
_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 25.02.2021 (Pika 1) 
 

 

1 

 

 

 

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 25.02.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në 

ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë 

(shtyrë nga mbledhja plenare e datës 16.02.2021). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:15 

dhe mbaroi në orën 13:00.  

 

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) 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Ardian Visha, Avokati i magjistrates. 

9. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

10. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

11. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë (shtyrë nga mbledhja plenare e datës 

16.02.2021). 

 

Maksim Qoku: Përshëndetje të nderuar anëtarë!   
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Fillojmë sot mbledhjen e radhës të datës 25.02.2021. 

Është verifikuar kuorumi. 

Sot në këtë mbledhje mungon Kryetarja për shkaqe shëndetësore, ndaj mbledhja 

do të drejtohet nga unë, Zëvendëskryetari. 

Sikurse të gjithë të tjerët jemi të pranishëm, me zonjën Marçela Shehu “online”, 

fillojmë shqyrtimin e mbledhjes së sotme me këtë rend dite. 

Sot janë parashikuar të shqyrtohen tre çështje. Çështja e parë e rendit të ditës 

është zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë. 

Çështja e dytë është shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

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

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brunilda Kadi). 

Çështja e tretë është shqyrtimi i projektvendimit “Për ushtrimin e Rekursit ndaj 

vendimit gjyqësor {...}1, datë 02.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”, 

përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore 

Brunilda Kadi). 

 

Pasi parashtruam çështjet e rendit të ditës, mund të fillojmë me çështjen e parë. 

Mund të njoftohen palët të hyjnë brenda. 

 

(Futet në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani.) 

 

 Maksim Qoku: Përshëndetje! 

 Në zbatim të ligjit dhe të rregullores dhe për dijeni të palëve, Këshilli sot është në 

kuorumin e duhur për zhvillimin e kësaj seance. Në mungesë të Kryetares për shkaqe 

shëndetësore, mbledhja do të drejtohet nga unë.  

Në aspektin e verifikimit të palëve, ka ardhur Inspektori i Lartë. 
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Artur Metani: Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

Maksim Qoku: Jeni vetëm? 

Artur Metani: Po! – vetëm. 

 

Maksim Qoku: Është thirrur, është vënë në dijeni, por mungon përfaqësuesi i 

magjistrates, znj. {...}, avokati i çështjes Ardian Visha. Ndërkohë që, për dijeni të palëve 

prezent është njoftuar si porosi e lënë dhe vendimmarrje e seancës së kaluar dhe 

magjistratja, së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në datën 18 shkurt 2021 ka dërguar dy shkresa. Shkresa e 

parë me nr. 6321/17 prot., ku i kërkohet Drejtorisë së Burgjeve që të bëjë të mundur 

prezencën e gjyqtares {...} në seancën e datës 25.02.2021, ora 10:00.  

(Citohet një pjesë e shkresës nga z. Qoku.) 

 “Në çdo rast, si dhe për shkak të rëndësisë që ka procesi disiplinor, lutemi që të 

dokumentoni procedurën në funksion të pikës 1, të nenit 351 të Kodit të Procedurës Penale. 

Sipas këtij neni, vullneti i znj. {...} për të marrë ose mos marrë pjesë në seancë dëgjimore 

duhet të jetë i shprehur në mënyrë të qartë në deklaratën që do të lëshohet nga ana e saj, 

para personit përgjegjës të institucionit të paraburgimit ku ajo ndodhet... Nëse magjistratja 

{...} nuk dëshiron të paraqitet në seancën dëgjimore, ju duhet t’i merrni asaj një deklaratë 

me shkrim, ku të shprehet qartë vullneti i saj për të mos marrë pjesë, dhe pasi kjo deklaratë 

të konfirmohet zyrtarisht nga institucioni i burgut në përputhje të plotë me ligjin, duhet t’i 

vihet në dispozicion Këshillit të Lartë Gjyqësor para fillimit të seancës dëgjimore të datës 

25.02.2021, ora 10:00. Për sa më sipër, kërkojmë të merrni masat e duhura për të shoqëruar 

magjistraten e paraburgosur {...} ditën e caktuar në seancë dëgjimore, ose nëse ajo nuk 

dëshiron, të paraqitet deklarata e përpiluar prej saj, në përputhje të plotë me parashikimet 

ligjore”. Kjo është shkresa dërguar Drejtorisë së Burgjeve. 

 Shkresa tjetër me nr. 6321/18 prot., 18.02.2021, i është drejtuar magjistrates znj. 

{...} si njoftim për seancën dëgjimore.  
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(Citohet një pjesë e shkresës nga z. Qoku.) 

 “Sipas nenit 135, pika 1 të Kodit të Procedurës Penale, ju keni të drejtë të merrni 

pjesë në seancë dëgjimore personalisht ose/dhe me anë të përfaqësuesit të zgjedhur. Në çdo 

rast vullneti juaj për të marrë ose mos marrë pjesë, personalisht, në seancë dëgjimore duhet 

të jetë i shprehur në mënyrë të qartë në deklaratën që do të lëshohet nga ana juaj për këtë 

qëllim, personave përgjegjës të institucionit të paraburgimit ku ju ndodheni”.  

Gjithashtu, në këtë shkresë i është bërë e ditur edhe koha për të depozituar 

mbrojtjen dhe pretendimet e saj bashkë me provat që ajo kërkon të shqyrtohen dhe i është 

kujtuar që një akt i tillë nuk është depozituar në Këshill nga ana e saj deri në momentin e 

njoftimit të kësaj shkrese.  

“Mbi këtë bazë, Këshilli, me vendimin e ndërmjetëm të datës 16.02.2021, vendosi 

të caktojë një afat për ju dhe përfaqësuesin tuaj të zgjedhur, për të depozituar në Këshill 

mbrojtjen, e cila duhet të përfshijë të gjitha kërkesat procedurale, si dhe provat të cilat 

kërkohen të shqyrtohen dhe të merren në seancë dëgjimore, nëse ka dhe nëse janë të 

ndryshme nga ato që ndodhen në dosjen hetimore. Afati brenda të cilit duhet të depozitohet 

mbrojtja, është caktuar deri në datën 23.02.2021”.  

Këto janë përmbajtjet e dy shkresave.  

Ne kemi edhe përgjigjet. Nëse do të referojmë tek përgjigjja e magjistrates {...}, ku 

në fakt unë po lexoj origjinalin dhe nëse bëj ndonjë gabim, më korrigjoni, pasi është me 

shkrim dore. Kjo e fundit shprehet: “Në seancën gjyqësore do të përfaqësohem nga avokati 

z. Ardian Visha, por theksoj se seanca dëgjimore duhet të shtyhet për arsye të gjendjes dhe 

pozitës në të cilën ndodhem. Deklaroj se nuk dua të shoqërohem ditën e nesërme.” 

Është bërë nga deklaruese {...}, në prezencë të institucionit të paraburgimit.  

Sot konstatojmë që në seancën dëgjimore nuk ndodhet edhe përfaqësuesi i zgjedhur 

prej saj, z. Ardian Visha. Në zbatim të atyre porosive që lamë në lidhje me depozitimin dy 

ditë përpara të mbrojtjes, kemi konstatuar që nuk është bërë ai depozitim. Aktualisht deri në 

momentet e fundit që kemi verifikuar, nuk kemi pasur kontakte, qoftë edhe elektronikisht 
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në faqen tonë “kontakt.al”, kështu që jemi përpara faktit të një mungese në lidhje me 

mosprezencën e palës në këtë seancë dëgjimore.  

Nëse keni gjë për të thënë ju si përfaqësues? 

 

Artur Metani: Është një situatë delikate në fakt, për hir të së vërtetës. 

Si Artur Metani, personalisht e kuptoj situatën në të cilën ndodhet magjistratja. Nuk 

doja kurrë të kisha një proces të tillë, pra që një magjistrat të ishte në këtë situatë. Por fakti 

është ky. Personalisht do i sugjeroja që të marri situatën në dorë sepse një proces dinjitoz 

dhe mbrojtje dinjitoze, padyshim do e bëjë edhe magjistratin të jetë dinjitoz në këtë 

mbrojtjen e saj. 

Por si Inspektor i Lartë i Drejtësisë, dhe dua ta ndaj këtë që thashë më parë, me 

detyrën që kam, më takon të jem i ftohtë dhe jam i ftohtë, magjistrates ia kemi shtyrë 

seancën 4 herë. Dy herët e para unë kam qenë bashkëpunues me mendimin që, pa dyshim 

është tronditje një proces disiplinor, për këtë arsye i duhet dhënë koha magjistratit të 

realizojë mbrojtjen më të mirë të mundshme të vetën. Herën e fundit e shtymë, edhe pse 

unë s’isha dakord, pasi magjistratja kërkoi të ishte pjesë e këtij procesi, sot na njofton që 

nuk do të jetë pjesë e këtij procesi, por kërkon shtyrjen për shkak të gjendjes së saj (me sa 

kuptova). Nuk jam dakord që të shtyhet. Pra në qoftë se kjo është kërkesa dhe kjo është 

arsyeja, nuk e shoh arsye të ligjshme, pasi e para, është njoftuar për seancën dhe e dyta, 

avokati ka pasur dijeni për seancën. Unë nga ana tjetër sugjeroj që ndoshta mund të lidhemi 

me avokatin dhe të kuptojmë pse nuk po vjen ai, se ndoshta ka edhe keqkuptim të orarit 

(nuk di të them për këtë pjesë), para se Këshilli të marrë një vendim për ecurinë e 

mëtejshme. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Metani! 

Nëse ka dikush nga anëtarët? Relatori? 
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Medi Bici: Kjo është seanca e katërt dëgjimore që kemi caktuar për magjistraten 

{...}. Ia kemi dhënë të gjitha mundësitë për sigurimin e provave dhe për t’u përfaqësuar me 

mbrojtës. Ajo e zgjodhi mbrojtjen, i cili ishte avokat z. Ardian Visha. Iu dha mundësia për 

të paraqitur edhe pretendimet e tij me shkrim dhe për t’ia paraqitur Këshillit dy ditë përpara 

seancës. Sot jemi përpara faktit që as magjistratja dhe as mbrojtësi i saj nuk paraqiten në 

seancë. Kështu që, unë do t’i propozoja Këshillit zbatimin e pikës 1, të nenit 37 të 

Rregullores të miratuar me vendimin nr. 316, datë 14.09.2020 të KLGJ-së (botuar në 

Fletoren Zyrtare Nr. 166/2020, faqe 12036), i cili thotë: “1. Këshilli zbaton rregullat 

procedurale të parashikuara nga Kodi i Procedurës Penale, për aq sa këto rregulla gjejnë 

zbatim, për magjistratin ose përfaqësuesin e tij, në rastet e deklarimit në mungesë, si dhe të 

procedimit disiplinor në mungesë të tij”.  

Kështu që, Kodi i Procedurës Penale parashikon që në rast se i pandehuri nuk vjen 

në seancë gjyqësore, ka njoftim rregullisht, ai ka të drejtë të mbrohet nga mbrojtësi dhe 

nëse mbrojtësi i tij nuk vjen, gjykata mund t’i caktojë një mbrojtës kryesisht. Kështu që, për 

të mos e lënë për ta bërë vazhdë, meqenëse jemi në çështjen e parë, kërkoj që të caktohet 

një mbrojtës kryesisht, të njihet me dosjen dhe të vazhdojmë procedimin. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Bici! 

Vetëm që të kihet parasysh që neni 37, i referohet nenit 116, duhet të shqyrtojmë 

nëse kemi të bëjmë me të pandehur ose jo. Gjithsesi, fjala për ndonjërin nga anëtarët. Zonja 

Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zoti Zëvendëskryetar! 

Sikundër kam vlerësuar edhe në seancën e kaluar, referuar përmbajtjes së deklaratës 

së nënshkruar nga subjekti i këtij procedimi disiplinor, znj. {...}, në vlerësimin tim rezulton 

i qartë përsëri vullneti i saj për të mos marrë pjesë në seancën gjyqësore. Shkaku për të cilin 

ajo referon se nuk mund të marrë pjesë sepse ndodhet në kushtet e paraburgimit është diçka 

tjetër sepse vullneti i saj përsëri del qartë që në seancë gjyqësore do të paraqitet mbrojtësi. 
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Pra shtyrja e seancës së sotme dëgjimore për shkakun e kërkuar nga magjistratja, në 

vlerësimin tim nuk përbën shkak të ligjshëm për shtyrje. Gjithsesi, duke marrë parasysh se 

Kodi i Procedurës Penale zbatohet vetëm për aq sa është e mundur në kuadër të këtij 

procedimi disiplinor që ka të bëjë me njoftimin dhe mungesën e magjistratit, sot seanca 

dëgjimore nuk mund të zhvillohet sepse nuk është prezent përfaqësuesi i zgjedhur. Në 

vlerësimin tim, Këshilli nuk mund të caktojë mbrojtës kryesisht për magjistraten. 

Për të vazhduar më tej, duke qenë se Këshilli është detyruar që të marrë të gjitha 

masat... 

(Vijon zonja Ukperaj pas ndërprerjes së fjalës nga zoti Bici). 

Ka mjete procedurale të cilat parashikohen në ligj. Nëse mbrojtësi, pa shkaqe të 

arsyeshme, sikundër edhe sot nuk është paraqitur, sipas nenit 116 të ligjit për Statusin, 

Këshilli paralajmëron atë për dënimin me gjobë. Mosnjoftimi i Këshillit dhe shkaktimi i 

vonesave të pajustifikuara që dukshëm dëmtojnë ecurinë e zhvillimit të procedimit 

disiplinor, parashikon dënim me gjobë për magjistratin, por edhe për përfaqësuesin. Në 

këtë rast magjistratja ndodhet në kushte të tilla që ne nuk mund të aplikojmë dënimin me 

gjobë, ndërkohë që mund të aplikojmë dënimin me gjobë, siç thotë ligji, për përfaqësuesin. 

Nuk mendoj që duhet ta zbatojmë që në fillim, por përfaqësuesi duhet të paralajmërohet, që 

në raste të tjera që do të sjellin vonesa të pajustifikuara të procesit dhe mosparaqitje pa u 

prezantuar Këshillit shkaqet e saj (sepse nuk ka prioritet të zhvillimit të proceseve 

gjyqësore ndaj procedimit disiplinor), mund të aplikojmë dënimin me gjobë, siç parashikon 

ligji, deri në 1 milion lekë. Nëse përsëri përfaqësuesi nuk paraqitet pa shkaqe të 

justifikuara, mund të aplikojmë edhe një gjobë tjetër, siç thotë ligji (vendimi i Këshillit), i 

cili përbën titull ekzekutiv.  

 Për të shmangur të gjitha këto shtyrjet e seancave që ndodhin, një herë jo për shkak 

të mungesës së shfaqjes së vullnetit në mënyrë të shprehur për të mos marrë pjesë, apo 

seanca tjetër që nuk vjen avokati, unë do të propozoja që të krijonim mundësinë e zhvillimit 

të seancës dëgjimore “online” edhe nga institucioni i paraburgimit, ku ndodhet magjistratja, 

sikurse ndodh sot edhe në gjykimet penale. Mjetet teknike janë të realizuara. Ne kemi 
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miratuar programin Microsoft Teams me anë të të cilit mund të realizohet zhvillimi i 

seancës “online”. Për sot vlerësoj që për shkak të mosparaqitjes së mbrojtjes së 

përfaqësuesit të magjistrates, seanca nuk mund të vazhdojë. Faleminderit!  

   

Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ndonjë nga anëtarët ka ndonjë gjë tjetër për të shtuar? 

 

(Merr fjalën zonja Luli, por fillimisht flet pa ndezur mikrofonin dhe nuk dëgjohet 

fjala.) 

Fatmira Luli: ...Nuk ka arsye në fakt dhe është e pafalshme që nuk është respektuar 

orari. Por për të na zgjidhur ne këtë lloj ngërçi që na është krijuar tani, le të shqyrtojmë 

çështjet e tjera dhe ky është propozimi im, që ta presim, se ai është nisur dhe është 

përgatitur për këtë (Sipas njoftimit që i është bërë). 

 

Medi Bici: Vetëm për të sqaruar zoti Zëvendëskryetar. 

Kur përmenda nenin 37, kam parasysh sepse gjoba nuk mund të zbatohet në rastet 

që përmendi anëtarja tjetër, znj. Brikena, por vetëm në rastet kur avokati nuk ka sjellje të 

hijshme ose thyen rregullat e seancës dëgjimore. Ne jemi përpara faktit se si do ta 

zhvillojmë gjykimin. 4 seanca, e kemi njoftuar, i kemi lënë mundësi për të paraqitur prova, 

i kemi lënë mundësi avokatit për t’u njohur me materialet, i kemi lënë mundësi për t’u 

përgatitur si duhet të veprojë. Ky është problemi. Mendimi im është, prandaj është referimi 

në Kodin e Procedurës Penale. Nuk them unë që e kemi magjistratin të pandehur. S’e kemi 

të pandehur. Nuk do të vijë në seancë. Nuk do avokati, ne do t’i caktojmë një avokat dhe të 

vazhdojmë. Procesi të jetë i rregullt.  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Bici!    

Sa për sqarim, pa dashur të përsëris zonjën Ukperaj, neni 116 për Statusin është i 

qartë. 351 i Kodit të Procedurës zbatohet për aq sa është e mundur të gjejë zbatim dhe pjesa 
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tjetër e paragrafit e sqaron se si ne duhet të procedojmë. Kështu që nuk është se ne jemi në 

handikap ligjor ose në pamundësi veprimi. Thjesht jemi në këtë situatë të mosprezencës së 

përfaqësuesit. Faleminderit!  

Fjala për ju zoti Toska! 

 

Ilir Toska: Marrë shkas edhe nga deklarimi që bëri Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

por edhe nga ajo që tha zonja Luli, mbase stafi i Këshillit mund të kontaktojë me avokatin, 

që të kemi të qartë nëse do jetë prezent apo s’do jetë prezent dhe pastaj të marrim vendim 

për të vijuar apo jo.  

 

Maksim Qoku: Jeni i propozimit ta ndërpresim 10 minuta? 

Ilir Toska: 5 minuta, sa të kontaktohet avokati dhe nëse është e vërtetë fakti që do 

të jetë prezent... 

 

Maksim Qoku: Zoti Metani, jeni dakord? 

Artur Metani: Do ishte mirë. Kështu që jam dakord. 

 

Maksim Qoku: Bëjmë një ndërprerje 10 minuta, pa lëvizur nga salla ne anëtarët e 

Këshillit. Stafi të verifikojë me çdo lloj mjeti, nëse është e mundur, është në ardhje; të 

konfirmohet apo jo.    

 

(Anëtarët e Këshillit bëjnë një pauzë prej 10 minutash, për të vijuar sërish 

mbledhjen aty ku e lanë.) 

 

Maksim Qoku: Atëherë, vazhdojmë seancën dëgjimore. Pas konsensusit të cilin 

vendosëm në lidhje me komunikimin me përfaqësuesin e magjistrates {...}, konfirmohet 

nga stafi që nuk u bë i mundur ky komunikim. Kështu që jemi përpara situatës të 

mosprezencës, në këtë seancë dëgjimore, të përfaqësuesit të gjyqtares {...}. 
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Në situatën në të cilën jemi, nëse ka gjë nga anëtarët? 

Zonja Ukperaj! 

 

 Brikena Ukperaj: Atëherë, në këtë situatë, unë propozoj që  në zbatim të nenit 116, 

pika 2 të ligjit për Statusin, seanca dëgjimore të shtyhet për shkak të mosparaqitjes së 

përfaqësuesit të subjektit të procedimit disiplinor dhe duke konsideruar këtë mosparaqitje 

pa shkaqe të përligjura, në zbatim edhe të hapave procedural që duhet të marrim sipas ligjit, 

vlerësoj që përfaqësuesi i zgjedhur, i cili me vullnetin e tij ka pranuar të përfaqësojë 

magjistraten në këtë seancë dëgjimore, të paralajmërohet që në sjellje të përsëritura 

sikundër kjo e sotmja, Këshilli do të aplikojë dënimin me gjobë deri në masën 100 mijë 

lekë, siç parashikon ligji. Nga ana tjetër, për të siguruar efektivitetin e zhvillimit të seancës 

së ardhshme dëgjimore, do të propozoja që të mundësohet pjesëmarrja e magjistrates 

“online” nga ambientet e paraburgimit ku ajo ndodhet. 

 

 Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Ukperaj!  

  Dikush nga anëtarët? 

 Fjala për ju zoti Metani! 

 

Artur Metani: Nëse mundem të them diçka për propozimin që bëri anëtarja. 

Jam dakord që të shtyhet për shkak të mungesës së përfaqësuesit ligjor. Do doja që 

të shtyhet vetëm 1 ditë, maksimumi 2 ditë. E dyta, për propozimin për t’i mundësuar 

magjistrates komunikimin “online”, mendoj që kjo nuk duhet të jetë një arsye për shtyrjen 

sepse magjistratja e ka pasur mundësinë për të qenë ose për ta kërkuar këtë gjë “online” dhe 

nuk ka dashur të jetë pjesëmarrëse në seancë. Kështu që , e vetmja arsye për të cilën do 

pranoja ose do të vlerësoja që të shtyhej seanca, është mungesa e avokatit (e përfaqësuesit), 

dhe kjo vetëm me 1 ditë.  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Metani! 
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Anëtarët, kanë ndonjë gjë për të shtuar? 

Po, zoti Hallunaj! 

 

Dritan Hallunaj: Ndodhemi në të njëjtat kushte që kemi qenë edhe herët e tjera. 

Magjistrates i është dhënë proceduralisht mundësia disa herë dhe ajo me apo pa qëllim, 

duke përfituar nga këto artifica, po tenton zvarritjen dhe kjo gjë ndodh edhe me mbrojtësin, 

i cili edhe në seancën e shkuar erdhi me shumë vonesë (nëse ju kujtohet). Duhet të dimë që 

këtu prevalon prania në këtë Këshill e çdo mbrojtësi, përpara seancave të tjera që mund të 

zhvillohen. Jemi përpara faktit që sipas rregullores zbatohen këto procedura dhe për sa 

është e mundur mund të zbatohet edhe Kodi i Procedurës Penale, por në kushtet që 

ndodhemi në një proces disiplinor administrativ, duhet të bëjmë shumë kujdes në lidhje me 

përcaktimin e modaliteteve të vijimit të seancës dëgjimore në prani apo jo të magjistrates 

dhe në prani apo jo të mbrojtësit, pasi të gjitha këto që ne sot diskutojmë apo 

vendimmarrjet tona do të shqyrtohen në një mënyrë apo një tjetër nga gjykatat më të larta 

(pra mund t’i nënshtrohen një procesi gjyqësor) dhe prandaj duhet të bëjmë tepër kujdes 

për zbatimin e tyre.  

Në këto kushte, në kushtet kur magjistratja nuk është paraqitur, nuk dëshiron të 

paraqitet, jam dakord me pjesën që të mundësojmë një lidhje “online” në vendin ku ajo 

ndodhet e izoluar dhe pastaj, në vijim të kësaj edhe për avokatin, këtë punë kemi për të 

pasur gjithmonë. Hajde të gjejmë mekanizmin që ta zhbllokojmë.    

 

 Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Hallunaj!  

 Ka gjë tjetër? 

 

 Fatmira Luli: Seanca të shtyhet o sot për një ore, o ndoshta nesër. Jo më shumë. 

 Ndërsa për lidhjen “online” e shoh të pamundur, për faktin se ajo po ta kishte atë 

vullnet, do ta kishte shprehur që të pyetet “online”. Unë konstatoj që ajo nuk do as të jetë 

prezent, as të pyetet nga aty ku është “online”. Kështu që mendoj që të plotësojmë kushtin e 
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parë që avokatit t’i jepet mundësia, të paralajmërohet për gjobë, që mos ta bëjë më herë 

tjetër këtë punë dhe të krijojë mundësinë o sot pas 1 ore, pas rendit të ditës që kemi, o 

nesër, sepse s’kemi mundësi tjetër. 

 

 Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Luli! 

 Zoti Bici! 

 

 Medi Bici: Edhe unë jam dakord me kërkesën e dytë të zonjës Luli sepse jo vetëm 

që nuk është e parashikuar në procedurë kjo lidhje, por ajo është shprehur që nuk do të 

marri pjesë. I gjithë problemi është tek mbrojtësi. Mbrojtësin e ka caktuar, e ka zgjedhur. 

Mbrojtësi ka qenë në seancë.  

 Tani, mendimi është që është proces administrativ. Vërtet është proces 

administrativ, por duke e lidhur me Kodin e Procedurës Penale, mendimi im është që i ka 

dhënë një mbrojtje më të lartë magjistratit në këtë rast, kështu që prania e mbrojtësit kur 

s’është magjistrati, për mua është e domosdoshme. Kësaj i duhet dhënë zgjidhje. 

  

 Dritan Hallunaj: Më fal, se po të ndërpres. 

 Tek shkresa asnjëherë s’ka thënë që të vazhdojë seanca pa mua.  

 Medi Bici: E ka thënë. Të marri pjesë mbrojtësi, por të shtyhet seanca. Kjo është 

kërkesa shtesë. 

 Dritan Hallunaj: Ta lexojmë edhe një herë shkresën. 

 Maksim Qoku: E mbaj mend përmendsh. 

 “Nuk mund të marrë pjesë në pozitën në të cilën ndodhem. Kërkoj shtyrjen e 

seancës për gjendjen dhe pozitën në të cilën ndodhem”.    

 Dritan Hallunaj: Në asnjë moment nuk del që nuk do, se po të ishte ashtu, nuk i 

dërgojmë më fletëthirrje - jam dakord edhe unë – dhe a vazhdojmë me avokat ne. 

 Fatmira Luli: Jo mbase nuk përgjigjet asnjëherë asaj thirrjeje. 
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 Maksim Qoku: Të lejojmë që të dalë Inspektori, që të ndajmë propozimin në lidhje 

me vendimmarrjen që do bëjmë. 

  

 (Del nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani. 

Mbledhja vijon vetëm në prezencë të anëtarëve. Ndërkohë që në sallën e mbledhjes 

anëtarët diskutojnë në lidhje me vijimin ose jo të seancës dëgjimore, njoftohen nga ana e 

stafit të administratës së Këshillit që avokati zoti Visha ka ardhur dhe është prezent në 

ambientet e Këshillit. Në këto kushte, ftohet të futet në sallën e mbledhjes bashkë me zotin 

Artur Metani. Futen në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani 

dhe avokati i magjistrates, z. Ardian Visha.) 

  

Maksim Qoku: Përshëndetje, zoti Visha! 

 Ardian Visha (avokati): Kërkoj ndjesë! 

 Maksim Qoku: Ndjesa juaj i drejtohet këtij Këshilli, por në cilësinë e Kryetarit, por 

edhe për efekt të solemnitetit, më duhet që t’ju tërheqë vëmendjen. Ne nuk kishim arritur 

në vendimmarrje, prandaj dhe për efekt të zhvillimit të një procesi transparent por edhe të 

mos pengimit për faktin e prezencës tuaj, vendosëm që ta fillojmë këtë seancë dëgjimore. 

 Sa për t’ju futur në atë çka ne bëmë deri tani, besoj jeni në dijeni të dy shkresave që 

ka dërguar Këshilli Drejtorisë së Burgjeve dhe gjyqtares {...}. Pasi në ato dy shkresa është 

sqaruar përkatësisht në lidhje me kërkimet që kërkon Këshilli, kemi edhe përgjigjet, nga 

njëra anë që Drejtoria e Burgjeve referon tek fakti që është shprehur në këtë mënyrë 

magjistratja {...} dhe, kemi pastaj edhe shkresën e magjistrates. E keni juve? 

 S’e keni? 

 Atëherë, po jua lexoj. Ajo ka thënë (është shkrimi i saj dhe mund t’jua vë në 

dispozicion si shkresë): “Në seancën gjyqësore do të përfaqësohem nga avokati z. Ardian 

Visha, por theksoj se seanca dëgjimore duhet të shtyhet për arsye të gjendjes dhe pozitës në 

të cilën ndodhem. Deklaroj se nuk dua të shoqërohem ditën e nesërme”,  - I referohet besoj 

ditës së seancës së sotshme.  
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  Në shkresën tonë, edhe të dërguar magjistrates por edhe juve në seancë, u vu në 

dukje, detyrimi për të vënë në dispozicion të shkruara pretendimet tuaja në datën 23.02. 

Sipas vënies dijeni nga stafi, ne nuk kemi materiale të tilla të depozituara, as nga 

magjistratja, as nga ana juaj. Kështu që, jemi në këtë situatë. 

 Keni gjë për të thënë, në kuptimin, kërkesa paraprake? –pa kaluar në fazën tjetër. 

  

 Ardian Visha (avokati): E vërtetë që kërkuat parashtrimet tona me shkrim brenda 

datës 23, por konsultova ligjin zoti Kryetar dhe në ligj, neni 142/4 krijon një përplasje të 

palogjiktë në vlerësimin tim, por gjithsesi urdhëruese, të mospërdorimit dot, të 

mosmundësimit dot të të folurit të asaj që unë do të kisha shkruar para jush. Kështu që, 

preferova të mbaj një qëndrim me shkrim, të cilin do ta verbalizoj në përballjen e sotme 

dhe do e dorëzoj aktin me shkrim vetëm post kësaj përballjeje, me qëllim që pikërisht të 

mos kishim një punë të ndarë më dysh, pa logjikë dhe pa sens, por për urdhërim të ligjit. 

Kjo është e para. 

 E dyta, në lidhje me momentin e përfaqësimit, kam ardhur për të realizuar 

mbrojtjen dhe pa dyshim që do mund ta bëja këtë, madje kontestoj edhe qëndrimin e 

Inspektorit dhe do mund ta bëja edhe në seancën e parë.  

 Ajo çka unë lypa në seancën e parë para jush, është prezenca e saj këtu, jo vetëm si 

një e drejtë e dëgjimit, e të marrit pjesë në drejtësinë që bëhet ndaj saj, por edhe si një 

ndihmë ndaj meje si mundësi më e madhe, qoftë për të sqaruar, qoftë për të realizuar 

mbrojtjen në ato dimensione që do duhet të ishte e pëlqyeshme për të paktën ...     

 Kështu që mbetem në dilemë mbi një përgjigje të saktë dhe të prerë ndaj jush për 

çka lexuat në letrën e zonjës {...}. 

 

 Maksim Qoku: Zoti Visha, ju keni kontaktuar me magjistraten? Unë ju referova 

edhe paragrafin e fundit të deklaratës “Deklaroj se nuk dua të shoqërohem ditën e 

nesërme”.  
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 Ardian Visha (avokati): Po! –nuk është vullneti i saj, ndryshe nga ç’e kam 

këshilluar. Pra këshilla ime ishte që të ishte në seancë. Ajo nuk do që të vijë, meqë ishte në 

kushte prangash. Është çështje vlerësimi. Nga pikëpamja njerëzore e kuptoj. 

 

 Maksim Qoku: Kërkesa të tjera? 

 Ardian Visha (avokati): Jo! – s’kam. 

  

Maksim Qoku: Zoti Metani? 

 Artur Metani: Jo! –s’kam kërkesa të tjera. 

 Maksim Qoku: Pra jemi në lidhje me legjitimimin dhe me një proces të rregullt 

ligjor. Keni gjë tjetër? 

 Artur Metani: Jo! –s’kam gjë tjetër. 

  

 Maksim Qoku: Të dalin palët, që të shprehemi? 

 Atëherë, mund të dilni, që të shprehemi në lidhje me kërkesën.  

 

(Dalin nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani dhe 

avokati i magjistrates, z. Ardian Visha. Mbledhja vijon vetëm në prezencë të anëtarëve.) 

 

 Pas diskutimeve, anëtarët bien dakord që seanca dëgjimore të vijojë në prani të 

përfaqësuesit të magjistrates, duke konsideruar kështu të pranishme në seancën dëgjimore 

magjistraten {...}.  

 

 (Rifuten në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani dhe 

avokati i magjistrates, z. Ardian Visha.)  

  

 Maksim Qoku: Atëherë, bazuar në nenin 116 të ligjit për Statusin si dhe në nenin 

36 të Rregullores, Këshilli vendosi rrëzimin e kërkesës suaj, në analizën e faktit që njoftimi 
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i bërë magjistrates është i rregullt, dhe ka pasur të gjitha mundësitë për një prezencë, qoftë 

edhe në sallë, por fakti që ka zgjedhur përfaqësim dhe të dy palët janë në dijeni, duke e 

konsideruar prezente dhe të përfaqësuar prej jush, vazhdojmë më tej me seancën dëgjimore 

për procedim disiplinor.  

 Nëse s’keni kërkesa të tjera, bazuar në nenin 36 të Rregullores, pika /ç/, deklarohet i 

hapur shqyrtimi disiplinor.  

 Sipas radhës, fjala është për ju zoti Metani, për parashtrimet në lidhje me 

pretendimet dhe provat që do paraqisni. 

 

 Artur Metani: Përveç Raportit të paraqitur më parë për procedimin disiplinor, kam 

përgatitur edhe parashtresat, që do i depozitoj në Këshill. Janë parashtresa të gjata, por unë 

do doja që mos t’i marrë kohë Këshillit dhe të lexoj përmbledhje të parashtresës që do 

paraqes me shkrim. 

 Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

 Inspektori i Lartë i Drejtësisë me Vendimin {...}, datë 16.07.2020 ka vendosur 

fillimin e hetimit disiplinor me iniciativë ndaj magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë për shkelje të rënda profesionale që diskreditojnë 

pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës, parashikuar nga neni 140, pika 2, 

shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe shkeljet disiplinore të 

parashikuara nga neni 102, pika 1, shkronja “ç” dhe “dh”, si dhe nga neni 102, pika 2, 

shkronja “a” dhe “c” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Në mbështetje të parashikimeve të Ligjit nr. 96/2016, i ndryshuar, me qëllim 

identifikimin e elementeve juridikë dhe faktikë mbi përgjegjësinë disiplinore të magjistratit 

subjekt hetimi disiplinor, gjatë procesit hetimor janë analizuar një sërë çështjesh si: (i) nëse 

veprimi apo mosveprimi i magjistratit subjekt hetimi disiplinor përbën shkelje disiplinore; 

(ii) kriteret për caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore; (iii) llojin e masës së 

disiplinore. 
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Nga analiza ligjore e fakteve të konstatuara gjatë hetimit disiplinor rezulton se nga 

ana e magjistrates {...} janë ndërmarrë veprime/mosveprime të cilat kanë të bëjnë me:  

Mospërmbushjen e pajustifikuar të funksioneve gjatë gjykimit, në dhënien e 

vendimit {...}, datë 06.11.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, parashikuar si 

shkelje disiplinore nga neni 102, pika 1, shkronja “ç” e Ligjit nr. 96/2016; 

Veprime dhe sjellje të magjistratit që ka sjellë përfitim të padrejtë për palët në një 

proces gjyqësor në kundërshtim me ligjin e konkretizuar me dhënien e vendimeve nr. 85, 

datë 25.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë dhe {...}, datë 21.11.2018 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, parashikuar si shkelje disiplinore nga neni 102, pika 1, 

shkronja “dh” e Ligjit nr. 96/2016; 

Veprime dhe sjellje të magjistratit që ka sjellë përfitim të padrejtë për palët në një 

proces gjyqësor në kundërshtim me ligjin, si dhe në mosrespektim të rëndë dhe të vazhduar 

të legjislacionit material dhe procedural penal, gjatë dhënies së vendimeve nr. 82, datë 

14.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë dhe {...}, datë 18.01.2019 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Krujë, parashikuar si shkelje disiplinore nga neni 102, pika 1, shkronja 

“dh” dhe neni 102, pika 2, shkronja “a” e Ligjit nr. 96/2016; 

Mosrespektim të rëndë dhe të vazhduar të legjislacionit material dhe procedural 

penal në dhënien e vendimit {...}, datë 22.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, 

parashikuar si shkelje disiplinore nga neni 102, pika 2, shkronja “a” e Ligjit nr. 96/2016. 

Nxjerrja e akteve të paarsyetuara, në të gjitha ato raste kur ligji kërkon nxjerrjen e 

aktit në formë të arsyetuar në dhënien e Vendimit {...}, datë 25.05.2017 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Krujë; Vendimit {...}, datë 14.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Krujë; Vendimit {...}, datë 21.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë; Vendimit 

{...}datë 18.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë dhe Vendimit {...}, datë 

22.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, parashikuar si shkelje disiplinore nga  

neni 102, pika 2, shkronjat “c” e Ligjit nr. 96/2016. 

Konkretisht: Nga ana e magjistrates {...} janë ndërmarrë veprime/mosveprime të 

cilat kanë të bëjmë me mosrespektim të rëndë dhe të vazhduar të legjislacionit material dhe 
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procedural penal, duke mos respektuar parashikimet e nenit 57, 59/a, pika 1 shkronja “c”, 

64 të Kodit Penal, nenit 149, 152, 178, 182, 366, 367, 380, 383/1/ç, 438, 514, 518 të Kodit 

të Procedurës Penale, nenit 2 dhe 63 të Ligjit nr. 8328, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe 

trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar, nenet 4 dhe 5 të ligjit nr. 

141/2016 “Për dhënie amnistie”, neni 9, pika 3 të Ligjit nr. 8499, datë 10.06.1999 “Për 

ratifikimin e Konventës së  Këshillit të Evropës “Për transferimin e personave të dënuar”, 

neni 61, pika 2 të Ligjit nr. 10193, datë 03.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me 

autoritetet e huaja në çështjet penale”, si dhe parashikimet e vendimeve nr. 154/2000 dhe 

nr. 2/2015, të Kolegjeve të Bashkuara, të Gjykatës së Lartë, nëpërmjet veprimeve apo 

mosveprimeve të mëposhtme; 

Nga ana e magjistrates {...}, nuk janë marrë prova vendimtare për zgjidhjen e 

çështjes duke cenuar parimin e paanësisë së gjykimit në dhënien e vendimit {...}, datë 

06.11.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë; 

Nga ana e magjistrates {...} i është atribuuar dhënia e cilësive të ndryshme, herë si i 

paraburgosur dhe herë si i dënuar, gjatë periudhave të njëjta në funksion të pranimit të çdo 

kërkese të paraqitur nga ana e të njëjtit kërkues;  

Nga ana e magjistrates është aplikuar ulja e njëkohshme e dënimit për periudha më 

të gjata se periudha 12-mujore e vlerësimit të parashikuar në Ligjin nr. 8328/2008 “Për të 

drejtat dhe trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar. 

Nga ana e magjistrates nuk janë respektuar kriteret ndaluese për përfitim amnistie 

sipas kërkesave të Ligjit nr. 141/2016 dhe ndryshimi i kësaj praktike gjatë trajtimit të 

kërkesës, me objekt “Përfitim amnistie”;  

Në 5 procese gjyqësore është konstatuar një mungesë thelbësore në arsyetimin e 

vendimeve gjyqësore, të cilat detyrimisht duhet të jenë të arsyetuara, në zbatim të procesit 

të rregullt ligjor, dhe mundësisë për ushtrimin e kontrollit të tyre jo vetëm gjyqësor por dhe 

në këndvështrim të kontrollit për efekt procedimi disiplinor. 

Në analizë të kriterit “shkalla e fajësisë dhe motivi”, në raport me faktet e provuara 

në këtë proces hetimi disiplinor, paraprakisht vlerësohet se: 
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Veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistrates në çështjet objekt 

hetimi, nuk janë kryer në kuadër të paaftësisë së saj profesionale, por si rezultat i një 

veprimi të drejtpërdrejt dhe të vullnetshëm nga ana e saj; 

Nuk janë respektuar dispozitat penale me karakter urdhërues, të cilat parashikojnë 

kritere me karakter objektiv, ndalues dhe me një përmbajtje të drejtpërdrejtë dhe lehtësisht 

të kuptueshme për lirimin e të dënuarit, ku përvoja e gjatë profesionale në detyrë e 

magjistrates e lejon të interpretojë dhe zbatojë drejt këto dispozita; 

Këto veprime/mosveprime të saj janë kryer në mënyrë të drejtpërdrejtë, të 

vazhduar, të vullnetshme dhe të pajustifikuar në 5 procese gjyqësore me të njëjtin kërkues 

H.B. dhe në 1 proces tjetër me kërkues I.P.  

Në këto kushte, arrihet në konkluzionin se shkeljet disiplinore janë kryer nga ana e 

magjistrates {...} me “dashje direkte”. 

Në analizë të kriterit “pasojat e shkeljes” në raport me faktet e provuara në këtë 

proces hetimi disiplinor rezulton se si pasojë e veprimeve të kryera nga ana e magjistrates 

subjekt hetimi disiplinor në rastin e kërkesave të të dënuarit H.B., është liruar një i dënuar i 

rrezikshëm, i cili përbën rrezik për komunitetin si dhe shoqërinë në përgjithësi. Kryerja e 

veprimeve/mosveprimeve të para si një sjellje në tërësinë e vet nga ana e magjistrates {...} 

ka cenuar në mënyrë të drejtpërdrejtë qëllimin e institutit të lirimit me kusht të parashikuar 

nga norma penale. Parashikimi i kërkesave apo kushteve është një garanci për funksionet e 

dënimit dhe natyrisht duke mos u sakrifikuar objektivi kryesor që është siguria e 

komunitetit ndaj personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore, por dhe për të mosnxitur 

hakmarrjen ndaj personave të liruar. Është fakt i njohur se shtetasi i liruar {...}. është 

ekzekutuar në datë 11.06.2020. Në të njëjtën kohë, nëpërmjet veprimeve 

veprimeve/mosveprimeve të kryera nga ana e magjistrates {...} është sjellë një përfitim i 

padrejtë për të dënuarin H.B. në kundërshtim me ligjin.  

Ndërsa në analizë të kriterit “pasojë e shkeljes” asaj të mospërmbushjes së 

funksionit gjatë gjykimit, në dhënien e vendimit për aplikim dënimi alternativ ndaj të 

dënuarit {...}, rezulton se si pasojë e veprimeve/mosveprimeve të kryera nga ana e 
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magjistrates {...} është cenuar parimi i paanësisë në gjykim dhe i besimit të publikut tek 

drejtësia duke u liruar një i dënuar për shkaqe shëndetësore pa u marrë një provë 

vendimtare në funksion të provueshmërisë së shkakut të aplikimit të dënimit alternativ, në 

funksion të dhënies së drejtësisë. Në të njëjtën kohë, ushtrimi i parregullt i detyrës nga ana 

e magjistrates ka sjellë pasoja për dhënien e drejtësisë, cenimin  e prestigjit të gjyqtarit dhe 

humbjen e besimit ndaj tij, si dhe ka cenuar besimin e publikut te drejtësia.  

Në analizë të kriterit “masa e ndonjë rreziku të shkaktuar nga shkelja disiplinore”, 

në  raport me faktet e provuara në këtë proces hetimi disiplinor, rezulton se sjellja e 

papërshtatshme e magjistrates subjekt hetimi disiplinor nuk është shtrirë vetëm tek 

magjistratja subjekt i hetimit disiplinor por ka krijuar terren për sjellje të papërshtatshme 

edhe në rastet të tjera të ngjashme. Standardet e gabuara të vendimeve gjyqësore të 

Gjykatës së Rrethit Krujë mund të aplikohen edhe nga magjistratë të tjerë si dhe 

njëkohësisht mund të shërbejnë si praktikë për edhe shumë të dënuar të tjerë me 

rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore të pretendojnë në kundërshtim me parashikimet e 

ligjit penal në fuqi për lirimin para kohe të tyre me kusht, përfitim amnistie, ulje të 

njëkohshme dënimi, apo aplikimet alternative të dënimit pa marrë provat thelbësore në 

proces.   

Për sa më sipër, duke mbajtur në konsideratë: (i) natyrën e shkeljes disiplinore; (ii) 

rrethanat e shkeljes së kryer të cilat kanë të bëjnë me mosrespektim të rëndë dhe të 

vazhduar të ligjit material dhe procedural penal; (iii) kryerjen e shkeljes disiplinore nga ana 

e magjistratit me dashje direkte; (iv) përvojën e gjatë të magjistrates në sistemin gjyqësor, 

si dhe vlerësimet e saj të mira profesionale; (v) pasojat e shkeljes disiplinore lidhur me 

lirimin e një të dënuari të rrezikshëm i cili përbën rrezik për komunitetin dhe shoqërinë në 

kundërshtim më parashikimet ligjit material dhe procedural penal, dhe krijimi i mundësisë 

për hakmarrje ndaj tij; (vi) cenimin e imazhit të sistemit gjyqësor dhe besimit të publikut në 

sistemin e drejtësisë; (vi) ekzistencën e rrezikut të shkaktuar nga shkelja disiplinore pasi 

sjellja e papërshtatshme nuk shtrihet vetëm tek magjistrati subjekt hetimi disiplinor, por 

rrezikon të ndiqet si shembull nga magjistratë të tjerë si dhe krijon terren për sjellje të 
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papërshtatshme dhe në raste të tjera të ngjashme; (vii) përsëritja e shkeljeve në rastet e 

cituara; (vii) mungesën ndonjë arsye specifike që është jashtë kontrollit të magjistratit dhe 

që mund të lidhet me mosfunksionimin e sistemit gjyqësor, arrihet në konkluzionin se 

veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistrates {...} në rastin konkret përbëjnë 

“Shkelje shumë të rëndë disiplinore”.  

Në analizë të çështjes lidhur me “llojin e masës së disiplinore”, paraprakisht 

vlerësohet se, veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistratit {...} që përbëjnë 

shkelje disiplinore parashikuar nga neni 101, neni 102 pika 1, shkronjat “ç” dhe “dh” të 

ligjit nr. 96/2016, dhe neni 102, pika 2, shkronjat “a” dhe “c”, të ligjit nr. 96/2016, përbëjnë 

“Shkelje shumë të rëndë disiplinore”.  

Ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, parashikon se për shkelje shumë të rënda disiplinore mund të 

jepet masa disiplinore “Pezullimi si masë disiplinore” apo “Shkarkimi”. Të dyja këto masa 

mund të jepen për shkelje shumë të rënda, por vetëm me dallimin lidhur me 

papërshtatshmërinë apo padenjësinë e magjistratit për të vazhduar funksionin e tij, si pasojë 

e kryerjes së një shkeljeje disiplinore që diskrediton pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë 

ushtrimit të detyrës. Në këto kushte, në rastin konkret duhet të analizohet fakti nëse 

veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistrates {...} që përbëjnë “Shkelje shumë 

e rëndë disiplinore” përbëjnë “akte që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit” gjatë 

ushtrimit të detyrës” dhe për rrjedhojë e bëjnë atë të pa përshtatshëm apo të padenjë për të 

vazhduar funksionin e saj si magjistrate.  

Në rastin e magjistrates {...} vendimet e dhëna prej saj: (Citohen numrat e 

vendimeve), përbëjnë akte që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. Në rastin 

konkret nga ana e magjistrates {...} janë zhvilluar procese gjyqësore tërësisht të njëanshme 

dhe në kundërshtim flagrant me dispozitat materiale dhe procedurale penale.  

Në rastin konkret objekt hetimi disiplinor rezulton se gjatë dhënies së vendimit nr. 

65, datë 06.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, magjistratja nën hetim {...}, ka 

marrë të mirëqenë plotësimin e kushteve të parashikuara në nenin 59/a pika 1 shkronja “c” 
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e Kodit Penal duke u bazuar në të dhëna dhe indice mbi gjendjen shëndetësore të të 

dënuarit, të cilat jo vetëm që nuk janë kategorike por nuk janë dhënë nga ekspertë të fushës, 

ka konkluduar për zgjidhjen përfundimtare të çështjes, pa hetuar provueshmërinë e 

kushteve që parashikon shkronja “c”, e  pikës 1 të nenit 59/a të Kodit Penal, me marrjen e 

provës vendimtare që kërkon natyra e gjykimit, duke krijuar perceptimin e njëanshmërisë 

së saj në gjykim. 

Nga tërësia e fakteve të konstatuara nisur nga: (i) numri dhe lloji i kërkesave të 

paraqitura nga i dënuari me objekt: një kërkesë me objekt “Lirim për shkak sëmundje” dhe 

dy kërkesa me objekt aplikim dënimi alternativ “Qëndrim në shtëpi” nga të cilat, dy 

kërkesa i kanë kaluar fillimisht për gjykim gjyqtares tjetër {...}, e cila gjatë gjykimit të 

kërkesës për lirimin e të dënuarit për shkak sëmundjeje, mori vendim për caktim ekspertësh 

mjeko-ligjorë, dhe një kërkesë me gjeneralitete jo të sakta të kërkuesit por të ngjashme me 

to, e cila i kaloi për gjykim magjistrates {...}; (ii) koha e shkurtër e paraqitjes së kërkesës 

me gjeneralitetet jo të sakta të kërkuesit pas vetëm 1 jave nga shortimi i kërkesës së parë 

tek gjyqtarja {...}; (iii) fakti se në të dy kërkesat në proces shqyrtimi pranë gjyqtares {...}, 

kërkuesi është tërhequr nga gjykimi, duke tentuar madje në një rast edhe përjashtimin e saj 

menjëherë sapo gjyqtarja vendosi kryerjen e aktit të ekspertimit mjeko - ligjor; (iv) vijimi i 

shqyrtimit të kërkesës së paraqitur me gjeneralitetet e pasakta pranë magjistrates nën hetim 

disiplinor {...} dhe moskryerja nga ana e saj të asnjë lloj verifikimi rreth identitetit, ndërsa 

në aktet e gjykatës, sikundërse është procesverbali gjyqësor dhe vendimi përfundimtar 

pasqyroji emrin e saktë të kërkuesit I.P.; (v) mosmarrja e provës vendimtare nga ana 

magjistrates, atë të aktit të ekspertimit mjeko-ligjor për zgjidhjen e çështjes ndërsa i dha 

akteve të paraqitura nga kërkuesi I.P. vlerë të paracaktuar, duke “siguruar pritshmëritë e 

kërkuesit si në drejtim të moskryerjes së aktit të ekspertimit mjeko-ligjor ashtu dhe 

aplikimin e dënimit alternativ, duke sjellë nxjerrjen nga regjimi i burgut, të gjitha këto 

provojnë mosplotësimin e kriterit objektiv të paanshmërisë së magjistrates {...} në gjykimin 

e çështjes me {...}, datë 06.11.2017 dhe për rrjedhojë cenimin e parimit të paanësisë në 

gjykim.  
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Sjellja në vijimësi e magjistrates nën hetim {...} mbi kërkesat e të dënuarit {...}, 

pranimi i 5 kërkesave në kundërshtim me ligjin dhe në shkelje flagrante të tij, duke sjellë 

edhe lirimin e të dënuarit {...} nga burgimi i cili nga një vendim fillestar me burgim të 

përjetshëm nga autoriteti i huaj gjyqësor, pas njohjes së tij me 25 vite burgim, përfundoi 

duke vuajtur në shtetin shqiptar vetëm 3 vite burgim në një kohë që mbas dhënies së 

vendimit të njohjes nr. 1016/2016, i kishin mbetur për të vuajtur edhe 16 vite e 4 muaj, 

referuar urdhrit të ekzekutimit të prokurorit, provon mungesën e kriterit objektiv të 

paanshmërisë në gjykim si dhe diskrediton rëndë figurën dhe pozitën e gjyqtarit si brenda 

vendit ashtu edhe në marrëdhënie me autoritetet gjyqësore të huaja, vendimet e të cilave 

njihen dhe ekzekutohen në shtetin shqiptar.  

Në të njëjtën kohë, nga analiza ligjore e fakteve të konstatuara, duke mbajtur në 

konsideratë: (i) natyrën e shkeljes disiplinore të parashikuar nga neni 101, pika 1 shkronjat 

“ a” ,“b”, neni 102, pika 1, shkronjat “ç” dhe “dh”, dhe neni 102, pika 2, shkronjat “a” dhe 

“c”, të Ligjit nr. 96/2016; (ii) rrethanat e shkeljes së kryer të cilat kanë të bëjnë me 

mosrespektim të rëndë dhe të vazhduar të ligjit material dhe procedural penal, 

mospërmbushje të funksionit gjatë gjykimit, dhe dhënia e vendimeve duke sjellë përfitime 

të padrejta në kundërshtim me ligjin, nxjerra e vendimeve gjyqësore të paarsyetuara (iii) 

kryerjen e shkeljeve disiplinore nga ana e magjistrates me dashje direkte; (iv) përvojën e 

gjatë të magjistrates në sistemin gjyqësor, si dhe vlerësimet e saj të mira profesionale; (v) 

pasojat e shkeljes disiplinore lidhur me lirimin e një të dënuari të rrezikshëm i cili përbën 

rrezik për komunitetin; (vi) cenimin e imazhit të sistemit gjyqësor dhe besimit të publikut 

në sistemin e drejtësisë; (vi)  ekzistencën e rrezikut të shkaktuar nga shkelja disiplinore pasi 

vendimi i gjykatës nxiti akte me natyrë hakmarrje, gjë e cila rezultoi me ekzekutimin e 

shtetasit H.B.; (vii) ekzistenca e rrezikut të shkaktuar nga shkelja disiplinore pasi sjellja e 

papërshtatshme nuk shtrihet vetëm tek magjistratja subjekt hetimi disiplinor, por rrezikon të 

ndiqet si shembull edhe nga magjistratë të tjerë si dhe krijon terren për sjellje të 

papërshtatshme dhe në raste të tjera të ngjashme; (vii) mungesën e ndonjë arsyeje specifike 

që është jashtë kontrollit të magjistratit dhe që mund të lidhet me mosfunksionimin e 
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sistemit gjyqësor; (viii) faktin që shkelja disiplinore në rastin konkret përbën “Shkelje 

shumë të rëndë disiplinore”; nga të gjitha këto provohet se magjistratja {...} në 

vendimmarrjen e saj ka kryer shkelje shumë të rënda profesionale duke diskredituar rëndë 

figurën dhe pozitën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës. 

Duke mbajtur në konsideratë faktin se masa disiplinore është e varur nga ekzistenca 

e përgjegjësisë disiplinore së magjistratit, në përputhje me parimin e ligjshmërisë, duke u 

siguruar që masa e dhënë të jetë e parashikuar nga ligji dhe e nevojshme për të përmbushur 

qëllimin e ligjit; duke u bazuar në kriteret objektive lidhur me rëndësinë e shkeljes 

disiplinore dhe masës disiplinore; individualizmit dhe proporcionalitetit, pra që ndaj 

magjistratit të jepet ajo masë që është e domosdoshme dhe e dobishme, për arritjen e 

qëllimit të procedimit disiplinor ndaj tij, në përputhje me shkeljen disiplinore që ka kryer, 

përsëritja e shkeljeve disiplinore, paraprakisht vlerësohet se për veprimet/mosveprimet e 

ndërmarra nga ana e magjistrates {...} që parashikohen si shkelje disiplinore, nga neni 140, 

pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nga neni 102, pika 1 

shkronjat “ç” dhe “dh” të ligjit nr. 96/2016; neni 102, pika 2, shkronjat “a” dhe “c”, të ligjit 

nr. 96/2016 dhe që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës, 

duhet të jepet masa disiplinore “Shkarkim nga detyra”, e parashikuar nga neni 111 i ligjit 

nr. 96/2016. 

Për sa më sipër, kërkojmë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor të administrojë provat e 

paraqitura nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në këtë procedim disiplinor dhe në 

mbështetje të nenit 105, pika 1, shkronja “dh”; nenit 111, pika 1; dhe nenit 146, pika 2, 

shkronja “a”, të Ligjit nr. 96/2016, të vendosë: “Pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 

140, pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nga neni 102, pika 

1 shkronjat “ç” dhe “dh” dhe neni 102, pika 2, shkronjat “a” dhe “c”, të Ligjit nr. 96/2016 

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

dhe caktimin ndaj tij të masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”.  
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Kjo është përmbledhja e shkurtuar e asaj që do doja të dorëzoja ën Këshill.  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Metani! 

Mund ta dorëzoni materialin. 

Zoti Visha, fjala për ju, gjithmonë duke ju kujtuar që në mënyrë të përmbledhur. 

 

Ardian Visha (avokati): Së pari ju falënderoj për durimin dhe ju siguroj që kërkoja 

një zvarritje të procesit sikurse mediat raportojnë. Nuk ka asnjë arsye të zvarritjes. (Fjala e 

zotit Visha nuk dëgjohet për shkak të shkëputjes së zërit).  

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

I nderuar Inspektor i Lartë, pranë këtij Këshilli! 

Me prokurë të posaçme më është kërkuar detyra për të përfaqësuar gjyqtaren {...} 

në përballjen me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë dhe procedimin e tij disiplinor nisur prej 

mes korrikut të vitit të kaluar. 

Në fakt kam një barrë prove të shtuar dhe më të rënduar, kjo për shkak të një 

anatemomi mediatik të pashembullt që i është bërë kësaj gjyqtareje, jo vetëm nga një tufë 

gazetarësh që mbulojnë përgjithësisht kronikën dhe gjyqësorin por edhe nga institucionet 

më të rëndësishme në vend, ku më dëmprurësi është ai i Kryeministrit. Kujtoj që në 

intervistën e tij (pra Kryeministrit) publike, të konsideruar “Bashkëbisedim me qytetarët e 

Tiranës”, më 13 shkurt 2021, e ka quajtur magjistraten tuaj dhe klienten time “monstër”. 

Normalisht që është një moment që jo vetëm duhet të evidentohet këtu para jush si gjyqtarë 

të gjyqtarëve, por duhet pa dyshim të kishte sjellë një reagim minimalisht mediatik, kushdo 

qoftë gjyqtarja nga pikëpamja apo përgjegjësisë disiplinore; para së gjithash është një grua, 

është një zonjë, madje krenare për sa rrit e vetme dhe me shumë sakrificë dy fëmijë, njëri 

prej tyre me probleme të rënda shëndetësore, dhe konsideromi “monstër”, po të doni jua 

perifrazoj “përbindësh i shëmtuar”, që pa dyshim i papranueshëm edhe në këtë aspekt, çdo 

reagim, i karakterit emocional apo arsyetim mbrojtës, është jo vetëm i mirëpritur por detyrë 

edhe e juaja. Kurrkund nuk kam ndeshur asnjë reflektim qoftë edhe të një gjyqtari të vetëm, 
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qoftë edhe të prokurori të vetëm, qoftë edhe të Inspektorit, që e falënderoj vetëm për fjalët 

humaniste që u përpoq të thoshte në seancën përpara kësaj përballjeje, tha “Unë si Artur 

Metani e kuptoj...”. Unë dua Artur Metanin, si Inspektor, të tregonte pikërisht për këtë 

jehonë negative, këtë imazh të shpërfytyruar të veprimit të tij nga pikëpamja e qëndrimit 

politik të Kryeministrit. 

Së fundmi, dhe jo më pak të rëndësishëm të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, shtim të mallkimit të magjistrates, përbën edhe procedimi penal e regjistruar nga 

struktura e posaçme dhe masa e sigurisë e dhënë nga gjyqësori i kësaj strukture, që në 

ekzekutim prej datës 10 shkurt është ai ekstrem “arresti në burg”, a thua se kjo është vërtet 

ekstremi, numër 1 në hit paradën e problemeve të gjyqësorit tonë.  

E pranoj dhe po jua pohoj që gjyqësori ynë ka probleme, por ka shembuj të tjerë 

shumë më problematikë që nuk do mjaftonin këto raftet bosh tuajat për t’i mbushur me akte 

të pronave që kanë, e megjithatë vazhdojnë të jenë prokurorë e gjyqtarë të paprekur ende, 

qoftë nga ritmi i breshkës së veprimit të KPK-së ndaj tyre, qoftë nga sulmi/agresioni që do 

mund të realizonte Inspektori, megjithëse deri më tani ka pasur një vartëse (kështu më tha 

të paktën). Sot e ka plotësuar të paktën edhe me 4 subjekte këtë strukturë. Por Inspektori 

përzgjedh pikërisht të reagojë ndaj {...} dhe prodhon si të thuash rezultatet e tij ..(Nuk 

dëgjohet fjala e zotit Visha.)        

Roli im në të gjithë këtë situatë, mbetet pa dyshim nën trysninë e gjendjes fizike të 

subjektit që mbroj, gjendjes psikike dhe sociale të saj. Natyrisht që gjetja e argumentit nga 

ana ime bëhet më e vështirë, provueshmëria përkatëse e faktit e pamundur, për shkak edhe 

të mungesës, siç do pohoj më poshtë, solidaritetit të institucioneve dhe të individëve që u 

kërkohet akt ose fjalë në dobi, dhe të tej ftohtësia e gjykimit tuaj si gjyqtarë të gjyqtarëve, 

pa dyshim që infektohet nga ky paragjykim e linçim publik, që në çdo rast është i padrejtë 

si në intensitet ashtu edhe në shtrirje. 

Provë të kësaj gjendjeje të pamerituar të rastit tonë dhe të trysninë së padrejtë 

përbën natyrisht edhe dredhia në respektimin e ligjës nga ana e Inspektorit (ia thashë 
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paraprakisht që kështu do them) dhe komunikimi i pasinqertë i tij mbi meritat e vërteta të 

rastit.  

Dy shembuj të mjaftueshëm po evidentoj përpara jush. Unë vlerësoj që është 

përfshirë tërësisht në mënyrë të qëllimtë dhe me synim rritjen e volumit të “bëmave” të 

gjyqtares në sytë tuaj, për rastet që Inspektorit nuk i lejohet të procedojë disiplinarisht për 

shkak të vijimësisë gjykuese dhe të mosmarrjes formë të prerë të gjykimeve mbi këto raste. 

Ndonëse e di këtë pengesë ligjore dhe në raport madje Inspektori i citon dhe pretendon 

edhe pezullimin, pavarësisht se e bën këtë, nuk e pastron raportin. Pra raporti që vjen 

përpara jush dhe për këtë mjafton të shikoni faqet 2, 8 dhe 9 të tij, përmban emra të rasteve 

{...} paçka që këto raste sikurse do mund t’jua provoj me akte, janë ende në gjykim në 

gjykatën e apelit. Është tërësisht e papranueshme. Ka absolutisht detyrën që të zhveshë 

raportin nga çdo rast mbi të cilin nuk ka tagër dhe mundësi veprimi Inspektori, dhe ta sjellë 

atë, nga pikëpamja e frutit/e rezultatit të punës së tij, krejtësisht të qëruar dhe jo me gjembat 

e një kazusi që flet vetëm për të shtuar një imazh dhe një volum para syve tuaj dhe natyrisht 

për të shitur në publik që ndaj {...} (siç tha edhe në referimin e mëparshëm) janë disa raste, 

madje që mund të na bëhen edhe praktikë e lajthitur e gjyqësorit për shkak të ndjekjes siç 

bën Gjykata e Krujës. 

Provë të dytë përbën komunikimi i fundit publik dhe pretendimi i disa anëtarëve 

këtu në sallë që gjoja ne kemi kërkuar kohë. Unë nuk kam kërkuar kohë as në seancën e 

parë, as sot. Sot s’bëra asnjë kërkesë. Thashë që kam dilemën e të komentuarit dhe ju 

çmojeni. Padyshim që po të jetë negativ mendimi juaj, do ta shfrytëzoj nga pikëpamja 

pragmatiste por kjo s’është apo është (nuk kuptohet qartë fjala e avokatit) e pandershme. 

Edhe herën e parë nuk kërkova kohë për të lexuar materialin, se e kam lexuar materialin 

dhe e kam studiuar materialin e Inspektorit, por kërkova dhënien e mundësisë, prezencës së 

gjyqtares këtu në seancë. Unë pa dyshim, po të isha në vend të saj do të përballesha me ju. 

Ajo ka të gjithë të drejtën e Zotit apo natyrës që të mos vijë dhe natyrisht e çmon. Por 

detyrimi im për ta kërkuar këtë prezencë nuk është kërkim kohe, siç e interpretoi Inspektori 

në përballjen me median, poshtë shkallëve tuaja, ditën që ishim bashkë më 16 shkurt. 
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Vijmë tani tek racionaliteti i një “akuze” që synon shkarkimin e magjistrates dhe që 

sipas vlerësimit të Inspektorit përmbahet në 77 faqe raport të datuar më 10.12.2020 nga 

inspektore Pepi, e protokolluar me nr. 1751/13 dhe të miratuar po atë ditë nga vetë 

Inspektori. Sikurse vetë Inspektori pretendon, me nxitjen nga mediat dhe me shtysë nga 

Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, që nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë pretendon edhe ai 

(e kam fjalën për Drejtorin), inicimin e procedimit disiplinor mbi të njëjtat fakte mediatike 

të publikuara në qershorin e vitit 2020, ka filluar hetimi disiplinor ndaj gjyqtares. Ky hetim 

përfundimisht ka rezultuar në dy kazuse të konsideruara si shkelje nga Inspektori, rasti {...} 

dhe {...} (më lejoni të përmend emrat sepse nuk ka mënyrë tjetër identifikimi), të dy 

subjekte të dënuara nga gjyqësori shqiptar dhe i huaj të liruar nga gjyqtarja, i pari me 

qëndrim në shtëpi në përputhje me nenin 59/a, për periudhën më pas se dy vjet të mbetur 

dhe i dyti me lirim para kohe me kusht, sipas nenit 64 të Kodit Penal. 

Pavarësisht se do ndalem në secilin rast veçmas (do kini durim) e them që tani që 

asnjeri prej këtyre dy rasteve nuk ka prodhuar riciklim të paligjshëm recidivist apo më të 

rënduar të secilit prej subjekteve, nuk ka prodhuar rrezikshmëri shoqërore të shtuar për 

shkak të lirisë së tyre (të pamerituar sipas Inspektorit) dhe nuk ka evidentuar asnjë vijimësi 

të sjelljes në kundërshtim me korrigjimin social të certifikuar me verdiktin lirues të 

gjyqtares. Pra tre momente themelore që zhbëjnë çdo pasojë të mundshme, për më tepër me 

rrezatim apo me ndikim të diskreditimit të figurës së gjyqtarit në sytë e opinionit. Pra të dy 

subjektet e liruara nuk kanë prodhuar asgjë nga pikëpamja e jetës së tyre kriminale të 

mëtejshme në periudhën e lirimit apo më pas. Fatkeqësisht zoti {...} ka gëzuar vetëm 1 vit 

liri të tij, por edhe në atë liri ai nuk ka asnjë ngjarje. Inspektori nuk ka sjellë asnjë provë, 

asnjë indicie problematike, qoftë edhe të karakterit të sjelljes së padenjë të secilit prej 

këtyre individëve ku të mund të pretendonte një pasojë të ardhur nga veprimi i gjyqtares.  

Rasti {...}, nuk ka absolutisht asnjë gjurmë evidentuese. 

Rasti {...} është qesharake pastaj, qesharake aq sa është tragjike vdekja e tij. Rasti i 

tij është përdorur si një imazh negativ dhe si pasojë e ardhur i lirimit para kohe me kusht. 

Unë në material kam përdorur enkas një shprehje britanike, se rasti {...} është pikërisht 
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kazus i një vendimmarrjeje të njohur britanike. Thonë anglezët, ... argumenti dhe qëndrimi 

magjibërës në gjetjen e të vërtetës, si të pretendosh se shkak kryesor i divorcit është 

martesa; dhe të pretendosh që shkak kryesor i vrasjes së {...} është lirimi para kohe me 

kusht. Është e njëjta analogji, paçka përplasjes së karakterit të seriozitetit.  

Nuk është dhe nuk ka asnjë lidhje lirimi para kohe i tij me vrasjen. Viktimizimi nuk 

është faj i subjektit. Të atribuarit e kësaj çështjeje, imazhit dhe zhurmës që pati në media, 

automatikisht nga Inspektori si një problem i certifikuar si i tillë, natyrisht shkon deri në 

kufijtë e bërjes hetigan të veprës së vrasjes, pra i thuhet vrasësit që ke bërë një gjë që s’e 

bëri gjyqtarja, ke bërë drejtësi (në kuptimin indirekt). Por s’është kështu. Përkundrazi, 

shteti ka për detyrë të mbrojë jetën dhe shteti nuk ka respektuar detyrat e mbrojtjes së jetës, 

liritë e të cilës, me apo pa të drejtë nuk e ka bërë dhe nuk e ka dhënë gjyqtarja për të 

realizuar vrasjen. 

Megjithatë, ka një moment tjetër të vlerësimit të përgjithshëm në dy rastet (si të 

Pajës dhe të {...}, meqenëse një nga kallëzuesit është Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve). 

Të realizosh një proces qoftë lirimi para kohe me kusht, qoftë qëndrimi në shtëpi, nga 

pikëpamja e palëve, nga pikëpamja e subjekteve që paravendosin, madje që paracakton dhe 

vendimmarrjen e gjyqtares, ka një sërë hallkash, mjekësore, burgjeve, shërbimit të provës 

dhe të prokurorit patjetër, që në seancë kanë rolin e tyre gjithsecili. Ju kujtoj që të dyja 

rastet e pretenduara nga Inspektori si problematike, kanë një unison qëndrimi të të gjithë 

subjekteve që janë palë. Minimalisht nga kallëzuesi i rastit (Drejtori i Përgjithshëm i 

Burgjeve), të paktën në interpretim të Inspektorit por edhe në detyrimin e bërjes publike, 

nuk ka asnjë qëndrim mbi atë piramidë të vogël të varësisë që ai ka, për atë qëndrim që ata 

kanë mbajtur në proces: “Unë Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve mendoj që ju gjyqtari keni 

bërë krim, dhe nuk e them këtë për prokurorin dhe nuk e them këtë për juristin tim 

minimalist; nuk veproj për të korrigjuar këtë veprim të juristit tim dhe nuk veproj për të 

realizuar ndëshkimin administrativ ndaj...”. 

A ka këtu kërcitje të karakterit të standardit dhe objektivitetit të qëndrimit? - sepse 

ky material kallëzues, është gëlltitur ashtu si ishte, si ushqim nga Inspektori dhe është shitur 
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madje i tretur po njësoj nga ai në raportin e dërguar para jush. Pa dyshim që ka. Pra 

minimalisht kur unë Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve realizoj që ka një veprim në 

kundërshtim me ligjin nga gjyqtari ‘iks’ që ka dhënë verdiktin, çdo subjekt i dakordësuar 

mosapelues, pranues, kërkues madje i asaj që ka dhënë gjykata është pa dyshim po kaq i 

përgjegjshëm nga pikëpamja e ligjës. Por asgjë s’ka ndodhur me subjektet nën hyqëm të 

drejtorit, ndodh me subjektet mbi drejtorin, natyrisht me Inspektorin e Lartë të nderuar, që 

realizon, që qëndrimi i tij është për t’u pranuar dhe për t’u bërë një nga rrënjët në dy rrënjët 

e frymëzimit të inspektimit të gjyqtares.           

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Asnjë prej shkeljeve të pretenduara në rastin {...}, në qëndrimin tim (dhe po vij tek 

pjesa e diskutimit të dy kazuseve), nuk ekziston e në mënyrë të konceptuar përpiqem ta 

çmontoj pretendimin e Inspektorit mbi këtë rast (rastin {...}).  

1) Kushtet dhe kriteret e caktimit te masës së sigurisë dhe veçanërisht kriteret e 

veçanta që disiplinon neni 230/2 i K.Pr.Penale, janë të ndryshme nga ato që renditen në 

nenin 59/a të Kodit Penal mbi alternativën e qëndrimit në shtëpi.  

Në rast se tek 230/2 kërkohet një gjendje veçanërisht e rëndë, -thotë ligja, -në rastin 

e 59-ës kërkohet një gjendje e rëndë shëndetësore. Pra kemi një cedim të rëndësisë së 

sëmundjes, së gjendjes shëndetësore të subjektit (për nga pikëpamja e vlerësimit të paktën 

logjik dhe literal të normës). Kështu që, çdo referim në vendime unifikuese të Gjykatës së 

Lartë, që disiplinojnë çështje që kanë të bëjnë me 230/2-shin, nuk mund të ketë analogji tek 

59-ta. Është tërësisht e papranueshme, për sa kohë cilësia mbi të cilën operohet në dhënien 

e masës së sigurisë është e ndryshme nga ajo cilësi mbi të cilën operohet me qëndrimin në 

shtëpi të subjektit. Ky është një problem kyç që e zhbën, jo vetëm qëndrimin e Inspektorit 

apo inspektores vartëse të tij që ka pretenduar shkeljen e një vendimi unifikues të Gjykatës 

së Lartë nga ana e gjyqtares, por zhbën tërësinë e atij togfaqëshi të raportit ku që në faqen 

29 të tij pretendohet problematika e rastit {...}.  

Pra nuk mundet dot që juve të adresoni si bazë ligjore udhërrëfyese të shkelur një 

vendim unifikues që rregullon një kazus jo vetëm nga pikëpamja e identitetit por tjetër, nga 
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pikëpamja e cilësive të atij identiteti dhe veçanërisht të gjendjes veçanërisht të rëndë. Që në 

këtë pikë, ka rënë qëndrimi i Inspektorit për rastin {...}. 

Pika e dytë e rastit {...}: Caktimi i ekspertëve ekskluzivisht pranë Institutit të 

Mjekësisë Ligjore (IML), që pretendohet një provë vendimtare, -thotë inspektorja Pepi në 

aktin e vet dhe e miraton edhe Inspektor. Por kurrë në Kodin e Procedurës Penale nuk 

përmendet domosdoshmëria e adresimit të autoritetit gjyqësor ndaj institutit të mjekësisë 

ligjore. Ai është një rudiment i mbetur (mjekësia ligjore), institucion i rregulluar me akt të 

Ministrit të Drejtësisë, por që nuk prodhon as kualitetin e duhur mjekësor e jo më atë ligjor, 

me gjithë emrin e bukur që mban mjekësia ligjore. Asnjë njohuri ligjore nuk kanë të 

nderuarit mjekë (kuazi “quasi” mjekë) të mjekësisë ligjore. Asnjë njohuri ligjore. Ju sfidoj 

e sfidoj Inspektorin të provojë se çfarë del nga ligji dhe ju siguroj që nuk kanë hapur kurrë 

një Kod, ... asnjë normë të ndonjë Kodi në të cilin pretendohet termi edhe ligjor si cilësi 

profesionale. 

Vijmë tek cilësitë mjekësore, se kjo është më e rëndësishmja. Asnjë mjek i institutit 

të mjekësisë ligjore nuk ka kualitetet e posaçme (në nivelin profesional jo e jo), por 

kualitetet e posaçme për të realizuar qëmtimin dhe vërtetimin në cilësi eksperti të 

sëmundjes që ka rasti {...}. Gjyqtarja jonë këtë ka marrë si mjekë, ka marrë dy subjekte, 

zotin P. dhe zotin B.K. (turk, por që është publik sepse del shpeshherë edhe në media dhe 

është i mirënjohur në komunitetin e këtij qyteti). Janë dy mjekët më të mirë të fushës dhe 

japin opinion për llojin e sëmundjes, mbi të cilën ju siguroj që nuk ka specialitet në 

mjekësinë ligjore. Po të doni, shikoni rregulloren me të cilën ministri ka urdhëruar krijimin 

dhe ekzistencën e mjekësisë ligjore dhe përbërjen përkatëse dhe do gjeni që ka patolog, 

toksikolog, psikiatër dhe biolog. Kurrkund nuk gjeni një individ që të ketë cilësi të posaçme 

për të realizuar një akt ekspertimi siç është ai i kazusit {...}. Për më tepër, kurrkund nuk do 

gjeni, të paktën në nivelin që ka mjekësia jonë sot, mjekë me nivel më të lartë profesionalë, 

sesa dy subjektet që angazhuar gjyqtarja me akt e me provueshmëri të gjendjes 

shëndetësore të subjektit {...}. Kështu që lajthitje kemi, së pari në pretendimin që mjekësia 

ligjore është domosdoshmëri për të drejtuar e përcaktuar me akti ekspertimi gjendjen 
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shëndetësore dhe kjo është nul sepse gjeje në Kod ku është e shkruar mjekësia ligjore në 

ndonjë rresht dhe e dyta pastaj, që të pretendosh pavërtetësi dhe subjektivizëm të një akti të 

bërë nga më të mirët mjekë të vendit e ta klasifikosh, kontrollosh atë në nivelet jo të duhura 

profesionale të mjekëve të mjekësisë ligjore, ky është problem natyrisht dhe s’ka nevojë për 

koment se kot qëndron. 

3. Rasti {...}, po kështu, përveç dy mjekëve të përzgjedhur nga gjyqtarja (punonjës 

së spitalit amerikan), është shoqëruar edhe me qëndrimin e mjekut të paraburgimit E.R. dhe 

me një sërë aktesh të nënshkruara prej tij, që provojnë një gjendje shëndetësore 

problematike të subjektit. 

4. Për më tepër pastaj, dhe kjo është pika 4 e rastit {...}, e përsëris që {...} e ka të 

ekzekutuar atë qëndrim në shtëpi prej 1 viti e 8 muajsh, pa asnjë problem, pa asnjë 

shqetësim, asnjë provë, asnjë gjurmë të një veprimtarie të tij vijuese kriminale, qoftë edhe 

një shkallë më të ulët, jo më e njëjtë apo më e rëndë me atë për të cilën është dënuar. Nuk 

ka asnjë pasojë.  

Megjithatë, në këtë pikë jemi përpjekur si mbrojtje që mund të provonim përpara 

jush që, e para një raport të shërbimit të provës s’e ka marrë dhe s’është shqetësuar ta marrë 

Inspektori, që çfarë ndodhi me të në 1 vit e 8 muaj burg ‘falur’ në kuptimin figurativ të 

fjalës dhe detyruar për të mbajtur qëndrim në shërbimin e provës?! - për të provuar 

Inspektori nëse ka ndonjë gjë që mund ta shfrytëzojë për të pretenduar pastaj efektet e këtij 

rasti në dëmtimin dhe diskreditimin e imazhit të gjyqtares. 

Nuk kemi marrë përgjigje dhe e kemi tek pjesa e provave që do vijnë më poshtë.     

Rasti {...}, të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor është pa dyshim 

kompleks, si për numrin e derivateve ..(ka shkëputje të zërit të avokatit në një fjalë) .. si 

gjyqtaren e përfaqësuar prej meje, si për problematikën madhore që ka transferimi i të 

dënuarve dhe njohja e vendimeve penale që realizohet në bazë të marrëveshjes së 2013 - 

Uellsit me Britaninë e Madhe. Britania e Madhe dhe Uellsi kanë një ndërtim gjyqësor dhe 

procedural me apo pa akt, mbi apo pa precedent tërësisht të ndryshëm dhe thelbësisht të 

kundërt nga ndonjëherë me rregullimet tona ligjore.  
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Veçanërisht lirimi para kohe me kusht si institut që në 80% të rasteve rëndon 

pozitën e subjekteve të transferuar në territorin e vendit kjo marrëveshje është ngrirë, me 

plotë kuptimin e fjalës. Pra sot ne kemi një marrëveshje me Britaninë e Madhe, pa fuqi 

veprimi për shkak të dakordësimit të palëve që nuk gjejnë dot ... (nuk dëgjohet fjala e 

avokatit). Po përpiqen ekspertët të realizojnë një marrëveshje të dytë me Britaninë e 

Madhe, por vështirësia e ndërtimit të detajeve nuk ka prodhuar ende një version të ri. Ky 

është një fakt për të cilin ne, gjyqtarja i ka kërkuar informacion Ministrisë së Drejtësisë dhe 

nuk kemi përgjigje. Unë do kërkoj të vijë në cilësi provuese Drejtoresha e Marrëdhënieve 

me Jashtë në Ministrinë e Drejtësisë. Pse? Sepse është shumë e rëndësishme për të 

determinuar një problematikë të pashtjelluar, të pagermëzuar e të padisiplinuar në çështje të 

rregullimit të njohjes së vendimeve penale angleze në territorin shqiptar.        

Shembull: Për çdo vrasje, gjyqtari anglez ... “burgim të përjetshëm” dhe megjithatë 

çdo gjyqtar është i detyruar të përcaktojë atë që quhet në anglisht ‘parole’, pra periudhë 

minimale e vuajtjes, përgjithësisht në kufijtë e 12-18 viteve dhe në rast të veprave të rënda 

pa dyshim shkon në kufijtë e 20 viteve. 

Për rastet kur vrasja është e thjeshtë dhe kufiri i ‘parole-it’ është 12-13 vite, gjyqtari 

ka ... “burgim të përjetshëm”. ... të njohë gjyqtari shqiptar burgimin e përjetshëm dhe po ta 

bëjë këtë ai nuk do të siguronte kurrë lirinë qoftë edhe me ardhjen në Shqipërinë periudhën 

e 12 po 13 viteve, siç do e siguronte në Britaninë e Madhe. Ju siguroj që kjo do realizohej 

sepse varet vetëm nga ai autoritet administrativ siç është drejtori i burgjeve në Angli, që 

përcakton të sjellurit e subjektit gjatë vuajtjes së dënimit. Menjëherë, gjyqtari që ka 

përcaktuar “parole-ën” apo çdo kompetent gjykatës, i bie çekiçit dhe urdhëron lirimin. Kjo 

nuk ndodh në Shqipëri. Kjo thyerje rregullohet vetëm për rastet e ‘parole-it’ për masat e 

lirimit para kohe me kusht që kemi ne për veprat e rënda, por përkon në jo më shumë se 

20% të rasteve ku subjektet shqiptare kërkojnë transferim. Është përkim i rastit dhe jo një 

rregull i përcaktuar në marrëveshje.  

E them këtë, -pse? Sepse kjo përplasje legjislacioni, kjo përplasje praktike, kjo 

përplasje idesh edhe mendimesh profesionale të gjyqtarit pa dyshim që prodhon gabime 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 25.02.2021 (Pika 1) 
 

 

35 

gjyqësore tek ekzekutohen vendime të huaja, të atij vendi (Britanisë së Madhe veçanërisht 

sepse kemi ngjashmëri më të pakët të karakterit të jurisprudencës në vendimet tona 

gjyqësore shqiptare) dhe për më tepër zgjerohet (kjo është e rëndësishme) edhe mundësia e 

interpretative, qoftë dashamirëse, qoftë dashakeqe e tyre (qoftë e Inspektorit, qoftë e imja).  

Në këtë aspekt, përfitimi 3-mujor për çdo vit burgimi për atë vendim dhe fazën e 

atij vendimi të ekzekutuar në territorin e vendit të huaj është absolutisht një e drejtë që 

duhet dhe mund të realizohet edhe në retrospektivë.  

Nuk ka asnjë arsye t’i mohosh për sa kohë konventat përgjithësisht, aktet dypalëshe 

mundësojnë ekzekutimin sipas ligjeve të vendit ku ekzekutohet, pra në këtë rast, të të 

transferuarit {...} nga Britania e Madhe në Shqipëri dhe nuk ka të drejtë kush t’ia mohojë 

qoftë edhe fitimin retrospektiv të tremujorshit për çdo vit të burgut të dënuar në Britaninë e 

Madhe. Kjo është një e drejtë e tij. ..Sigurisht që ka rregullim të posaçëm ligjor dhe 

Inspektori lajthit nga pikëpamja e ligjës tek pretendon që ka shkelje të vendimmarrjes së 

gjyqtares që ul tremujorshin për çdo vit dënimi në Britaninë e Madhe.  

Për më tepër, neni 100 i këtij ligji të famshëm, që operoni ju dhe operojmë së 

bashku në këtë seancë (96/2016) obligon parimet, humanizmin dhe prevalimin e të drejtave 

themelore të shtetasit në çdo veprim dhe vendimmarrje të Inspektorit dhe tuajën si gjykatë 

të gjykatësve.  

Inspektori ka të drejtë dhe këtë e pranoj, në dy vendime të gabuara të gjyqtares që 

janë derivat i lirimit para kohe me kusht të {...}. Inspektori ka të drejtë tek fakti që gjyqtarja 

në mënyrë të gabuar ka përllogaritur si periudhë paraburgosëse dhe natyrisht nën efektin e 

1.5 që kemi në ditë dënimi, të gjithë periudhën e vuajtur në Mbretërinë e Bashkuar dhe jo 

vetëm 1 vit e pak që {...} ka bërë si i tillë në Mbretërinë e Bashkuar. Pra tek llogaritet nën 

rregullimin tonë disiplinues ligjor një ditë paraburgimi me një ditë e gjysmë, gjykata duhet 

dhe mund ta bëjë këtë për rastet kur periudha është paraburgosëse në atë vend, por jo për 

pjesën e mbetur të vuajtjes në burg e cila është thjesht vuajtje dënimi dhe paraburgim 

përkatës i subjektit. Edhe aplikimi i amnistisë 1-vjeçar për mua, është i gabuar, por kini 

parasysh që amnistia e 2016-ës në nenin 4 e ka tërësisht ekuivoke dispozitën përjashtuese, 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 25.02.2021 (Pika 1) 
 

 

36 

pra thotë “përveç përjashtimit”. Pra interpretimi i fjalës “përjashtim” lë të kuptosh sa fakti 

që ata që përjashtohen në nenin 2 nuk duhet ta përfitojnë 1-vitshin, sa faktin që ata që 

përjashtohen në nenin 4 e përfitojnë 1-vitshin. Ekuivoku i dispozitës është fakt i njohur 

edhe në diskutimet në Parlament dhe po të doni ju jap edhe provë për këtë sepse ka 

prodhuar praktikë të ndryshme në dy raste të ndryshme, por kjo nuk është ‘vest’ dhe për më 

tepër i qëllimtë siç do duhet të ishte për efekt të dobisë së qëndrimit të Inspektorit, çka ka 

realizuar gjyqtarja.  

Në tërësi, vendimi i {...} nuk është një vendim i njohur nga gjyqtarja, është një 

vendim i njohur nga Gjykata e Tiranës. Tirana e ka konvertuar në të përjetshme në 25 vite 

dhe natyrisht që lirimi para kohe me kusht i këtij individi do mund t’i takonte por për një 

periudhë 3 vjet të mëvonshme. Pra ky 3-vjetësh i liruar i {...} është në një farë mënyre 

mëkati i vetëm i gjyqtares që ne gjejmë në atë që ka inspektuar dhe qëmtuar Inspektori i 

Lartë, por nuk është mëkat, veçanërisht për nga pikëpamja subjektive, që do mund të 

prodhonte shkarkimin e saj paçka rrjedhës, tymnajës dhe zhurmës, se është mbarsur një mal 

i tërë dhe polli në rastin e {...} dy kazuse nga hetimi 6 apo 7-mujor i Inspektorit. Ky është 

shpërpjesëtim shumë për t’u konsideruar në çdo pikëpamje nga ana juaj. Të qenit të ftohtë e 

larg procesit penal është po ashtu detyrim sepse edhe në procesin penal unë kam tërësinë e 

objeksionit tim që do ta parashtroj në atë gjyqësor në qoftë se do të kemi veshë e sy për të 

parë e dëgjuar, por është jashtë nga ky kazus dhe nuk duhet të ndikojë aspak nga pikëpamja 

e verdiktit të ftohtë, juve në këtë rast. 

Momenti i pasojës së rreme të pretenduar dhe e rroka pak më parë dhe nuk po e 

ripërsëris që vrasja e {...} është fatkeqësi e tij por nuk është një pasojë e lirimit para kohe 

me kusht. Kjo duhet të ekskludohet dhe nuk mund të shitet kurrë si e tillë sepse nuk 

qëndron nga pikëpamja e çdo dimensioni logjik, njerëzor, ligjor.     

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, jua thashë dhe e kam shkruar edhe 

këtu që neni 142 i ligjës pika 4 përkatëse përplas në mundësi verbalizimi para jush të të 

njëjtit material që sjell me shkrim dhe kjo është arsyeja që unë e bëj në të njëjtën kohë, sa 

komunikimin verbal me ju të nderuar, po aq edhe dorëzimin e materialit me shkrim.  
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Në këtë material me shkrim, krahas të gjithë sa parashtrova mbi meritat e 

përgjithshme të gjësë dhe meritat e përveçme të dy kazuseve që konsideron Inspektori me 

ves, tej kësaj unë vij me dy anekse në qëndrimin me shkrim (natyrisht përjashtuese të njëra 

tjetrës, por do jua sqaroj), 

Aneksi i parë ka të bëjë me pranimin nga ana jonë pjesërisht të shkeljeve, 

konsiderimin e tyre si jo në përputhje me nenin 111, të ligjit 96/2016 dhe propozimin në 

përputhje me nenin 135 për marrëveshje të përbashkët me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.  

Tek konsiderojmë, në faqen 22 të raportit i dy rasteve të sipërpërmendura dhe pesë 

germat e pretenduara të shkelura të ligjit 96/2016 ne komentojmë (i përsërit Inspektori 

shkeljet e 102-shit): mungesën e relevancës dhe veçanërisht absurdin mbi pretendimin e 

shkeljes së nenit 102/1/dh ku kërkohet qëllimi në shkelje. Absolutisht asnjë provë, asnjë 

indicie nuk jep Inspektori në pasjen e qëllimit për të bërë keq detyrën e gjyqtarit; po kështu 

komentojmë nenin 102/1/ç ku pa asnjë provë pretendohet ndërhyrje dhe ushtrimi i ndikimit 

të papërshtatshëm në punën e një magjistrati tjetër. E përmendi hy herë /ç/ magjistrati, por 

është edhe ironike sepse pretendohet dhe ndikim në magjistratin tjetër me mosveprim të 

gjyqtarit. Ky është një absurd në çdo njeri të formuar penalisht. Është e papranueshme. Pra 

nga njëra anë, po të shikoni raportin pretendohet që nuk ka pyetur siç duhet për identitetin 

{...} dhe ai ka mundur të gjykohet në një {...} dhe këtë veprim të mosbërje të kësaj gjëje, e 

konsideron ndërhyrje në punën e magjistratit. A mund të ketë ndërhyrje dhe ndikim me 

mosveprim? Kjo është një pikëpyetje që dhe studenti i vitit të parë të juridikut i jep 

përgjigje. Absolutisht jo. Nuk ka ndërhyrje dhe ndikim tek askush, e jo më tek një 

magjistrat me mosveprim nga ndikuesi; po kështu, mohojmë 102/2/c, ku në mënyrë 

absurde pretendohet refuzimi i zbatimit të një mase disiplinore tek {...}, kur {...} nuk ka 

masë në fuqi dhe as në histori. Edhe ajo masë e përkohshme që është dhënë nga KLD-ja 

është hequr nga Gjykata e Lartë. Kështu që të pretendosh mosrespektimin e një mase të 

paqenë është po kaq absurde sa paqenësia e vetë masës. 

 Në vlerësim të gjitha sa syresh, pa dyshim që pranuam dhe pranojmë atë 

problematikë që lidhet me lapsusin në konsiderim paraburgimi edhe të periudhës që ka 
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qenë vuajtje e dënimit në Britaninë e Madhe. Mbi këtë pranueshmëri, propozojmë në bazë 

të 135-ës, paragrafi 3, që të realizojmë një marrëveshje me Inspektorin dhe nëse edhe kjo 

do jetë përzgjedhja e tij, pa dyshim kërkojmë një reduktim të raportit vetëm shkeljet që ne 

konsiderojmë të tilla dhe pa dyshim kërkojmë edhe alternimin e ndëshkimit për gjyqtaren. 

Nëse Inspektori reflekton me sa diskutojmë dhe me sa kërkojmë, pa dyshim 

kërkojmë edhe ndërprerjen e kësaj seance dhe dhënien e kohës për hartimin e marrëveshjes 

dhe nënshkrimin përkatës sikurse ky paragraf 3 i nenit 135 e kërkon.    

Në mos realizim të sa më sipër dhe në mospranim të Inspektorit të çka ne 

pretendojmë si palë, kërkojmë vijimësinë e rregullt të procesit, dhe konkretisht të drejtat 

tona që na njeh 141-shi, pika /c/ dhe /ç/ të ligjit 96/2016: 

Së pari, për thirrjen e dëshmitarëve si më poshtë: 

1) Z. A.I, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve, i cili thirret për të dëshmuar mbi 

motivet kallëzuese të rastit dhe masat korrigjuese/ndëshkuese që ai ka marrë në cilësinë e 

drejtorit, në piramidën e tij institucionale ndaj individëve kontributorë në vendimmarrjet e 

kallëzuara. 

2) Znj. O.TH., Drejtoreshë e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Ministrinë 

e Drejtësisë, e cila thërritet për të provuar në sa ne pretendojmë lidhur me raportin 

problematik të marrëdhënieve juridiksionale penale me Britaninë e Madhe në fushën e 

njohjes vendimeve penale të huaja dhe transferimin e të dënuarve përkatës. 

3) Të gjithë pjesëmarrësit institucionalë në proceset gjyqësore të konsideruar në 

shkelje të gjyqtares {...}, me qëllim evidentimin, së pari të faktit që qëndrimi i tyre ka qenë 

kërkues dhe në unison me gjyqtaren dhe së dyti, që ata vetë ta mbrojnë këtë qëndrim 

përpara jush, të paktën për të siguruar krahë minimalist në aspektin e mbrojtjes sonë dhe 

solidaritetit. Në këtë listë rendis: z. A.L., jurist i Drejtorisë së Burgjeve, prezent në gjykatë; 

z. E.K., punonjës i Zyrës së Shërbimit të Provës; dy prokurorët e dy kazuseve B.M., ‘i 

gjallë’ akoma në prokurori (i gjallë në pikëpamjen profesionale) dhe B. Ç., pensionist, ish-

prokuror përkatës në çështjen e qëmtuar dhe të hetuar nga Inspektori. 
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4) Kërkoj të vijë edhe z. Ilir {...} dhe/ose përfaqësuesi ligjor i tij, me qëllim dhënien 

e dëshmisë përpara jush të dinamikës së ekzekutimit të kushtit dhe vërtetësisë së 

problematikës shëndetësore të pretenduar. 

Nga pikëpamja e akteve dokumentare kërkoj të dorëzoj dhe të priten  aktet dhe 

kështu kërkoj të dorëzoj: 1. vërtetimin e datës 19.01.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë që 

provon për dy kazuset që pretendova vijimësi gjykuese; 2. vendimin nr. {...}, datë 

20.12.2016 të Gjykatës së Lartë, që provon faktin që është pa masë gjyqtari që mbroj; 3. 

Kërkoj dhe për këtë ju jap kopje të akteve drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, Shërbimit të 

Provës Tiranë, që më datë 06.02.2021 prej nesh, dhe atij të dërguar Shërbimit të Provës 

Shkodër, datë 10.02.2021 dhe kërkoj të priten përgjigjet përkatëse, në mos të kërkohen prej 

jush mbërritja e tyre sepse determinojnë sa të sjellurit të subjektit të liruar në periudhën e 

provës, po aq edhe problematikën që pretendova me Ministrinë e Drejtësisë. Faleminderit!  

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Visha! 

Mund ta vësh në dispozicion materialin stafit. 

Një kopje për Inspektorin.   

Ardian Visha (Avokati): E dhashë.  

Maksim Qoku: Kopje të provave për Inspektorin dhe për Këshillin. 

Ardian Visha (Avokati): Kërkesën nuk e kam në origjinal sepse e ka mbajtur zonja 

vetë që e ka bërë dhe nuk kam mundur të marrë as përgjigjen as... Njërën kërkesë, drejtuar 

ministres.  

 

Maksim Qoku: Keni prova, kërkesa të tjera përpara? 

Artur Metani: Jo! –prova të tjera s’kam dhe kërkesa të tjera nuk kam. 

  

Maksim Qoku: Po, zoti Toska! 
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Ilir Toska: Për procedurë, ju sot u njohët me mbrojtjen e magjistrates, sot u njohët 

edhe me kërkesat për prova, u njohët edhe me disa akte shkresore që kërkohen të merren si 

prova. 

 

Artur Metani: Po! 

 

Ilir Toska: Do deshëm të dinim opinionin tuaj qoftë për pretendimet që ka bërë 

mbrojtja, qoftë për kërkesat për prova që ka bërë mbrojtja.            

 

Artur Metani: Së pari, jam në dijeni që më në fund filloi seanca dëgjimore me 

magjistraten dhe avokatin e saj. Edhe për të rikujtuar vetë, besoj që katër seancat që janë 

shtyrë jo me kërkesën time, kryetar, dhe në qoftë se kam kërkuar ndonjëherë shtyrje, dua të 

ma kujtoni d.m.th. Shtyrja nuk ka ardhur për shkak të kërkesave të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, e para. E dyta, lidhja e punës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë me komente 

politike të kujtdo qofshin, apo me komente jashtë sallës, janë komente të pabazuara dhe pa 

dyshim, pa vend sepse minimalisht, meqë iu referua me datë avokati intervistës së 

Kryeministrit (datë 13 shkurt), unë në fakt inspektimet tematike për lirimet para kohe me 

kusht i kam deklaruar një javë përpara, më datë 8 shkurt. Nuk ka lidhje deklarimi i 

Kryeministrit me inspektimet e mia apo deklarimet e kujtdo tjetër në media dhe analistët, 

gazetarë apo edhe qoftë publik. Duke pasur parasysh ngarkesën në atë periudhë mediatike 

për lirimet para kohe me kusht, vendosa më datë 8 shkurt që prioritet i punës së Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë do ishte inspektimet tematike për lirimet para kohe me kusht, edhe me 

një inspektor të vetëm. Do dëshiroj të falënderoj edhe punën e inspektores, se edhe me 

kapacitete të kufizuara, për shumë arsye, ne jemi munduar dhe kemi arritur të realizojmë 

procese pune, të cilat janë detyrimet tona kushtetuese dhe ligjore. Së treti, avokati bëri ca 

komente në fakt, raporti është i plotë, raporti i përgatitur nga inspektori dhe i miratuar edhe 

nga unë, është i plotë dhe ne kemi dashur të jemi edhe ligjërisht transparent me Këshillin 

me gjithë inspektimet që ne kemi kryer, për këtë arsye janë përfshirë në raport edhe 
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proceset e pezullimit apo pezullimet që unë kam kryer për shkak të vendimmarrjes së 

gjykatës së apelit në dy raste (që përmendi avokati), se po të mos i kisha vënë ato në raport, 

avokati prapë do kishte thënë që unë e kam paragjykuar çështjen, por unë mendoj që kjo 

është një lojë dhe kjo varet si do ta luash. Por unë mendoj që transparenca është ajo që 

garanton standard edhe për avokatin edhe për magjistratin, po pa dyshim edhe për 

punonjësin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.    

Në lidhje me komentet që unë bëra në fillim personalisht si Artur Metani, jo vetëm 

që i qëndroj por edhe dua ta deklaroj që e them me sinqeritet, avokati nuk e di, por situata e 

magjistrates e vështirë e saj nuk është një situatë që ka ndodhur tani, është një situatë 

shumë e hershme, që në momentet e emërimit të saj si gjyqtare dhe unë kam qenë nga 

personat, ndoshta i vetmi që e kam ndihmuar magjistraten në procesin e emërimit të saj 

sepse e kam ndjerë personalisht në një situatë të vështirë familjare që pa dyshim kërkonte 

ndihmë nga institucionet shtetërore. E deklaroj këtë për t’i thënë avokatit që deklarimet 

personale janë personale dhe besoj që duhet të ishte më elegant në vlerësimin e tyre dhe jo i 

hidhur. Nuk ka vend.  

Unë mendoj që në këtë sallë, as jashtë kësaj salle, nuk mendoj se ka njerëz që nuk  

e mendojnë njerëzisht situatën në të cilën ndodhet magjistratja. Por kjo s’duhet të na 

pengojë në punën tonë, se tek e fundit, jemi në këtë situatë jo për fajin tonë.  

Në lidhje me argumentet e paraqitura nga avokati, me thënë të drejtën më shumë 

dëgjova komente dhe jo argumente ligjore dhe juridike. Pretendimet apo hetimi që ne kemi 

kryer dhe kërkesa për procedim, është bazuar në standardet më të larta të gjykimit, të 

ardhura edhe nga interpretimi i ligjit por edhe nga vendime unifikuese të Gjykatës së Lartë, 

të cilat nuk i gjeta të diskutuara në parashtresën e avokatit. 

Sa i përket propozimit për marrëveshje, me thënë të drejtën, ka nevojë për diskutim 

sepse unë si institucion e kam përfunduar hetimin, e kam sjellë në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor dhe e para, nuk e kuptoj kujt i kërkohet kjo gjë, i kërkohet Këshillit apo i 

kërkohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë? –Sepse në interpretim të ligjit, kërkesa për 

marrëveshje bëhet gjatë hetimit, edhe në logjikë por edhe në interpretim. Sepse tek e fundit, 
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dispozita që rregullon marrëveshjen është në kapitullin e hetimit dhe jo të procedimit 

disiplinor. Në këtë pikë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë proceduralisht e ka kryer detyrimin 

dhe e ka sjellë në Këshill, kështu që nëse do i drejtohej ndonjë kërkesë e tillë, i takon 

Këshillit t’i drejtohet dhe pastaj Këshilli të marrë vendimin e vet. Nuk shoh... sepse tek e 

fundit fare, nëse do të arrijmë në një marrëveshje, duhet të shohim edhe kushtet të cilat 

propozon avokati. Me sa u parashtrua deri tani, nuk shoh vend për marrëveshje. Kjo është 

mbasi të zgjedhim proceduralisht kujt dhe si do i drejtohet avokati ndonjë kërkese për 

marrëveshje. 

 

Ilir Toska: Keni komente për provat që kërkon avokati? 

 

Artur Metani: Nuk i shoh me vend miratimin e kërkesave për thirrjen e 

dëshmitarëve, sidomos të disa prej tyre. Çdo gjë që ai pretendon është e evidentuar edhe në 

raportin e procedimit. Kështu që nuk shoh vend, duke pasur parasysh edhe arsyetimin e 

procedimit disiplinor që unë kam sjellë, nuk e shoh me vend miratimin e kërkesës së 

avokatit.    

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Metani! 

Po, zoti Visha! 

 

Ardian Visha (Avokati): Së pari unë nuk kërkova as mendjen personale të 

Inspektorit, as komentova veprime të .. jo ves por ‘vest’ me ‘t’, por kërkova si Inspektor i 

Lartë të mund të kishte reaguar post një anatemimi publik institucional dhe i një gjyqtari që 

tek e fundit është ende gjyqtar dhe dalja e tij, ai ka të paktën detyrat e ‘ombrellës’ (në 

kuptimin e mirë të fjalës ‘ombrellë’. E ka këtë detyrë të caktuar tek ligja, tek mban jo 

vetëm raporte me të tretët por edhe me institucionet publike në kuadër të aftësive mbrojtëse 

që Inspektori ka. 
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E dyta, nuk është e vërtetë që fjala ime përmbahej vetëm në argumente. Fjala ime 

kishte... 

 

Maksim Qoku: Zoti Visha, nuk është për replikë, por referoju gjithmonë thënies 

tënde këtu. 

 

Ardian Visha (Avokati): Thëniet e mia janë tërësisht ligjore. 

A mundet një vendim unifikues të përcaktohet si detyrues për një praktikë të 

ndryshme nga ajo për të cilën ka dalë, dhe për një gjë krejt tjetër nga pikëpamja e përbërjes 

së institutit? Kjo ishte pyetja e parë. 

A është i determinuar dhe ekskluzivitet si ekspert mjekësia ligjore në rastet e 

përcaktimit të gjendjes shëndetësore, apo jo? Kjo është pyetja e dytë. Unë e kam dhënë 

përgjigjen time dhe është problem ligjor.  

A ka problematikë zbatimi i raporteve me Britaninë e Madhe në njohjen e 

vendimeve? - Sepse ky është kazusi {...} dhe është një problem ligjor? 

A ka mundësi interpretimi të normave që respektivisht dy vendet rregullojnë 

mënyrën e ekzekutimit të vendimeve penale? - Pa dyshim që ky është një problem ligjor. 

A ka të drejtë Inspektori të më atribuojë norma të ligjës si të shkelura në mënyrë 

tërësisht absurde? - Dhe ky është problem ligjor.   

A mund të më atribuojë dot ndikim tek gjyqtarja me mosveprim? - Ky nuk është 

koment, ky është problem ligjor. 

A mund të më atribuojë dot Inspektori mosrespektim të një mase disiplinore kur 

unë nuk kam  masë disiplinore? - Ky është problem ligjor. 

Pra këto çështje që unë ngre, pa dyshim nuk janë komente. Mund t’i quajë çfarë të 

dojë në veshje, po së zhveshuri, si ato ilaçet që marrin emra të ndryshme, atë përbërës kanë 

kimik (nga pikëpamja është ligjor, përbërësi kimik i të gjitha pretendimeve që kam ngritur.)   

Mbi problemin që thatë të diskutimit se a mund të ngrihet në këtë fazë diskutimi për 

bashkëpunim? – Kjo është tërësisht e sqaruar në normë dhe Inspektori bën për mua 
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interpretim të gabuar. Norma thotë: Inspektori i Lartë i Drejtësisë dhe magjistrati në çdo 

kohë (përsëritet tre herë ‘në çdo kohë’), mund të dakordësojnë marrëveshje të përbashkët 

pranimi lidhur me shkeljet disiplinore që i atribuohen magjistratit (përsëritet tre herë ‘që i 

atribuohen magjistratit’). Nuk ka shkelje të atribuuar pa raporti. Nuk mund të ketë shkelje 

të atribuuar ndaj magjistratit pa raport. Kështu që nuk ka si të bëj një propozim për 

marrëveshje unë pa pasur një raport që më atribuon shkelje Inspektori. Është e paqenë e 

gjithë mënyra sesi diskuton dhe pa dyshim e papranueshme nga pikëpamja e interpretimit 

të ligjit. Nëse nuk do të bëjë marrëveshje, është e drejta e tij sepse është moment politik që 

ligja ia jep. Ne propozojmë, nuk do, natyrisht mund ta shprehë që nuk dua dhe askush nuk 

e detyron të japë arsyen. Por nuk mund ta zhbëjë këtë nëpërmjet këtij interpretimi të gabuar 

të ligjës. 

 

Artur Metani: Thjesht një koment. 

 

Maksim Qoku: Zoti Metani, vetëm kini parasysh, jo replikë. 

 

Artur Metani: Jo, replikë, jo! 

Sa për info, raporti i hetimit i është dërguar magjistrates që në datë 16 korrik, kur ka 

filluar hetimi. Kështu që raportin e ka pas magjistrati. Pra momenti për të menduar për 

marrëveshje, i ka filluar që në atë moment. Ideja për marrëveshje mund t’i lindte që në atë 

moment sepse e ka pas raportin e hetimit edhe provat mbi të cilat unë mbështesja hetimin e 

kryer ose që po kryeja për magjistraten. 

 

Ardian Visha (Avokati): Një vandak me letra i ka ardhur nga juve në fund janar 

magjistrates. 

Maksim Qoku: Po, zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zoti Zëvendëskryetar! 
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Zoti përfaqësues, nisur edhe nga pretendimet tuaja dhe ajo çfarë kërkuat, për 

dhënien e kohës nëse mund të arrini në një marrëveshje, thatë edhe faktin që ka disa shkelje 

disiplinore që juve i pranoni. Mund të na i specifikoni se cilat janë këto që juve i pranoni si 

të tilla? 

 

Ardian Visha (Avokati): Atëherë, në të dy praktikat e qëmtuara nga Inspektori dhe 

ekskluzivitet mbi të cilat kërkon ndëshkimin e gjyqtares, e përsëris, praktika {...} për mua 

nuk ka asnjë ‘vest’ të karakterit të interpretimit të detyrimeve ligjore që gjyqtarja ka për të 

realizuar në bindjen e saj të brendshme një qëndrim në shtëpi për periudhën  1 vit e 8 muaj. 

Pra aty nuk gjej absolutisht asgjë të shkelur dhe kam bërë interpretimin tim ligjor jo 

komentues mbi sa syresh. 

Mbi rastin {...} e pranoj që ka dy probleme, problemi i parë lidhet me 

vendimmarrjen që ka amnistuar një vit këtë individ, jo se shtetasit që transferohen nuk 

duhet të efektohen nga amnistitë e vendit, përkundrazi duhet të efektohen nga amnistitë, 

madje edhe nga amnistia e vendit të origjinës së dënimit (thonë marrëveshjet). Por amnistia 

e 2016-ës ka një normë (neni 4) që për ekuivokun e vet, pa dyshim e qartësuar, anohej nga 

ajo që s’duhej ta aplikonte 1 vit të uljes, por e ka norma ekuivokun dhe një gjyqtare me një 

përgatitje mesatare e poshtë mundet të mos realizojë sa syresh. 

Kjo praktikë nuk është vetëm nga kjo gjyqtare. Ke disa raste që është aplikuar 

gabim ligji dhe për këtë bëhen edhe seminaret informuese në magjisraturë, për këtë bëhen 

edhe kurset e përditësimit të dijeve të gjyqtarëve sepse jo gjithmonë gëlltitet shumë mirë 

një normë ashtu siç miratohet nga Parlamenti, aq më tepër nga një Parlament si i yni që nga 

pikëpamja e përgatitjes juridike lë për të dëshiruar prej vitesh. Kështu që, e thënë kjo, e 

pranoj, për mua është një shkelje aplikimi i amnistisë 1-vjeçare.  

Po kështu, është shkelje e gjyqtares aplikimi i principit tonë ligjor të barazvlerësisë 

së një viti paraburgim me një ditë e gjysmë dënim, kur si të tillë ajo konsideron një 

periudhë që tejkalon paraburgimin në Angli. Pra të gjithë burgimin e realizuar në Angli për 

{...}, ajo e konsideron paraburgim. Por jo vetëm ajo, e gjithë trupa që ka marrë pjesë në 
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proces (kërkuesi, pranuesi, është si polifoni në aspektin e veprimit), pra nuk është vetëm 

gjyqtarja dhe vendimi është i pa apeluar. Nuk i është dhënë mundësia e as një korrigjimi të 

caktuar. Ky është një moment shumë i rëndësishëm. 

Aplikimi i parimit të paraburgimit shqiptar, si detyrim i ekzekutimit në vendin tonë 

të vendimit të huaj, duhet të shtrihet deri në kufijtë e asaj periudhe që ka qenë në 

paraburgim në vendin e huaj sipas ligjeve të atij vendi. Pra në qoftë se Italia apo Anglia 

njeh 1 me 1 paraburgimin për burgim, ti si gjyqtare mund t’ia ekzekutosh këtë me 1.5 dhe 

kjo është një e drejtë që ne e kërkojmë përditë në të gjitha rastet që kam, por jo për 

periudhën që ka qenë në burgim në atë vend.  

Ky është një lapsus, por nuk ka as qëllim të keq dhe nuk ka krijuar pasojë ç’është 

më e rëndësishmja. Në total, lirimi para kohe me kusht është efektuar 2 pikë ca, 3 vjet 

përpara se duhej të ishte bërë. Kjo është e gjithë pasoja. Por vetë lirimi nuk ka prodhuar 

pasojë në kuptimin e imazhit të domosdoshëm për të dëmtuar të gjyqtarit. Pra agresimi i 

medias pastaj mbi gjyqtaren ka qenë në ekstrem, e pranoj këtë dhe ky agresim ka efektuar 

rolin e Inspektorit dhe si të thuash shitjen e ‘Ja u godit fenomeni i korrupsionit dhe i 

bëmave të tij apo të saj në sistem’.  

Pa dyshim që e kuptoj këtë betejë, jua thashë që në fillim të herës që është shumë e 

vështirë për t’u fituar por mbi racionalitet, mbi arsye, gjërat janë siç them unë. Nuk ka 

koment tjetër. 

 

Brunilda Kadi: Avokat, si përfundim, çfarë pranoni ju tek i gjithë ky kazus? Sipas 

jush tek marrëveshja çfarë do ofroni? 

 

Ardian Visha (Avokati): Cedon prokurori apo Inspektori në rastin... është i njëjti 

koncept me marrëveshjen penale. 

Unë kërkova që të reduktohet raporti i Inspektorit në vetëm shkeljen që ne 

pranojmë dhe të shmanget pretendimi... (ndërpritet fjala e avokatit) 
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Brunilda Kadi: Përfundimisht vetëm përllogaritjen gabim të paraburgimit? Këtë që 

sapo thatë. 

 

Ardian Visha (Avokati): Paraburgimin dhe amnistia. Këto shkelje të mos 

konsiderohen ato të 111-ës, por cilado shkelje me më pak pasoja, se edhe 110-ta shkelje të 

rëndë thotë, por nuk jep shkarkim nga detyra. Pra edhe në qoftë se i jepet pesha e rëndë 

kësaj shkeljeje, për mua nuk është e rëndë në drejtim të diskreditimit. Diskreditimi i figurës 

së gjyqtarit është një artificë e realizuar nga agresioni i medias dhe jo nga puna e gjyqtarit e 

për më tepër jo nga qëndrimi i keq i gjyqtarit. Nuk është {...}, për aq sa kam mundur ta 

njoh, simboli i asaj që pretendohet të paktën politikisht.  

Aty kërkova qëndrim institucional, ndaj deklaratave politike të Kryeministrit, jo 

personal të Inspektorit. E falënderoj për humanizmin e treguar ndaj saj dhe është pa dyshim 

një vlerë e tij si person, por si institucion, pa dyshim që duhet të kishte qëndruar.  

Kthehem tek ajo që më thatë, unë kërkon reduktimin e raportit; pranimin e shkeljes 

për aq sa ju thashë; dhe masë më të butë se shkarkimi. Këto ishin tre hapat që në qoftë se 

dakordësohet por s’duket që do e bëjë një gjë të tillë Inspektori, mund të ndërpritet seanca 

për të nënshkruar marrëveshjen. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Visha! 

Anëtarët? 

Kërkesa të tjera për prova?  

(Nuk ka kërkesa të tjera për prova). 

Dilni ju lutem! 

 

(Dalin nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani dhe 

avokati i magjistrates, z. Ardian Visha. Mbledhja vijon vetëm në prezencë të anëtarëve.) 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 25.02.2021 (Pika 1) 
 

 

48 

 Në përfundim të diskutimeve, anëtarët e Këshillit bien dakord që seanca e sotme të 

shtyhet për datën 4 mars, në orën 10:00, në mënyrë që Këshilli të njihet me parashtrimet 

dhe kërkesën e palës për prova. 

 

 (Rifuten në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani dhe 

avokati i magjistrates, z. Ardian Visha.) 

  

 Maksim Qoku: Atëherë, pas debatit që bëri Këshilli në lidhje me parashtrimet e 

palëve, duke qenë që vetëm në seancën e sotme u vu në dijeni të parashtrimeve të 

mbrojtësit, pasi ishte jashtë afatit të cilit i përcaktohej për të depozituar në protokoll dhe 

kërkesës së palës përfaqësuese për provat, duke dashur që t’i analizojë dhe për këtë i duhet 

një kohë e mjaftueshme, bazuar në nenin 146 dhe në nenin 36 të rregullores, pika /dh/, 

vendosi ta shtyjë seancën për datën 4 mars në orën 10:00 (sot një javë).   

 Këtë seancë dëgjimore e konsideroj të mbyllur. 

 Stafi do t’ju vërë në dispozicion çdo gjë që ju nevojitet. 

 Njoftimi është marrë në këtë seancë, ndërkohë që do t’i përsëritet edhe magjistrates 

{...} në të njëjtën rrugë komunikimi. Faleminderit! 

    

  

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 25.02.2021) 

 

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

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

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brunilda Kadi) (shtyrë nga mbledhja e 

datës 12.02.2021). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:15 

dhe mbaroi në orën 13:46.  

 

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) 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

Profesionale (relatore Brunilda Kadi - shtyrë nga mbledhja e datës 12.02.2021). 

    

 Maksim Qoku: Vazhdojmë me çështjen e dytë të rendit të ditës që është shqyrtimi i 

projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, 

përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore 

zonja Brunilda Kadi). Fjala për ju relatore! 
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 Brunilda Kadi: Faleminderit! 

 Atëherë, siç jeni në dijeni, në seancën e fundit plenare, ku kishim prezent edhe 

gjyqtarin, vendosi Këshilli të shtyhej seanca dhe mbasi të njihej me aktet që gjyqtari 

paraqiti në atë seancë, do paraqitej një përmbledhje e tyre dhe një propozim nëse do 

kishte nga relatori, siç edhe ju ka ardhur me e-mail. 

 Unë si relator, pasi u njoha me përmbajtjen e akteve që shoqëronin kundërshtimet 

e gjyqtarit dhe të paraqitura prej tij në seancën plenare të datës 12.02.2021, në lidhje me 

treguesin “Respektimi i afateve ligjore”, sepse për kundërshtimet ishim në dijeni të gjithë 

përpara seancës, por për këtë aspekt për të cilin ai paraqiti edhe 9 dosje, mbasi janë 

analizuar dhe unë jua kam parashtruar shkurtimisht tek ky relacion që ju kam nisur me e-

mail, kam konkluduar se duke zbritur nga numri i çështjeve të gjykuara jashtë afatit 

ligjor, ku rezultonin që kishte 16 nga 103, pra duke zbritur nga këto, çështjet për të cilat 

gjyqtari ka paraqitur kundërshtime të pranueshme, përqindja e tyre, në raport më numrin 

e përgjithshëm të çështjeve që duhet të gjykoheshin brenda afatit ligjor, rezulton me e 

vogël se 10, dhe sipas metodologjisë, ky tregues duhet të vlerësohet “Shumë i lartë”, 

duke u pikëzuar me 15 pikë. 

 Për ta rikujtuar edhe një herë, pasi kam lexuar projektvleresimin, përfundimisht 

unë si relator propozoj ndryshimin e tre treguesve, konkretisht tek grupktriteri i “Aftësive 

organizative”, treguesi “Respektimi i afateve ligjore” të cilat sapo i relatova, nga niveli 

“mbi mesatar”, propozoj që të bëhet “shumë e lartë” dhe nga 12 pikë të shkojë 15 pikë. 

 Thjesht për t’ju rikujtuar sepse unë sqarimin e kam bërë seancën e kaluar, kam 

bërë propozim edhe për të ndryshuar projektraportin e vlerësimit për “Numrin mesatar të 

seancave gjyqësore për çdo çështje” (u bë për shkak të qëndrimit që mbajti Këshilli për 

Metodologjinë e vlerësimit për këtë aspekt), nga 9 pikë që është propozuar sipas 

projektvlerësimit, propozoj të shkojë në 15 pikë, pra duke marrë vlerësimin maksimal në 

nivelin “shumë e lartë”. 
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 Në total i bie që për “Aftësitë organizative”, nga 87, të shkojë në 96 dhe nga 

niveli i vlerësimit “Shumë mirë”, të shkojë “Shkëlqyeshëm”. 

 Tek grupkriteri i fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, 

propozova herën e fundit tek treguesi i “Pjesëmarrjes së gjyqtarit në veprimtari 

ndërinstitucionale etj.”, nga 3 pikë (që nuk ka të dhëna), në 5 pikë (pasi u njoha me 

vërtetim që provonte faktin që gjyqtari ishte angazhuar për më se 10 vjetësh si pedagog 

në Fakultetin e Drejtësisë). Ky vlerësim nga 3 shkon në 5.  

 Duke i shkuar nga 93 grupkriterit, në 95. Niveli ishte dhe ngelet po 

“Shkëlqyeshëm”. Këto janë propozimet e mia si relator. 

 Përsëri niveli i përgjithshëm i vlerësimit ngelet “Shumë mirë”, pasi mbetet tek 

“Aftësitë personale” nuk kam propozim për të ndryshuar nga projektvlerësimi. Në total 

vlerësimi mbetet “Shumë mirë”, me pikë nga 367 (duke i shtuar edhe 11) është 378. 

  

 Maksim Qoku: Po, zonja Ukperaj! 

  

 Brikena Ukperaj: Paraprakisht doja të relatoja, të sqaroja sepse duke marrë 

parasysh edhe relatimet që bëhen në seancat e mëparshme dëgjimore, projektraporti i 

vlerësimit, nuk vjen propozim i Komisionit. Projektraporti i vlerësimit, duhet të 

korrigjohet edhe në rendin e ditës kur hartohet, vjen propozim i relatorit. Komisioni i 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale thjesht mbikëqyr respektimin e procedurës. Secili 

nga ne si relator nuk ndërhyn në vendimmarrjen e tjetrit për sa i përket vlerësimit të 

aftësive profesionale.  

Referuar raportit të vlerësimit të zotit {...}, si Komision kemi vlerësuar plotësimin 

e procedurës dhe vazhdimin e veprimeve për kryerjen e projektraportit të vlerësimit, por 

asnjëri nga ne nuk ka shfaqur mendim apo ka votuar lidhur me konkluzionet e relatorit 

për aftësinë e gjyqtarit sipas treguesve përkatës. 

Nisur nga kjo që sapo parashtrova, unë kam një pyetje për relatoren lidhur me 

treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” dhe “Cilësia e 
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analizës dhe argumentimi logjik” sepse nga mënyra sesi paraqitet në projektvendim nuk 

spikat dallueshmëria e indikatorëve që ajo ka pasur parasysh për të vlerësuar njërin dhe 

tjetrin. Prandaj kam një pyetje për relatoren: Cilat janë ato indikacione ose të dhëna që ju, 

ju kanë çuar për ta vlerësuar gjyqtarin ose shkallën e “Aftësisë së gjyqtarit për të 

interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” “mbi mesatare” dhe po kështu për të vlerësuar 

“Cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik” “mbi mesatar”? E them këtë sepse referuar 

projektraportit të vlerësimit ka të dhëna tek për shembull “Cilësia e analizës dhe 

argumentimit logjik” që nuk i referohen këtij treguesi por i referohen treguesit “Aftësisë 

për të interpretuar ligjin”. Konkretisht thoni: “Dispozitat konkrete që gjejnë zbatim në 

çështje pothuajse gjithmonë paraqiten në bllok, shpeshherë pa qenë e nevojshme dhe në 

përgjithësi interpretohen në raport me faktet e çështjes”. Është një e dhënë që në fakt 

merret parasysh tek “Aftësia për të interpretuar ligjin”.  

 

Brunilda Kadi: Edhe unë mendoj të njëjtën gjë që kam shkruar tek projektraporti 

i vlerësimit dhe nuk kam asgjë tjetër për të shtuar apo pakësuar. Çfarë kisha menduar, i 

kam shkruar. Atë që keni menduar ju kur e keni vlerësuar, unë kam menduar në këtë 

formë sepse parantezën për këtë grupkriter e kam bërë sa herë është prezantuar ndonjë 

projektraport vlerësimi. Ky është mendimi im dhe ato çfarë kam menduar i kam shkruar. 

 

Brikena Ukperaj: Atëherë, duke u bazuar në konstatimet e relatores, por duke u 

bazuar edhe në atë çka unë kam konstatuar nga leximi i dokumenteve ligjore (vendimeve 

gjyqësore të zotit {...}), jam dakord me konkluzionin e arritur nga relatorja për sa i përket 

“Aftësisë për të interpretuar ligjin” “Qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së 

vendimit”, por vlerësoj që shkalla e aftësisë së gjyqtarit duhet të ndryshohet nga “mbi 

mesatare” në “shumë e lartë” për sa i përket treguesit “Cilësisë së analizës dhe 

argumentimit logjik”. Për efekt të këtij treguesi vlerësohet cilësia e analizës që bën 

gjyqtari dhe argumentimit logjik për mënyrën se si gjyqtari  trajton në zgjidhjen e 
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çështjes vlerësimin e provave, pra si ai i vlerëson provat dhe si ai arrin në konkluzionin e 

duhur, referuar interpretimit të dispozitës ligjore. 

Në vlerësimin tim, pavarësisht zgjatjes së vendimeve dhe konstatimit që ka bërë 

relatorja lidhur me kuptueshmërinë dhe koncizitetin e vendimit, “Cilësia e analizës dhe 

argumentimit logjik” e gjyqtarit është “shumë e lartë”, është i njëjtit standard që unë kam 

mbajtur edhe për sa i përket raportit të vlerësimit të vitit 2013. 

Ndërkohë që për sa i përket “Arsyetimit ligjor në zgjidhjen e çështjes”, e 

konsideroj të drejtë konstatimin e relatores lidhur me shkallën e aftësisë, prandaj do të 

propozoja që të ndryshohet pikëzimi për sa i përket treguesit “Cilësia e analizës dhe 

argumentimit logjik” nga “mbi mesatare”, në “shumë e lartë”, duke u pikëzuar me 25 

pikë. 

 

Brunilda Kadi: Dhe argumenti është që ai ka të njëjtën mënyrë të shkruari edhe 

në vendimet... (ndërpritet fjala nga zonja Ukperaj). 

 

Brikena Ukperaj: Në vlerësimin tim edhe këto që janë shkruar i përkasin cilësisë 

së argumentimit të ligjit. Ai e citon ligjin në mënyrë të përgjithshme. Nuk ka analizë. 

Ndërsa tek “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik” në fakt ai bën një vlerësim shumë 

të mirë të provave të ndërthurura me njëra-tjetrën dhe në zbatimin e ligjit dhe zgjidhjen e 

çështjes. 

 

Maksim Qoku: Ka propozime të tjera? 

Atëherë, unë kam një propozim tjetër, e kam në lidhje me po kriterin e parë 

“Aftësitë profesionale”, tek pika B “Arsyetimi ligjor”, në lidhje me “Qartësinë dhe 

koncizitetin...”. Në mendimin tim dhe në atë ç’kam parë në të gjithë materialin, gjykoj që 

shfaq një qartësi, koncizitet, kuptueshmëri vendimi të lartë, prandaj vlerësimin 12 pikë do 

ta mendoja të bëhej 15, “shumë i lartë”.  

Nëse nuk ka gjë tjetër, ne mund t’i kalojmë propozimet sipas radhës në votim. 
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 Medi, Marçela, më dëgjoni? 

 Keni propozime? 

 

 Medi Bici: Kam të njëjtin propozim që bëre ti. 

  

 Maksim Qoku: Atëherë, mund t’i kalojmë në votim sipas radhës? 

 Kalojmë në votim propozimin e Brikenës. 

 

 (Pasi diskutohet për mënyrën e votimit të treguesve, anëtarët fillojnë votimin nga 

propozimet përkatëse.) 

 

 Brunilda Kadi: Tre propozimet e mia le të konsiderohen si pjesë e projektraportit 

të vlerësimit. Të votohen dy propozimet që janë ndryshe nga relatori.  

 

 Maksim Qoku: Atëherë, kalojmë tek propozimi i Brikenës i cili ka të bëjë me 

kriterin e parë “Aftësitë profesionale”, “Arsyetimi ligjor”, nënkriteri “Cilësia e analizës 

dhe argumentimi logjik”, nga 20 propozohet 25 pikë “shumë e lartë”. 

 Brunilda Kadi: Kundër. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Kundër. 

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Medi Bici: Pro. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Miratohet ky propozim dhe do bëhet reflektimi. 
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 Kalojmë në propozimin e dytë të bërë nga unë, që jemi përsëri në kriterin e parë 

“Aftësitë profesionale”, “Arsyetimi ligjor”, nënndarja “Qartësia, konciziteti, 

kuptueshmëria e vendimit”, nga 12 në 15 pikë, “shumë e lartë” 

 Brunilda Kadi: Kundër. 

 Dritan Hallunaj: Kundër. 

 Ilir Toska: Kundër. 

 Alban Toro: Kundër. 

 Fatmira Luli: Kundër. 

 Marçela Shehu: Kundër. 

 Erjon Muharremaj: Kundër. 

 Brikena Ukperaj: Kundër. 

 Medi Bici: Pro. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Propozimi rrëzohet. 

 Kemi reflektimin me 92 pikë “Shkëlqyeshëm”. 

 

 Brunilda Kadi: Orientoj drejtuesin për pjesën se si do hidhet në votim. 

 Grupkriteri “Aftësitë profesionale” përfundimisht 92 pikë me vlerësimin 

“Shkëlqyeshëm”. Hedhim në votim këtë? 

 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, por edhe pika ‘b’ duhet të ishte “shumë e lartë”. 
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 Maksim Qoku: Dakord, me klauzolën që tha Mediu. 

 Kalojmë në kriterin e dytë të vlerësimit që është “Aftësitë organizative”. 

Brunilda Kadi: 96 pikë në total, vlerësimi nga “Shumë mirë” në “Shkëlqyeshëm”, 

konkretisht: “Respektimi i afateve ligjore” – 15 pikë; “Standardi” – 5 pikë; “Koha 

mesatare që i dedikohet çdo çështjeje” – 5 pikë; “Rendimenti i përfundimit të çështjeve 

gjyqësore” – 10 pikë dhe “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” 

- 15 pikë. “Numri i seancave gjyqësore” – 15 pikë; “Kryerja e veprimeve të nevojshme” – 

16 pikë; “Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes – 5 pikë” (mbetet pa cituar 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes” – propozuar 10 pikë nga relatorja në 

projektraport). Propozoj që të hidhet në votim me këtë përmbajtje që sa e lexova. 96 pikë, 

“Shkëlqyeshëm”. 

Maksim Qoku: Kalojmë në votimin e kriterit të dytë. 

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: Dakord. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në votimin e grupkriterit të tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale”, 100 pikë “Shkëlqyeshëm”. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 
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 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Medi Bici: Pro. 

 Maksim Qoku: Dakord. 

Kalojmë në votimin për kriterin e fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional”, i cili është ndryshuar që herën e kaluar. 

Brunilda Kadi: Propozimi i relatorit bashkë me propozimin në seancë është nga 

93, në 95 tani, përsëri në nivelin “Shkëlqyeshëm” dhe konkretisht: “Komunikimi i qartë 

dhe transparent” - shumë i lartë, 25 pikë; “Respektimi i konfidencialitetit” – shumë i lartë 

,15 pikë; treguesi “shkalla e komunikimit me kolegët” – shumë e lartë, 15 pikë; treguesi 

“shkalla e komunikimit me administratën gjyqësore” – niveli shumë i lartë, 10 pikë; 

“Pjesëmarrja në formimin vazhdues” – shumë i lartë, 20 pikë; “Disponueshmëria e 

gjyqtarit për të udhëhequr magjistratët e ardhshëm” – shumë e lartë, 5 pikë; “Pjesëmarrja 

e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale” – ka të dhëna dhe merr pikët maksimale 5 

pikë; “Publikimet ligjore akademike” – nuk ka të dhëna, 0 pikë. Në total 95 pikë, 

“Shkëlqyeshëm”.  

Maksim Qoku: 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. 
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Maksim Qoku: Dakord.   

Kalojmë në total vlerësimin e katër kritereve me 383 pikë, “Shkëlqyeshëm”, sipas 

ndryshimeve dhe miratimeve që bëmë. 

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. 

Me këtë votim e mbyllëm edhe shqyrtimin e çështjes së dytë.            

  

  

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 25.02.2021) 

 

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

ndaj vendimit gjyqësor {...}, datë 02.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë”, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

(relatore Brunilda Kadi). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:15 

dhe mbaroi në orën 13:46. 

 

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) 
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8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ushtrimin e Rekursit ndaj vendimit gjyqësor {...} datë 

02.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”, përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore Brunilda Kadi). 

    

 Maksim Qoku: Kalojmë në çështjen e fundit të rendit të ditës, e cila ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për ushtrimin e Rekursit ndaj vendimit gjyqësor të datës 

02.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”, relatore zonja Brunilda Kadi.  

Brunilda Kadi: Faleminderit!  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 25.02.2021 (Pika 3) 
 

 

62 

Për të mos ju marrë kohën gjatë, jemi të njohur me praktikën e rastit të gjyqtares 

{...}, gjyqtare që ushtron funksionin pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. Siç jeni në dijeni 

kërkesës së saj për leje të papaguar të paraqitur në datën 09.10.2020, Këshilli me vendimin 

nr. 530, 28.10.2020 ka vendosur ta refuzojë, me arsyetimin që kërkesa është e pabazuar në 

ligj, duke thënë që zonja, lejen maksimale të papaguar që e jep ligji për Statusin, afati 2-

vjeçar e ka marrë nga Këshilli i mëparshëm dhe e ka konsumuar dhe arsyeja për të cilën ajo 

paraqiste këtë kërkesë e që ishte pamundësia e saj për të udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara 

në Shqipëri, pra për të qenë në detyrë fizikisht, nga Këshilli është thënë që nuk është nga 

shkaqet që gjyqtari merr leje të papaguar.  

Kundër këtij vendimi gjyqtarja ka bërë ankim në Gjykatën e Apelit Administrativ, 

gjykatë e cila me vendimin e datës 02.02.2021, ka bërë pranimin pjesërisht të padisë duke 

shfuqizuar vendimin e KLGJ si më sipër dhe detyrimin e kësaj pale të vijojë shqyrtimin e 

kërkesës së gjyqtares {...}. Ka pushuar gjykimin për kërkimet e tjera (objektin e padisë 

besoj të gjithë e keni pasur në dispozicion). Kërkesa ka pasur detyrimin e Këshillit që t’i 

japë leje.  

Ky vendim mbasi është dërguar dhe është protokolluar në Këshill më datë 18, më 

datë 19 është paraqitur dhe është vlerësuar nga Komisioni ky propozim që ju parashtrohet 

dhe ne si Komision kemi vlerësuar që kundër këtij vendimi duhet të paraqitet rekurs në 

Gjykatën e Lartë, për arsye që thuhen në relacion. 

Në analizë të këtij vendimi, sipas mendimit të Komisionit, mbasi u njohëm, 

vlerësojmë se ky vendim në tërësinë e tij vjen në kundërshtim me të kuptuarit, interpretimin 

dhe qasjen e Këshillit ndaj ligjit 96/2016 dhe pikërisht për institutin e lejes së papaguar.  

Gjykata Administrative e Apelit ka shfuqizuar vendimin e Këshillit, duke arsyetuar 

se është rrjedhojë e mungesës së hetimit dhe analizës të situatës në të cilën parashtrohet në 

kërkesën e gjyqtares. Ndërkohë, në këtë vendim të gjykatës, nuk gjendet në asnjë moment 

të arsyetimit, argumentet që rrëzojnë arsyet, për të cilën është marrë ai vendim nga Këshilli. 

Gjykata, në momentin që ka vlerësuar se ky vendim ishte i paligjshëm dhe duhet të 
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shfuqizohet, duhet të jepte edhe një argument, se përse arsyet ligjore të dhëna nga Këshilli 

nuk qëndrojnë.  

Në vendimin e Gjykatës, në mënyrë të pashpjegueshme nga ana e saj, dhe dukshëm 

të panevojshme, referohet në dispozita të Kushtetutës, të KEDNJ-së, apo praktika të 

GJEDNJ-së, që kanë të bëjnë me të drejtën e jetës dhe shëndetit të njeriut. Gjykata nuk jep 

asnjë arsyetim se, në cilin moment ka qenë duke u diskutuar kjo e drejtë e gjyqtares para 

Këshillit. Ndërkohë, jo vetëm ky Këshill, por asnjë subjekt i së drejtës nuk vë në diskutim 

faktin që këto të drejta prevalojnë mbi çdo të drejtë tjetër. 

Si edhe del qartësisht nga kërkesa e gjyqtares, e pasqyruar në vendim i Këshillit, 

por edhe të pranuar dhe arsyetuar nga vetë gjykata, shkaku për të cilën gjyqtarja kërkon leje 

të papaguar është pamundësia e saj për të udhëtuar nga SHBA në Shqipëri, për arsye 

shëndetësore. 

Këshilli gjatë shqyrtimit të kësaj kërkese, edhe pse ajo nuk shoqërohej me asnjë 

provë, nuk vlerësoi, dhe rrjedhimisht nuk mund të hetonte, për vërtetimin e arsyeve 

shëndetësore të gjyqtares apo pamundësinë e udhëtimit për shkak të tyre. Kjo pasi, siç dhe 

del qartë nga arsyetimi, përveç faktit që gjyqtarja ka konsumuar afatin maksimal prej 2 

vitesh të kësaj leje, shkaku i pamundësisë së udhëtimit për t’u paraqitur në detyrë, për arsye 

shëndetësore, e vërtetuar ose jo, nuk është arsye për të dhënë leje të papaguar. Për këtë 

arsye, gjykata që e gjeti të pabazuar vendimin e Këshillit, duhej të kishte arsyetuar dhe 

qartësuar, për vetë paditësen, por edhe për Këshillin se: në çfarë forme mund të 

interpretohet ligji, qoftë edhe në mënyrë të zgjeruar, për të konkluduar se ky mund të jetë 

një shkak për këtë leje. 

E drejta e magjistratit për leje të papaguar, sipas përcaktimeve të nenit 24 të ligjit 

96/2016, është parashikuar dhe zbatohet sipas atyre parimeve që vetë gjykata citon në 

vendimin e saj. Kjo e drejtë, sipas përcaktimeve të qarta të kësaj dispozite, ka një qëllim 

tërësisht të ndryshëm nga justifikimi i mungesës në detyrë, e për më tepër për një kohë që 

ka kaluar. Gjyqtarja ka bërë kërkesën për këtë leje në datën 09.10.2020, ndërkohë që ajo 

duhej të ishte paraqitur në detyrë në datën 01.04.2020. Justifikimi i mungesës në detyrë, si 
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edhe është arsyetuar në vendimin e Këshillit, është një situatë tjetër, e cila gjen rregullim në 

ligjin për Statusin, por që nuk rregullohet nga e drejta për leje të papaguar. Fakti që e drejta 

e jetës prevalon mbi çdo të drejtë, nuk do të thotë që mund ti referohemi cilësdo dispozitë, 

edhe pse dukshëm pa lidhje me situatën konkrete.  

Këshilli, si organi kushtetues, përgjegjës për mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, gjatë 

ushtrimit të detyrës së tij, udhëhiqet nga të gjitha ato parime që gjykata referon në vendim, 

por jo vetëm. Këshilli në ushtrimin e detyrave të tij ka parasysh dhe zbaton edhe parimin e 

ligjshmërisë dhe atë të barazisë dhe mosdiskriminimit. 

Në momentin kur gjykata vlerësoi paligjshmërinë e vendimit të Këshillit, duhet të 

kishte parasysh këtë veprimtari të Këshillit dhe të gjitha parimet që udhëheqin punën e tij. 

Në momentin kur gjykata, në mënyrë të gabuar sipas vlerësimit të Komisionit (Këshillit 

nëse e miraton), ka analizuar provat pa dhënë përgjigje situatës ligjore, duhej të kishte 

parasysh detyrat dhe përgjegjësitë e Këshillit për të gjithë sistemin gjyqësor, dhe të gjithë 

gjyqtarët e Republikës. Gjykata duhej të kishte parasysh, se këta gjyqtarë, gjithashtu kanë 

të drejtën e jetës dhe shëndetit, por që pavarësisht situatës së pandemisë apo situatave të 

tyre shëndetësore, kanë qenë në krye të detyrës. Këta gjyqtarë kanë qenë gjithë kohës duke 

gjykuar, jo vetëm çështjet e tyre, por edhe ato që duhej të ishin duke u gjykuar nga znj. 

{...}. Nga ana tjetër, gjykata duhej të analizonte situatën se; nëse Këshilli, duke injoruar 

parashikimin ligjor, jep këtë leje për një situatë që nuk dihet sa vazhdon, apo që mund të 

këtë në të ardhmen një pafundësi arsyesh të tjera që mund të pengojnë këtë gjyqtare, apo 

çdo gjyqtar tjetër të paraqitet në punë, vazhdon i jep leje të papaguar pafundësisht?! 

Gjykata në këtë situatë, duhej t’i jepte përgjigje pyetjes se: Çfarë ndodh kur pamundësia 

për t’u paraqitur në detyrë vazhdon për një kohë të pacaktuar dhe Këshilli nuk do të kishte 

mundësi të refuzonte një kërkesë të dytë, apo më shumë, për të njëjtën arsye, kur një herë e 

kishte pranuar. 

Ligji 96/2016 për Statusin, dhe i gjithë kuadri tjetër ligjor, ka parashikuar zgjidhje 

të situatës, duke bërë balancim të të drejtave që i gëzon një gjyqtar, por këtë përballë 

përgjegjësive e tij për shkak të detyrës dhe interesin publik. 
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Kundërshtimi nëpërmjet rekursit, duhet të ketë në thelb interpretimin e ligjit, e 

konkretisht nenit 24 të ligjit 96/2016, për të qartësuar nga ana e Gjykatës së Lartë, Këshillin 

dhe të gjithë gjykatat që do të kenë në shqyrtim çështje të ngjashme, se çfarë është leja e 

papaguar, afati maksimal që mund të jepet brenda karrierës së një magjistrati, dhe nëse 

pamundësia për t’u paraqitur fizikisht në detyrë, është një shkak i pranueshëm për ta dhëne 

këtë, qoftë edhe sipas një interpretimi të zgjeruar. 

Në këto kushte, Komisioni, duke vlerësuar se në rastin konkret jemi para 

interpretimit dhe zbatimit jo të drejtë të ligjit nga Gjykata Administrative e Apelit, ka 

hartuar projektvendimin ku propozon ushtrimin e të drejtës së rekursit për këtë vendim. 

Faleminderit!  

 

 Maksim Qoku: Faleminderit, zonja Kadi! 

 Nëse nuk ka gjë nga anëtarët, 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. 

Me votimin e këtij propozimi, mbaruam me shqyrtimin e çështjeve të rendit të 

ditës. Nëse nuk ka gjë tjetër nga anëtarët, mbledhja për sot mbyllet. 

Ju faleminderit!        

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


