Gjyqtarja ka pretenduar gjithashtu se puna e saj është bërë dhe është bazuar 

kryesisht mbi kërkesat e gjyqtarit pranë të cilit ajo ka dhënë kontributin e saj dhe 

kryesisht, në mënyrë të detajuar dhe të përmbledhur për të gjitha çështjet që ngrënin 

probleme ligjore në rekurs, argumentimi i saj gjen pasqyrim në vendimin e Gjykatës së 

Lartë.  

Ka propozuar që, bazuar në këto pretendime, të vlerësohet maksimalisht për 

“Aftësinë për të interpretuar ligjin”, “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë” si dhe 

“Cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik”. 

Lidhur me këto pretendime të gjyqtares, kam vlerësuar se vlerësimi i aftësive 

profesionale të zonjës {...}, nga unë si vlerësues, është bërë mbi bazën e të dhënave që ka 

rezultuar nga tërësia e burimeve të vlerësimit, të cilat janë analizuar dhe argumentuar 

duke iu referuar treguesve përkatës për çdo kriter sipas Metodologjisë së Pikëzimit për 

vlerësimin etik dhe profesional të ndihmësmagjistratëve në Gjykatën e Lartë të miratuar 

me vendimin nr. 193, datë 12.05.2021 të KLGJ-së. 

Përcaktimi i elementeve që përbëjnë të dhëna të vlerësueshme për secilin tregues 

të metodologjisë i është referuar natyrës së punës së ndihmësit ligjor, duke iu referuar 

parashikimeve të ligjit dhe akteve nënligjore përkatëse si dhe në rastin konkret, për 

periudhën e vlerësimit 2013-2016 është konsideruar si e tillë, neni 21 i ligjit 858, datë 

15.03.2020 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë” është konsideruar 
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gjithashtu edhe Rregullorja e Gjykatës së Lartë dhe në të dyja parashikohet që në çdo 

relacion ndihmësi duhet të jepte mendimin e tij. 

Duke iu referuar kuadrit ligjor dhe nënligjor si më sipër, burimet e vlerësimit janë 

analizuar në mënyrë të detajuar duke u evidentuar aspekte që shërbejnë për vlerësimin e 

secilit tregues.  

Parashtrimi i gjyqtares tek pjesa e mendimit të ndihmësit ligjor shtjellohej në 

varësi të çështjes që relatohej dhe për çështjet e përfunduara me mospranim rekursi ose 

për konfliktet e kompetencës, nuk kishte analizë të shkruar në mendimin e ndihmësit por 

vetëm konkluzioni, pasi relatimi bëhej në mënyrë verbale para kolegjit nuk qëndron, pasi 

në analizën e burimeve të vlerësimit, për secilin prej tyre, pjesa në të cilën pasqyrohej 

mendimi i ndihmësit është analizuar në raport me përmbajtjen e tij duke evidentuar 

problematika të tilla si: Në 5 nga 4 relacionet e analizuara ka interpretim të ligjit material 

ose procedural; në 2 prej tyre ka referim ose citim por nuk ka asnjë fjali që të përbëjë 

interpretim të ligjit, qoftë edhe në mënyrë të përmbledhur; ndërsa në 7 relacione nuk 

rezulton në asnjë rast interpretimi i normave ligjore procedurale ose materiale që gjejnë 

zbatim në zgjidhjen e çështjes.  

Duke e konsideruar natyrën e punës së ndihmësit ligjor si dhe praktikën e punës 

së Gjykatës së Lartë për trajtimin e çështjeve sipas natyrës, në asnjë rast vlerësimi nuk 

është bazuar mbi konstatimin e ekzistencës ose jo të një analize të hollësishme ligjore 

mbi zgjidhjen e çështjes apo interpretim i plotë dhe i detajuar i ligjit. Në rastin konkret, 

duke mbajtur në vëmendje pikërisht natyrën e punës si dhe praktikën e punës së 

kolegjeve, analiza dhe vlerësimi i është bërë duke iu referuar evidentimit ose jo prej tij të 

një interpretim minimal, pra nuk gjen as një interpretim minimal të tyre në relacione, në 

kuadër të mbështetjes së mendimit të ndihmësit ligjor për zgjidhjen e çështjes, interpretim 

i cili në 9 prej 14 dokumenteve të analizuara mungon tërësisht.  

Sa i përket parashtrimit lidhur me faktin se mendimi i ndihmësit shtjellohej në 

mënyrë verbale para kolegjit në çështjet të caktuara (në çështje të përfunduara me 

mospranim rekursi apo çështje të kompetencës), ky element është konsideruar dhe është 

vlerësuar në treguesin e “Aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes ligjin e 

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave” duke konsideruar vlerësimin e kolegjit si 
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burim në këtë aspekt dhe për këtë gjyqtarja është vlerësuar maksimalisht. Por për 

treguesin në tërësi aftësitë për të relatuar në mënyrë verbale para kolegjit përbën një prej 

aspektet e këtij treguesi, ndërsa për pikëzimin e tij, analizohen dhe vlerësohen të gjithë 

elementët e tjerë që parashikon Metodologjia. Vlerësuesi e ka konsideruar dhe vlerësuar 

aftësinë për të relatuar në mënyrë verbale si tepër të lartë, duke iu referuar mendimit të 

kolegjit, por vetëm ky element përbërës i këtij treguesi vlerësohet në tërësi dhe nuk është 

i mjaftueshëm për ta bërë vlerësimin në tërësi, pasi analiza dhe vlerësimi për çdo tregues i 

aftësive profesionale bëhet duke iu referuar në tërësi të dhënave që rezultojnë nga 

burimet e vlerësimit.  

Çfarë na rezulton nga burimet e vlerësimit?   

Në qoftë se do të shohim të gjitha dosjet gjyqësore të administruara, referuar edhe 

legjislacionit në fuqi, lidhur me mënyrën se si zhvillohej çështja, se si operonte kolegji 

administrativ në Gjykatën e Lartë, të gjitha procesverbalet e çështjeve pasqyrojnë faktin 

që relatimi i çështjes është bërë nga gjyqtari relator, që ka qenë zoti {...}. Pra, në aspektin 

formal nuk evidentohet në asnjë moment që relatimi i çështjes në dhomë këshillimi është 

bërë nga ana e ndihmësmagjistrates, flas ajo çka ne na ka rezultuar nga dokumentet 

ligjore. Janë të gjitha dosjet që pasqyrohet ky fakt.  

Megjithatë, në cilësinë e vlerësueses, duke marrë parasysh vlerësimin që ka bërë 

kolegji dhe duke marrë parasysh edhe shpjegimet e bëra nga ana e gjyqtares, është 

vlerësuar kjo gjë, është vlerësuar tek treguesi i parë për cilësitë e ndihmësmagjistrates, ku 

është vlerësuar edhe maksimalisht, por nuk është e mjaftueshme kjo gjë për të çuar në një 

shkallë shumë të lartë pikëzimi për sa i përket cilësisë së analizës dhe argumentimit 

logjik.  

Sa i përket parashtrimit të gjyqtares se nga 7 çështjet e trajtuara në projektraport 

për mospasjes së interpretimi të ligjit, qartësisë dhe analizës dhe argumentimit logjik të 

ndihmësit ligjor (janë një mospranim rekursi dhe një moskompetencë) dhe në to mendimi 

i ndihmësit parashtrohej verbalisht dhe më pas analizohej në projektvendimin e kolegjit, 

theksoj se vlerësimi i ndihmësmagjistrates është bërë mbi bazën e burimeve të vlerësimit 

të përcaktuar në ligj dhe në vendimin nr. 194, datë 15.05.2021, që kanë të bëjnë me 

rregullat e vlerësimit të gjyqtarëve të komanduar në Gjykatën e Lartë. Ndihma e 
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ndihmësmagjistrates për hartimin e draft vendimeve të kolegjit përkatës pasi e kishte 

trajtuar çështjen, është marrë në konsideratë në vlerësimin e pikëzimit “Cilësia e analizës 

dhe argumentimit logjik”, duke iu referuar edhe vlerësimit të kolegjit si dhe është marrë 

gjithashtu në analizë dhe në konsideratë edhe në pikëzimin e saj maksimal për gatishmëri 

dhe kontributin për të kryer detyra të tjera që i ngarkohen nga organet drejtuese të 

gjykatës.  

Sa i përket parashtrimeve të gjyqtares tek “Aftësitë profesionale”, janë vlerësuar 

maksimalisht nga kolegji administrativ i Gjykatës së Lartë. Vlerësoj se ky vlerësim është 

konsideruar si burim vlerësimi në vlerësimin e çdo treguesi të aftësive profesionale të 

gjyqtares dhe konkluzioneve të arritura nga kolegji për këtë aspekt janë marrë në 

konsideratë dhe janë analizuar, por janë analizuar së bashku me të gjitha të dhënat që 

kanë rezultuar nga burimet e vlerësimit në tërësinë e tyre, duke mos i dhënë vlerë të 

paracaktuar asnjërit prej burimeve të vlerësimit. Nëse do të bazoheshim vetëm në 

vlerësimin e kolegjit, atëherë nuk kishim pse bënim gradim të ndihmësmagjistratëve në 

Gjykatën e Lartë sepse kolegji e ka vlerësuar shumë mirë me vlerësimin maksimal për të 

gjithë treguesit. Ndërkohë që në Metodologji dhe në rregullat plotësuese kemi vlerësuar 

që vlerësimi i kolegjit të jetë një nga burimet e vlerësimit por jo ai mbi të cilën bazohet në 

tërësi gradimi ose shkalla e aftësisë së gjyqtares. 

Për shkak sa analizova më lart, vlerësoj që unë si relatore nuk kam propozim për 

ndryshimin e konstatimeve në projektraportin e vlerësimit, qoftë edhe për ndryshimin e 

nivelit të vlerësimit apo pikëve përkatëse që kam propozuar për mbledhjen plenare. 

Lidhur me “Aftësitë organizative të ndihmësmagjistrates”, për sa i përket treguesit 

të aspektit sasior në përfundimin e çështjeve dhe treguesit që ka të bëjë me rendimentin, 

në fakt ngrihen të njëjtat pretendime. Parashtrohet sepse ajo si ndihmëse ligjore i ka 

zbatuar të gjitha detyrat që i janë dhënë nga gjyqtari pranë të cilit ka punuar (z.{...}) dhe 

ka përgatitur të gjitha relacionet që i janë ngarkuar për t’u përgatitur. 

Këto kanë qenë pak a shumë shkurtimisht i gjithë thelbi i kundërshtimeve të 

ndihmësmagjistrates. 

Sa i përket të dhënave statistikore të cilat kanë shërbyer si burim vlerësimi për 

këtë tregues, në procesin e gradimit, vlerësuesi bazohet në të dhënat statistikore që 
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administrohen në dosjen e vlerësimit kalimtar si dhe të dhëna të tjera që rezultojnë për 

këtë tregues nga burimet e tjera të vlerësimit.  

Referuar të dhënave statistikore të administruara në dosjen e vlerësimit ka 

rezultuar se gjatë periudhës kohore 01.01.2014 – 08.10.2016, ndihmësmagjistratja ka 

relatuar gjithsej 338 çështje të shpërndara 94 (2014), 146 (2015), 98 (2016) dhe janë 

përfshirë edhe dy materialet e përgatitura për çështjet unifikuese. 

Parashtrimet e gjyqtares se ka përfunduar relacionin për një numër më të lartë 

çështjesh sesa referohen në të dhënat statistikore të administruara, bazohet në kopjen e 

fletëve të kalendarit të saj personal, duke mos u shoqëruar me asnjë të dhënë zyrtare të 

marrë nga Gjykata e Lartë, çka e bën të pamundur vlerësimin mbi saktësinë e tyre. 

Edhe nëse këto të dhëna për numrin e relacioneve të përfunduara do të ishin 

shoqëruar me të dhëna të marra nga Gjykata e Lartë, sërish treguesi sasior, pra numri 

mesatar i relacioneve të përfunduara në muaj do të rezultonte 13.8%, pra 0.8 më tepër se 

ajo çka ka rezultuar nga përpunimi i të dhënave statistikore, çka nuk e ndryshon nivelin e 

pikëzimit dhe vlerësimin e relatorit lidhur me këtë kriter. Gjithashtu, ndryshe nga sa 

pretendon gjyqtarja në kundërshtimet e saj, më konkretisht nga ana e relatores janë marrë 

parasysh volumi i punës, është marrë parasysh vlerësimi i kolegjit dhe është propozuar 

një nivel më i lartë vlerësimi nga ai që ka rezultuar, pra ka rezultuar të jetë nën standard. 

Është propozuar që të jetë në standard por nuk mund të jetë maksimal mbi standard. 

Çfarë do të bëjmë për një ndihmës ligjor që ka përgatitur 40 relacione në muaj?! 

Sa i përket parashtrimit të gjyqtares se ngarkesa e saj e punës në aspektin sasior 

përcaktohej nga gjyqtari pranë të cilit ajo ka punuar dhe ajo nuk mund të përfundonte 

relacionet për shumë çështje për shkak se ishte gjyqtari ai që e përcaktonte këtë numër, 

vlerësoj se ky pretendim nuk qëndron sepse sipas nenit 25 pika 2 e Rregullores se 

Brendshme, çdo ndihmës ligjor i Gjykatës së Lartë duhet të përgatiste për relatim jo më 

pak se 20 dosje në muaj, pavarësisht se sa dosje mund të nxirrte gjyqtari për dhomë 

këshillimi. Ky standard sasior përcakton standardin minimal të përcaktuar me akt 

nënligjor i cili ka qenë në fuqi në periudhën që gjyqtarja ka ushtruar funksionin e 

ndihmësit ligjor në Gjykatën e Lartë. Në këtë nen parashikohet standardi sasior i punës së 

ndihmësit ligjor, pavarësisht kompetencës së gjyqtarit relator për të planifikuar seancat në 
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dhomë këshilli për çështjet e përgatitura tashmë për relatim. Sa i përket vlerësimit të 

kolegjit, ashtu si edhe për çdo tregues tjetër, edhe për këtë tregues, vlerësimi i kolegjit ka 

qenë burim vlerësimi dhe konkluzionet e tij në lidhje me aspektin sasior të punës së 

ndihmësit janë marrë në konsideratë.  

Sa i përket parashtrimeve se ajo duke qenë ndihmëse ligjore e kryetarit të gjykatës 

ka kryer edhe një sërë detyrash të tjera të ndryshme nga veprimtaria gjyqësore, edhe ky 

angazhim është marrë në konsideratë dhe është vlerësuar në një sërë treguesish të tjerë të 

kriterit të aftësive organizative dhe kriterit të aftësive personale dhe angazhimit 

profesional të saj. Nuk kam propozim për ndryshimin e shkallës së aftësisë dhe pikëzimin 

për këtë tregues. 

Për sa i përket pretendimeve që lidhen me rendimentin, në Metodologji është 

përcaktuar se rendimenti i përfundimit të dokumenteve ligjore për çështje gjyqësore është 

raporti mes çështjeve të përgatitura për shqyrtim, të përfunduara apo të papërfunduara, 

pavarësisht kohës së caktimit të tyre, me numrin e çështjeve të caktuara për relatim 

brenda një viti kalendarik. Për të pikëzuar këtë tregues, Këshilli i referohet rendimentit të 

përfundimit të çështjeve në përqindje. 

Në rastin konkret, për përllogaritjen e rendimentit, duke iu referuar të dhënave që 

rezultojnë nga burimet e vlerësimit në tërësinë e tyre, është bazuar në një metodologji 

objektive duke iu referuar standardit sasior në fuqi në periudhën e vlerësimit, sipas të 

cilave magjistratit duhet t’i jenë caktuar për relatim së paku 20 çështje. Veç tyre, sipas të 

dhënave të konfirmuara nga Gjykata e Lartë, ndihmësmagjistrates i janë caktuar edhe 150 

pezullime dhe 5 pezullime penale dhe civile, pra në total për 26 muaj ka ushtruar detyrën 

dhe ka përgatitur 675 materiale për çështjet që janë shqyrtuar. Nga këto çështje janë 

trajtuar 493 çështje dhe rendimenti në këtë rast rezulton 73, është ekuivalentuar në 3 pikë. 

Nuk rezulton që gjyqtarja t’i ketë bashkëlidhur kundërshtimeve të saj të dhëna për 

numrin e çështjeve të caktuara për të mundësuar përllogaritjen e rendimentit të 

përfundimit të çështjeve, dokumenteve ligjore sipas një metodologjie tjetër. Parashtrimet 

e saj se në numrin e çështjeve të caktuara duhet të përfshihen në numër edhe vendimet 

gjyqësore të kolegjit për secilën çështje, nuk mund të konsiderohen pasi të dhënat mbi 

numrin e vendimeve gjyqësore janë ato të gjyqtarit relator dhe nuk janë burime vlerësimi 
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për treguesin sasior të punës së ndihmësit ligjor. Në përcaktimin e nivelit të vlerësimit për 

treguesin e rendimentit, duke e ngritur atë nga 3 pikë, sipas llogaritjes matematikore, 

sipas një metodologjie objektive, në 9 pikë, pra është ngritur me dy nivele, janë marrë 

parasysh përveç të dhënave statistikore edhe faktorë të tjerë siç është vlerësimi që i ka 

bërë kolegji efiçencës dhe shpejtësisë ndihmësmagjistrates, volumit të konsiderueshëm të 

dorëheqjeve që ajo ka trajtuar paraprakisht si dhe angazhimit në detyra të caktuara nga 

kryetari. 

Pra të gjitha pretendimet e ngritura nga gjyqtarja lidhur me angazhimet e saj në 

veprimtari të tjera, janë marrë në konsideratë në përcaktimin e nivelit të vlerësimit, duke 

zbatuar një nivel më të lartë nga ai që ka rezultuar nga llogaritja matematikore, duke 

shtuar me 6 pikë ose 2 nivele vlerësimi. 

Për sa i përket “Rregullshmërisë, saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit në 

dosje”, gjyqtarja ka parashtruar që nuk ka qenë detyrë e saj pjesa e mënyrës së 

administrimit të dosjeve. Nga ana tjetër ka ngritur edhe pretendimin që relacioni nuk ka 

qenë një akt i nevojshëm procedural që duhet të jetë pjesë e dosjeve dhe as Gjykata 

Kushtetuese nuk ka konstatuar të meta lidhur me procedurën, në rastet kur relacionet nuk 

kanë qenë pjesë e dosjes. 

Lidhur me parashtrimin se nuk ka qenë detyrë e ndihmësit ligjor por detyrë e 

sekretarisë gjyqësore renditja, plotësia dhe saktësia e dokumentacionit të dosjes, referuar 

projektraportit të vlerësimit, në asnjë moment nuk rezulton të jetë ngarkuar me 

përgjegjësi ndihmësi ligjor për renditjen e akteve të dosjes apo rregullsinë e tij. Ajo çka 

ka rezultuar nga 11 dosjet e administruara është mungesa e vetë relacioneve të përgatitura 

prej saj në 6 nga 11 dosje. 

Sa i përket parashtrimit të saj për të konsideruar vlerësimin e kolegjit në 

pikëzimin e këtij treguesi, ky vlerësim është një ndër burimet e vlerësimit që është 

konsideruar edhe për efekt të këtij treguesi, pavarësisht pretendimit të saj në lidhje me 

mungesën e përgjegjësisë së ndihmësit ligjor për përmbajtjen e dosjes. Nëse i referohemi 

vlerësimit të kolegjit, rezulton se ky aspekt ka qenë pjesë e detyrave të ndihmësit, jo si 

kundër pretendohet, pasi edhe vetë kolegji ka bërë vlerësim duke konkluduar se gjyqtarja 

është e aftë për të krijuar dosje në dhomë këshillimi, pra fashikullin e Gjykatës së Lartë, 
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duke përfshirë përgatitjen e relacionit përkatës, të projektvendimit të mospranimit të 

rekursit dhe të pranimit në gjyq, të dosjeve të kaluara për gjykim. Në këtë rast kam 

vlerësuar që gjyqtarja duhet ta mbikëqyrte më mirë procesin e dorëzimit të 

dokumentacionit (jo sepse ka qenë personi që qepte dosje), dhe duhet që të kishte 

dorëzuar tërësinë e dokumentacionit të nevojshëm me qëllim që të bëhej edhe përfundimi 

i qepjes së fashikullit gjyqësor në Gjykatën e Lartë. Edhe lidhur me këtë tregues, në 

cilësinë e relatores, nuk kam propozim për ndryshimin e shkallës së aftësisë apo për 

ndryshimin e pikëzimit. I qëndroj të gjitha konstatimeve dhe gjetjeve/vlerësimeve që kam 

bërë në projektraportin e vlerësimit, i cili mbetet tashmë për t’u shqyrtuar në mbledhjen 

plenare. 

Dua të shtoj edhe diçka. Është proces shumë i vështirë pjesa e vlerësimit të 

ndihmësmagjistratit sepse juve e shikoni edhe vetë, ne bazohemi në një proces 

formalizmi dhe duhet që të kemi dokumentim të çdo të dhëne që marrim në analizë, 

ndërkohë që puna në Gjykatën e Lartë ka treguar që nuk është respektuar procesi. 

Ndoshta mund të ketë ndodhur që relatimi të jetë bërë edhe nga ju në dhomë këshillimi 

(kështu ka ndodhur), por në fakt ajo që rezulton nga dosjet gjyqësore është e ndryshme. 

Të pranojmë që e keni relatuar ju, do të thotë që të pranojmë që në dosjet gjyqësore 

pasqyrohen fakte të pavërteta. Në të gjitha procesverbalet në dhomën e këshillimit, i kam 

parë me saktësi, rezulton që relatimi i çështjes është bërë nga gjyqtari relator.    

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Fjalën ia jap magjistrates! 

 

{...}: (Fjala hyrëse e gjyqtares nuk dëgjohet në audio) ... ka gjyqtarë që janë 

komanduar si ndihmësmagjistratë në Gjykatën e Lartë, me kërkesën tonë, dhe ne do 

ktheheshim gjyqtarë sërish. Kolegjet përkatëse respektive kanë kryer vlerësim dhe ka 

qenë një vlerësim që bërë me kërkesën tonë. Kemi qenë një kategori gjyqtarësh me 

komandim. 

Vlerësova që përveç kundërshtimeve të mia, t’i vija në këtë seancë për të sqaruar 

pikërisht natyrën e punës. Vlerësimi që po bëhet tani, metodologjia që po bëhet tani, i 
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afrohet sa më shumë realitetit dhe asaj që unë kam bërë në Gjykatën e Lartë, punës që 

kam bërë, që të mos jetë jashtë mendjes dhe vlerësimit tuaj pikërisht ajo që unë kam bërë.  

Duke e nisur pikërisht nga fundi, nga qenia apo jo e relacionit në dosjen gjyqësore 

– Që në momentin e parë që kam shkuar në Gjykatën e Lartë, ka qenë një debat nëse 

duhet të ishte apo jo relacioni i ndihmësit në dosjen gjyqësore. Ligjërisht nuk ishte e 

përcaktuar nëse duhet të ishte apo jo sepse ligji e kishte vetëm për kolegjin administrativ 

në fakt, fliste për relacion të gjyqtarit. Gjyqtarët nuk mund të kishin relacione të shkruara. 

Ka qenë një logjikë pas kësaj. Logjika ka qenë sepse nuk donin që të paragjykoheshin në 

relatimin e tyre, të ishte kjo e pasqyruar në dosje dhe pastaj mund të shërbente si një 

shkak ligjor për kundërshtime në Gjykatën Kushtetuese. Ky ka qenë një argumentim 

goxha i fortë në atë kohë, që vazhdonte kështu kolegji.  

Bile, duke qenë se do vija përpara jush, u interesova çfarë po ndodhte tani në 

Gjykatën e Lartë me relacionet, se në kohën kur kam qenë unë, nuk është se kishte ndonjë 

rregull të shkruar. Ishte shumë e paqartë situata. Pyeta dhe mu tha që jo më shumë sesa 

janari i këtij vitit, me urdhër të kryetarit të Gjykatës së Lartë është vendosur që do futen 

relacionet, duke pasur parasysh ndryshimet ligjore. Ka qenë një periudhë e paqartë, edhe 

në kohën kur kam punuar unë por edhe më pas, se çfarë do bëhej me relacionet e 

ndihmësve ligjorë. Edhe ligji nuk e thoshte asgjëkundi – ligji procedural, se ligji i 

Gjykatës së Lartë na detyronte që të përpilonim këtë dokument – por ligji procedural që 

ishte Kodi i Procedurës Civile dhe ligji për gjykatat administrative, nuk fliste asgjëkundi 

për këtë si një dokument ligjor. Gjithsesi, ajo që ka ndodhur është që ne përpilonim 

relacionet. Merrnim dosjet dhe përpilonim relacionet. Të gjithë ndihmësit, flas për 

kolegjin administrativ, por edhe kur ka pasur çështje të natyrës civile, përpara të njëjtit 

kolegj, i relatonim verbalisht. Fakti që nuk shkruhej në procesverbalin e seancës në 

dhomë këshillimi apo më pas çfarë ndodhte në seancë gjyqësore, unë jam përpjekur që ta 

sqaroj... Në seancë gjyqësore ne merrnim pjesë. Dëgjonim pretendimet e palëve dhe pasi 

palët largoheshin, ne relatonim para trupës gjyqësore. Kjo nuk do të thotë që nuk ka qenë 

pjesë e procesit të punës sonë. Dhe ka ndodhur kjo. Domethënë, ne këto relatime i kemi 

bërë. I kemi bërë para gjyqtarëve. Na kanë bërë pyetje dhe kemi bërë relatime, madje 

edhe shumë të thelluara të çështjes.  
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Ky vlerësim që bëhet tani, kjo metodologji, duke qenë se atëherë nuk ka pasur 

rregulla të asaj natyre, duhet të vlerësohet për këtë pjesë, mendoj unë, duke mos 

anashkaluar punën që ne kemi bërë dhe atë që kemi bërë realisht. 

Për disa natyra çështjesh, ne nuk përgatisnim analizë ligjore sepse ishin të tilla 

që... këto kanë qenë mospranim ankimesh. Në qoftë se arrihej nga ndihmësi ligjor në 

konkluzionin që ishte mospranim ankim, këto ishin ca vendimmarrje që merrej vetëm 

baza ligjore, shkruhej një fjali që nuk ka shkak ligjor dhe kaq ishte vendimmarrja. Dhe 

relacioni thoshte që unë jam për këtë, shkonim në dhomë këshillimi, ndihmësi thoshte 

“unë jam për mospranim” dhe vendosej mospranimi dhe vendimi ishte i gatshëm (i bënim 

me projekt). Domethënë nuk kishte analizë ligjore, për mospranim rekursi nuk kishte. 

Këtë e ka thënë edhe Gjykata Kushtetuese në shumë qëndrime të saj, që arsyetimi në 

dhomë këshillimi për mospranimet nuk përbën shkak kushtetutshmërie për prishjen e 

vendimeve të kolegjeve. Nisur edhe nga kjo, kjo ka qenë. Tre nga këto çështje nuk ka 

pasur argumentim dhe arsyetim dhe kjo ishte mënyra e të arsyetuarit të këtyre vendimeve 

(për moskompetencën).  

Dua të sqaroj që ka qenë një periudhë shumë e ngarkuar në Gjykatën e Lartë në 

momentin kur u krijuan gjykatat administrative. Vinin shumë çështje për 

moskompetencën, nga gjykata civile i kalonte gjykimit administrativ. Nga gjykata 

administrative i kalonte kolegjit civil. Ka qenë një periudhë që ka filluar në 2013-ën dhe e 

kam gjetur edhe unë kur kam shkuar në 2014-ën. Për shkak të kësaj ngarkese shumë të 

madhe, ngaqë vinin dosjet dhe mund të mblidhej kolegji dhe është dhënë orientimi nga 

kolegji që ndihmësi ta lexonte dosjen, të arrinte në një konkluzion cila ishte gjykata 

kompetente, ta relatonte atë verbalisht dhe pastaj të shkruhej vendimi. Aty pastaj 

argumentohej më tej. Kështu që, prandaj kam thënë që në këto lloj çështjesh relacionet 

ishin të tilla, d.m.th. shumë të shkurtra, pa ndonjë argumentim sepse ca nuk e kërkonin 

dhe ca ishte që ti e thoshe konkluzionin dhe o njëra gjykatë ose gjykata tjetër kishte të 

drejtë dhe ti do i jepje zgjidhjen.    

Janë edhe disa çështje të natyrës që nuk kishin analizë ligjore për zgjidhjen e 

çështjes. Kolegji nuk e zgjidhte çështjen në dhomë këshillimi (kolegji administrativ flas 

sepse e ka pas kompetencën që e zgjidhte çështjen në atë kohë dhe ne ishim të detyruar të 
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jepnim një mendim si ndihmës). Duke pranuar faktin... unë tani nuk më duhet ta provoj 

këtë përpara jush; ne kemi qenë ndihmës që relatonim verbalisht çështjet sepse e ka thënë 

edhe kolegji vetë. Domethënë neve i bënim relatimet para kolegjit, kështu që mendoj se 

edhe kjo është e provueshme në këtë mënyrë. Pastaj procesverbali i seancës së dhomës së 

këshillimit ishte jashtë punës që unë bëja. Dhe ne jepnim argumentet pse çështja duhet të 

kalonte për gjykim dhe nuk jepnim argumente se si do ta zgjidhnim çështjen sepse i 

takonte seancës gjyqësore se si zgjidhej çështja. Domethënë, argumentet ishin të natyrës 

që duhet të dëgjoheshin palët sepse nuk ishte i qartë, mund të kishte për shembull 

moskoherencë të vendimmarrjes midis gjykatës së shkallës së parë dhe apelit dhe 

kërkohej që të kishte koherencë nga kolegji. Kështu që ne, me këto lloj relacionesh që 

ishin me shkrim dhe që hidheshin në sistem, ne nuk i shikonim më. Pastaj ç’ndodhte? Ne 

merrnim pjesë në seancë gjyqësore si ndihmës. Dëgjonim palët. Relatonim, na kërkohej 

dhe opinioni ynë. Jepnim edhe opinionin dhe më pas, pasi vendosej, ky relacion në 

vetvete që bëhej në dhomë në seancë gjyqësore, nuk gjente pasqyrim asgjëkundi sepse 

nuk kishte asgjëkundi një relacion të dytë. Ishte vetëm relacioni i parë i çështjes. Për 

shembull shumë herë ndodhte që ne na vinin dosjet nga kolegjet dhe kur na vinin nga 

kolegjet e tjera, relacioni i kolegjeve të tjera ishte relacioni i çështjes që hidhej në sistem. 

Na kërkohej që për seancë gjyqësore edhe pse nuk ishte proceduralisht e parashikuar, ne 

të përpilonim për gjyqtarin tonë një relacion dhe ai nuk gjendet asgjëkund si relacion 

sepse nuk hidhej asgjëkundi. Një punë që ishte e padokumentuar por që ne e bënim. 

Kështu që dy nga këto çështje për shembull nga këto të shtata që pretendohet nuk është 

dhënë arsyetimi, janë të kësaj natyre.  

Në shumë çështje të tjera ku nuk kishte nevojë për një elaborim më të detajuar të 

çështjes sepse duhet të kihet parasysh që në atë kohë trupat gjykuese të dhomave të 

këshillimit ishin të ndara. Trupat gjykuese pak a shumë krijonin praktikën e tyre. 

Gjyqtarët, kur relatoheshin çështjet, e kishin pak të qartë natyrën e mosmarrëveshjes. U 

krijua pastaj stereotipi i çështjeve që gjykoheshin. Në shumë raste ne na ishte thënë (të 

paktën ne që punonim me gjyqtarë dhe puna na vlerësohej nga ai) që për çështje të 

caktuara, marrëdhënie pune (ishte një periudhë kohe që gjykoheshin vetëm marrëdhënie 

pune), ne nxirrnim problematikën në mënyrë të përmbledhur cila ishte dhe pastaj e 
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relatonim dhe shumë herë, aty në dhomë këshillimi thoshim që është mbajtur ky qëndrim. 

Shumë herë ka ndodhur kjo gjë. Pastaj ne e reflektonim në vendimmarrje. Dy raste janë 

nga këto shtatë çështje, që mendohet që nuk janë të arsyetuara dhe unë jam përpjekur t’i 

sqarojë në qëndrimin tim. Unë kam relatuar, kam shkruar në relacion që çështja duhet të 

kthehej sepse nuk ishte analizuar në themel pretendimi dhe është vendosur po kështu. 

Çështja është prishur dhe është kthyer për rigjykim nga kolegji dhe është argumentuar 

dhe kam vënë edhe paragrafë të vendimit, pikërisht ky konkluzion që unë kam dhënë si 

ndihmëse ligjore. 

E njëjta gjë ka ndodhur edhe me çështjen e dytë domethënë, ku unë kam sugjeruar 

që kontrata është e paligjshme dhe në një paligjshmëri nuk mund të pretendohet 

dëmshpërblim. Kontrata është e vlefshme por zgjidhet në mënyrë të paligjshme dhe 

pikërisht kjo është vendosur edhe nga kolegji. Është rrëzuar pretendimi dhe unë kam 

përmendur edhe paragrafët ku është analizuar pikërisht ky qëndrim që unë kam mbajtur. 

Prandaj dhe unë jam përpjekur që të bëj lidhjen midis asaj që unë kam bërë 

projektvendimet për çdo çështje me konkluzionet që kam dhënë dhe me punën time si 

relatore, që të merren së bashku për t’u vlerësuar aftësia ime e interpretimit të ligjit, e 

argumentimit ligjor dhe argumentimit logjik sepse mendoj që nuk ka munguar në këto 

raste por është relatuar, është bindur edhe kolegji dhe unë pastaj e kam reflektuar edhe në 

projektvendimin që jam hartuar. Prandaj edhe në qëndrimin tim i jam referuar disa herë 

vlerësimit që ka bërë kolegji për mua sepse në atë kohë, duke qenë që nuk kishte 

indikatorë/kritere për vlerësimin e punës, kolegji ka qenë ai që ka parë punën time në 

përditshmëri. Anëtarët e kolegjit administrativ kanë parë punën, argumentimin ligjor, 

mënyrën se si unë jam përgjigjur pyetjeve të tyre, analizën ligjore që unë kam bërë para 

tyre qoftë në çështjet në dhomë këshillimi, qoftë në çështjet në gjykim. Kështu që dua që 

të merret parasysh edhe vlerësoj se duhet të merret parasysh edhe qëndrimi i kolegjit në 

lidhje me mënyrën se si unë kam analizuar çështjet dhe kam interpretuar ato. I kam thënë 

në mënyrë të përgjithshme këto sepse janë pak a shumë e njëjta problematikë. Këto 

çështje të cilat nuk janë në relacion dhe nuk janë të detajuara në argumentimin e tyre, 

pastaj merren dhe analizohen në të gjithë elementët që kanë të bëjnë me aftësinë 

profesionale, qoftë qartësinë, qoftë argumentimin logjik, qoftë argumentimin ligjor.  
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Ndërsa në lidhje me problemin e rendimentit në punë, ajo që unë dua të 

identifikoj para jush është kjo, se vërtetë në Gjykatën e Lartë ka pasur rregullore që 

përcaktonte një numër çështjesh, por problemi është se në Gjykatën e Lartë nuk na 

jepeshin çështjet me short. Domethënë nuk është se në fillim të muajit ndihmësit i 

jepeshin 20 dosje që të bënte relacionin dhe i ka marrë këto 20 dosje dhe nuk i ka bërë. 

Ajo që ndodh në Gjykatën e Lartë është se në krye të 6 muajve, në krye të 8 muajve 

mblidhej kolegji dhe thoshte që do gjykojmë çështjet e marrëdhënieve të punës të vitit 

2016. Ndihmësit ligjorë do t’i tërheqin ato dhe do caktohen. Linin seancat e dhomës së 

këshillimit dy herë në javë dhe seancat gjyqësore një herë në javë dhe vendosnin që në 

këtë datë do të relatonin ndihmësit ligjorë filan seancë. Kishte raste që gjyqtari ishte, 

kishte raste që gjyqtari nuk ishte dhe shtyheshin seancat. Ne tërhiqnim ato dosjet, 

përpilonim listat dhe i miratonte gjyqtari pranë të cilit ne punonim. 

Jo për të shmangur përgjegjësinë por aty ku unë mendoj që nuk kisha mundësi të 

ndërhyja, për të rritur rendimentin ishte jashtë mundësive të mia. Në një rast për shembull 

që me ka ndodhur kjo ka qenë që në Gjykatën e Lartë kolegji kishte vendosur që çështjet 

që vinin nga Gjykata Kushtetuese kishin përparësi për shkak se i kishin kaluar të gjitha 

shkallët e gjykimit, ktheheshin për rigjykim, kishin zvarritje të një procesi të rregullt 

ligjor. Automatikisht këto çështje duhet të futeshin për dhomë këshillimi. Në një rast kur 

ka ardhur një çështje e tillë, që relatori ishte gjyqtari pranë të cilit unë punoja, gjyqtari atë 

javë nuk ishte (ishte me angazhime të tjera). Unë bashkë me ndihmësen tjetër vendosëm 

që ta tërhiqnim, të përgatisnim relacionin dhe ta fusnim në grupin e çështjeve të ... (nuk 

dëgjohet fjala e magjistrates). Dhe ajo nuk u relatua sepse ne nuk e kishim marrë me të 

drejtë miratimin e tij. Pavarësisht se ishte në një urdhër që duhet... ne nuk e kemi relatuar 

atë. Dua t’ju qartësoj faktin që vërtetë ishin 20 çështje por ato çështje nuk zgjidheshin nga 

ne, në kuptim se çfarë çështjesh do bëheshin, bëhej një listë dhe pastaj miratohej dhe nuk 

është se na jepeshin numër i caktuar. Ishte sigurisht qëllimi që të bëheshin ato dhe të 

evadoheshin çështjet. Por për shumë e shumë arsye arrihej në këtë nivel standardi i 

përfundimit të çështjeve. 

Një gjë tjetër që është për t’u theksuar është që vërtetë dorëheqjet nuk janë futur 

në statistika por dorëheqjet ishin një dokument ligjor dhe mjaft i rëndësishëm dhe shumë 
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kompleks në Gjykatën e Lartë dhe këtë e kishte kompetencë vetëm kryetari i Gjykatës së 

Lartë. Ishin dorëheqje që paraqiteshin nga kryetarët e gjykatave të apeleve dhe të 

anëtarëve të Gjykatës së Lartë. Pse e them këtë? Vetëm unë kam bërë 610 dorëheqje. 

Anëtarja tjetër, ndihmësja tjetër ka bërë 610. Mendoni 1220 dorëheqje në gati 3 vjet 

punë.  

Na është kërkuar me ngulm të kishim ide në dy drejtime. E para njëherë, nëse një 

dorëheqje nuk relatohej ose opinioni nuk ishte korrekt me standardet kushtetuese/ligjore, 

ajo mund të çonte në prishjen e asaj çështjeje në Gjykatën Kushtetuese. E dyta, vendosja 

e standardeve për kryetarët e gjykatave të apelit. Domethënë, ai standard dorëheqjeje që 

pranohej nga kryetari i Gjykatës së Lartë, pastaj i shërbente kryetarëve të gjykatave të 

apelit në raport me dorëheqjet që paraqiteshin në ato gjykata dhe me sinqeritet ju them që 

ka qenë një punë shumë e madhe që ne bënim me dorëheqjet, qoftë edhe në mbledhjen e 

dokumentacionit. Shpesh vinin kërkesa që referoheshin për gjykime në çështjet të 

ngjashme nga kryetari i gjykatës dhe ne na duhet të merrnim në telefon, të kërkonim 

dokumentacion, të kuptonim natyrën e asaj çështjes me natyrën e çështjes tjetër dhe nëse 

kishte konflikt. Nuk ishte thjesht se kam gjykuar më pak çështje. Kishte standarde që ne 

duhet të vendosnim. Qoftë dorëheqjet, qoftë pezullimet penale ishin një punë ekstra 

ndihmëse të kryetarit të Gjykatës së Lartë, pasi ishte një detyrë që nuk mund të ushtrohej 

nga gjyqtarët e tjerë. Jam përpjekur, jo për të shmangur detyrat apo angazhimet që duhet 

të kisha atje dhe t’i përmbushja ato, por për të thënë këtë gjë që kryetarët e gjykatave 

nëpër rrethe, për shkak të punës organizative të tyre, kishin 50% të ngarkesës. Kryetari i 

Gjykatës së Lartë nuk e kishte këtë. Nuk kishte për një arsye të thjeshtë, se vetë gjyqtarët 

dhe kryetarët e vendosnin vetë ngarkesën e tyre në punë dhe nuk kishin asnjë kontroll në 

lidhje me ngarkesën. Brenda mundësive, brenda mënyrës se si rregullohej Gjykata e 

Lartë, e përcaktonin këtë. Kryetari pranë të cilit unë punoja, sigurisht i kishte parasysh 

edhe këto ngarkesa që ne kishim, edhe ngarkesën e dorëheqjeve, edhe ngarkesën e 

pezullimeve, edhe ngarkesat e tjera administrative. Fillonte dita ndonjëherë me një 

shkresë që duhet ta verifikonim ne. Për më shumë sesa 1 vit e ca ka punuar vetëm më një 

këshilltar ligjor. Nuk kishte këshilltar të dytë sipas kabinetit që kishte ligji dhe... Unë vetë 
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as nuk e mendoja që do të kujtoja ndonjëherë se çfarë pune administrative kam bërë në 

Gjykatën e Lartë. Tani u përpoqa që të kujtohesha që ta prezantoja përpara jush.  

Puna administrative si dhe ajo e gjyqësorit ka qenë shumë e lartë. Unë u përpoqa 

të thosha disa por unë e kuptoj që kjo punë është marrë si kriter vlerësues në angazhimet 

e mia, por ama ajo kërkonte kohë fizike, ajo kërkonte kohë të asaj pune që duhet t’i 

kushtoja edhe pjesës tjetër. Mua më rritet vlerësimi në një kriter tjetër dhe unë këtë e 

vlerësoj, por nga ana tjetër nuk mund të mos merret parasysh në kriteret  e tjera, se ajo 

është kohë.  

Gjatë kohës së reformës në drejtësi, jo më kot e solla këtë, kur shkoja nëpër 

angazhimet e caktuar nga Gjykata e Lartë, neve bënim dy herë në javë nga ora 8:00 deri 

në 17:00 takime pranë KLD-së në atë kohë. Shkëputesha nga puna. Do vija herët në 

mëngjes të përfundoja ato punët e tjera që kishin ngelur dhe kur ngelej do bëja edhe ato. 

Domethënë ngarkesa ka qenë organizative shumë e lartë sepse na angazhonte kryetari i 

Gjykatës së Lartë edhe detyra të tjera të cilat i kishte në të drejtën e vet që t’i kërkonte për 

shkak të kompetencave që kishte për shkak të ligjit. 

Në kuadër të këtyre dosjeve për relatim, unë vlerësoj që në metodologjinë tuaj 

është marrë po njësoj, duke qenë se nuk ka një kriter për çështje të veçanta, ky kriter 

është marrë në të dy elementë: si në kriterin e të gjitha çështjeve në rendiment edhe në 

kriterin e çështjeve të veçanta. Po të merret kjo njësoj, atëherë rezultati po njësoj do të 

jetë tek të dyja rendimentet sepse interpretimi është njësoj, ashtu do dalë. Por në Gjykatën 

e Lartë nuk ka pasur statistika që të identifikoheshin çështjet konkrete. Mungesa e këtyre 

statistikave sigurisht që të çon tek ato statistikat e përgjithshme, por ama është në fund të 

fundit i njëjti vlerësim.          

  Në lidhje me rendimentin doja të theksoja edhe diçka. Juve thatë që nuk 

provohet me ato materiale që solla unë (fotokopje të një blloku), që sa çështje kam bërë 

unë. Nuk e kam sjellë këtu për të provuar sa kam bërë unë. Unë e pranoj që Gjykata e 

Lartë nuk ka pasur të dhëna të sakta. Nuk jam e qartë tani se sa kam bërë. Nuk mund të 

them që kam bërë kaq dhe ju gabimisht më keni llogaritur kaq. S’e kam sjellë për atë. 

Nuk ka qenë absolutisht ai qëllimi im. Ka qenë për të thënë këtë që edhe unë që jam 
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përpjekur të mbajë punën time të evidentuar, shoh që ka mospërputhje të gjërave, edhe 

unë që kam qenë atje, e jo më ju që s’keni qenë.  

Pse e kam mbajtur unë atë bllok? –Në fakt e kam mbajtur sepse dorëzoja, ngaqë i 

merrnim neve dosjet nga arkivi, kur i mbaronim çështjet, i dorëzonim po më firmë sepse 

kishim merak se kushedi në një moment të caktuar ndodhet ndonjë problematikë; nuk 

gjendej ndonjë dosje; vija si gjyqtar i shkallës së parë; nuk isha marrë me dosjet vetë, 

merrej sekretarja dhe ishte hera e parë që unë nënshkruaja për të marrë një dosje në arkiv. 

Kjo ka lindur nga unë, nuk është se ishte rregull që e bënin... s’e bënin ndihmësit e tjerë 

në Gjykatën e Lartë me firma. Unë e dorëzoja se kisha merak. Ishte një gjë që e bëja vetë 

nga mënyra sesi unë punoja.  

Shumë kollaj, ato dosje po t’i shikoni, janë firmosur ndryshe nga një sekretare 

tjetër e Gjykatës së Lartë që merret me çështjet e themelit dhe nga një tjetër që merret me 

mospranimet dhe moskompetencës. Ishte komplet e ndarë procedura. 

Qëllimi im pse i solla këto dokumente kjo ishte, ishte për të treguar që aty është 

një punë që është bërë. Nuk është identifikuar, jo për shkakun sepse bëhej puna më 

qëllim që të mos identifikohej, sepse ishin relacionet, ishin vendimet, por ishte sepse nuk 

mendohej se do vlerësohej puna jonë. Në atë kohë nuk kishte kritere. Nuk mendonim se 

do vlerësohej puna e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë apo e ndihmësve ligjorë. Nuk ishte 

menduar ndonjëherë. Tani keni këtë lloj vështirësie për të identifikuar realisht punën time 

atje. Prandaj po përpiqem t’ju them që puna ka qenë shumë më tepër se çfarë statistikat 

tregojnë apo sesa dosja tregon. 

Edhe në lidhje me futjen e relacionit në dosje. Vërtetë kolegji ka vlerësuar 

pikërisht këtë sepse as unë s’e kam pasur ndonjëherë të qartë këtë gjë dhe nuk e kam 

marrë ndonjëherë si detyrë këtë gjë. Mendoj që kolegji, për të krijuar dosjen në dhomë 

këshillimi përfshirë përgatitjen e relacioneve përkatëse, projektvendim të mospranimi të 

rekursit, si dhe kalimin në gjyq, nuk do të thoshte, me këtë vlerësim, ka parë anën time si 

ndihmëse ligjore në draftimin e tyre, jo në qenien e tyre atje, sepse nëse çështja do të 

kishte kaluar në gjyq nuk mund të gjendej në dosje vendimi i mospranimit. Domethënë 

në qoftë se do mendohej që të gjithë këto dokumente të ishin në dosje, atëherë do ishte 

përgjegjësia ime, atëherë për çdo dosje do kishte mospranim, vendim kalimi, kur çështja 
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zgjidhej ndryshe. Kështu që mendoj që qëllimi për të cilin është, mënyra si e kam 

organizuar. Domethënë, ne kemi pasur për detyrë, përveçse relacionit, përgatisnim një 

projektvendim për mospranim, përgatisnim një projektvendim për kalimin në gjyq, 

pavarësisht se si vendosej në dhomë këshillimi. Ky është qëllimi i saj. Domethënë, disa 

nga ato dokumente nuk përdoreshin sepse merrte zgjidhje çështja në dhomë këshillimi në 

formë të caktuar dhe ato nuk kishin pse të ishin në dosje. Kështu që nuk mendoj që ky 

referim ka të bëjë me faktin që unë kisha për detyrë që... sigurisht ne relacionet i bënim, 

një për në dosje, nga një për gjyqtarët e tjerë; i çonim dy ditë përpara. 

Më fal se ndoshta po zgjatem. Prandaj desha të vija që të sqaroja punën që kemi 

bërë atje.  

I çonim dy ditë përpara relacionet gjyqtarëve dhe pastaj relatonim, kryesisht 

kolegji administrativ mblidhej njëri në zyrën e kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe njëri në 

zyrën e kryetarit tjetër të kolegjit, z. Dvorani dhe pastaj sallat përdoreshin për gjyqet 

civile, për gjyqet penale, e me radhë. Kjo ka qenë praktika. Sigurisht që ne relatonim 

verbalisht dhe nuk mendoj se duhet vënë në dyshim kjo gjë sepse kjo ka qenë situata siç 

ka ndodhur dhe pranohet edhe nga vetë kolegji. Bile debati që bënim ne në dhomë 

këshillimi ka qenë ndonjëherë shumë më domethënës sesa ajo që mund të kishim shkruar 

(debati juridik dhe debati ligjor). 

Nuk e di nëse keni juve ndonjë pyetje. 

Unë mendoj se u përpoqa të sqaroj këtë pjesën për Gjykatën e Lartë dhe mendoj 

që vlerësimi duhet të shkojë afër asaj që unë realisht kam bërë. Është në vlerësimin tuaj. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Po, Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: Znj. {...}, kam një pyetje. 

Në qoftë se gjyqtari mungonte 1 muaj në punë, 3 muaj, për shkak të angazhimeve 

të tjera, ndihmësi ligjor përgatiste relacione apo bënte pushim? Ju thatë që në qoftë se 

gjyqtari nuk e ngarkonte ndihmësen, ai nuk kishte si t’i merrte çështjet për trajtim. 
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{...}: Faleminderit!  

Ka ndodhur kështu në fakt edhe me gjyqtarin pranë të cilit unë punoja. Kishte 

situata që neve për tre muaj nuk kemi relatuar fare çështje. Por ama, ajo që ndodhte ishte 

që ne... 

 

Brikena Ukperaj: Jo relatim! Përgatitje materiali. 

 

{...}: Ne relatonim dy javë përpara, dy muaj përpara çështjet që do relatoheshin 

dhe ne e dinim që për një muaj kishim këto dosje që duhet t’i përpunonim sepse kishim 

edhe datat. Na vinte lista, miratohej nga gjyqtari dhe ato publikoheshin.     

Mund të ndodhte që gjyqtari, ka pasur një periudhë kohe që neve nuk kemi 

caktuar data, që do të thotë që unë normalisht nuk kisha një relacion që duhet ta relatoja 

në datë të caktuar. Ajo që ndodhte ishte që, siç ju thashë, në fillim të një periudhe të 

caktuar kohe, merrej vendim që do të gjykoheshin çështjet e marrëdhënieve të punës. Ne 

na thuhej që duhet ta bënim relacionin dhe ne e bënim dhe ishte aty. Domethënë gjatë tre 

muajve ne nuk rrinim pa punë. Neve bënim relacionet, ishin aty dhe në momentin kur 

caktoheshin pastaj që mund të caktoheshin edhe 30 nga 20, dhe... 

 

Brikena Ukperaj: Keni lënë ju relacione të parelatuara në momentin kur jeni 

larguar që nuk kanë qenë të relatuara? 

 

{...}: Unë nuk mbaj mend detaje.  

Mbaj mend për shembull, kemi marrë nga kolegji civil, çështje nga ndihmës të 

tjerë të cilët e kishin bërë relacionin, u kalonte kolegjit administrativ dhe aty nuk u ... 

(nuk kuptohet fjala e magjistrates) ... dhe na i jepnin neve si kolegj dhe thoshin ne e kemi 

bërë relacionin, mund ta merrni. Domethënë punë të padokumentuara ka. Mund të kem 

lënë, nuk mund të kem lënë. Nuk mbaj mend tani. 
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Brikena Ukperaj: Raportet periodike të evidentimit të punës tuaj, sepse duke 

ardhur edhe nga gjyqësori, meraku i parë është që ti duhet të dokumentosh atë punë që 

bën, a ekzistojnë raporte periodike? Sepse kam parë dosjet e ndihmësve të tjerë dhe të 

atyre që kemi në proces, ka raporte periodike tremujore, njëmujore, kur ne ia kërkojmë, 

ky evidentohen sa relacione kanë përgatitur, sa nga këto relacione janë shqyrtuar në 

dhomë këshillimi dhe sa i mbeten. Ju bënit një raport periodik? 

 

{...}: Jo, nuk kemi pasur raporte të kësaj natyre. 

Di të them që bëheshin analizat vjetore të Gjykatës së Lartë dhe nga ato 

evidentohej puna dhe na kërkoheshin të dhëna në lidhje me çështjet që ne kemi relatuar. 

Por raporte periodike të punës sonë ne nuk kemi pasur. Nuk kemi pasur as si një element. 

 

Brikena Ukperaj: Edhe një pyetje që unë e kam më tepër për të kuptuar.  

Ju thatë që çdo shkresë që vinte tek kryetari trajtohej nga ju ose nga ndihmësja 

tjetër. Njëkohësisht keni trajtuar 610 dorëheqje, pezullime civile, pezullime penale, bënit 

edhe projektvendime, relatonit edhe çështje në dhomë këshillimi. Gjyqtari çfarë bënte?  

 

{...}: Gjyqtari verifikonte punën tonë. Domethënë, gjyqtari na jepte një punë për 

shembull për dorëheqjet, neve e relatonim dhe ai vendoste. Ai ishte që merrte 

vendimmarrjen. 

 

Brikena Ukperaj: Çfarë bënte gjyqtari? 

 

{...}: Gjyqtari merrte vendimin përkatës. 

 

Brikena Ukperaj: Po arsyetimin e vendimit e bënit po ju? Nuk e bënte gjyqtari? 

 

{...}: E ka thënë edhe vetë kolegji, që ne bënim draft vendimet, bënim arsyetimet. 

Ne për çështjet që relatonim, bënim edhe draft vendimet. E ka pranuar edhe vetë kolegji 
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në vlerësimin e tyre. Bile unë e kam pasur merak vetë këtë gjë dhe e kam kërkuar në atë 

kohë që kjo gjë të pasqyrohej sepse ishte një punë që ne e bënim. 

 

Brikena Ukperaj: Si e shpjegoni faktin që nuk gjenden relacionet tek shumica e 

dosjeve të tua, ndërkohë që ju thoni që unë relacione kam dorëzuar edhe me firmë. 

 

{...}: Jo, unë nuk e kam dorëzuar asnjëherë me firmë relacionin këtë ndoshta... 

 

Brikena Ukperaj: E thatë tani, që bëja relacione, kujdesesha për firmën. 

 

{...}: Jo, jo. 

Jo për firmën e relacionit, për firmën e dosjes. 

Në dhomë këshillimi vendosej. Nëse vendosej një vendimmarrje e caktuar 

shkonte vetëm dispozitivi nga kolegji. Ajo dosje mbahej nga ndihmësi ligjor derisa 

dorëzohej në sekretari. Kur kishte mospranime, dorëzohej në sekretari gjyqësore, dhe 

moskompetencat. Meraku i vetëm që kisha unë ishte që kjo kopje e vendimit që ishte 

kopje e vetme me firmat e gjyqtarit, ajo ta merrte dhe mos t’u niste dhe ia jepja dosjen me 

firmë. Këtë merak kisha. 

 

Brikena Ukperaj: E kuptoj! 

Ajo që është konstatuar tjetër, që unë nuk e citova shumë në relatim por që ju e 

dini edhe nga procesi i vlerësimit kalimtar, edhe në këto 380 relacione, ju e dini shumë 

mirë që nuk është vetëm puna juaj individuale, sepse kanë qenë relacione të zonjës {...}. 

Në këto relacione janë përfshirë edhe moskompetencat dhe juridiksionet, për t’u mbajtur 

standardi në një të vetëm. Kemi pasur shumë problem dhe kjo ka qenë arsyeja që kemi 

kërkuar që edhe juve të jeni fizikisht në procedurën e shortit, për të ndarë se cilat 

relacione janë përgatitur nga ju dhe cilat janë përgatitur nga zonja {...}. Domethënë, 

gjithsesi, vlerësimi i respektimit të standardit sasior dhe rendimentit është marrë duke 

mos e pasur shkresërisht të provuar, duke prezumuar faktin që të gjitha këto relacione 

janë të tuat. Por në fakt, ka rezultuar që disa nga këto relacione nuk janë të tuat, janë të 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 28.06.2021 (Pika 1) 
 

 

40 

zonjës {...}. Sepse çfarë ndodhte? Në sistemin elektronik të menaxhimit të çështjeve juve 

e kryeni çdo veprim tek emri i gjyqtarit. Duke qenë se gjyqtari punonte me dy ndihmës 

ligjorë, asnjë nga ju nuk evidentonte dot punën e tij vetëm nga ballafaqimi i relacionit. 

Pra duhet të jeni të dyja që të ndani. Kështu që edhe në një llogaritje matematikore, është 

më e mira e mundshme e nxjerrjes së këtij raporti, edhe për respektimin e standardit 

sasior edhe për sa i përket rendimentit.  

 

{...}: Atëherë, sa i përket kësaj situate të evidentimit të numrit të numrit të 

çështjeve, gjithsesi numri i çështjeve që kam relatuar unë dhe ndihmësja tjetër ligjore, të 

dyja bashkë bëjnë numrin total të çështjeve që ka relatuar gjyqtari pranë të cilit ne 

punojmë. 

Në momentin kur unë jam rivlerësuar nga procesi i rivlerësimit, unë nuk kam 

qenë në Shqipëri. Kam qenë në Amsterdam në një trajnim. Rastësisht jam kthyer në tetor 

këtu dhe qëlloi që atë ditë do hidhej shorti (shumë rastësisht) në Gjykatën e Lartë, për 

çështjet që unë kam pasur. Për përgatitjen e listave, atë bllokun që kam sjellë, ia kam çuar 

Gjykatës së Lartë në atë kohë, që ta merrte parasysh për të përcaktuar numrin e çështjeve 

që ishin relatuar nga unë. Ai është çuar në atë kohë atëherë. E kanë çuar prindërit e mi 

sepse unë s’isha. Dhe kur është bërë ajo listë përfundimtare, për t’u mbaruar procesi, më 

është nisur me e-mail. Unë për të verifikuar detaje nuk mundesha sepse nuk isha këtu, 

kam pranuar që të vijohej procesi. E mbaj mend atëherë kur është hedhur. Kam qenë 

prezent pikërisht siç isha prezent tani... në ato çështje bile kam thënë që jam dakord me 

një çështje që unë mendoja që e kisha bërë unë dhe rezultoi që e kishte bërë Alma {...}, 

ndihmësja tjetër. Dhe ajo pastaj është hedhur short prapë. Kjo nuk ishte një gjë që varej 

nga ne. 

 

Brikena Ukperaj: Është marrë e mirëqenë, duke qenë se ka qenë statistika pjesë e 

dosjes së vlerësimit të zonjës {...}, është marrë e mirëqenë që këto i ka bërë të gjitha. Por 

në fakt, nuk mund të individualizohet dot sot se cilat kanë qenë punë të zonjës {...}. Këtë 

e thashë për të argumentuar që vlerësimi ka qenë maksimal për sa i përket... 
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Brunilda Kadi: Më fal {...}, se ajo që sapo sqaruat ju kishte të bëjë me faktin e 

çështjeve që u zgjodhën për short. Problemi është tek statistikat. Pra ai numri në total 

përpjesëtohet në dy, midis juve dhe ndihmëses tjetër. Sepse sapo sqaruat një rast që kishte 

rënë në short një çështje që ju menduat që ishte e juaja dhe ishte e zonjës {...}. Por kjo 

sqaroi rastin e 6 dosjeve që u hodhën në short. Statistikat dhe problemi që sapo e sqaroi 

Brikena, përsëri ngelen. Ka qenë diskutim që në kohën e rivlerësimit. 

  

{...}: Ato janë probleme që nuk zgjidhen dot nga unë. 

Statistikat ashtu janë mbajtur në atë kohë. 

Unë di që kam mbajtur me firmë çështjet që kam marrë dhe çështjet që kam 

dorëzuar, thjesht për statistikat e mia në kuadër të asaj që unë jua sqarova. 

 

Brunilda Kadi: Thelbi i asaj që tha Brikena, ishte që sido që të jenë, këto 

statistika, duhet t’i pjesëtojmë në dy ne?    

  

{...}: Po edhe nëse pjesëtohen për dy. Ajo që po them unë është që numrin e 

çështjeve që unë bëja nuk e zgjidhja unë. Kjo ishte një çështje që më caktohej. Unë kam 

bërë të gjitha çështjet që më janë dhënë. S’kam lënë punë pa bërë. 

Për atë nuk jap dot një përgjigje të saktë. Di të them që për një periudhë 4 muaj 

nuk kam qenë në Gjykatën e Lartë, kam qenë në një trajnim. Dhe gjatë asaj kohe ka 

punuar kolegia. Unë s’mund të marrë punët që ka bërë ajo. Unë di të them që nga aktet që 

unë kam, nga firmat, dalin më shumë sesa aq. 

 

Brunilda Kadi: Argumenti që theksoi Brikena ishte tjetër.       

Pra duhet të kemi parasysh që në këtë numër është edhe një ndihmës tjetër. 

Thjesht që mos t’i përsërisim. Ky ishte argumenti, me sa e kuptova unë. 

 

Naureda Llagami: Diskutime të tjera? 

Nëse jo, atëherë {...} vazhdo! Për të lejuar Këshillin që të kalojë në 

vendimmarrje. 
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{...}: Faleminderit!  

 

(Del magjistratja znj. {...} nga salla e mbledhjes.)    

 

Naureda Llagami: Kemi propozime? 

Nëse jo, kalojmë në propozimin e relatorit sipas secilit indikator? 

 

Brunilda Kadi: Zonja Kryetare, më fal që ju ndërpres. 

Nëse nuk ka propozime të tjera, për efekt kohe, kalojmë direk propozimin e 

relatores. Relatorja nuk ka propozime. 

       

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në tërësi raportin ku relatorja propozon 

nivelin “Shumë mirë” dhe propozon 369 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Nuk dëgjohet vota e zotit Toro. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pjesërisht pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shumë mirë”; 

B. Aftësitë organizative – “Shumë mirë”; 
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C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shumë mirë”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 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 28.06.2021) 

 

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

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

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

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. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë 

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. {...}, magjistrate. 

 

RENDI I DITËS: 

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

vitin 2019”, relator z.Erjon Muharremaj.  

 

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

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

Ftojmë gjyqtaren sërish në sallë. 

 

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

 

Naureda Llagami: Atëherë fillojmë me çështjen e dytë, vlerësimi etik dhe 

profesional për vitin 2019. Relator i këtij projektraporti është zoti Erjon Muharremaj. 

Fjala i jepet zotit Muharremaj. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Me projektraportin si dhe me kundërshtimet e gjyqtares jeni njohur tashmë me 

detaje që të gjithë anëtarët. 
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Unë do të ndalem për të arsyetuar në hollësi ata tregues për të cilët gjyqtarja ka 

paraqitur kundërshtimet e veta.  

Për vlerësimin që i është bërë gjyqtares gjatë vitit 2019, gjyqtarja ka ushtruar 

detyrën në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe po filloj pa humbur kohë në lidhje me 

secilin kriter dhe propozimin që është bërë respektivisht. 

Sa i përket “Aftësive profesionale të gjyqtares”, në tërësi konsiderohet që 

gjyqtarja ka aftësitë maksimale dhe është propozuar që të vlerësohet me maksimumin e 

pikëve 100 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". Gjyqtarja nuk ka pasur asnjë 

kundërshtim në lidhje me këtë.  

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

“Respektimin e afateve ligjore”, në projektraportin e vlerësimit lidhur me këtë tregues 

është propozuar nga ana ime në cilësinë e relatorit që gjyqtarja të vlerësohet në nivelin 21 

– 30%, duke u pikëzuar me 9 pikë, kjo pasi referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara 

në raportin analitik, rezulton se gjyqtarja, nga 18 çështje për të cilat ligji parashikon afate 

gjykimi, 10 prej tyre i ka shqyrtuar në tejkalim të këtij afati. Thënë në përqindje është në 

masën 55.5%. Në qoftë se do t’i mbeteshim strikt Metodologjisë së vlerësimit dhe 

pikëzimit respektiv, do duhej që gjyqtarja të ishte pikëzuar me 3 pikë. Në fakt, në 

propozimin tim janë kapërcyer dy shkallë dhe është propozuar që gjyqtarja të 

konsiderohet edhe për këtë tregues të vlerësohet në masën 21- 30%, duke u pikëzuar me 9 

pikë. 

Në fakt, që të mos ndalem tek çështjet konkrete për të cilat gjyqtarja ka paraqitur 

kundërshtimet duke iu referuar të dhënave që burojnë nga burimet e vlerësimit, numrit të 

çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit në raport me numrin e çështjeve për të cilat ligji 

parashikon afat ligjor gjykimi, si dhe kohës relativisht të shkurtër të tejkalimit të këtij 

afati në shumicën e çështjeve, prandaj nga ana ime, në cilësinë e relatorit është propozuar 

ky kapërcim prej dy shkallësh. Në fakt, duke mbajtur parasysh edhe ato problematika të 

cilat gjyqtarja i ka ngritur në kundërshtimet e saj. Pra në kundërshtimet që ka paraqitur 

gjyqtarja, për të mos iu ndalur çdo çështjeje me detaje, nuk ka sjellë ndonjë provë të re, 

përveç atyre që janë mbajtur parasysh nga ana ime në cilësinë e relatorit kur është 

propozuar ky kapërcim prej dy shkallësh që gjyqtarja të propozohet me 9 pikë. Prandaj, 
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duke mos gjetur ndonjë argument të ri tek kundërshtimet e gjyqtares unë i mbetem 

propozimit të parë, për t’u pikëzuar me 9 pikë, sa i përket “Aftësisë për të përballuar 

ngarkesën në punë”.  

Sa i përket “Plotësimit të standardeve minimale kohore” është propozuar 

vlerësimi maksimal me 5 pikë.  

Sa i përket “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, sërish propozohet 

vlerësimi maksimal prej 5 pikësh. 

Në lidhje me “Rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore”, sa i përket këtij 

treguesi, referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara në raportin analitik, rezulton se 

rendimenti i përfundimit të çështjeve si raport mes numrit të çështjeve të përfunduara 

(601 çështje) me numrin e çështjeve të caktuara (711 çështje), brenda këtij viti kalendarik 

të 2019 rendimenti është 84,5%. Duke iu referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti i 

gjyqtares për periudhën e plotë të vlerësimit rezulton në masën 84.5% dhe kështu, duke 

pasur parasysh edhe Metodologjinë e vlerësimit ku përcaktohet se gjyqtari që ka gjykuar 

brenda të njëjtit vit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës për 

çështje që i janë caktuar atij. Në rastin konkret nuk kemi diçka të tillë, pasi rezulton, sa i 

përket normave të përcaktuara, gjyqtari i shkallës së parë i dhomës civile, si relator i 

seksionit të përgjithshëm, jo më pak se 120 gjykime çështjesh që kanë të bëjnë me 

mosmarrëveshje mes palëve kundërshtare, ndërkohë që statistikat tregojnë që gjyqtarja 

për vitin 2019 ka përfunduar 140 çështje me palë kundërshtare, pra 16.6% më shumë se 

standardi sasior i punës. Kështu që në projektraportin e vlerësimit është propozuar që 

gjyqtarja të vlerësohet në nivelin mbi 81-87%, duke e pikëzuar me 4 pikë. 

Në lidhje me këtë tregues, në kundërshtimet e saj gjyqtarja shprehet që ka rifilluar 

punë në shtator të 2018 dhe ka filluar që të marrë çështje për gjykim pas mesit të shtatorit 

dhe ka bërë që në janar të vitit 2019 (viti i vlerësimit) çështjet e mbartura të jenë të pakta, 

vetëm 73 të tilla. 

Duke pasur parasysh se sa më shumë çështje të jenë të mbartura, aq më shumë 

çështje përfundojnë në vitin në vijim, ky faktor ka ndikuar në numrin e çështjeve të 

përfunduara në vitin 2019 duke ulur rendimentin. 
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Sipas statistikave të gjykatës “online” në vitin 2020, një vit më pas gjyqtarja ka 

pasur çështje të mbartura 199 dhe është rritur rendimenti në 88.1%.  

Për çështjet e reja gjatë vitit 2019 ka pasur një rritje të panatyrshme sipas 

gjyqtares, për disa arsye, duke qenë se ngarkesa ka qenë e ulët për shkak të fillimit të 

punës në shtator ka marrë më shumë çështje të reja gjatë 2019. Së dyti, numri i çështjeve 

të reja është rritur për faktin se janë marrë çështje nga 5 gjyqtarë që janë larguar për 

shkak të procesit të rivlerësimit gjatë vitit 2019. Gjykata e Tiranës ka gjyqtarë nën 

organikë, për shkak edhe të largimit nga kjo gjykatë të gjyqtarëve, çështjet e të cilëve u 

kanë kaluar gjyqtarëve të tjerë.  

Në mbështetje të kundërshtimeve të veta gjyqtarja ka paraqitur shkresën me nr. 

{...} prot., datë 14.06.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ku shprehet se përgjatë 

muajve maj, korrik dhe nëntor, gjyqtares, përveç shortit të çështjeve të ardhura rishtazi i 

janë caktuar edhe çështje të tjera që janë shortuar për shkak të largimit të 5 gjyqtarëve 

nga procesi i rivlerësimit kalimtar. Ky është fakt i njohur botërisht për këtë ndryshim që 

ka ndodhur, prandaj në cilësinë e relatorit duke marrë parasysh edhe argumentimin që ka 

bërë gjyqtarja në kundërshtimet e veta, propozoj që për këtë tregues gjyqtarja të 

vlerësohet në nivelin 57-93%, duke u pikëzuar me 6 pikë.      

Pra duke u rritur me dy pikë, krahasuar me propozimin fillestar, për këtë tregues 

të “Aftësive organizative të gjyqtares”, nga 88 pikë që ka qenë propozimi fillestar, 

propozoj të vlerësohet me 90 pikë dhe duke u rritur në nivelin e vlerësimit nga propozimi 

fillestar “Shumë mirë” në “Shkëlqyeshëm”.  

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

në vijim edhe të qëndrimeve që ka mbajtur Këshilli tek vlerësimet e tjera, tek kriteri i 

dytë është propozuar vlerësimi maksimal, dhe gjyqtarja nuk ka pasur kundërshtime në 

lidhje me këtë, për të mos i përsëritur të gjitha nga fillimi.   

Dhe tek treguesi i tretë gjithashtu, në kushtet kur nuk ka asnjë tregues që gjyqtarja 

të ketë ndonjë akt që do të konsiderohej si cenim i etikës dhe angazhimit ndaj vlerave 

profesionale, është propozuar pikëzimi maksimal prej 100 pikësh dhe niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”. Edhe gjyqtarja është dakord me këtë propozim. 
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Sa i përket kriterit të katërt të “Aftësive personale dhe angazhimit profesional” 

është propozuar vlerësimi maksimal në të gjithë treguesit, përveç treguesit të fundit të 

“Publikimeve ligjore akademike” dhe gjyqtarja e pranon vetë që nuk ka kontribut në këtë 

drejtim dhe duke qenë që nuk ka të dhëna, propozohet vlerësimi me 0 pikë. Për të gjithë 

treguesit e tjerë është propozuar vlerësimi maksimal. 

Në tërësi, për kriterin e katërt të “Aftësive personale dhe angazhimit profesional” 

propozohet që të pikëzohet me 95 pikë. 

Përfundimisht, për sa përket nivelit të vlerësimit për çdo kriter, ku “Aftësitë 

profesionale të gjyqtares” propozohet pikëzimi me 100 pikë, niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”; “Aftësitë organizative të gjyqtares”, pikët 90, niveli i vlerësimit 

“Shkëlqyeshëm”; “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, pikët 100, niveli i 

vlerësimit “Shkëlqyeshëm”; kriteri i “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, 95 

pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Në total, vlerësimi i përgjithshëm, 385 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Atëherë, fjala për zonjën {...}! 

Nëse keni gjëra të tjera, përveç atyre që i propozon relatori Këshillit. Të evitojmë 

gjërat që i kemi përsëritje. 

 

{...}: Në lidhje me pjesën tjetër të vlerësimit, pavarësisht se në total vlerësimi 

shkon në nivel “Shkëlqyeshëm”, dua të evidentoj diçka tek “Respektimi i afateve 

ligjore”, që nga 15 pikë të mundshme janë caktuar 9 pikë. 

Juve në projektraportin tuaj, nga 18 çështje, keni vlerësuar që 10 prej tyre janë 

jashtë afatit dhe pastaj janë vlerësuar të gjitha këto rrethanat që jam përpjekur t’i vë në 

dukje, të cilat duhen marrë parasysh për një pikëzim më të lartë, sipas mendimit tim.  

Nga analiza që i kam bërë çështjeve dhe nga këqyrja që i kam bërë çdo dosjeje në 

mënyrë të detajuar, mënyra se si unë e interpretoj afatin, mendoj se çështjet nuk janë 10, 

por janë më pak çështjet të cilat janë tej afatit ligjor dhe mendoj që vetëm 4 çështje janë 
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ato që janë tej afatit ligjor. Dy nga këto çështje janë evidentuar edhe në projektin tuaj në 

fakt (çështja me numër rendor 60 dhe 70), janë evidentuar si çështje që janë në afat, por 

nuk është numëruar si e tillë. Është numëruar në pikëzimin që..  dhe në pikët që juve keni 

vlerësuar duke e rritur nivelin në dy nivele. Por unë mendoj që çështja me numër 60 dhe 

70 janë çështje që janë në afat. Kanë afat 20-ditor sepse janë kundërshtim veprimesh 

përmbarimore dhe janë gjykuar brenda 20 ditëve.  

Metodologjia vetë parashikon që kur janë afate 5-ditore, atëherë nuk futet 

fundjava. Çështja nr. {...} për shembull del me afatin e gjykimit 5-ditor që është ndihmë 

juridike sepse dy ditë kanë qenë fundjavë. Çështja nr. {...} unë kam vlerësuar që kjo 

është... Këto janë dy çështje që ju keni vlerësuar. Unë çështjen nr. {...} e kam vlerësuar 

që është brenda afatit, edhe pse juve nuk e keni vlerësuar. Bëhet fjalë për një çështje që 

është gjykuar në gjykatë në datën 15 tetor dhe më është dhënë mua si gjyqtare më datë 16 

tetor me short. Sekretaria e ka marrë më datë 17 tetor dhe është gjykuar dhe është dhënë 

vendimi prej meje më datë 22. Është brenda 5 ditëve nga dorëzimi i dosjes që më është 

dhënë mua si gjyqtare. Unë vlerësoj se duhet të llogaritet edhe kjo si çështje në afat. 

Ndërkohë në lidhje me një çështje tjetër që është ndihmë juridike.... Në fakt 

çështjet që janë jashtë afatit janë 3-4 çështje që janë gjykuar. Janë “ndihmë juridike”, 

“kundërshtim veprimesh përmbarimore” dhe “masë sigurimi”. Në lidhje me “ndihmën 

juridike”, problematika ka qenë e tillë. Ka qenë fillimi i aplikimit të ligjit. Edhe 

formularët e ndihmës juridike tani i jep sekretaria e gjykatës. Në atë kohë as në 

sekretarinë e gjykatës nuk gjendeshin. Unë si gjyqtare më është dashur dhe e kam 

evidentuar edhe në seancat gjyqësore. Bile në një nga këto dosje e gjeta. Më është dashur 

ta japë një nga formularët të ndihmës ekonomike (jo formularin kryesor që plotësohet) ia 

kam dhënë në seancë palës që ta plotësojë sepse nuk e kishte. Këto janë kërkesa që ne e 

kemi detyrimin ligjor t’i shqyrtojmë. Nuk mund t’i kthejmë sepse nuk ka prova. Duhet t’i 

grumbullojmë provat. Nëse do gjykohet brenda 5 ditëve dhe unë kryesisht pa e ditur nëse 

pala i ka apo jo, të bëj shkresa me kushtet e administratës publike që ne kemi, dhe ajo nuk 

gjykohet brenda 5 ditëve.  

Efiçenca që unë kam menduar në këto gjykime është që ta lë seancën brenda 5 

ditëve dhe të shoh çfarë palët kishin apo jo prova për gjykimin dhe të shikoja nëse do 
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kishin prova të mjaftueshme apo jo dhe t’i orientoja çfarë provash do të merrnin. E kam 

thënë edhe këtu, në qoftë se gjykata do të ketë akses tek regjistri i gjendjes civile, tek 

regjistri i pasurive të paluajtshme, kadastra, tek ndihma ekonomike që i jep individëve, 

nuk kishte nevojë fare që as të bëja shkresë për dokumentet dhe as pala t’i sillte. Ligji 

këtë mundësi të jep. Por këto ne nuk i kemi si mundësi. Kështu që ajo që unë jam 

përpjekur në çdo rast është që të shikoj çfarë dokumenti dhe të pyes palën a i merr dot 

apo jo menjëherë. Sepse po t’i çojë shkresë gjykata do 5 ditë, të trajtohet njëherë nga 

administrata dhe do vijë. Më kanë thënë që mundet dhe i kam pyetur sa ditë do dhe në 

varësi të sa dokumenteve ka. Ka raste që unë i kam lënë 10 ditë, ka raste që i kam lënë 

edhe 20 ditë se s’ka pasur asnjë dokument. Kjo është një gjë që edhe po të duash s’e 

mbaron dot brenda 5 ditëve seancën. Është e tillë natyra e çështjeve, pavarësisht se ligji e 

ka vendosur një gjë të tillë.  

 Një çështje tjetër që unë e kam vlerësuar që është çështje jashtë afatit është 

“kundërshtim veprimesh përmbarimore”, ekstremisht komplekse si çështje. Ka ardhur 

nga Gjykata e Durrësit. Toka ndodhej në Durrës. Vlerësimi për ankand duhej bërë në 

Durrës. Gjykata e Durrësit vendosi që të bëjë moskompetencë sepse përmbaruesi ndodhej 

në Tiranë.  

Me kërkesë për pezullim veprimesh përmbarimore, brenda 5 ditëve kam bërë 

seancën për kundërshtim veprimesh përmbarimore për pezullimin. Pas kam marrë dosjen, 

më është dashur të caktojë ekspertë. Nëse do caktohej eksperti në këto gjykime, është 

totalisht e pamundur që të gjykohej brenda 20 ditëve. Për më tepër që eksperti do shkonte 

në Durrës. Eksperti ka kërkuar dokumentacion. E kam vënë unë si detyrë edhe Kadastrës 

së Durrësit edhe eksperti në vendimin që është marrë që e kam çuar në Kadastrën e 

Durrësit që t’i vihej në dispozicion ekspertit listën e çmimeve të zonës për të përcaktuar 

aktin e ekspertimit. Kadastra nuk ka kthyer përgjigje. Të nesërmen që kam pasur seancën 

i kam vënë gjobë Kadastrës për pengesë në këtë gjykim. E ka sjellë Kadastra 

dokumentacionin. Është bërë akti i ekspertimit. Jam detyruar të fusë palë të treta sepse 

sendi ishte me rast tenderimi. Nuk mundet ta zgjidhja me ato palë që ishin. Duhet të vinin 

edhe palë të tjera.. dhe personi debitor që kërkonte... isha e detyruar të thërrisja edhe palët 

e tjera. ...ishte Ministria e Financës për taksat që kishte ndaj shtetit shoqëria që s’i kishte 
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përmbushur dhe një bankë që kishte marrë kredinë. Banka nuk provon se në kredinë që 

ishte marrë që s’e kisha dokumentacion në dosje, më provon që eksperti që kishte bërë 

vlerësimin e pronës para 5 vitesh kur i kishte dhënë kredinë, të cilën eksperti s’e 

mbante..., dhe më kërkon përjashtimin e ekspertit. U detyrova ta bëja të pavlefshëm aktin 

e ekspertimin.  

 

Naureda Llagami: {...} shkurtimisht se ne dokumentacionin e kemi lexuar. 

Brunilda Kadi: Sipas vlerësimit tuaj, nga 18 çështje, sa dalin jashtë afatit? 

{...}: 4. 

Brunilda Kadi: Sa %? 

Erjon Muharremaj: 22.22 %. Është sërish 9 pikë. 

{...}: Mua është llogaritur 9 me 55.5%. 

Erjon Muharremaj: Dhe është ngritur dy gradë. 

{...}: Është rritur duke pasur parasysh kriteret e tjera. 

Brunilda Kadi: Sipas pretendimit tuaj, 4 çështje duhet të llogarisim jashtë afatit.  

4 në 18 bëjnë 22% që sipas Metodologjisë, pikëzimi i takon përsëri 9 pikë. 

{...}: E qartë. Por ajo që po them unë është që nëse formalisht janë llogaritur nga 

18... 

Brunilda Kadi: Po janë hequr edhe këto që keni propozuar juve edhe këto të 

tjerat, po t’i marrim, përsëri pikëzimi del tek 9.  

 

Brikena Ukperaj: Të shpreh diçka të lutem. Ndryshe nga gradimi, ne operojmë 

me tabela statistikore. Zgjedhim 12 dosje. Respektimin e afateve ligjore e shikojmë për të 

gjitha çështjet. Ne nuk kemi mundësi objektive që në 150 çështje që ti mund të kesh në 

afat ligjor, të shikojmë shkaqet e shtyrjes së afateve ligjore. Prezumohet që asnjë gjyqtar 

nuk mund ta shtyjë çështjen pa shkak. Sigurisht që do ketë një shkak ligjor, qoftë për 

njoftim, qoftë për përjashtim eksperti, qoftë për të marrë një provë, që ndoshta ligjvënësi 

nuk e ka marrë parasysh por ka ndjekur rregullin e përgjithshëm që këto duhet të 

gjykohen për 20 ditë apo për 5 ditë. 
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Çfarë ndodh? Kur bëjmë analizën matematikore, arrin një shifër, dhe pastaj 

analiza logjike janë të gjitha këto që ti thua, por ne nuk kemi mundësi objektive sepse 

edhe ajo që ti thua sot me dosje nuk e kemi të verifikuar, thjesht bindemi tek fjala jote që 

kanë qenë shkaqe të përligjura. Kur bëjmë analizën logjike, marrim parasysh pikërisht 

këto gjëra, pamundësinë objektive që ti të mos përfundosh çështjen e për pasojë 

mosrespektimin e afatit ligjor. Për këtë shkak, Erjoni pavarësisht se nuk ka bërë analizë 

matematikore, të ka rritur me dy shkallë në pikëzim. E kundërta, në qoftë se do të 

pranonim që pavarësisht se janë 50 çështje jashtë afatit ligjor, të gjitha këto çështje janë 

shtyrë për shkaqe të ligjshme të gjyqtarit, atëherë nuk ka sens që gjyqtari të vlerësohet për 

respektimin e afateve ligjore. 

 

{...}: Faleminderit!  

Jam e qartë! 

Nga këto 4 çështje, nga këto 10 çështje që janë jashtë afatit, pikërisht me të dhënat 

statistikore dalin brenda afatit. Njëra është po të numërohet. Dy të tjera janë... është lënë 

ditën e tërmetit. Ditën e tërmetit unë nuk do bëja seancë, pasi ka nxjerrë edhe KLGJ-ja që 

do bëhen çështjet e ngutshme, unë të nesërmen kam lënë seancë. 

 

Brunilda Kadi: {...} përsëri, i morëm të mirëqena kundërshtimet tuaja, i zbritëm 

këto çështje dhe ngelën 4. Përsëri sipas formulës, përsëri del ai... E kuptojmë shumë mirë 

njëri-tjetrin se në të njëjtin vend punojmë. I dimë të gjithë vështirësitë. Kur u bë 

Metodologjia, u bë sipas ligjit. Ligji e ka përcaktuar dhe ti si një nga kontribuueset e 

draftimit, e di shumë mirë këtë pjesë. Thjesht kjo është formula. Që mos t’i marrim kohë 

njëri-tjetrit, i marrim të mirëqena të gjitha kundërshtimet tuaja, përsëri numri del 4 dhe 4 

në 18 del përqindja e pikëzimit maksimal 9. Kjo ishte ideja. 

 

{...}: Ajo që doja të thosha unë përtej kësaj, është që në qoftë statistikat 

ndryshojnë dhe statistikat brenda 22%, jo 55.5%, futet analiza logjike dhe analiza logjike 

me të drejtë tha anëtarja tjetër e kolegjit, duhet bërë mbi 22.2 që janë statistikat, jo mbi 

55.5. 
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Brunilda Kadi: Jo, sepse edhe katër çështjet që të ngelen, as ti vetë nuk po i 

justifikon. Aty s’kemi çfarë interpretojmë më sepse as vetë nuk i kundërshton ato katër. 

Ajo katërshja të bën 22%. 

 

{...}: Aty në Metodologji e parashikon që duhet marrë parasysh...   

 

Brunilda Kadi:  I mora të gjitha {...}. Këtë katërshen, as vetë nuk po e 

kundërshton. 4 në 18 bëjnë 22%.  

A i pranoni edhe vetë që katër çështje dalin jashtë afatit në 18? 

 

{...}: Po, por kur është bërë analiza në raport me mua, të dhënat statistikore kanë 

dalë 10 (55.5%) dhe asaj statistike i është bërë ajo analizë që thotë anëtarja. 

 

Brunilda Kadi: Po dhe janë marrë parasysh edhe këto kundërshtimet tuaja, do 

merren ekstra edhe këto që thatë sot. Atëherë, ju pretendoni që të ulen edhe ato të katërta? 

 

{...}: Jo, jo, nuk po pretendoj. Thjesht dua të sqaroj këtë gjë, që nëse të dhënat 

statistikore (ashtu siç i kam analizuar unë), 4 çështje janë në afat, nuk janë 10. 

Domethënë në afat janë 6. Nga 10 jashtë afatit janë 4 dhe 6 janë në afat. Raporti 

statistikor nuk del 55.5 por del 22.2, i cili po ta marrësh si raport është 9 pikë dhe nuk 

duhet të marrë më shumë pikë. Tani dalim tek ajo pjesa tjetër e Metodologjisë, që në 

analizë të atyre që unë thashë, këto çështje janë komplekse, janë të kësaj natyre, duhet të 

ngrihet them unë nga 22% dhe pastaj duhet të shkoj në një pikëzim më të lartë. 

Megjithatë, në vlerësimin tuaj. 

 

Brunilda Kadi: Pa marrë në analizë këto të katërta? 

Të marrësh pjesën tjetër të përgjithshme? 

 

{...}: Ato janë në statistikë. 
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Ato nuk futen në analizë. Në analizë futen vetëm këto të katërta. Duke qenë se 

statistika bie si rendiment sipas asaj që them unë, rritet pikëzimi. Këtë po them. Kjo ishte 

logjika që ndoqa unë. 

 

Brunilda Kadi: E kuptova! 

Në rregull! 

 

Naureda Llagami: Ndonjë diskutim tjetër {...}? 

 

{...}: Më falni, se ju mora kohën. 

Jo, unë kaq kisha. Ju falënderoj! 

 

Naureda Llagami: Të falënderoj! 

Vazhdoni, për të lejuar Këshillin që të marrë vendimmarrjen. 

 

(Largohet nga salla e mbledhjes magjistratja znj. {...}.) 

 

Brunilda Kadi: Një pyetje për relatorin. 

Janë përfunduar 601 çështje gjithsej, të të gjitha llojeve? 

120 ishin me palë kundërshtare? 

 

Erjon Muharremaj: Po! 

 

Brunilda Kadi: Pjesa tjetër është goxha diferencë. Janë kërkesa, urdhra 

ekzekutimi? Çfarë janë? Ka shumë urdhra ekzekutimi? 

 

Erjon Muharremaj: 111 janë me palë kundërshtare. 

461 janë kërkesa. 
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Brunilda Kadi: Ky pretendimi që ngriti gjyqtarja, duke marrë parasysh ngarkesën, 

kompleksitetin...  

 

Brikena Ukperaj: Nuk mund të shkojmë në interpretim maksimal...  

 

Merr fjalën zoti Erjon Muharremaj 

 

Erjon Muharremaj: Tek “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, nga 

4 që ishte propozimi fillestar, propozoj që të vlerësohet me 6 pikë. I gjithë kriteri i dytë i 

“Aftësive organizative” shkon nga 88 që ishte propozimi fillestar, shkon në 90. Kjo 

ndryshon edhe nivelin e vlerësimit sepse shkon nga "Shumë mirë" në "Shkëlqyeshëm". 

Duke ndryshuar këtë, të katër kriteret bëhen "Shkëlqyeshëm"  

 

Naureda Llagami: Hedhim në votim propozimin e relatorit për Rendimentin nga 

4 në 6 pikë. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, nga 88 shkon në 90 "Shkëlqyeshëm". 

Gjithsej vlerësimi është "Shkëlqyeshëm" dhe është 385 pikë.  

Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 
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Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

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

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(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 28.06.2021) 

 

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

kërkesës për daljen në pension të parakohshëm të gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, z. {...}”, 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 11:10 

dhe mbaroi në orën 13:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

3. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shqyrtimin e kërkesës për daljen në pension të 

parakohshëm të gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

 

 

Naureda Llagami: Vijojmë mbledhjen. 

Kalojmë tek çështja lidhur me shqyrtimin e kërkesës për daljen në pension të 

parakohshëm të gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}. Për më shumë 

detaje fjalën po ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 07.06.2021, është depozituar një 

kërkesë nga gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, z. {...}, me anë të së cilës ai 

kërkon pension të parakohshëm, duke parashtruar moshën e tij, mbi 60 vjeç dhe 
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funksionin si gjyqtar. Mbi bazën e këtyre dy kritereve ai pretendon që të përfitojë 

pensionin e parakohshëm dhe për këtë shkak i është drejtuar KLGJ-së. 

Për të bërë një parantezë, zoti {...} është diplomuar Jurist në Universitetin e 

Tiranës në datën 07.07.1995. Me Vendimin nr. 7, datë 08.02.1996 të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë, është emëruar gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe më pas me 

Vendimin nr.{...}, datë 25.05.1999, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë është shkarkuar nga 

detyra për mos paraqitjen në provimin e kualifikimit personal pa arsye. Me Dekretin e 

datës 21.11.2016, z. {...} rikthehet në detyrën e gjyqtarit duke u emëruar si i tillë në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, detyrë që kryen edhe aktualisht. 

Nuk po relatoj të gjithë relacionin, pasi prej kohësh është vënë në dispozicion. Me 

pak fjalë mund t’ju them se kjo kërkesë është refuzuar për shkak sepse parimi i 

sigurimeve shoqërore ose skema e sigurimeve shoqërore mbështetet në parimet 

kontributive të anëtarëve që bëjnë pjesë në këtë skemë dhe në mënyrë të veçantë edhe në 

rastin konkret për pensionin e parakohshëm kërkohet e njëjta gjë. Pra ligji ka parashikuar 

kriterin e moshës 60 vjeç dhe të jetë në funksionin e magjistratit për 30 vjet, pra që 

nënkupton këtu një kontribut të vazhdueshëm për skemën e sigurimeve. 

Në suport të kësaj logjike, nga ana ime është sjellë jo vetëm një mendim i 

Gjykatës së të Drejtave të Njeriut në çështjen Belane Negi kundër Hungarisë (BÉLÁNÉ 

NAGY v. HUNGARY) të cilën jua kam parashtruar, por edhe një sërë produktesh të 

ngjashme të bërë për funksionarë të ndryshëm publikë, ku funksionon e njëjta gjë, e cila 

mbështetet tek kontributi i kandidatit të skemës së sigurimit në raport me atë që ai do të 

përfitojë më pas në pensionin e parakohshëm.  

Gjithashtu kam sjellë edhe zgjidhje apo skema të ngjashme në vendet evropiane, 

pra për Italinë kam marrë një shembull që kërkohet 60 vjeç me 36 vjet kontribute; Austria 

mosha 62 vjeç me 480 muaj kontribute; Polonia për gratë mosha 55 vjeç kur provojnë se 

kanë ushtruar funksionin 25 vjet, për burrat 60 vjeç me kontribut 30 vjet; Rumania 

gjyqtari mund të dalë në pension pasi ka ushtruar funksionin për 25 vjet. 

Gjithashtu ju kam sjellë edhe një e-mail (korrespondencë) me partnerët tanë 

(EURALIUS) që kanë ndihmuar në hartimin e këtij ligji, në mënyrë të posaçme të këtij 
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neni (neni 27), i cili ndan të njëjtin opinion, që kemi të bëjmë me parimin kontributiv të 

kandidatit në mënyrë që të përfitojë nga kjo skemë.  

Kështu që përfundimisht, nga ana ime por edhe e Komisionit është proceduar me 

refuzimin e kësaj kërkese duke përgatitur edhe projektvendimin përkatës i cili në 

përfundim do të ketë: mospranimin e kërkesës për dalje në pension të parakohshëm të 

gjyqtarit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë. 

3. Kundër këtij vendimi mund të ushtrohet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit Tiranë, brenda 15 ditëve nga dita e njoftimit. 

Gjithashtu, më lejoni t’ju theksoj që krahas kësaj kërkese, nga ana e gjyqtarit 

është paraqitur më pas më datën 14.07, një kërkesë për dorëheqje apo mbarimin e statusit 

nëpërmjet dorëheqjes, e cila është në trajtim e sipër dhe besoj që për punë ditësh apo 

orësh mund ta keni në dispozicion. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ka ndonjë diskutim nga kolegët? 

Po, zonja Kadi! 

 

Brunilda Kadi: Alban të lutem mund ta thuash edhe një herë fjalinë e fundit, se 

nuk e kapa mirë? 

 

Alban Toro: Relatimin që trajton kërkesën e dytë të zotit {...}, datë 14.06.2021 

me anë të së cilës ai kërkon mbarimin e statusit për efekt të dorëheqjen, duke e bazuar në 

nenin 65/1 të ligjit 96/2016. 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit!  

Atëherë, nisur nga fakti që sapo u relatua, nisur edhe nga qëndrimi që unë kam 

mbajtur gjithmonë në lidhje me institutin e dorëheqjes së magjistratit, vlerësoj se kërkesa 

e tij e mëpasshme, mbas kërkesës për pension të parakohshëm, për t’u dorëhequr nga 
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statusi i magjistratit, prevalon mbi gjithçka. Në lidhje me kërkesën e gjyqtarit për pension 

të parakohshëm, vlerësoj se duhet të kemi mbyllje të procesit administrativ për këtë 

kërkesë dhe të deklarojmë mbarimin e statusit për shkak të dorëheqjes në datën që 

parashikon ligji dhe konkretisht ditën e fundit të muajit pasardhës që i bie 31 korrik 2021. 

Këtë propozim kam. Pavarësisht se, ndoshta si rezultat edhe ajo që propozoi zoti Toro, 

mund të çojë në eventualitetin e rrëzimit të kërkesës për pension të parakohshëm dhe 

vijimin e shqyrtimit të kërkesës për dorëheqje, mund të sjellë në fund të ditës të njëjtin 

rezultat, për shkak të interpretimit që i bëj unë ligjit, mendoj që sot Këshilli duhet të 

vendosë në këtë formë, pra pushimin e procesit administrativ për kërkesën për pension të 

parakohshëm dhe deklarimin e mbarimit të statusit për shkak të dorëheqjes. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Ndonjë diskutim? 

 

(Nuk dëgjohet fjala e zotit Toska.) 

 

Brunilda Kadi: Siç jam shprehur në lidhje me dorëheqjen, mendoj që ky veprim 

mbulon çdo veprim tjetër. Në momentin që gjyqtari paraqet kërkesën për dorëheqje, sipas 

nenit 65 të ligjit për Statusin, atij i mbaron statusi ditën e fundit të muajit pasardhës dhe 

vendimi i Këshillit nuk ka asnjë lloj pasoje juridike, është thjesht deklarativ, që e detyron 

ligji që brenda dy javëve nga kërkesa të paraqitet. Pra, nga ky moment që gjyqtari sjell 

kërkesën, shpreh vullnetin e tij për të mos qenë më magjistrat, çdo kërkesë tjetër që ka 

bërë nuk ka asnjë lloj efekti juridik dhe kjo ishte arsyeja që kërkesa për pension të 

parakohshëm bëhet pa sens tani. Mendoj që ky është edhe vlerësimi i gjyqtarit. Pra ai nuk 

kërkon më asnjë përfitim nga statusi i magjistratit, sikundër është pensioni i 

parakohshëm, por kërkon që ky status t’i mbarojë me dorëheqje.  

 

Ilir Toska: Fakti që mbaron statusi i magjistratit ... (nuk dëgjohet fjala e zotit 

Toska). 
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 Brunilda Kadi: Unë besoj që po. 

 

Ilir Toska: A mendoni që mbarimi i pensionit të parakohshëm është një nga 

mënyrat e të mbaruarit të statusit? 

 

Brunilda Kadi: Po është një nga mënyrat e mbarimit të statusit por është i lidhur 

me statusin. Është e drejtë që lidhet me faktin që ti kur e kërkon atë, ke status. Por në 

momentin që bën kërkesë që nuk do të jesh më magjistrat, do të thotë që ti nuk kërkon të 

gëzosh më asnjë privilegj/të drejtë nga statusi. 

 

Ilir Toska: Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Ndonjë diskutim tjetër? 

Nëse jo, atëherë kalojmë fillimisht propozimin e bërë nga zonja Kadi. 

 

Brunilda Kadi: Më fal, mund të ndërhyj për procedurë? 

Nëse është e nevojshme, ne mund të mos marrim vendimin sot nëse relatori ka 

nevojë të bëjë edhe relacionin e dorëheqjes, për t’u bërë gati edhe projektvendimi tjetër 

që propozoj. 

 

Alban Toro: Nuk i shikoj të lidhura njëra me tjetrën. 

Fakti që e bëra të ditur, tregon që jam për t’u shprehur për këtë pastaj... 

Ndaj opinionin që në qoftë se biem dakord dhe i mbaron statusi me pension të 

parakohshëm, nuk ka arsye pastaj të shprehemi për dorëheqjen. Nëse s’i mbaron pastaj, 

hajde të shprehemi për dorëheqjen. 

 

Brunilda Kadi: Pensionin e parakohshëm i mbaron nëse ti e pranon. 

Pasoja është diçka tjetër. Rëndësi ka thelbi i institutit.  

Unë e kuptoj kështu që, nuk mund të vijojmë më me këtë kërkesë. Megjithatë, 

thjesht ndërhyra për pjesën procedurale. Nëse ka nevojë që të bëhet relacion, mund ta 
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shtyjmë. Le të diskutojmë dhe shumica pastaj, nëse shkojmë me variantin që propozova 

unë, mund të mos marrim vendimin sot dhe e shtyjmë për t’u bërë relacioni i dorëheqjes 

dhe projektvendimi për të dyja. 

Unë mendoj që në fillim ndoshta duhet të diskutojmë në thelb atë çfarë propozova 

unë dhe nëse shumica shkon me këtë ide, mund të shtyjmë seancën për të përgatitur 

relacionin dhe për t’u bërë projektvendimi. Nëse shumica është kundër idesë që them 

unë, vijojmë me propozimin e relatorit. 

 

Ilir Toska: Komisioni ka konsideruar që sipas rendit kronologjik të paraqitjes së 

kërkesave, t’i përcjellë Këshillit të dy propozimet që ka për kërkesat. Fillimisht është për 

kërkesën për pension të parakohshëm, ndërsa kjo është një mënyrë e mbarimit të statusit. 

Ka indikacion edhe tek kërkesa e dytë. Nëse pranohet kërkesa për pension të 

parakohshëm dhe përfundon statusi i magjistratit për z. {...}, atëherë kërkesa e dytë 

mbetet pa objekt. Në të kundërt, nëse nuk pranohet, atëherë ka bazë të shqyrtojmë edhe 

kërkesën e dytë për pension të parakohshëm.  

Kam pak ngërç të kuptoj se si ne do duhet të marrim një vendim për të dy 

kërkesat, sa kohë ato janë dy kërkesa krejt të ndryshme për nga objekti dhe do duhet t’i 

bashkojmë të dy. Mbase Këshilli konsideron t’i bashkojë (këtë nuk e di), por do duhet të 

marrim dy vendime për dy kërkesa në një vendim të vetëm. Kjo është një çështje që 

proceduralisht është pak e vështirë ta bëjmë, sipas meje. Faleminderit!  

 

Brunilda Kadi: Nga ana procedurale, për të zgjidhur këtë ngërçin që thotë Iliri, 

mund të procedohet kështu: Ne përmbushim detyrimin për dorëheqje, pra bëjmë 

deklarimin e mbarimit të statusit dhe më pas pushojmë çështjen tjetër dhe aty arsyetojmë 

pse ndodh kjo.  

Por thjesht një argument më shumë për atë që propozova unë: Nëse Këshilli 

vendos që i tanon pension i parakohshëm, a nuk deformojmë ne vullnetin e magjistratit? 

Ai do shkojë si magjistrat me pension të parakohshëm apo do dorëhiqet sepse ai ka 

shprehur dëshirën të dorëhiqet. Janë dy gjëra të ndryshme. Pavarësisht se të dyja çojnë në 

mbarim statusi, janë dy mënyra të ndryshme.  
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Dorëheqja është vendim i mëpasshëm, që do të thotë që ai e ka parasysh çfarë 

kërkese ka bërë. 

 

Marçela Shehu: Nuk është tërhequr nga e para. 

 

Brunilda Kadi: Unë juridikisht e interpretoj që është tërhequr sepse dorëheqja për 

mua mbulon gjithçka, siç mbaj qëndrimin edhe në rastet e tjera, siç kam mbajtur 

qëndrimin edhe tek zoti {...} kur bëri dorëheqjen nga dorëheqja. Për mua nuk mund të 

bësh dorëheqje nga dorëheqja dhe km votuar kundër atëherë. 

 

Naureda Llagami: Po, zoti Hallunaj! 

 

Dritan Hallunaj: Sot kemi një kërkesë për dalje në pension të parakohshëm. Të 

shprehemi për këtë. Pastaj, nuk kemi pse e ndërlikojmë kaq shumë gjërat se me këtë që 

ka dashur të thotë autori (që është gjyqtar), e ka menduar kështu. Për mendimin tim ne 

mund të shprehemi për këtë kërkesë. Pastaj kur të kemi materialet për kërkesën tjetër gati, 

do shprehemi edhe për kërkesën tjetër. Faleminderit!  

 

Brunilda Kadi: Mundem? 

Ideja nuk është për të komplikuar dhe thjeshtuar gjërat. Puna është si e kuptojmë 

ligjin gjithsecili. Fakti që ndërhyra dhe fola, mendoj që nuk ka sens dhe dhashë edhe 

argumentet e mia juridike. Nuk ishte për të bërë komplekse çështjen apo për ta bërë të 

thjeshtë. Thjesht mendoj që kur gjyqtari bën kërkesë për dorëheqje, nuk ka kuptim të 

vazhdohet me kërkesat e tjera sepse për mua është “nonsens” juridik, siç e interpretoj unë 

ligjin. 

 

Dritan Hallunaj: Ta thërrasim gjyqtarin dhe ta pyesim cila është kërkesa që ka 

më preferencë. 
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Brunilda Kadi: Tani, edhe kjo mund të jetë një zgjidhje. Por unë mendoj që 

kërkesa e tij për dorëheqje e ka dhënë pasojën juridike, sipas asaj që e interpretoj unë. 

Secili nga ne ka interpretimin e vet.  

 

Dritan Hallunaj: Mbase gjyqtari heq dorë nga kërkesa për dorëheqje. 

 

Brunilda Kadi: Për mua jo, s’heq dot. 

 

Dritan Hallunaj: Atëherë, propozoj të vazhdojmë me rendin e ditës dhe 

materialet që do kemi gati për pikët e tjera ne i kemi pasur gjithmonë kur... përplaseshim 

që duhet t’i kemi një javë përpara. Unë s’jam i përgatitur për pjesën e dorëheqjes. 

 

Naureda Llagami: S’e kemi materialin, e tha Albani. 

 

Dritan Hallunaj: Kështu që, vazhdojmë me rendin e ditës. Shprehemi për këtë 

dhe pastaj mund të shprehemi prapë. 

 

Brunilda Kadi: Duhet të shprehemi në themel. Në qoftë se shumica është kundër 

asaj që propozoj unë, mund të vijojmë me këtë që thoni ju. Jo me rendin e ditës. Ajo 

pjesë e rendit të ditës është. 

 

Naureda Llagami: Diskutim tjetër? 

 

Maksim Qoku: Diskutim tjetër vetëm po e bëmë teori. 

Institutet e së drejtës nuk mund të përthithin njëri-tjetrin. Mund të jenë identik, 

por asnjëherë të ngjashëm. Neni 27 parashikon institutin e pensionit të parakohshëm që 

nuk mund të jetë kurrë një institut që është dorëheqja. Je i detyruar t’i relatosh të ndarë. 

S’është i njëjti. S’mund t’i përthithim bashkë. 

 

Brunilda Kadi: S’thashë t’i përthithësh. 
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Maksim Qoku: Nëse duhet hequr dorë nga njëra për t’i bërë të dyja bashkë sepse 

njëra ndikon mbi tjetrin. 

...Pozita juridike dhe zotësia juridike sjellin pasoja identike, por janë institute të 

ndryshme. 

 

Brunilda Kadi: Atëherë, unë mendoj le të hidhet propozimi i Albanit në votim 

dhe ajo e thjeshton pastaj situatën. 

 

Naureda Llagami: Hedhim në votim propozimin e sjellë nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës.  

Maksim Qoku: Kundër. 

Brunilda Kadi: Kundër për procedurën dhe për arsyen që sapo shpjegova. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Mospranimin e kërkesës për dalje në pension të 

parakohshëm të gjyqtarit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z. {...} dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë. 

3. Kundër këtij vendimi mund të ushtrohet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit Tiranë, brenda 15 ditëve nga dita e njoftimit. 

   Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 
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* Çështjet në vijim janë çështje të cilat do të zhvillohen vetëm në prezencë të 

anëtarëve. 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


