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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për ‘Vlerësimin etik dhe 

profesional të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 12:15. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Dritan 

Hallunaj dhe zoti Klodian Kurushi, të cilët, për shkaqe të arsyeshme, janë në pamundësi 

për të qenë në këtë mbledhje. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.04.2022  

2 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit për ‘Vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, 

për vitin 2019”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 14 prill. 

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës ishin parashikuar tre çështje, vlerësimet etike 

dhe profesionale për dy gjyqtarë, për zotin {...} dhe {...}; miratimi i procesverbaleve të 

mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor; ndërkohë që për shkak të një urgjence, 

nga ana e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës na është përcjellë edhe një çështje tjetër 

që ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve lidhur me gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

veçanta në ato gjykata që kanë nevojë. 

 Jemi dakord me rendin e ditës? 

 Ose nëse s’kemi diskutime, kalojmë? 

 (Anëtarët e Këshillit nuk kanë diskutime.) 

 Kalojmë në çështjen e parë që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për 

vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, për vitin 2019. Relatore e kësaj çështjeje 

është zonja Brikena Ukperaj. 

 Përpara se t’i jap fjalën zonjës Ukperaj, të pranishëm janë të gjithë anëtarët e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, përveç zotit Dritan Hallunaj dhe zotit Klodian Kurushi, të 

cilët, për shkaqe të arsyeshme, janë në pamundësi për të qenë në këtë mbledhje. 
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 Kështu që, pa humbur kohë fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Gjyqtari {...} është një nga kandidatët që ka aplikuar për ngritje në detyrë në 

Gjykatën e Lartë dhe për këtë qëllim, nga ana e Komisionit, kanë filluar dy procedurat e 

vlerësimit: procedura e gradimit, e cila është në përfundim dhe procedura e vlerësimit 

etik dhe profesional e përshpejtuar e detyruar që i përket vitit kalendarik 2019, për të cilin 

sot i propozohet mbledhjes plenare miratimi i këtij projektraporti vlerësimi. 

 Relator në këtë procedurë vlerësimi ka qenë fillimisht zonja Kadi dhe për shkak të 

mbarimit të mandatit të saj si anëtare e Këshillit është bërë zëvendësimi i relatorit me një 

anëtar tjetër, ku jam caktuar unë si relatore e kësaj procedure vlerësimi. 

 Lidhur me projektraportin e vlerësimit, pjesë integrale e tij është edhe raporti 

analitik ku përshkruhen në mënyrë të detajuar të gjitha të dhënat e burimeve të vlerësimit 

sipas përcaktimit të ligjit për statusin dhe njëkohësisht, bëhet edhe një analizë analitike e 

të dhënave statistikore të ngarkesës së gjyqtarit për vitin kalendarik 2019, prandaj raporti 

analitik i vlerësimit, duke qenë se është shumë i detajuar, nuk përsëritet në 

projektraportin e vlerësimit, por thjesht ky projektraport mbështetet në vlerësime të secilit 

kriter dhe tregues, dhe në propozimin përkatës lidhur me shkallën e aftësisë së gjyqtarit.  

 Në pjesën e parë të këtij projektraporti vlerësimi shpjegohet në mënyrë të detajuar 

procedura dhe të gjitha hapat procedurale që janë ndjekur nga ana e relatorit për krijimin 

e dosjes së vlerësimit deri në momentin e përgatitjes së raportit analitik dhe veç kësaj 

procedure, dua të shtoj se gjyqtari është njoftuar lidhur me procedurën, me aktet e dosjes 

së vlerësimit, me proejktraportin e vlerësimit, me raportin analitik; nuk ka shfaqur 

kundërshtime për asnjë nga propozimet e këtij projektraporti vlerësimi; është shprehur 

dakord. Nuk ka kërkuar që të paraqesë prova të reja dhe njëkohësisht nuk ka kërkuar që 

të dëgjohet në seancë dëgjimore. 

 Në vijim po vazhdoj me propozimet për secilin nga katër kriteret e vlerësimit të 

gjyqtarit, duke filluar me “Aftësitë profesionale”, “Njohuritë ligjore” të gjyqtarit. 

 Nga analiza e të gjithë burimeve të vlerësimit, në cilësinë e relatores kam arritur 

në konkluzionin se referuar këtyre të dhënave, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të 

mira për identifikimin dhe analizën e qartë dhe të plotë të fakteve të çështjes, 

identifikimit të normës/normave konkrete procedurale dhe/ose materiale që gjejnë 
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zbatim, duke evidentuar, në rastet kur ka qenë e nevojshme, edhe konfliktin në dukje të 

normave, kryesisht në lidhje me normat e ligjit penal material. Rrallë ndodh që në 

vendimet gjyqësore burim vlerësimi të gjejmë analizë të konfliktit të normave. Në këtë 

rast ka qenë i specifikuar një rast i cili përshkruhet në projektraport dhe ku rezulton edhe 

shkalla e aftësisë “shumë e lartë” e gjyqtarit lidhur me interpretimin e tyre. 

 Elementët që spikasin në vendimet gjyqësore të analizuara, lidhur me këtë 

indikator, është se nxjerrja e faktit juridik bëhet në mënyrë të pavarur nga ajo çka kanë 

pretenduar palët në pretendimet e tyre, dhe në mënyrë të pavarur nga ajo çka ka pranuar 

gjykata e shkallës së parë në vendimin objekt ankimi, duke i kushtuar rëndësi të posaçme 

analizës së plotë, të gjithanshme dhe konkrete të provave të administruara dhe fakteve 

konkrete që rezultojnë prej tyre. Për këtë arsye, për këtë kriter është propozuar niveli i 

vlerësimit “shumë i lartë” me 25 pikë. 

 Për sa i përket “Aftësisë së gjyqtarit për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e 

çështjes”, ku analizohen disa komponentë, siç janë: Aftësia lidhur me interpretimin e 

ligjit material dhe procedural të zbatueshëm; Aftësia lidhur me përdorimin e 

jurisprudencës relevante apo të parimeve të përgjithshme të së drejtës. 

 Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka 

aftësi shumë të mira në drejtim të interpretimit të ligjit procedural dhe material, në 

shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen dhe, kur është e nevojshme, në 

mbështetje të arsyetimit të vendimeve, identifikon dhe zbaton praktikën relevante 

gjyqësore, referon dhe zbaton parimet e përgjithshme të së drejtës dhe standardet e 

parimit të procesit të rregullt ligjor. Në mbështetje të analizës juridike të çështjes, gjyqtari 

referon edhe në qëndrime të doktrinës lidhur me koncepte të caktuara juridike (të cilat 

janë të përshkruara më në mënyrë analitike në raport), duke i dhënë vlerë të shtuar dhe 

duke qartësuar kuptimin e ligjit të zbatueshëm. 

 Në 8 vendimet burim vlerësimi, identifikimi i normës, qoftë procedural apo 

materiale, civile apo penale, si ligj i zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes, bëhet në shërbim 

të analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimi për të mbështetur në mënyrë logjike 

konkluzionin e arritur nga gjyqtari lidhur me zbatimin e saj. Normat ligjore citohen duke 

u shoqëruar përgjithësisht me interpretimin e tyre dhe aplikimin mbi faktet e çështje. Në 

çdo rast referimi i dispozitave integrohet me një fakt të caktuar apo me konkluzionin e 

arritur në shërbim të të cilit ato citohen. Në këtë kontekst, konstatohet se gjyqtari 
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kryesisht përdor interpretimin ligjor të normës konkrete (ratio legis – për të cilën ajo 

është krijuar) dhe duke e aplikuar mbi faktin juridik të nxjerrë nga analiza e provave, 

arrin në konkluzionin në lidhje me bazueshmërinë ose jo të shkaqeve të ankimit. Po ashtu 

në një rast evidentohet interpretimi i normave juridike në këndvështrimin sistematik dhe 

krahasues të tyre (siç janë dispozitat e Kodit Civil), apo në këndvështrimin historik 

(lidhur me ndryshimet e ligjeve) në raport me konceptin e zbatimit në kohë të ligjit, në 

funksion të përcaktimit të qëllimit të ligjit të zbatueshëm. 

 Për këtë arsye, lidhur me këtë kriter, me këtë tregues të kriterit të parë, propozohet 

vlerësimi me 25 pikë, aftësia e gjyqtarit “shumë e lartë”. 

 Lidhur me aspektin e “Arsyetimit ligjor”, “Qartësia, konciziteti dhe 

kuptueshmëria e vendimit”, në tërësi referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, 

evidentohet se gjyqtari ka aftësi shumë të lartë të arsyetimit ligjor, në drejtim të qartësisë, 

koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit. Gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit 

dhe shprehjes së mendimit, mundësojnë lexim të organizuar që ofron kalime nga njëra 

pjesë e vendimit tek tjetra, në mënyrë logjike. Pjesët e vendimit përgjithësisht fillojnë me 

një fjali tematike, e cila shpreh idenë kryesore të mendimit të asaj njësie ose konkluzionin 

mbi të cilin shtjellohen argumentet mbështetëse. Kjo mënyrë e të shkruarit i shërben jo 

vetëm qartësisë dhe kuptueshmërisë së vendimit, pa përsëritje dhe rikthim në çështje të 

analizuara më parë, por dëshmon qëndrueshmëri dhe rrjedhshmëri të paraqitjes së 

argumenteve. Mënyra e shprehjes së mendimit juridik nga ana e gjyqtarit zhvillohet 

nëpërmjet një balancimi të të shkruarit në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë me ndërthurjen 

e argumenteve ligjore të cilat zhvillohen në mënyrë logjike dhe të lidhura me njëra 

tjetrën. Për këtë arsye, propozohet për këtë tregues, shkalla e aftësisë “shumë e lartë” dhe 

niveli i pikëzimit 5 pikë. 

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

vendimit”, si konkluzion, referuar burimeve të vlerësimit (që janë vendimet gjyqësore), 

evidentohet se gjyqtari ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme 

dhe të mirëorganizuar të vendimit, duke ndjekur rregullat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor. 

Gjyqtari përdor një metodologji të unifikuar në strukturimin e vendimit edhe pse në 

aspektin vizual jo gjithmonë është e dallueshme, në aspektin e të lexuarit metodologji i 

jep rrjedhë logjike analizës dhe argumentimit. Për këtë arsye propozohet shkalla e 

aftësisë “shumë e lartë”, me 10 pikë. 
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Për sa i përket treguesit të fundit “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, në 

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

rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të lartë në treguesin “Cilësia e analizës dhe 

argumentit logjik”. Ai analizon në mënyrë të plotë dhe të qartë faktet e çështjesh, për të 

vijuar me analizën e koncepteve ligjore që i shërbejnë zgjidhjes së çështjes, mbi bazën e 

një zhvillimi dhe argumentimi logjik mbi mënyrën e aplikimit të ligjit mbi rastin në 

shqyrtim. Gjyqtari  e zhvillon argumentimin e tij duke ndjekur logjikën e zhvillimit e 

marrëdhënies shkak-pasojë si dhe duke u kujdesur për të marrë në analizë dhe për t’i 

dhënë përgjigje të argumentuar të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve 

ndërgjyqëse, duke përmbushur të standardin e  procesit të rregullt ligjor. Për këtë arsye, 

propozohet shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi me 25 pikë. 

Përfundimisht, për kriterin e parë të “Aftësive profesionale”, niveli i vlerësimit të 

propozuar është “Shkëlqyeshëm”, me 100 pikë. 

Për sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtarit”, “Respektimit të afateve 

ligjore”, nga analiza matematikore e të gjitha të dhënave rezulton se nga 183 çështje 

gjithsej të cilat kanë të parashikuar afat ligjor për shqyrtimin e tyre, gjyqtari ka 

përfunduar jashtë afatit ligjor 33 çështje ose 18 % të çështjeve që parashikojnë afat ligjor 

për përfundimin e tyre, përqindje e cila sipas një analize matematikore përkon me 

pikëzimin në Metodologji me 12 pikë. 

Nga ana tjetër, gjyqtari dhe kryetari i gjykatës në Formularin e Integruar të 

Vlerësimit kanë theksuar se pavarësisht objektivit parësor për gjykimin e çështjeve 

brenda afateve ligjore, për vitin 2019 ka përballuar një ngarkesë tepër të lartë çështjesh, 

evidentuar kjo edhe me numrin e lartë të vendimeve të dhëna për këtë vit, shoqëruar kjo 

me një mungesë të numrit të gjyqtarëve. Kryetarja e gjykatës thekson ndër të tjera edhe 

faktin gjyqtari është dalluar për shpejtësinë e vendimmarrjes pavarësisht se pjesa më e 

madhe e çështjeve i është caktuar me short pas largimit të gjyqtarëve të tjerë, çka ka 

ndikuar në afatin e gjykimit të çështjeve në tërësi. 

 Përfundimisht, nga analiza e të dhënave statistikore, në rastin e vlerësimit etik dhe 

profesional, kjo analizë nuk i nënshtrohet vetëm vlerësimit ose analizës matematikore, 

por ajo është një analizë logjike e të gjitha të dhënave burimore. Në rastin konkret, në 

përcaktimin e nivelit të pikëzimit, në cilësinë e relatores kam konsideruar: i) ngarkesën e 

lartë të gjyqtarit si relator dhe anëtar (ka gjykuar 429 çështje si relator dhe 932 çështje si 
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anëtar); ii) mendimin e kryetarit dhe vetëvlerësimin e gjyqtarit lidhur me shkaqet 

objektive që kanë ndikuar në kohëzgjatjen e gjykimeve; iii) numrin e lartë të çështjeve 

me afat ligjor ku gjyqtari ka qenë relator, pasi rezulton se ka përfunduar 183 çështje me 

afat ligjor, të cilat përbëjnë 35 % të çështjeve të shqyrtuara për vitin 2019; dhe kam 

konkluduar se gjyqtari në këtë rast duhet të pikëzohet me një nivel më të lartë pikëzimi 

sesa ai që rezulton nga analiza e të dhënave statistikore, pra duke e ngritur me një shkallë 

në pikëzim, nga 12 pikë në 15 pikë. 

 Për sa i përket treguesit të “Plotësimit të standardeve minimale kohore”, nga 

analiza e të gjitha të dhënave, duke marrë parasysh që për sa i përket standardit minimal 

kohor, koha e llogaritur është nga momenti i nxjerrjes së çështjes për gjykim dhe jo nga 

momenti i regjistrimit të çështjes në gjykatën e apelit (ku gjyqtarët e gjykatës së apelit 

gjykojnë mbi bazën e një kalendari gjykimi), referuar llogaritjes rezulton se kanë qenë 

vetëm 22 çështje të cilat kanë qenë tej standardit kohor të përcaktuar, duke përjashtuar 

çështjet me afat ligjor, ngarkesë çështjesh e cila rezulton që të përkthehet në një 6% të 

çështjeve në tejkalim të standardit minimal kohor. 

 Në tërësi, për pikëzimin e këtij treguesi, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë 

nga burimet e vlerësimit dhe analizës lidhur me afatin e gjykimit të çështjeve për të cilat 

zbatohet standardi minimal kohor në gjykatën e apelit, raportit të këtyre çështjeve me 

numrin total të çështjeve që rezulton në masën 6 %, pavarësisht ngarkesës në punë, 

rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për përfundimin e gjykimit të çështjeve 

brenda afateve të shkurtra dhe në 94 % të tyre duke respektuar standardin minimal kohor. 

Për këtë arsye pikëzimi propozohet të jetë me 5 pikë. 

Për sa i përket treguesit të “Kohës mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, në 

tërësi, duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga analiza e integruar e burimeve të 

vlerësimit (sipas asaj që përcaktohet në Raportin Analitik), si dhe krahasimit të kohës 

mesatare që i dedikohet çdo çështjeje për të gjitha kategoritë, me standardin minimal 

kohor në fuqi për kategori çështjesh, rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo 

çështjeje është më e shkurtër se ky afat për të gjitha kategoritë e çështjeve. Pavarësisht 

volumit të çështjeve, specifikave të gjykimit në apel në lidhje me organizimin e punës për 

shkak se gjykimi zhvillohet me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë, rezulton se 

gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për zhvillimin e gjykimit brenda afateve të shkurtra, 

duke treguar shkallë të lartë aftësie. Për këtë arsye propozohet pikëzimi me 5 pikë. 
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Për sa i përket “Rendimentit të përfundimit të çështjeve”, nga Raporti Analitik 

rezulton se rendimenti i përfundimit të çështjeve, i matur si raport midis numrit të 

çështjeve të përfunduara si relator (429), me numrin e çështjeve të caktuara brenda vitit 

2019 (522), është në masën 83 % (afërsisht 82.5 %).   

 Në formularin e integruar të vlerësimit, gjyqtari dhe kryetari i gjykatës kanë 

parashtruar se gjyqtari ka nivel të lartë të rendimentit, duke ndjekur një planifikim 

optimal të çështjeve që i janë caktuar për gjykim, si dhe duke përballuar një ngarkesë 

tepër të lartë, pavarësisht numrit të reduktuar të gjyqtarëve dhe ngarkesës së lartë të 

çështjeve. 

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit përqindja e mësipërme pikëzohet me 4 pikë. 

Referuar përsëri të njëjtit akt nënligjor, pikëzimi për këtë tregues bëhet duke vlerësuar të 

dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit në tërësinë e tyre, duke shmangur çështje 

që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Mbi këtë bazë, vlerësuesi mund të përcaktojë një 

shkallë shumë më të lartë pikëzimi duke marrë parasysh tregues të tjerë që lidhen me 

produktivitetin e gjyqtarit, siç është në rastin konkret, treguesi sasior i punës së tij. Kjo e 

fundit merret në konsideratë vetëm në rast se gjyqtari ka gjykuar brenda të njëjtit vit 

kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës, i përcaktuar në rastin 

konkret 175 çështje. Gjyqtari rezulton se, gjatë vitit 2019 ka përfunduar në total 429 

çështje si relator, nga të cilat rreth 323 çështje kanë qenë me palë kundërshtare, duke 

tejkaluar me 145 % treguesit sasior për numrin total të çështjeve, dhe me 84 % treguesin 

sasior vetëm për çështjet me palë kundërshtare. 

Duke iu referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësuar në 

tërësinë e tyre, si dhe të dhënave statistikore nga të cilat rezulton se gjyqtari ka gjykuar 

429 çështje si relator, pra duke tejkaluar standardin sasior në fuqi sipas kritereve matëse 

që ne zbatojmë, si dhe ngarkesën e tij si anëtar (ka përfunduar 932 çështje), vlerësoj se 

rendimenti i përfundimit të çështjeve, pavarësisht se rezulton të jetë 83 %, duhet të 

pikëzohet me 10 pikë referuar Metodologjisë së Pikëzimit, pasi shkaqet që kanë ndikuar 

në rendimentin e gjyqtarit lidhen me ngarkesën e punës gjatë vitit të vlerësimit. Për këtë 

arsye, për këtë kriter, pikëzimi është me 10 pikë.  

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

rezulton më i gjatë se afati procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve. 

 Vetë gjyqtari, në Formularin e Integruar të Vlerësimit e ka vlerësuar veten në 
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nivelin “mbi mesatar”, duke argumentuar se është përpjekur të respektojë afatet 

procedurale të arsyetimit në shumicën e vendimeve. Sipas gjyqtarit, pamundësia për të 

arsyetuar në kohë një pjesë të tyre, vjen si pasojë e natyrës komplekse të 

mosmarrëveshjes, shkaqeve të ngritura në ankim, e cila ka diktuar nevojën për një 

arsyetim me të detajuar, duke ndikuar kështu në afatin e arsyetimit. Po ashtu thekson që 

në vlerësimin e këtij treguesi duhet të konsiderohet ngarkesa tepër e lartë, kohëzgjatja e 

gjykimeve gjatë ditës së punës, e cila ka pamundësuar arsyetimin e të gjitha vendimeve 

brenda afateve procedurale. Po ashtu gjyqtari parashtron se afati i pasqyruar në të dhënat 

statistikore jo gjithnjë përkon me afatin e arsyetimit pasi në disa raste vonesat ne 

dorëzimin e vendimeve kanë ardhur për shkaqe organizative (dy gjyqtarë asistoheshin 

nga një sekretare gjyqësore). Po ashtu gjyqtari parashtron se gjatë vitit 2019 ka qenë i 

angazhuar si ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës, dhe po ashtu ka pasur një periudhë 

të vështirë familjare çka ka ndikuar në këtë tregues të punës së tij. Kryetarja e gjykatës e 

ka vlerësuar aftësinë e gjyqtarit për këtë tregues në të njëjtin nivel me gjyqtarin duke 

konfirmuar të gjitha shkaqet e bëra prezent prej tij.  

 Sipas Metodologjisë, për të pikëzuar këtë tregues, analiza e të dhënave statistikore 

bazohet në kompleksitetin e çështjeve, volumin, 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, duke zbatuar në koeficient jo më shumë se 20 %. 

 Për sa më sipër, vlerësoj se koha mesatare e arsyetimit të vendimit gjyqësor, 

pavarësisht se rezulton më e gjatë se afati procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve 

dhe përkon me 3 pikë sipas Metodologjisë, duhet të pikëzohet me një nivel më të lartë 

pikëzimi dhe konkretisht me 6 pikë, duke konsideruar si faktor që ka ndikuar në këtë 

tregues, ngarkesën tepër të lartë në punë të gjyqtarit, pasi rezulton se ka përfunduar gjatë 

vitit 429 çështje ne cilësinë e relatorit dhe 932 çështje në cilësinë e anëtarit. Gjithsesi, 

sipas Metodologjisë nuk mund të shkojë në një pikëzim maksimal ose në një rritje të 

nivelit me dy nivele vlerësimi. Prandaj për këtë tregues propozohet pikëzimi me 6 pikë. 

 Për sa i përket “Aftësisë për të të kryer procedurat gjyqësore”, në tërësi, nga 

analiza e burimeve të vlerësimit, numri mesatar i seancave ka rezultuar 1.6 seanca dhe në 

tërësi konstatohet se gjyqtari ka marrë të gjitha masat për shmangien e seancave 

gjyqësore joproduktive dhe ky vlerësim bazohet edhe në faktin që standardi minimal në 

fakt i gjykimit të të gjitha çështjeve është respektuar. 
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 Prandaj, referuar këtij treguesi, kam propozuar pikëzimin me 15 pikë pasi 

rezulton se numri i seancave është nën 3 seanca (1.6 seanca) dhe në çdo rast gjyqtari ka 

marrë masat e nevojshme për shmangien e seancave joproduktive, planifikimin dhe 

zhvillimin e seancave në kohë dhe me efektivitet.     

 Për sa i përket “Kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin 

e procesit gjyqësor”, rezulton se përgjithësisht në çështjet e përzgjedhura me short, ai i ka 

vënë në lëvizje dosjet në kohë dhe në përputhje me kërkesat dhe afatet ligjore duke 

caktuar seancën dhe duke kryer njoftimet përkatëse për palët. Rezulton se të gjitha 

veprimet procedurale gjatë shqyrtimit gjyqësor janë të dokumentuara. Këtu dua të theksoj 

që nuk ka nëpër dosje një vendim të gjyqtarit, vendim të shkruar, të arsyetuar për 

caktimin e seancës. Përcaktimi është bërë nëpërmjet afishimit të shpalljeve. Në fakt kjo 

është një praktikë që ndiqet në të gjitha gjykatat e apelit. 

 Drejtimi i procesit gjyqësor ka qenë i rregullt sipas kërkesave procedurale të 

parashikuara në ligji për gjykimin në apel (neni 464 i K.Pr.Civile dhe neni 426/a i 

K.Pr.Penale) kur është gjykuar si shkallë e dytë mbi bazë ankimi. Gjatë zhvillimit të 

gjykimit, gjyqtari tregon kujdes të posaçëm për verifikimin e paraqitjes së palëve, 

mbrojtësve, relatimin e akteve të njoftimit, shkaqeve të mosparaqitjes së palëve ose 

pjesëmarrësve, marrjen e mendimit të palëve në çdo rast lidhur me ecurinë e gjykimit, 

zhvillimin e gjykimit në mungesë, etj.  

 Përgjithësisht seancat kanë filluar në kohë dhe në ato seanca në të cilat procesi ka 

filluar me vonesë, nga ana e gjyqtarit përgjithësisht është relatuar shkaku (në ndonjë rast 

edhe nuk është relatuar por këto raste janë shumë të pakta). Evidentohet se seancat 

gjyqësore janë dokumentuar nëpërmjet regjistrimit audio, si dhe pasqyrohen në mënyrë të 

përmbledhur në procesverbalin e mbajtur me shkrim nga sekretarja gjyqësore. Për këtë 

tregues propozimi është për pikëzimin 20 pikë. 

 Për sa i përket “Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes” dhe “Saktësisë së 

dokumentacionit të dosjes”, propozohet niveli i pikëzimit me 5 dhe 10 pikë, për arsye 

sepse aktet e renditura në dosje janë lehtësisht të shfrytëzueshme në kushtet edhe kur 

aktet për shkak të gjykimit në apel janë të pakta në numër referuar atyre të gjykimit në 

shkallë të parë, dhe nga ana tjetër nuk konstatohet prezenca e akteve që nuk i përkasin 

çështjeve në dosjet e analizuara.  

Përfundimisht për kriterin e dytë të “Aftësive organizative të gjyqtarit”, niveli i 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.04.2022  

11 

vlerësimit propozohet të jetë “Shkëlqyeshëm” dhe pikëzimi 91 pikë. 

Për sa i përket kriterit të tretë “Etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale”, 

duke marrë parasysh parimin e prezumimit, nuk janë konstatuar të dhëna të cilat do të 

ndikonin në një nivel më të ulët pikëzimi se ky i prezumuar. Gjithashtu, burim vlerësimi 

për sa i përket etikës, angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion, janë edhe ankesat e 

paraqitura nga gjyqtari gjatë periudhës së vlerësimit, ku të gjitha ankesat e trajtuara nga 

ILD-ja, rezultojnë të arkivuara dhe nuk rezulton të jenë evidentuar elementë të cenimit të 

angazhimit dhe të përgjegjshmërisë në funksion. Përgjithësisht janë ankesa që lidhen me 

çmuarjen e zgjidhjes së çështjes, të cilat janë objekt kontrolli nga gjykatat më të larta, 

nëpërmjet ushtrimit të mjeteve të ankimit, dhe nuk lidhen me angazhimin e gjyqtarit në 

funksion. 

Për sa i përket integritetit të gjyqtarit në funksion, në mënyrë të detajuar në 

kriterin e “Shmangies së shfaqjes së pahijshme, nderi dhe dinjiteti”, janë të analizuara të 

gjitha gjetjet edhe të ankesave nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Gjithashtu në 

këtë tregues është analizuar edhe raporti i ILDKPKI-së, i përcjellë në Këshill edhe në 

kuadër të kualifikimit të gjyqtarit, ku nuk është konstatuar ndonjë gjetje për gjyqtarin në 

situatën e konfliktit të interesit. Nuk ka të dhëna për procedime disiplinore apo masa 

disiplinore nga ana e gjyqtarit. Ndërkohë që edhe vetë kryetarja e gjykatës nuk ka 

referuar të dhëna të cilat mund të analizohen në drejtim të etikës në punë apo integritetit 

të gjyqtarit. Për këtë arsye, për këtë tregues propozohet vlerësimi me 40 pikë. 

Për sa i përket “Përdorimit ose jo të gjuhës diskriminuese” rezulton se gjyqtari në 

asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 

tërthortë, në komunikimin me subjektet e procedimit, ose në përmbajtjen e vendimeve të 

hartuara prej tij. Për këto arsye, rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë të aftësisë 

për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese. Pikëzimi me 10 pikë. 

Për sa i përket “Numrit të kërkesave të pranuara për përjashtimin e gjyqtarit”, pas 

analizës së numrit të vendimeve të përjashtimit të pranuara dhe numrit të dorëheqjeve të 

bëra nga ana e gjyqtarit është arritur në konkluzionin se numri i kërkesave të pranuara për 

përjashtim duhet të konsiderohet i pakonsiderueshëm. Pikëzimi me 15 pikë. Në fakt janë 

paraqitur 9 kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit dhe janë pranuar 3, si dhe 6 janë rrëzuar, 

por në tre të pranuarat nuk ka asnjë kërkesë të pranuar për shkak të konfliktit të interesit. 

Për kriterin e tretë që ka të bëjë me “Etikën dhe angazhimin ndaj vlerave 
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profesionale”, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”, me 100 pikë. 

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

komunikimit”, “Komunikimi i qartë dhe transparent”, propozimi është për shkallë aftësie 

“shumë e lartë” me 25 pikë. Evidentohet komunikim i qartë, i thjeshtë dhe konciz gjatë 

zhvillimit të seancave gjyqësore, me palët në proces.  

Për sa i përket “Respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave 

personale” nuk ka asnjë të dhënë për mosrespektim të konfidencialitetit apo këtyre të 

dhënave dhe për pasojë prezumohet që gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e 

tyre. Shkalla e aftësisë “e lartë”, pikëzimi me 15 pikë. 

Për sa i përket aftësisë së bashkëpunimit dhe komunikimit me kolegët dhe me 

administratën gjyqësore, referuar kryesisht mendimit të kryetarit të gjykatës, i cili është 

një nga burimet kryesore të vlerësimit për këto tregues, rezulton shkallë “shumë e lartë” e 

aftësisë së gjyqtarit dhe për të dy treguesit është propozuar pikëzimi maksimal me shkallë 

aftësie “shumë e lartë”, me 15 pikë për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit me 

kolegët dhe 10 pikë për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën 

gjyqësore.  

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

“Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës 

dhe në trajnime të tjera profesionale”, nga raporti analitik rezulton se gjyqtari ka marrë 

pjesë në programin e trajnimit vazhdues në cilësinë e lehtësuesit dhe pjesëmarrësit. 

Konkretisht evidentohet se gjyqtari {...}, gjatë vitit kalendarik 2019, ka marrë pjesë në 

katër aktivitete trajnuese si pjesëmarrës dhe një aktivitet trajnues si lehtësues, konvertuar 

në numër ditësh 12 ditë, kohëzgjatje kjo që është brenda kufijve të parashikuar nga 5 deri 

në 40 ditë në vit, në periudhën njëvjeçare të vlerësimit. Për këtë arsye propozohet 

pikëzimi me 20 pikë. 

Për sa i përket “Disponueshmërisë së gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për 

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

ka marrë pjesë gjatë vitit 2019 në një aktivitet trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës, 

në rolin e lehtësuesit, të zhvilluar në datat 17 dhe 18 qershor 2019. Në kushtet kur ka të 

dhëna tej trepikëshit të prezumuar në Metodologji, është propozuar vlerësimi për këtë 

tregues, me 5 pikë. 

Për sa i përket “Pjesëmarrjes së gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për 
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përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë për marrëdhëniet me publikun në 

gjykata”, rezulton që gjatë periudhës së vlerësimit, gjyqtari ka ushtruar veprimtarinë e 

mësimdhënies në Universitetin e Vlorës, Fakulteti i Drejtësisë, në lëndën e drejtësisë 

penale për të mitur, si dhe është angazhuar në diskutime të thirrura nga Komisioni i 

Ligjeve për projektligjin “Për të drejtat e të paraburgosurve” dhe “Për shërbimin e 

provës”. Po ashtu është angazhuar edhe si ekspert i jashtëm në Shkollën e Magjistraturës 

për tema në fushën e të drejtës penale dhe civile. Të gjitha këto të dhëna janë në 

formularin e vetëvlerësimit të gjyqtarit. Gjyqtari ka paraqitur vërtetimet përkatëse nga 

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, në të cilat vërtetohet angazhimi i tij i mësimdhënies 

në këtë fakultet. Referuar pikërisht kësaj të fundit, është propozuar pikëzimi me 2 pikë 

shtesë (tej trepikëshit të prezumuar në Metodologji), duke u propozuar pikëzimi me 5 

pikë për këtë tregues. 

Për sa i përket “Publikimeve ligjore akademike”, në lidhje me angazhimin e 

gjyqtarit në veprimtari që përfshijnë publikimet ligjore akademike, gjyqtari ka shpjeguar 

në vetëvlerësimin e tij se është në proces të mbrojtjes së doktoraturës dhe vite më parë ka 

botuar disa artikuj shkencorë. Ndërkohë, gjyqtari ka paraqitur një kopje të artikullit të 

referuar në Konferencën Shkencore Kombëtare “Çështje të teorisë dhe praktikës mbi 

mbrojtjen e të drejtave të viktimave në procesin penal”, zhvilluar në datën 19.12.2019, 

artikull në bashkautorësi dhe rezulton të jetë botuar në revistën shkencore të Fakultetit të 

Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. 

Pavarësisht se është vetëm një botim, referuar Metodologjisë së Pikëzimit, 

tipologjisë dhe impaktit të botimit shkencor, është propozuar që për këtë tregues, gjyqtari 

të pikëzohet me 5 pikë. Përfundimisht, për kriterin e katërt “Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional” propozohet pikëzimi dhe 100 pikë dhe niveli "Shkëlqyeshëm". 

Përfundimisht, për të katër kriteret e vlerësimit, propozimi nga ana ime si relatore 

është për “Aftësitë profesionale”, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" (100 pikë); për 

“Aftësitë organizative”, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" (91 pikë); për “Etikën dhe 

angazhimin ndaj vlerave profesionale”, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm" (100 pikë); 

për kriterin e katërt “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm" (100 pikë). Përfundimisht, niveli i përgjithshëm i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm", 391 pikë.  

Faleminderit!  
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Doja të shtoja që në pjesën e fundit të projektraportit të vlerësimit janë edhe 

rekomandimet dhe propozimet përkatëse të cilat duhet të mbahen parasysh nga gjyqtari 

{...} në angazhimin e tij të vazhdueshëm në aktivitetet për trajnimin e gjyqtarëve, 

pjesëmarrjen në veprimtari ndërinstitucionale si dhe në fushën e publikimeve ligjore, me 

qëllim ndarjen e përvojës profesionale dhe dhënien e kontributit për përmirësimin e 

sistemit gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projektraportit sipas propozimit të ardhur nga 

Komisioni përkatës. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Naureda Llagami: Fatmira! 

Klodi të lutem, mundësoje pak Fatmirën. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, për vitin 

2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “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”, (391 pikë). 

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

është pjesë përbërëse e tij.  
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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. 

  

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2022) 

 

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

profesional të gjyqtarit {...}, për periudhën 2017–2019, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Yllka Rupa). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 12:15. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Dritan 

Hallunaj dhe zoti Klodian Kurushi, të cilët, për shkaqe të arsyeshme, janë në pamundësi 
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për të qenë në këtë mbledhje. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

periudhën 2017–2019, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale (relatore znj. Yllka Rupa). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin 

e projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, për periudhën 

2017–2019. Për më shumë detaje fjalën ia jap relatores zonjës Yllka Rupa. 

  

Yllka Rupa: Faleminderit!  

E nderuar Kryetare! 

Të nderuar kolegë! 

Në cilësinë e relatores së projektraportit të vlerësimit etik dhe profesional të 

gjyqtarit {...}, për periudhën e vlerësimit 2017–2019, do të paraqesë një analizë të 

integruar të të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit, shoqëruar me nivelin e 

vlerësimit dhe pikëzimit për secilin kriter. 

Procedura e vlerësimit të gjyqtarit {...} ka filluar me vendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, nr. 177, datë 29.04.2021 “Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe 

profesional për periudhën e vlerësimit 2017–2019 për gjyqtarët pjesë të programit të 

vlerësimeve për vitin 2021”. Me këtë vendim, pas shortit të realizuar, janë përzgjedhur 

vlerësuesit, relatore znj. Brunilda Kadi, nëpunëse përgjegjëse për vlerësimin znj. Gilda 
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Hoxha. 

Në vijimësi, kjo procedurë vlerësimi ka kaluar të gjitha etapat procedurale të 

parashikuara në ligjin për statusin si dhe në vendimin përkatës të Këshillit “Për rregullat 

plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve”. Kështu gjyqtari është njoftuar për fillimin e 

procedurës së vlerësimit. Atij i është dërguar gjithashtu njoftimi për plotësimin e 

formularit të integruar të vlerësimit të gjyqtarit. Procedura ka vazhduar me shkresat 

dërguar Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Shkollës së Magjistraturës, shkresë Inspektorit 

të Lartë të Deklarimit të Kontrollit dhe Pasurive të Konfliktit të Interesave, për të cilat 

këto organe kanë kthyer përgjigje dhe shkresat janë të protokolluara në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor.  

Më duhet të sqaroj se për shkak të mbarimit të mandatit të anëtares së Këshillit të 

Lartë Gjyqësor znj. {...}, është bërë zëvendësimi i relatorit, duke i kaluar zotit {...}, i cili 

përsëri, për shkak të mbarimit të mandatit, nuk ka mundur të përfundojë vlerësimin. 

Gjyqtarit i është komunikuar zëvendësimi i vlerësuesit, për të cilin ai ka shprehur 

dakordësinë.  

Gjithashtu, me vendim nr. 93, datë 09.03.2022 për caktimin e relatorit në 

procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të papërfunduar për shkak të përfundimit të 

qëndrimit në detyrë të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. {...}, është bërë 

zëvendësimi i relatorit, dhe unë Yllka Rupa jam caktuar, me short, për të relatuar në 

lidhje me gjyqtarin. 

 Zoti {...} është njoftuar dhe ka deklaruar se është dakord dhe nuk ka kërkesë për 

përjashtimin. 

Analiza e të dhënave, të marra nga burimet e vlerësimit, është pasqyruar në 

mënyrë të plotë në projektraportin e vlerësimit. Për të mos u zgjatur, pasi të gjithë 

anëtarët janë njohur me projektraportin e vlerësimit, si dhe në kushtet kur gjyqtari nuk ka 

paraqitur kundërshtime, vlerësoj të ndalem në mënyrë të përmbledhur në konkluzionet e 

arritura për çdo kriter vlerësimi.  

Në lidhje me kriterin “Aftësitë profesionale të gjyqtarit”, i cili vlerësohet 

nëpërmjet treguesve “Njohuritë ligjore” dhe “Arsyetimi ligjor”, të ndara sipas 

nënkritereve të veçanta, “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e 

zbatueshëm dhe konfliktin e normave” – Nga burimet e vlerësimit ka rezultuar se në 

tërësi gjyqtari ka aftësi për paraqitjen dhe analizën e plotë të fakteve, si të atyre me natyrë 
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procedurale, në të cilat jepet një panoramë e qartë e ecurisë së çështjes dhe veprimeve të 

kryera, ashtu edhe të fakteve thelbësore të çështjes, të cilat paraqiten në mënyrë të 

detajuar, të plotë dhe analitike, duke integruar provat e administruara në gjykim, me 

faktin e ekstraktuar si pasojë e analizës dhe vlerësimit tërësor të tyre. 

Gjithashtu rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të lartë në identifikimin e normave 

konkrete, procedurale dhe thelbësore, që gjejnë zbatim në zgjidhjen e çështjes, citimin 

dhe analizën e tyre në funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. 

Vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues duhet të vlerësohet shumë e lartë 

dhe duhet të pikëzohet me 25 pikë. 

Në lidhje me treguesin tjetër “Aftësitë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e 

çështjes”, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural 

dhe material, në funksion të vlerësimit të çështjeve me karakter procedural apo në 

shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen. Gjithashtu, në shumicën e 

vendimeve burim vlerësimi, rezulton kujdesi i shtuar i gjyqtarit për të identifikuar dhe 

zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të Gjykatës së 

Lartë, të Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe 

kujdesi për të referuar dhe zbatuar parimet e së drejtës, si në aspektin procedural, ashtu 

edhe atë thelbësor.  

Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, gjykoj se aftësia 

e gjyqtarit për këtë tregues duhet të vlerësohet “shumë e lartë” dhe duhet pikëzuar me 25 

pikë. 

Për të kaluar tek treguesi tjetër që është “Arsyetimi ligjor”, i cili vlerësohet 

pikësëpari në “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit”. Referuar 

burimeve të vlerësimit, rezulton se gjuha e përdorur nga gjyqtari gjatë gjykimit, në aktet 

procedurale të dosjeve të analizuara dhe në komunikimin shkresor me të tretët është e 

thjeshtë, është e qartë, e kuptueshme, në mënyrë që vendimi të kuptohet jo vetëm nga 

njohësit e ligjit por edhe nga audienca tjetër. 

Në përdorimin e instituteve të së drejtës, parimeve apo të drejtave të 

pjesëmarrësve në proces, evidentohet përdorim i rrallë i termave/shprehjeve në gjuhën 

latine, por gjithnjë kuptimi i tyre jepet në gjuhën shqipe. 

Në arsyetimin e vendimeve evidentohet zbatimi i saktë i rregullave gramatikore të 

sintaksës për sa i përket mënyrës së ndërtimit të fjalive, duke i dhënë qartësi përshkrimit 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 14.04.2022  

20 

të faktit, rrethanave procedurale dhe fakteve të çështjes apo shprehjes së mendimit 

juridik.  

Prandaj për këto arsye, kam gjykuar se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë 

tregues të vlerësohet “shumë e lartë” dhe të pikëzohet me 15 pikë. 

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

rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme 

dhe të mirëorganizuar të vendimit, ndjek rregullat e shkrimit të arsyetimit ligjor dhe 

përdor një metodë të qartë në strukturimin e vendimit si në aspektin vizual, ashtu edhe në 

përmbajtjen e tij. 

Në këto kushte, është gjykuar se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues duhet të 

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

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

burimeve të vlerësimit për këtë tregues rezulton se në tërësi gjyqtari ka aftësi shumë të 

larta. Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik ndjek rregullin fakt-normë-interpretim-

konkluzion, duke krijuar një pamje të qartë të vetë zhvillimit të mendimit juridik të 

gjyqtarit në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik të 

arsyetimit. Në secilin vendim të analizuar, mendimi logjik ka vijueshmëri dhe spikat 

interpretimi individual i ligjit, si dhe mbështetja e tij në qëndrimet e praktikës gjyqësore. 

Për këto arsye, niveli i vlerësimit të gjyqtarit për këtë tregues është “shumë i 

lartë” dhe duhet pikëzuar me 25 pikë. 

Përmbledhtazi, në lidhje me kriterin e parë, propozimi për nivelin e vlerësimit, pra 

për kriterin e “Aftësive profesionale të gjyqtarit” është 100 pikë dhe niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

Për të kaluar tek kriteri tjetër që ka lidhje me “Aftësitë organizative të gjyqtarit”, 

ku përfshihen “Aftësia e gjyqtarit për të përballuar ngarkesën në punë”, “Aftësia për të 

kryer procedura gjyqësore” dhe “Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen”.  

“Aftësia e gjyqtarit për të përballuar ngarkesën në punë” vlerësohet në radhë të 

parë në “Respektimin e afateve ligjore”, referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara në 

Raportin Analitik dhe tabelave me të dhëna statistikore të dërguara nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Përmet dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë, për periudhën e vlerësimit, 

rezulton se gjyqtari ka gjykuar gjithsej 130 çështje për të cilat ligji parashikon afat ligjor 

shqyrtimi, 21 (njëzetë e një) prej tyre janë shqyrtuar në tejkalim të këtij afati. Duke 
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vlerësuar raportin ndërmjet çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tejkalim të afatit 

ligjor dhe që janë 21 çështje, me numrin total të çështjeve të gjykuara për të cilat ligji 

parashikon afate gjykimi (dhe që janë 130 çështje), gjyqtari rezulton të ketë gjykuar 

16.15% të çështjeve jashtë afatit ligjor.  

Analiza e të dhënave statistikore është bërë në mënyrë të tillë që të shmangen 

përfundime që vijnë në kundërshtim për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Për 

analizën e këtij treguesi, vlerësuesi nuk bazohet vetëm në të dhënat statistikore, por merr 

në konsideratë të gjitha të dhënat dhe burimet e tjera të vlerësimit. Duke iu referuar 

tabelave me të dhënat statistikore, për 21 çështjet e shqyrtuara jashtë afatit ligjor, rezulton 

se çështjet me objekt “Lëshim urdhër ekzekutimi”, përbëjnë 5 çështje, të cilat 

respektivisht janë gjykuar për 3 ditë, në tejkalim të papërfillshëm të afatit 5 ditor të 

përcaktuar në nenin 510 të K.Pr.Civile, një tejkalim ky që konsiderohet i papërfillshëm, 

duke pasur parasysh këtu edhe ditët e pushimit të javës (të shtunat, të dielat).  

Në çështjet me objekt “Dërgimin e çështjes në gjyq”, nga 28 çështje, 7 prej tyre 

janë gjykuar jashtë afatit ligjor 30–ditor, të përcaktuar në nenin 332/3 të K.Pr.Penale. 

Evidentohet se në 3 nga 7 raste vonesa në shqyrtim ka ardhur si pasojë e lejes vjetore të 

kryer gjatë muajt gusht. Nëse në përllogaritjen e afatit të gjykimit nuk do të përfshihej 

periudha që gjyqtari ka qenë me leje vjetore (muaj gusht), atëherë kjo çështje do të kishte 

përfunduar brenda afatit ligjor të parashikuar në nenin 332/3 të K.Pr.Penale. Me këto të 

dhëna, raporti i çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tejkalim të afatit ligjor (13 

çështje), me numrin total të çështjeve të gjykuara për të cilat ligji parashikon afat gjykimi 

(130 çështje), gjyqtari rezulton që të ketë gjykuar 10% të çështjeve jashtë afatit ligjor.  

Pas analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se 

aftësia e gjyqtarit për këtë tregues, është “0–10 %”, dhe duhet pikëzuar me 15 pikë.  

Për sa i përket “Plotësimit të standardeve minimale kohore” rezulton se gjyqtari 

ka gjykuar gjithsej 481 çështje për të cilat përcaktohen standarde minimale kohore për 

gjykimin.  

Sipas të dhënave të pasqyruara në Raportin Analitik, rezulton se nga 481 çështje 

të përfunduara gjatë periudhës së vlerësimit, për të cilat zbatohet standardi minimal 

kohor, 74 prej tyre ose 15.38% janë gjykuar jashtë standardit minimal kohor në fuqi. 

Duke iu referuar tabelave me të dhënat statistikore, për 74 çështjet e shqyrtuara 

jashtë standardit minimal kohor, rezulton se në disa raste vonesa në shqyrtim ka ardhur si 
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pasojë e lejes vjetore të kryer nga gjyqtari (muaj gusht vitet 2017–2019). Nëse në 

përllogaritjen e afatit të gjykimit nuk do të përfshihej periudha kur gjyqtari ka qenë me 

leje vjetore, atëherë 9 prej këtyre çështjeve do të kishin përfunduar brenda standardeve 

minimale kohor.  

Nëse në përllogaritjen e çështjeve të shqyrtuara jashtë standardit minimal kohor, 

do të përjashtoheshin çështjet e mësipërme, atëherë do të rezultonte se nga 481 çështje të 

përfunduara gjatë periudhës së vlerësimit, për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, 

65 prej tyre ose 13.51% janë gjykuar jashtë standardit minimal kohor në fuqi. 

Për të vlerësuar këtë tregues është marrë në konsideratë pikësëpari numri i 

çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tejkalim të standardit minimal kohor, në 

raport me numrin total të çështjeve të gjykuara; ii) kohës relativisht të shkurtër të 

tejkalimit të standardit minimal kohor në disa raste edhe në çështjet e analizuara 

(tejkalime ka nga 1 ditë, 3 ditë, 15 ditë, e me radhë); iii) fakti se gjyqtari ka gjykuar 

njëkohësisht në dy gjykata në distancë nga njëra-tjetra (i deleguar për llogari të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kavajë).  

Në këto kushte, gjykoj se për këtë tregues, gjyqtari duhet të pikëzohet me një 

nivel më të lartë pikëzimi sesa ai që i përket përqindjes së çështjeve të shqyrtuara jashtë 

afatit, pra në nivelin “0–10%”, duke u pikëzuar me 5 pikë.  

Në lidhje me indikatorin tjetër “Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, nga 

tërësia e burimeve të vlerësimit, rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje, 

është dukshëm më e shkurtër për 8 nga 9 kategoritë e çështjeve. Koha mesatare është më 

e gjatë sesa standardi vetëm për një kategori të çështjeve, duke u tejkaluar ky afat me 

15,8 ditë. 

Gjithashtu, duke marrë në konsideratë faktin se gjyqtari ka gjykuar njëkohësisht 

në dy gjykata në distancë nga njëra-tjetra, vlerësoj se për këtë tregues gjyqtari duhet të 

pikëzohet me një nivel më të lartë, duke e pikëzuar me 5 pikë.  

 Në lidhje me “Rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore”, rezulton se 

rendimenti i përfundimit të çështjeve, për periudhën e vlerësimit, si raport midis numrit të 

çështjeve të përfunduara (që janë 611 çështje), me numrin e çështjeve të caktuara (që janë 

517 çështje), është 118.18%. Referuar sa më sipër, vlerësoj se shkalla e aftësisë së 

gjyqtarit në treguesin “Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” është “+99%”, 

duke u pikëzuar me 10 pikë. 
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“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” është një tjetër 

aspekt vlerësues, dhe referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se koha mesatare e 

arsyetimit të vendimit gjyqësor është më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural 

për të gjitha kategoritë e çështjeve. Kështu, aftësia e gjyqtarit për këtë tregues duhet të 

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

çështjeve, duke u pikëzuar me 15 pikë. 

“Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore” është një tregues tjetër i cili vlerësohet 

pikësëpari në “Numrin mesatar të seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe 

kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangien e seancave joproduktive”. 

Referuar burimeve të vlerësimit dhe të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi i çështjeve 

me palë kundërshtare të përzgjedhura me short, rezulton se numri mesatar i seancave 

gjyqësore është 4.4. Por, në kushtet kur gjyqtari ka marrë masat e nevojshme për 

shmangien e seancave joproduktive, për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me 

efektivitet të seancave, propozoj se gjyqtari duhet të vlerësohet në një nivel më të lartë, 

duke e pikëzuar me 15 pikë. 

Në lidhje me “Kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e 

procesit gjyqësor”, gjyqtari {...} paraqet një performancë të mirë. Rezulton se gjyqtari ka 

kryer me efiçencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit 

gjyqësor, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, si dhe duke marrë të 

gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë, me efiçencë dhe duke respektuar të drejtat 

e palëve ndërgjyqëse. 

Për këtë arsye vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit edhe për këtë tregues 

duhet të vlerësohet “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

“Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore” vlerësohet në aspektin e 

“Rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes” dhe “Saktësisë dhe plotësisë së 

dokumentacionit të dosjes”. Nga analiza e burimeve të vlerësimit, të pasqyruara në 

Raportin Analitik, rezulton se renditja e akteve të dosjeve është përgjithësisht e njëjtë dhe 

ndjek rendin kronologjik, është bërë në mënyrë të tillë që ta bëjë dosjen gjyqësore 

lehtësisht të aksesueshme. Dosjet paraqiten të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet 

janë të numërtuar dhe mund të shfrytëzohen me lehtësi.  

Sa më sipër, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues duhet të 

vlerësohet “shumë e lartë” dhe duhet të pikëzohet me 5 pikë. 
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Gjithashtu edhe “Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes” rezulton e 

saktë. Në çdo dosje administrohen aktet shkresore të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, 

aktet e hartuara nga gjykata. Nuk rezultojnë mungesa të dokumentacionit në dosjet e 

vëzhguara, apo prania e akteve apo dokumenteve që nuk i përkasin çështjes konkrete. 

Sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues duhet të vlerësohet 

“shumë e lartë” dhe duhet pikëzuar me 10 pikë. 

Në përfundim të vlerësimit të kriterit të dytë, propozimi për nivelin e vlerësimit 

për kriterin e “Aftësive organizative të gjyqtarit” është 100 pikë dhe niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". 

Për të kaluar në aspektin tjetër vlerësues “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale” i cili vlerësohet duke u bazuar në dy tregues: “Etika në punë”, “Integriteti i 

gjyqtarit”, “Paanësia” gjithashtu. 

Në lidhje me “Etikën në punë”, “Angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion” 

vlerësoj se shkalla e etikës së gjyqtarit në këtë tregues duhet të vlerësohet “shumë e lartë” 

duke u pikëzuar me 35 pikë. Në kushtet kur referuar të dhënave që rezultojnë nga urimet 

e vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri 

në funksion dhe nuk ka shfaqur sjellje që mund të cenojnë etikën në punë. 

“Integriteti i gjyqtarit” vlerësohet pikësëpari në “Shmangien e shfaqjes së 

pahijshme, nderi dhe dinjiteti”. Në lidhje me këtë aspekt, nuk rezulton asnjë e dhënë apo 

indicie që të dëshmojë për ekzistencën e shfaqjeve të pahijshme, cenimin e nderit dhe 

dinjitetit të gjyqtarit, shfaqjen e sjelljeve që tregojnë favor ose disfavor në lidhje me 

çështjet në gjykim, apo çdo lloj sjelljeje tjetër që mund të cenojë integritetin e gjyqtarit.  

Për sa më sipër, referuar parimit të prezumimit dhe përcaktimeve të 

Metodologjisë së Pikëzimit lidhur me këtë tregues, në mungesë të të dhënave që mund të 

cenojnë integritetin e gjyqtarit, vlerësoj se gjyqtari duhet të pikëzohet me pikët 

maksimale për këtë tregues, pasi prezumohet se ka shmangur plotësisht shfaqjen e 

sjelljeve të pahijshme, apo sjelljeve që cenojnë nderin dhe dinjitetin e gjyqtarit. Pra 

vlerësoj se shkalla e integritetit të gjyqtarit në këtë tregues duhet të vlerësohet “shumë e 

lartë”, duhet të pikëzohet me 40 pikë.  

Në lidhje me treguesin tjetër “Paanësia e gjyqtarit”, “Përdorimi ose jo i gjuhës 

diskriminuese”, nuk rezulton në asnjë rast përdorimi i gjuhës diskriminuese nga gjyqtari 

në komunikimin me palët ndërgjyqëse gjatë zhvillimit të seancave, apo në përmbajtje të 
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vendimeve përfundimtare. Gjithashtu, nuk ka asnjë të dhënë për përdorim të gjuhës 

diskriminuese me të tretët, referuar komunikimit shkresor dhe akteve të administruara në 

dosjet e gjykimit, si dhe të dhënave nga vetëvlerësimi i gjyqtarit.   

Në këto kushte vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për treguesin “Përdorimi ose jo i 

gjuhës diskriminuese” duhet të vlerësohet “shumë e lartë” dhe duhet pikëzuar me 10 pikë. 

Për të kaluar tek “Numri tejet i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për 

përjashtimin e gjyqtarit”. Referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara në Raportin 

Analitik, rezulton se për periudhën e vlerësimit nuk ka asnjë kërkesë të pranuar për 

përjashtimin e tij. Në një dosje është paraqitur kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit nga 

gjykimi i çështjes, kërkese kjo e cila nuk është pranuar (dhe është vendimi përkatës i 

administruar në dosje). Lidhur me kërkesat për heqje dorë referuar të dhënave statistikore 

rezulton se gjyqtari ka paraqitur 16 kërkesa për heqje dorë, të cilat janë pranuar të gjitha. 

Për këto arsye, për këtë tregues numri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e 

gjyqtarit është i pakonsiderueshëm, duke qenë se nuk ka asnjë kërkesë të pranuar për 

përjashtimin e gjyqtarit nga gjykimi. 

Për këtë arsye, ky tregues vlerësoj se duhet të pikëzohet me 15 pikë. 

Pra propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin “Etika dhe angazhimi ndaj 

vlerave profesionale” është 100 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në lidhje me kriterin e fundit, “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” i 

cili vlerësohet në “Aftësinë e komunikimit”, atë të “Bashkëpunimit” si dhe “Gatishmëria 

e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”.  

Në lidhje me “Aftësitë e komunikimit”, “Komunikimi i qartë dhe transparent”, 

rezulton se gjyqtari në çdo rast komunikon në mënyrë të qartë dhe transparente me palët 

dhe pjesëmarrësit në proces, duke treguar kujdes për të qenë i qartë, e drejtpërdrejtë dhe e 

kuptueshme.  

Për këto arsye, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit në këtë tregues duhet të 

vlerësohet “shumë e lartë” dhe duhet pikëzuar me 25 pikë. 

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

privatësisë edhe në prezantimin e këtij treguesi nuk evidentohet asnjë e dhënë për 

mosrespektim të konfidencialitetit apo të të dhënave personale dhe për rrjedhojë, 

prezumohet se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit dhe 

privatësisë së palëve apo të subjekteve të procedimit, për të cilat ka marrë dijeni për 
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shkak të funksionit.  

Sa ëm sipër, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit në këtë tregues duhet të 

vlerësohet “e lartë” dhe duhet pikëzuar me 15 pikë. 

“Aftësia për të bashkëpunuar” vlerësohet në dy komponentë, që është “Shkalla e 

komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe 

përvojës profesionale me ta” dhe “Shkalla e komunikimit dhe e bashkëpunimit me 

administratën gjyqësore”. 

Referuar aspektit të parë dhe burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari është 

bashkëpunues me kolegët edhe gjatë periudhës së vlerësimit, pasi nuk rezulton asnjë e 

dhënë apo indicie për mungesë bashkëpunimi gjatë periudhës për të cilën bëhet vlerësimi. 

Sa më sipër, vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues duhet të 

vlerësohet “shumë e lartë” dhe duhet pikëzuar me 15 pikë. 

Edhe në aspektin e “komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën 

gjyqësore”, gjyqtari {...} ka një performancë shumë të lartë dhe duhet të pikëzohet me 10 

pikë. 

Për të kaluar tek “Gatishmëria e gjyqtarit për t’u angazhuar në veprimtari të tjera”. 

Në këtë tregues analizohet “Pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të 

Shkollës së Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”. Referuar burimeve të 

vlerësimit të pasqyruara në Raportin Analitik, rezulton se gjyqtari {...}, gjatë periudhës së 

vlerësimit ka marrë pjesë në Programin e Trajnimit Vazhdues të Shkollës së 

Magjistraturës në cilësinë e pjesëmarrësit, në 14 aktivitete trajnuese të zhvilluara në 

gjithë periudhën e vlerësimit, gjithsej 22 ditë trajnimi, kohëzgjatje e cila është brenda 

kufijve 15 deri në 120 ditë në të gjithë periudhën trevjeçare. Lidhur me këtë tregues, 

gjyqtari duhet të pikëzohet me 20 pikë. 

“Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë 

stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e tyre”, është një tjetër indikator vlerësues. 

Referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara në Raportin Analitik, evidentohet se 

gjyqtari, përgjatë periudhës së vlerësimit, nuk është ftuar për të marrë pjesë në cilësinë e 

lehtësuesit/ekspertit në aktivitete trajnuese të organizuara nga Shkolla e Magjistraturës. 

Nuk rezultojnë të dhëna të tjera për përfshirjen e tij në aktivitete trajnuese të organizuara 

nga institucione të tjera. Lidhur me disponueshmërinё e gjyqtarit për të udhëhequr 

kandidatët për gjyqtarë gjatë stazhit profesional, nuk rezultojnë të dhëna. 
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Referuar Metodologjisë së Pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e këtij 

treguesi, duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në 

varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do ta fillojnë vlerësimin për ketë tregues 

me 3 pikë dhe 2 pikë do t’u shtohen në rast vërtetimit të angazhimit në këto veprimtari. 

Vlerësoj se për gjyqtarin {...}, duke qenë se nuk rezultojnë të dhëna, ky tregues të 

pikëzohet me 3 pikë. 

Dy aspektet e fundit që vlerësohen janë “Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë për 

marrëdhëniet me publikun në gjykata”. Për këtë tregues nuk rezultojnë të dhëna që për 

periudhën e vlerësimit të ketë pjesëmarrje të gjyqtarit në këto veprimtari.  

Referuar Metodologjisë së Pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e këtij 

treguesi, duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në 

varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjithë gjyqtarët do ta fillojnë vlerësimin për ketë tregues 

me 3 pikë dhe 2 pikë do t’u shtohen në rast vërtetimi të angazhimit në këto veprimtari. 

Vlerësoj se për gjyqtarin {...}, ky tregues duhet të pikëzohet me 3 pikë. 

Në lidhje me “Publikimet ligjore akademike” nuk rezultojnë të dhëna që gjyqtari 

{...} të ketë publikime të tilla dhe nuk vlerësohet ose vlerësohet me 0 pikë për këtë 

tregues. 

Pra propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin e fundit “Aftësitë personale dhe 

angazhimi profesional” është 91 pikë dhe niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në mënyrë të përmbledhur, propozimi për nivelin e vlerësimit, për çdo kriter 

vlerësimi është si më poshtë: 

 “Aftësitë profesionale të gjyqtarit” vlerësohen me 100 pikë dhe niveli i vlerësimit 

është "Shkëlqyeshëm"; 

“Aftësitë organizative të gjyqtarit” vlerësohen me 100 pikë dhe niveli i vlerësimit 

është "Shkëlqyeshëm". 

“Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale” vlerësohet me 100 pikë dhe 

niveli i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm". 

“Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” vlerësohet me 91 pikë dhe niveli i 

vlerësimit është "Shkëlqyeshëm". 

Në total, vlerësimi i përgjithshëm për gjyqtarin {...} është 391 pikë dhe vlerësimi 

është “Shkëlqyeshëm”. 
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Ju falënderoj për vëmendjen! 

  

Naureda Llagami: Faleminderit Yllka për relatimin ezaurues të vlerësimit etik 

dhe profesional të gjyqtarit {...}. 

Do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim, koment mbi çka u relatua.  

Nëse jo, propozoj që të kalojmë në votimin e projekt–aktit sipas propozimit të 

ardhur nga Komisioni. 

Pro propozimit të relatores votuan edhe: 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Naureda Llagami: Marçela! 

Marçela Shehu: Dakord. 

Naureda Llagami: Brikena! 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit {...}, për 

periudhën 2017–2019”, 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”, (totali 391 pikë). 

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 
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nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar.  

  

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, të datave: 02.03.2022 (2 mbledhje), 07.03.2022, 08.03.2022, 

09.03.2022, 10.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022, 25.03.2022, 28.03.2022, 29.03.2022, 

30.03.2022. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 12:15. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Dritan 
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Hallunaj dhe zoti Klodian Kurushi, të cilët, për shkaqe të arsyeshme, janë në pamundësi 

për të qenë në këtë mbledhje. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të 

datave: 02.03.2022 (2 mbledhje), 07.03.2022, 08.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022, 

16.03.2022, 23.03.2022, 25.03.2022, 28.03.2022, 29.03.2022, 30.03.2022. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt–aktin e radhës që ka të bëjë me miratimin 

e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Siç jeni në dijeni, nga ana e administratës ju janë përcjellë procesverbalet e 

mbledhjeve respektive që ka zhvilluar Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke filluar nga data 2 

mars deri më datë 30 mars. 

Nëse keni ndonjë diskutim, nëse jo, unë do t’ju ftoja të kalojmë në miratimin e 

këtyre procesverbaleve. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 

1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të 

datave 02.03.2022 (ora 10:30), 02.03.2022 (ora 17:30), 07.03.2022, 08.03.2022, 

09.03.2022, 10.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022, 25.03.2022, 28.03.2022, 29.03.2022 

dhe 30.03.2022. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre 

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 14.04.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro).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 11:05 

dhe mbaroi në orën 12:15. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Ridvan Hado    (anëtar) 

6. Alban Toro    (anëtar) 

7. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Dritan 

Hallunaj dhe zoti Klodian Kurushi, të cilët, për shkaqe të arsyeshme, janë në pamundësi 

për të qenë në këtë mbledhje. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të përgatitjes së dokumentacionit dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

5. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në 

mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Alban Toro). 

 

Çështja e fundit cila është për trajtim sot në rendin e ditës lidhet me caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Alban Toro, i cili parashtron se në datën 

14.04.2022 në KLGJ është paraqitur për t’u trajtuar kërkesa e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër. 

Z. Toro relaton shkurtimisht relacionin e parë për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

Ndër të tjera në relacion thuhet që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër ka 

paraqitur nevojë për 2 kërkesa në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjeve sipas 

tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 
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gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin 

(citohet se gjykata më e afërt, ajo e Lezhës pothuajse i ka të gjithë gjyqtarët e konsumuar 

lidhur me çështjen e dytë në tabelë). 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti zëvendëskryetari i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: z. Aurel Arapi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1 dhe nr. 2, penale gjyqtarja Alda Sadiku. 

 

Vijohet me relacionin e dytë për caktim gjyqtari në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër. 

Ndër të tjera në relacion thuhet që Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 1 kërkesë në lëndë administrative. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, 

në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, 

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

Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e 

një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë si më poshtë: 
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Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Vlorë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështje gjyqësore të 

veçantë, te jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, i cili me vendimin nr.122, datë 30.03.2022 të 

Këshillit është caktuar për gjykuar çështjen me të njëjtat palë dhe të njëjtin objekt, 

konkretisht: Z. Hazbi Balliu. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, gjyqtarja Ema Shaholli. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


