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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 29.01.2021) 

 

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 08.01.2021). 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 11:40.  

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor. z. Erjon 

Muharremaj. 

 

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 (Online). 

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: 

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 

08.01.2021). 

   

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Duke qenë se të gjithë anëtarët janë të pranishëm, përveç zotit Muharremaj që për 

arsye shëndetësore nuk merr pjesë.  

 Fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 29.01.2021. 

 Siç jeni në dijeni, sot Këshilli do marrë në shqyrtim 2 çështje.  
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 Çështja e parë ka të bëjë me zhvillimin e 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 08.01.2021. 

 Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për 

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

magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2020-2021, të kandidates znj. Amantja 

Levanaj, (relatore znj. Marçela Shehu) – shtyrë nga mbledhja e datës 28.01.2021. 

 Nëse s’kemi kundërshtime lidhur me rendin e ditës, kalojmë tek çështja e parë. 

 Inspektori i Lartë i Drejtësisë do të na ndjekë “online”.  

 Po ftojmë magjistraten. 

 

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

 

 Naureda Llagami: Hapim seancën dëgjimore në ngarkim të magjistrates znj. 

{...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, për shkak të fillimit nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë të procedimit disiplinor ndaj saj, të depozituar në Këshill 

më datë 10.12.2020.  

 Verifikojmë praninë e palëve. 

 Nga Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është vetë i pranishëm z. Artur 

Metani, i cili merr pjesë në këtë seancë dëgjimore “online”. 

 Gjithashtu verifikojmë prezencën e magjistrates, ka ardhur vetë znj. {...}, e cila 

është prezent. 

 Thjesht për t’ju sqaruar, që në seancën e parë, atë të datës 8 janar 2021, nga ana e 

zonjës {...}, gjatë kërkesave paraprake, na u kërkua kohë për t’u njohur me 

dokumentacionin e procedimit, dhe për këtë, Këshilli, në funksion të mbrojtjes efektive, 

vendosi pranimin e kërkesës, duke i dhënë kohën e nevojshme zonjës {...}.  

 Gjithashtu, më lejoni t’ju informoj që nga zonja {...} janë depozituar pranë 

Këshillit disa kërkesa për marrjen e dokumentacionit, më datë 19.01.2021 dhe i janë vënë 
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në dispozicion znj. {...} me datë 25.01.2021. Nga ana tjetër, më datë 28 janar zonja {...} 

ka bërë një kërkesë drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor, me objekt “Vënien e kohës 

shtesë për shqyrtimin e dokumentacionit të ardhur rishtazi dhe informimin tuaj lidhur me 

përfaqësuesin e zgjedhur”.  

Më konkretisht, objekti i kërkimit të kohës shtesë ka të bëjë me dy shkaqe: E para, 

është shqyrtimi i dokumentacionit, i cili më është vënë në dispozicion më datë 

25.01.2021 nga ILD dhe më datë 26.01.2021 nga institucioni juaj (KLGJ-ja), përmbajtja 

e të cilave është voluminoze dhe kërkon të paktën një muaj kohë për t’u studiuar. 

Bashkëngjitur janë edhe mandatet postare që vërtetojnë datën e marrjes në dorëzim të 

këtyre akteve si dhe foton e volumit të dosjeve që na kanë ardhur.  

Shkaku tjetër për të cilin kërkon gjyqtarja shtyrjen, ka të bëjë me mundësinë e 

përfaqësimit nga mbrojtësi i zgjedhur z. Ardian Visha, të cilit i kam dhënë tagrat e 

përfaqësimit me prokurën e posaçme të datës 27.01.2021. Përfaqësuesi i zgjedhur prej 

meje nuk mund të jetë i pranishëm për realizimin e mbrojtjes për shkak se në datë 

28.01.2021 është nisur në një udhëtim jashtë Republikës së Shqipërisë, për arsye pune. 

Bashkëlidhur ndodhet prokura e posaçme, ku i kam dhënë tagrat e përfaqësimit si dhe 

biletën e udhëtimit të këtij të fundit.  

Bashkëlidhur në fakt janë edhe prokura e posaçme, e cila siç e referon zonja, është 

me nr. 396 Rep. dhe 127 Kol., datë 27.01.2021. në zbatim të kësaj prokure, zonja {...} ka 

autorizuar avokatin Ardian Visha me nr. licence 3525, për ta përfaqësuar në këtë çështje 

për procedim përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Gjithashtu, siç jeni vënë në dijeni, bashkëlidhur kësaj praktike znj. {...} ka vënë 

në dispozicion edhe të dhënat që dëshmojnë për lëvizjen e përfaqësuesit (që është bileta), 

si edhe dëshmitë nga posta në çastin kur zonja ka marrë në dispozicion të gjithë 

dokumentacionin. 

Zoti Metani, keni ndonjë pyetje lidhur me kërkesën paraprake? 

 

Artur Metani: Pyetje nuk kam, por nëse kërkohet mendimi im për kërkesën e 

paraqitur?!  
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Po kërkohet mendimi im? 

 

Naureda Llagami: Një sekondë! 

Meqë kemi vetë magjistraten këtu, - juve vazhdoni i qëndroni kërkesës që keni 

depozituar dje në Këshill? 

 

 {...}: Po! Dua të specifikoj diçka, që i jam drejtuar me shkresë (në rrugë postare) 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhomës Penale, për të kërkuar konkretisht mbi 

materialet që unë kërkova kohë në seancën e kaluar, të datës 08.01.2021, në lidhje me dy 

dosjet që janë edhe objekt shqyrtimi në këtë material të përcjellë nga ILD-ja për 

procedimin disiplinor ndaj meje: Konkretisht kam kërkuar vendimet penale të dënimit të 

shtetasve _____, pra vendimi penal i dënimit në gjuhën angleze dhe atë të përkthyer. Deri 

në ditën e sotme nuk më është dhënë ky informacion, pra nuk e kam marrë (nga data 

18.01.2021 që e kam përcjellë këtë kërkesë në rrugë postare). 

   Njëkohësisht edhe Shkollës së Magjistraturës i kam kërkuar një kopje të të gjitha 

pjesëmarrjeve të mia në seminaret trajnuese dhe certifikimet përkatëse, pasi e shoh që 

është e nevojshme në paraqitjen e mbrojtjes sime sa i takon materialit që ka përcjellë 

ILD-ja, pasi në të trajtohet edhe momenti i kërkesës në lidhje me shkarkimin tim.  

 Pra kërkoj që mbrojtja ime të jetë sa më e plotë në lidhje me këtë kërkesë. 

 Njëkohësisht unë kam kërkuar pranë ILD-së të më vihet në dispozicion një kopje 

e ankesës së paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, konkretisht nga titullari. 

Ky informacion nuk më është paraqitur, me argumentin që mund ta kërkoj në KLGJ, pasi 

i gjithë dokumentacioni është paraqitur aty. I jam drejtuar këtij institucioni (KLGJ-së) 

edhe me shkresën e datës 28.01.2021 (marrë dorazi), pra ditën e djeshme, dhe më është 

kërkuar që specifikisht të evidentohet cili dokumentacion kërkohet të më vihet në 

dispozicion. Unë dua që këtë kërkesë ta paraqes edhe seancën e sotme, pra kërkoj vënien 

në dispozicion të kërkesës ankimore që ka paraqitur, pranë Ministrisë së Drejtësisë, 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, pasi është pjesë e materialit, pra e vendimmarrjes së 
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ILD-së për procedimin disiplinor ndaj meje. Deri ditën e sotme nuk e kam këtë 

dokumentacion. 

  

 Naureda Llagami: Ju deri tani kemi kërkuar që të merrni informacione shtesë, 

përveç dosjes që ju ka sjellë ILD-ja këtu pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor?  

 {...}: Po! 

 Naureda Llagami: Atëherë, që në datë 23 dhjetor juve ju është informuar e drejta 

që keni, për të aksesuar dosjen dhe nga stafi administrativ ju është komunikuar që ju 

mund të vini sa herë që të doni dhe të merrni informacionin që ju kërkoni.  

 Ju lutem, ajo që juve keni kërkuar me shkresë dje është që të aksesoni dosjen tuaj, 

dhe është e drejta juaj, që keni pasur kohën e mjaftueshme, si dhe ju dhamë edhe tre javë 

plus për ta realizuar këtë.  

 Nuk mundet ju, që më datë 28 të vini dhe të thoni që dua edhe këtë, kur kishit 5 

ditë, 2 javë përpara Vitit të Ri, kishit edhe 3 javë që jua dhamë kohën, për të parë të njëjtën 

dosje.  

 Ju lutem shumë, merrni kohën e nevojshme për të parë dosjen. Dosjen e keni në 

ambientet e Këshillit dhe kishit të gjithë kohën e nevojshme për ta parë. 

 Tani, lidhur me objektin e kërkimit tuaj këtu, që bëhet fjalë për dokumente që ju i 

keni kërkuar përtej dosjes së inspektimit, ju pretendoni që janë voluminoze dhe nuk keni 

mundësi që t’i përpunoni dhe t’i lexoni për kohën e shkurtër; dhe e dyta është që avokati 

juaj është në pamundësi për t’u paraqitur këtu në këtë seancë.  

 Atëherë, ndonjë koleg apo t’ia kalojmë zotit Metani për vlerësim? 

 

 Brunilda Kadi: Kam një pyetje, për të sqaruar diçka, që të qartësohemi. 

 Zonja gjyqtare, kërkesat që i kishit drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

Dhomës Penale, në çfarë kohe janë depozituar? Thatë më datë 18, me sa kujtoj?   

{...}: 18.01.2021. 

Brunilda Kadi: Është dërguar me postë kërkesa? 

{...}: Po! 
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Brunilda Kadi: Ishte edhe një institucion tjetër? –Shkolla e Magjistraturës. 

{...}: Po! Shkolla e Magjistraturës. 

Brunilda Kadi: A keni nevojë që të ndërhyjë Këshilli që ta bëjë këtë kërkesë, 

meqenëse juve nuk ju kthejnë përgjigje? -megjithëse mua nuk më duket normale që të mos 

kthejnë përgjigje. S’keni asnjë lloj komunikimi? 

{...}: Unë i kam të dokumentuara dërgesat, që janë bërë me rekomande.  

Brunilda Kadi: E kuptoj! 

Ajo që doja të pyesja është nëse ka një përgjigje nga ana e tyre, qoftë edhe jo 

zyrtarisht që, “na duhet kohë se është voluminoze”? 

{...}: As zyrtarisht, as verbalisht. Jo! 

Nuk kam asnjë komunikim. 

Brunilda Kadi: Sipas biletës, kur kthehej avokati? 

Në lidhje me prezencën e përfaqësuesit tuaj, cila është koha e nevojshme që ai dhe 

ju kërkoni për të qenë prezent? 

{...}: Unë e kam paraqitur edhe në kërkesë. Në momentin që do më vihen në 

dispozicion edhe këto dokumentacione, do doja që të paktën të ishte 1 muaj kohë afat.  

Brunilda Kadi: Pra nga momenti që ju vihen dokumentet, të keni 1 muaj? 

{...}: Po! 

Të paktën materialet e vëna në dispozicion nga ILD-ja, pavarësisht se unë e kam 

fotografuar, janë kuti dhe janë secila 9 kg (në peshë po flasë sepse nuk mund t’i 

dokumentoj me faqe). Gjithsesi edhe materiali që kam marrë dorazi më datë 26, pranë 

ambienteve të KLGJ-së (kur kam paraqitur kërkesën për të marrë një tjetër akt), ka qenë 

në volumin 1 kuti edhe ajo. Kështu që unë do doja kohën e nevojshme, si për mua edhe 

për avokatin tim, që të kem një mbrojtje efektive.  

Brunilda Kadi: Po gjatë kohës që ka qenë pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 

çështja, derisa u paraqit në Këshill, nuk ju janë njoftuar aktet nga Inspektorati? 

{...}: Jo! – vetëm aktet. Vetëm materiali procedues disiplinor. Vetëm materiali. 

Vendimmarrja. 

Brunilda Kadi: Jo aktet?! 
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{...}: Jo!  

Brunilda Kadi: Nuk ju janë vënë në dispozicion? 

{...}: Jo! 

Brunilda Kadi: As e drejta juaj që t’i aksesoni? 

{...}: E drejta po, por jo materialet.  

Brunilda Kadi: Që do të thotë? Çfarë duhet të bënte Inspektorati që ju t’i kishit në 

dispozicion? 

Më falni, Inspektori.  

Këtu kemi Inspektorin e Lartë të Drejtësisë. Në qoftë se juve Inspektori ju ka vënë 

në dijeni (dhe e keni sipas ligjit) të drejtën për të pasur materialet, çfarë duhet të bënte, që 

nuk e ka bërë? 

{...}: Unë e kam marrë vendimin e ILD më datë 15 ose 16 dhjetor. 

Brunilda Kadi: Pa aktet! 

{...}: Pa aktet! 

Brunilda Kadi: A keni tentuar që të shkoni që t’i merrni aktet? 

{...}: Kam menduar, por gjithsesi kam vlerësuar për momentin të njihem me këtë 

material dhe më pas të kem mundësi të aksesoj sepse, në materialin përcjellës e kam parë 

të nevojshme të shoh edhe dosjet... 

Brunilda Kadi: Dakord pra, por ju keni shkuar aty dhe nuk ju janë vënë në 

dispozicion? 

{...}: Jo, jo! – nuk kam shkuar. Nuk jam paraqitur. 

Brunilda Kadi: Pra ideja është, çfarë duhet të kishte bërë Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë që nuk e ka bërë dhe që juve kërkoni kohën për ta marrë aktet që shoqërojnë 

raportin? Besoj që pjesa më e madhe e gjithë atyre që ju po kërkoni edhe në këtë Këshill, 

ka ardhur nga ILD pasi të vinte çështja këtu. 

{...}: Gjithsesi këtë material (është e drejtë ajo që thoni), që kam pasur të drejtën e 

aksesimit, por në materialin e përcjellë nga ILD-ja më trajtohen disa ankesa, pra një 

numër i lartë ankesash dhe që unë e kam çmuar të nevojshme t’i marrë të gjitha ankesat 
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që më janë bërë nga momenti që kam ushtruar detyrën time si gjyqtare, nga viti 2004 dhe 

deri më tani. 

Brunilda Kadi: Zonja gjyqtare, se ne jemi të gjithë gjyqtarë pjesa më e madhe 

këtu, kini parasysh që juve patjetër keni të drejtën dhe besoj ajo që prevalon, por kini 

parasysh edhe afatet procedurale që ka Këshilli për të shqyrtuar këtë kërkesë dhe besoj e 

dini po aq mirë sa neve këto afate. Si e vlerësoni këtë pjesë? 

{...}: Kuptoj! 

Unë kërkoj, të paktën, një afat të arsyeshëm, për të paraqitur mbrojtjen time me 

përfaqësuesin tim ligjor, meqenëse ai sot nuk është. Nuk e di edhe kohën kur kthehet. 

Nuk e di afatin, periudhën kur kthehet. Unë do doja maksimalisht 1 muaj. Pastaj është në 

vlerësimin tuaj. 

Brunilda Kadi: E kuptoj! Por kjo që po thoni që as vetë nuk e dini kur është 

përfaqësuesi disponibël, e vë edhe Këshillin në pamundësi objektive që të vlerësojë 

kërkesën tuaj, kur as ju vetë nuk e dini kur do jetë përfaqësuesi juaj i gatshëm për të qenë 

prezent. Si mund ta shqyrtojmë dhe të vendosim ne në lidhje me këtë fakt, pa e ditur këtë 

gjë? 

Ju thoni 1 muaj, jo nga dita e sotme, por 1 muaj nga dita kur të keni në 

dispozicion aktet dhe kur të jetë disponibël avokati.  

{...}: Unë vlerësoj dhe çmoj 1 muaj nga momenti që kam paraqitur, nga dita e 

sotme që shqyrtohet kjo seancë.  

 

Naureda Llagami: Atëherë, dëshiroj t’ia japë fjalën Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, nëse ka një vlerësim për kërkesën e bërë nga magjistratja.  

 

Artur Metani: Përshëndetje! 

Para se të jap mendimin tim, do doja që të sqaroj diçka lidhur edhe me kërkesën e 

magjistrates por edhe me debatin që u bë.  

Me vendimin nr. 1751, datë 16.07.2020 ILD ka vendosur fillimin e hetimit 

disiplinor administrativ. Në zbatim të neneve 123, 124, 129 të ligjit 96/2016, është 
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informuar edhe magjistrati për hetimin por edhe për të drejtat që ai gëzon gjatë këtij 

procesi të hetimit, ku ndër të tjera është edhe e drejta e njohjes me të gjitha aktet që ka 

dosja e hetimit. Unë mendoj që magjistrati mund të kishte ardhur dhe të kërkonte të gjithë 

dokumentacionin dhe të mos e kishte lënë në momentin kur ka dalë vendimi për 

procedimin disiplinor. Megjithatë, kjo është një çështje e magjistratit. Doja të sqaroja 

Këshillin që magjisratit i është dhënë çdo mundësi, që të njihej me çdo akt të dosjes 

hetimore. Në momentin që doli dosja nga ILD dhe u nis dosja origjinale pranë KLGJ-së, 

pa dyshim, i takon KLGJ-së ta menaxhojë informacionin që ka dosja. 

Në lidhje me dy kërkesat që ka paraqitur magjistratja, parimisht jam i mendimit 

që janë kërkesa që i shërbejnë realizimit të një mbrojtjeje sa më efektive nga ana e 

magjistratit dhe përsëri, parimisht jam dakord. Mendoj që edhe Këshilli ka qenë shumë 

disponibël, si herën e parë, me qëndrimin e vet, me këtë arsyetim, duke i dhënë kohën e 

mjaftushme magjistratit për t’u përgatitur. Do vlerësoja që edhe një shtyrje e dytë është 

brenda kësaj logjike, por do i kërkoja Këshillit, që afati 1-mujor shkon në ekstrem, sepse 

siç është disponibël Këshilli, mendoj që edhe magjistrati duhet të tregojë përpjekjet 

maksimale që të respektojë edhe procesin edhe disponibilitetin e Këshillit dhe të ILD-së, 

për të realizuar një proces të drejtë, si në aspektin e të drejtave që magjistrati ka, por edhe 

të detyrimeve që Këshilli dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Metani! 

Atëherë, unë ftoj magjistraten të largohet, për të vijuar Këshillin për të marrë një 

vendim lidhur me kërkesën e parashtruar prej saj. 

 

(Magjistratja znj. {...} largohet nga salla e mbledhjes. Gjithashtu edhe zoti 

Metani largohet nga platforma “online”. Mbledhja vijon vetëm në prezencë të anëtarëve 

të Këshillit. Rifutet më pas në sallën e mbledhjes magjistratja znj. {...}. Gjithashtu rilidhet 

me anë të platformës “online” edhe zoti Artur Metani.) 
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 Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli vendosi: Të pranojë kërkesën paraprake të 

magjistrates znj. {...}, për t’i dhënë kohën e nevojshme për të garantuar një mbrojtje 

efektive. Seanca e radhës do të zhvillohet më datë 16 shkurt 2021, ora 11:00.  

Gjithashtu, Këshilli sjell në vëmendje magjistrates që nuk të ketë më shtyrje seance 

për kërkesa të tilla që janë deri tani. Kështu që, ju lutem merrni masat e nevojshme për të 

shfrytëzuar këtë kohë, për marrjen e dokumentacionit dhe përgatitjen tuaj në këtë procedim 

me përfaqësim.  

  

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


