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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 15.02.2021) 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku.   

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 15:00 

dhe mbaroi në orën 15:15. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda 

Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 
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RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për pezullimin nga detyra të magjistrates {...}, me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor. 

  

Maksim Qoku: Përshëndetje të gjithëve. 

Sot në fakt mblidhemi për shkak të një urgjence, nisur nga fakti që kryetari i 

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

lidhje me informimin mbi masën e sigurimit të caktuar ndaj gjyqtares {...}, ta marrë me 

vendimin datë 10.2.2021, nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar. 

Për më tepër unë po ia lë fjalën relatorin e çështjes, z. Medi Bici. 

 

Medi Bici: Faleminderit, zoti Zëvendëskryetar! 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është depozituar shkresa datë 13.02.2021 e 

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

lëndë “Ju informojmë mbi masën e sigurimit të caktuar ndaj gjyqtares {...}, ta marrë me 

vendimin datë 10.2.2021, nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar”. Shkresa është depozituar në Këshillin e Lartë Gjyqësor me 

datë 15.02.2021. 

Sipas informacionit të njoftuar, rezulton se Prokuroria e Posaçme Kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka regjistruar procedimin penal me datë 

07.07.2020. Pas kryerjes së hetimeve paraprake, mbi bazën e kërkesës së prokurorit të 

çështjes, me vendimin datë 10.02.2021, Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar ka caktuar ndaj personit nën hetim {...}, masën e sigurimit personal 

“Arrest në burg”, të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, si e dyshuar 

për kryerjen e veprës penale të “Korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe të 

funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 319/ç 

dhe 25 të Kodit Penal. Në datën 13.02.2021 është realizuar procedura e marrjes në pyetje 

të personit të arrestuar, sipas parashikimeve të nenit 248 të Kodit të Procedurës Penale 

dhe me vendimin datë 13.02.2021 të Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për 
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Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar është vendosur vazhdimi i zbatimit të masës së 

sigurimit personal “Arrest në burg”, të caktuar ndaj personit nën hetim {...}. 

Personi nën hetim {...}, aktualisht gëzon statusin e magjistratit dhe ushtron 

detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

Në nenin 140, pika 3, shkronja a) e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 

parashikohet shprehimisht: “Gjyqtari pezullohet nga detyra me vendim të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor kur: a) ndaj tij caktohet masa e sigurimit personal “Arrest në burg” ose 

“Arrest në shtëpi” për kryerjen e një vepre penale; b) ai merr cilësinë e të pandehurit për 

një krim të rëndë të kryer me dashje; c) kur fillon procedimi disiplinor, sipas ligjit... .” 

Në ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, rastet e pezullimit të magjistratit për shkak të ligjit 

parashikohen në nenin 151 të tij, si vijon: “Magjistrati pezullohet nga detyra me vendim 

të Këshillit përkatës kur: a) ndaj tij caktohet masa e sigurimit personal “Arrest në burg” 

ose “Arrest në shtëpi” për kryerjen e një vepre penale; b) ai merr cilësinë e të pandehurit 

për një krim të rëndë të kryer me dashje. 2. Pezullimi, sipas pikës 1, të këtij neni zgjat: a) 

gjatë periudhës së arrestit me burg ose arrestit në shtëpi, në rastin e parashikuar në pikën 

1, shkronja “a” të këtij neni; b) deri në pushimin e çështjes penale ose në dhënien e një 

vendimi të formës së prerë, në rastin e parashikuar në pikën 1, shkronja “b” të këtij neni. 

3. Kryetarët e gjykatave dhe të prokurorive, të cilët marrin vendimet përkatëse, detyrohen 

të njoftojnë Këshillin për faktet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni. Këshilli, 

menjëherë pasi merr informacionet nga prokuroria ose gjykata, vendos pezullimin për 

shkak të ligjit të magjistratit.” 

Neni 155 i ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, parashikon vendimet e pezullimit dhe ankimet: 

“1. Vendimi për pezullimin nga detyra, sipas parashikimit të neneve 151 dhe 152, të këtij 

ligji, merret nga Këshilli brenda tre ditëve pas paraqitjes së kërkesës ose informacionit. 2. 

Magjistrati ka të drejtë të ankimojë vendimin për pezullimin nga detyra në gjykatën 

kompetente. 3. Paraqitja e ankimit nuk pezullon vendimin për pezullimin nga detyra të 

magjistratit.” 

Neni 100 i ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar parashikon ankimin ndaj vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor: “1. Ndaj 

aktit administrativ individual të Këshillit mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data 
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e njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit, përveçse kur parashikohet ndryshe në 

ligj. Aktet administrative individuale që vendosin masa disiplinore mbi gjyqtarët 

ankimohen në Gjykatën Kushtetuese… .” 

Neni 156 i ligjit Nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar parashikon kufijtë e kohëzgjatjes së pezullimit – 

“1. Pezullimi i magjistratit, i parashikuar në nenet 151 dhe 152, të këtij ligji, vendoset për 

një periudhë të caktuar kohe dhe nuk mund të vazhdojë nëse arsyet e pezullimit, të 

parashikuara në këto nene, pushojnë së ekzistuari. 2. Këshilli kryesisht ose me kërkesë të 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë apo të magjistratit mund të rishikojë pezullimin e 

parashikuar në nenet 151 dhe 152, të këtij ligji, dhe vendos sipas rastit: a) ndryshimin e 

kohëzgjatjes së pezullimit; b) revokimin e pezullimit; ose c) lënien në fuqi të pezullimit.” 

Bazuar në informacionin e njoftuar me shkresën datë 13.02.2021 të Gjykatës së 

Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe të akteve bashkëlidhur, 

rezulton se: 

Së pari, ndaj personit nën hetim {...}, me vendimin nr. 14, datë 10.02.2021 të 

Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është 

caktuar masa e sigurimit personal “Arrest në burg”, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të 

Procedurës Penale, si e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsionit pasiv të 

gjyqtarëve, prokurorëve dhe të funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, e kryer në 

bashkëpunim, të parashikuar nga nenet 319/ç dhe 25 i Kodit Penal. 

Së dyti, personi nën hetim {...}, aktualisht gëzon statusin e magjistratit. Ajo 

ushtron detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

Së treti, me vendimin datë 13.02.2021 të Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar është vendosur vazhdimi i zbatimit të masës 

së sigurimit personal “Arrest në burg”, të caktuar ndaj personit nën hetim {...}. 

 

Sa më lart parashtruar, arrihet në përfundimin se jemi në një nga rastet e 

pezullimit të detyruar apo për shkak të ligjit të magjistratit, sipas parashikimeve të nenit 

151, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Për këto arsye, në cilësinë e Kryetarit të 

Komisionit Disiplinor, i propozoj mbledhjes plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor: 
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Pezullimin nga detyra të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Krujë, për aq kohë sa është në fuqi masa e sigurimit personal “Arrest në 

burg”, caktuar me vendimin datë 10.02.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

Për këtë çështje, Komisioni Disiplinor ka përgatitur edhe një projektvendim: 

1. Pezullimin nga detyra të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Krujë, për aq kohë sa është në fuqi masa e sigurimit personal “Arrest në 

burg”, caktuar me vendimin datë 10.02.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 

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

Apelit, brenda 15 ditëve, afat i cili fillon nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit të 

arsyetuar. 

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet magjistrates {...}, sipas kërkesave të nenit  

98, pika 1 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i 

ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Bici! 

 Nëse ka diçka për të shtuar nga anëtarët? 

 Nëse nuk ka asgjë, mund të kalojmë në votim? 

 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. 

 Maksim Qoku: Dakord. 
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 Atëherë, Këshilli miratoi vendimin “Për pezullimin nga detyra të magjistrates 

{...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë”.  

 Referuar për sa referoi edhe relatori, ky vendim hyn në fuqi menjëherë me 

publikimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

Me kaq mbyllet mbledhja plenare. 

  

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


