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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 11.03.2021) 

 

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

kërkesës së ILD-së për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, 

me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë (Vazhdim nga seanca e datës 

04.03.2021). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:16 

dhe mbaroi në orën 11:20. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë (në sallë). 

6. {...}, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë (në sallë). 

7. Ardian Visha, Avokati i magjistrates (në sallë). 

8. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

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 ILD-së për fillimin e 

procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Krujë (Vazhdim nga seanca e datës 04.03.2021). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor, programuar për datën 

11 mars 2021.  

 Janë të pranishëm të gjithë anëtarët e Këshillit të lartë Gjyqësor, përveç zonjës Kadi 

e cila për arsye shëndetësore objektive e ka të pamundur që të jetë në këtë mbledhje.  

Siç jeni vënë në dijeni, në rendin e ditës janë 4 çështje që ne kishim programuar, 

por unë kam propozuar shtimin edhe të një çështjeje tjetër, për shkak të urgjencës, e cila ka 
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të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykim të çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të 

tjera të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionet. 

Jeni dakord me propozimin për ta shtuar në rendin e ditës? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, fillojmë me rendin e ditës. 

 Çështja e parë ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

kërkesës së ILD-së për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}, me 

detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë (vijim i seancës dëgjimore 

04.03.2021). 

Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për detajimin e numrit 

të punonjësve për vitin 2021”. 

Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e projektudhëzimit “Për procesin e 

plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes 

paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të hapur”. 

Çështja e katërt ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e 

Raportit vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit Disiplinor gjatë vitit 2020”. 

Dhe çështja e fundit e shtuar me vendim të Këshillit është shqyrtimi i 

projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta 

në gjykata të tjera të ndryshme nga ato ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme”.  

 

Atëherë, ftojmë palët për çështjen e parë. 
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 (Futen në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani, 

magjistratja zonja {...} dhe avokati i magjistrates, z. Ardian Visha.) 

 

 Naureda Llagami: Çelim seancën dëgjimore në ngarkim të magjistrates {...}, me 

detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë për shkak të fillimit nga ILD të 

procedimit disiplinor ndaj saj, depozituar në Këshillin e Lartë Gjyqësor më datë 

10.12.2020. 

 Verifikojmë praninë e palëve në këtë seancë dëgjimore: 

 

Artur Metani: Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

 

Naureda Llagami: Gjithashtu, është prezent vetë magjistratja. 

 

{...}: {...}. 

 

Naureda Llagami: Dhe avokati, mbrojtësi i magjistrates. 

 

Ardian Visha (Avokati): Ardian Visha. 

 

 Naureda Llagami: Siç jeni në dijeni, në seancën pararendëse, të datës 4 mars 2021, 

u shqyrtuan disa kërkesa të magjistrates nën procedim. Pas shqyrtimit të kërkesave për 

dhënie kohë, u vendos nga Këshilli vënia kohë për paraqitjen e konkluzioneve 

përfundimtare. Për këtë arsye, Këshilli vendosi ditën e sotshme që nga palët të parashtrohen 

këto konkluzione. 

 Kalojmë me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, lidhur me parashtrimin e 

konkluzioneve përfundimtare për çështjen. 

  

 Artur Metani: E nderuar zonja Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë! 
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 Konkluzionet përfundimtare i keni edhe me shkrim (47 fletë) dhe po i depozitoj 

pranë Këshillit, si dhe një kopje për magjistraten. 

 Në mënyrë të përmbledhur do thoja:  

 Në përfundim të këtij procedimi disiplinor, si për sa i përket fakteve të provuara dhe 

pretendimeve të paraqitura nga ana e magjistrates (nëpërmjet avokatit), subjekt procedimi 

disiplinor, në cilësinë e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, përfundimisht vlerësoj se gjatë 

këtij procedimi disiplinor rezulton e provuar se:  

Nga ana e magjistrates {...} janë ndërmarrë veprime/mosveprime të cilat kanë të 

bëjmë me mosrespektim të rëndë dhe të vazhduar të legjislacionit material dhe 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 10.6.1999 “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 nr. 65, 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. 
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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 rastin konkret, 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 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar; (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; (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 hakmarrjeje, 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 nga magjistratë të tjerë si dhe krijon terren për 

sjellje të papërshtatshme dhe në raste të tjera të ngjashme; (viii) faktin që shkelja 

disiplinore në rastin konkret përbën “Shkelje shumë të rëndë disiplinore”; arrihet në 

konkluzionin se veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistrates {...} janë aq 

serioze sa kanë cenuar vlerat themelore të saj; besimin që magjistrati duhet të përcjellë te 

publiku në përmbushjen e misionit dhe rolit të tij në dhënien e drejtësisë; kanë diskretituar 

rëndë figurën dhe pozitën e gjyqtarit dhe kanë ulur dinjitetin e organit që përfaqëson duke e 

bërë atë të padenjë për vazhdimin e ushtrimit të funksionit të magjistratit.  
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Duke mbajtur në konsideratë faktin se masa disiplinore është e varur nga ekzistenca 

e përgjegjësisë disiplinore të 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, 

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 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, 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 saj të 

masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Metani! 

Atëherë, ia jap fjalën mbrojtësit apo magjistrates? 

 

{...}: Do desha të ndalesha në dy momente. 

Në pamundësi të paraqitjes së materialeve për shkak të situatës në të cilën 

ndodhem, pasi jam në paraburgim nga data 11 shkurt 2021, kërkoj të relatoj si më poshtë: 

Për sa parashtrohet në raportin e ILD-së në lidhje me dy rastet e trajtuara për lirimin 

e dy shtetasve, shtetasit të dënuar {...} dhe të dënuarit {...}, kërkoj të parashtroj sa më 

poshtë: 
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Lidhur me lirimin e të dënuarit {...}, shqyrtimi i kërkesës me objekt: “Aplikimi i 

dënimit alternativ “Qëndrim në shtëpi”” është bërë duke iu referuar dokumentacionit 

shkresor të përcjellë nga institucioni ku ai ishte i akomoduar, pra nga ana e IEVP “Fushë-

Krujë”, nga administrimi i dokumentacionit mjekësor dhe konkretisht i kartelës klinike e 

administruar nga ky institucion, nga shpjegimet e dhëna në këtë gjykim nga mjeku përkatës 

i atashuar pranë IEVP “Fushë-Krujë”, i cili në shpjegimet e tij të përshkruara në këtë 

dokumentacion përkatës ka evidentuar problematikën e tij në lidhje me problemet 

shëndetësore të cilat ai ka patur nga momenti që është akomoduar pranë këtij institucioni.  

Gjithashtu, gjykata në shqyrtimin e kësaj kërkese penale ka administruar edhe 

raportin e përcjellë nga Zyra e Shërbimit të Provës Krujë, e cila pasi ka shqyrtuar të gjithë 

këtë dokumentacion përkatës, pas shqyrtimit njëkohësisht edhe të akteve mjekësore dhe 

marrjes së të dhënave, plus nga intervistomi i familjarëve të të dënuarit, ka paraqitur një 

raport pozitiv, duke u shprehur dakord për lirimin dhe aplikimin e dënimit alternativ për 

kërkuesin {...}, konkretisht atë të qëndrimit të tij në shtëpi. 

Dua të theksoj përpara jush se ky vendim është i formës së prerë, pasi as 

përfaqësuesi i prokurorisë (prokurori i çështjes) dhe as titullari i këtij institucioni nuk e ka 

ushtruar ankimin ndaj këtij vendimi.  

Në lidhje me shkeljen e pretenduar në raport për sa i pretendohet që gjykata ka 

shkelje në gjykimin e kësaj çështjeje, pasi nuk ka kryer një akt ekspertimi mjeko-ligjor -  

Për të shqyrtuar drejt këtë kërkesë, çmoj se ky konstatim nuk qëndron, pasi gjykata ka 

shqyrtuar drejt çështjen, kjo duke administruar saktë të gjithë dokumentacionin mjekësor, 

konkretisht, që i dënuari {...} ka patur përgjatë vuajtjes së dënimit pranë këtij institucioni.  

Njëkohësisht, nga ana e gjykatës, kërkoj të sjellë në vëmendje rast praktik, 

konkretisht të gjykuar po nga unë, një rast konkret të të dënuarit me iniciale {...}dhe në këtë 

gjykim nuk është kryer akti i ekspertimit mjeko-ligjor dhe, me gjithë ankimimin e bërë nga 

ana e prokurorit të çështjes, Gjykata e Apelit Tiranë, pasi ka shqyrtuar këtë ankim, ka 

vendosur lënien në fuqi të vendimit të dhënë nga ana e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë 

në lidhje me këtë rast, duke vlerësuar të padrejtë pretendimin e prokurorit për kryerjen e 

aktit të ekspertimit mjeko-ligjor.  
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Sa i përket rastit tjetër të trajtuar në raportin përkatës të përcjellë nga ILD, dua të 

relatoj se për sa i takon vendimeve përkatëse të dhëna, ashtu siç dhe kemi paraqitur përpara 

jush në qëndrimin tonë të relatuar në seancën dëgjimore të zhvilluar në datën 25 shkurt 

2021, kemi pranuar pjesërisht kryerjen e shkeljes dhe që më pas, në përputhje me nenin 135 

të ligjit 96/2016 të propozonim marrëveshjen e përbashkët me alternativë ndëshkimin, e 

cila sigurisht nuk do duhet të ishte ajo ekstreme. E thënë kjo, pasi në rastin konkret, lirimi i 

të dënuarit {...} nuk solli as pasoja apo dëme lirimi i tij, pasi që nga momenti kur i dënuari 

{...} është liruar, nga shkurti i vitit 2019 e deri në çastin kur është vrarë, nuk u përfshi në 

asnjë ngjarje apo vepër tjetër penale. Gjithashtu, lirimi i tij dhe gjykimi përkatës është 

shqyrtuar mbi bazën e dokumentacionit shkresor të përcjellë nga IEVP “Fushë-Krujë”. I 

gjithë dokumentacioni ka qenë pozitiv në të gjithë rubrikat përkatëse të vlerësimeve të 

sjelljeve, përcjellë nga institucioni ku ai vuante dënimin, akte të cila këto edhe pasi u 

përcollën dhe u bënë pjesë thelbësore e Zyrës së Shërbimit të Provës Krujë, në përcjelljen e 

raportit të saj, ka qenë përsëri pozitiv për sa i takon lirimit të këtij të dënuari para kohe. 

Përveç sa parashtrova në lidhje me shqyrtimin e kësaj kërkese, përsëri në rastin 

konkret, as prokurori i çështjes dhe as titullari i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë nuk 

ka ushtruar ankim, duke bërë që vendimi përkatës të jetë i formës së prerë.  

Lidhur me trajtimin që i është bërë këtij gjykimi, mund të them me bindje se 

trajtimi në raportin e ILD-së është i veçuar, pasi edhe në gjykatat e tjera të rretheve 

gjyqësore janë shqyrtuar, gjykuar, pranuar kërkesa të lirimeve para kohe me kusht të 

dënuarve të tjerë, të cilët edhe pse kanë pasur fatin e shtetasit {...} apo edhe kanë kryer 

vepra penale të tjera, as institucionet përkatëse nuk kanë iniciuar procedime disiplinore apo 

as mediat e shkruara apo vizive nuk janë ndalur në këto raste, apo edhe nuk kanë 

komentuar gjyqtarë apo prokurorë konkretë.    

Nëse do t’i referohemi gjykatës ku unë punoj, dua të ndalem pak tek puna. Kemi 

pasur edhe raste të tjera të lirimeve të të dënuarve, të cilët kanë pasur këtë fat. Konkretisht i 

dënuari me iniciale {...}, banues në Shkodër. Lirimi i tij passolli ngjarjen tjetër që më pas, 

pas 1 jave ky shtetas është vrarë. Lirimi i tij është bërë nga një gjyqtare e po të njëjtës 

gjykatë, jo nga unë, konkretisht është vrarë nga një atentat i bërë dhe përsëri as media dhe 

as institucionet e drejtësisë nuk e kanë trajtuar këtë rast në fjalë.  
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Duke iu referuar materialit procedues disiplinor të paraqitur nga ILD-ja dhe nga 

inspektorja në këtë material, janë evidentuar ndër të tjera edhe fakti i numrit të madh të 

ankesave që janë përcjellë pranë Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë. Në lidhje me ketë 

moment kërkoj të theksoj faktin se sigurisht, në ushtrimin e detyrës tonë dhe në dhënien e 

vendimeve gjyqësore, palët në gjykim, përveç ushtrimit të drejtës së tyre të ankimimit, kanë 

gjykuar të paraqesin edhe ankesa.  

Në lidhje me këto ankesa, kërkoj të theksoj faktin se pas shqyrtimit të çdo rasti të 

pretenduar nga persona apo palë në këtë gjykim, në pjesën më të madhe të tyre, ILD ka 

konkluduar në arkivimin e këtyre ankesave, duke mos konstatuar shkelje procedurale nga 

ana ime gjatë gjykimit të këtyre çështjeve.  

Në lidhje me aspektin personal dhe profesional, unë do doja të ndalesha pasi nuk 

kam pasur dot mundësi të flas dhe të shprehem. Çmoj të ndalem në disa momente të cilat i 

vlerësoj të nevojshme, të domosdoshme për t’i trajtuar.  

Që nga muaji tetor i vitit 2004 unë punoj pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë 

dhe prej 17 vitesh jam angazhuar maksimalisht për të ushtruar profesionin dhe detyrën time 

si gjyqtare. Kam gjykuar me përgjegjshmëri dhe në zbatim të ligjit të gjitha çështjet që më 

janë caktuar për të gjykuar. Kam qenë korrekte dhe gjithmonë prezente në punë, duke mos 

munguar asnjë ditë në punë. Jam sjellë me etikë, si me kolegët apo me stafin e gjykatës dhe 

me palët në proces, duke mos pasur asnjë situatë konfliktuale apo debat që mund të lidhet 

me ushtrimin e detyrës time. Përgjatë gjithë viteve kam përballuar ngarkesë të 

konsiderueshme dhe të madhe, goxha të madhe, në gjykimin e çështjeve gjyqësore, e cila 

mund të shihet shumë qartë në çdo analizë vjetore që gjykata ka bërë dhe që ju është 

përcjellë ish-KLGJ-së më parë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe që janë të administruara 

pranë zyrave përkatëse. Me gjithë vështirësitë dhe problematikat familjare që kam pasur, 

pasi jam një nënë e vetme e cila rris dy fëmijë, {...} 19-vjeçar, i cili vuan nga sëmundja e 

autizmit, dhe {...} 13-vjeçare, duke qenë nënë dhe baba për ta. Asnjë moment nuk kam 

anashkaluar apo neglizhuar punën time. Ashtu si edhe familja e cila është e shtrenjtë për 

mua, sigurisht që janë jeta ime, sigurisht që edhe puna është jeta ime.  

Ndaj, kërkoj nga ana juaj që të vlerësoni dhe të gjykoni me objektivitet të pandikuar 

apo intimiduar nga faktet, nga komentet mediatike, nga komentet e përfaqësuesve politikë, 
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të cilat sigurisht që kanë qenë të padrejta, duke më etiketuar me shprehje që unë nuk dua 

kurrsesi ta përmend dhe ta theksoj sepse nuk më përket mua. 

Ndaj unë do doja që të gjykoni dhe të vlerësoni me objektivitet këtë kërkesë dhe 

këtë proces hetimi disiplinor ndaj meje dhe sigurisht kërkesa e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë të rrëzohet. Faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Fjalën ia jap avokatit. 

 

Ardian Visha (Avokati): Faleminderit!  

(Fjala hyrëse e avokatit ka shkëputje dhe nuk dëgjohet.) 

...Prisja nga Inspektori minimalisht një reflektim, qoftë edhe për fasadë, qoftë edhe 

për të treguar që realisht nuk po bëhet një detyrë partie por një veprim i karakterit të 

pavarur. 

 

Artur Metani: Ju lutem Kryetare!  

Nuk mendoj se është momenti të bëjmë pis procesin. 

Pa dyshim, avokati mund të bëjë mbrojtjen e vet, por unë mendoj ky është moment 

që KLGJ-ja duhet të reagojë. 

 

Ardian Visha (Avokati): Më lejoni të përfundoj, pastaj reagoni si të doni. 

 

Naureda Llagami: Ju lutem avokat! 

 

Ardian Visha (Avokati): Pra, prisja prej tij që të kishte një reflektim minimal, 

thashë qoftë edhe për fasadë e për të treguar që nuk është në ushtrim të një detyre partie, 

por të një veprimi, të paanshëm e të ligjshëm objektiv, hetimi ndaj një gjyqtari që tek e 

fundit ka të gjithë të drejtën të mbrohet e të gjithë të drejtën të qëmtojë nga puna e 

Inspektorit, respektimin e detyrave që përcaktohen në nenin115 të ligjit që përbën bazën e 

veprimeve të Inspektorit dhe kriteret për caktimin e masës disiplinore që ai kërkon.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.03.2021 (Pika 1) 
 

 

12 

Jo vetëm që s’pati asnjë reagim, por për ironi i mëshoi të njëjtave shkelje që 

pretendon Inspektori dhe raporti i tij dhe që në gjenezë të fillesës së punës ka përkatësisht 

një sulm të karakterit politik, pastërtisht politik. 

 

Naureda Llagami: Të lutem edhe një herë!   

 Të fokusohuni tek argumentet e çështjeve, duke evituar këto. 

 

 Ardian Visha (Avokati): Ky është argumenti kryesor që kam zonja Kryetare! 

 

 Naureda Llagami: Të lutem! 

 

 Ardian Visha (Avokati): Fakti që gjeneza e sulmit, madje jo vetëm gjeneza, por 

veprimi i parë i sulmit ndaj {...} është politik dhe veprimi më i fundit i dukshëm i rëndë 

është po politik. Është pa dyshim e drejta ime t’i përmend, madje t’i provoj si të tilla. 

 Sulmi më i parë i ushtruar mediatikisht ndaj zonjës ka qenë nga Ministria e 

Drejtësisë, ku është etiketuar si gjyqtare që jep vendime skandaloze. Është janari i vitit që 

shkoi. Që në janar të vitit që shkoi, mbi gjyqtaren është agresuar me fjalë duke konsideruar 

vendimin e saj apo vendimet e saj skandaloze (ky është termi që është përdorur nga 

Ministria e Drejtësisë); 

Dhe më i fundit i dukshëm, jua thashë edhe në seancën më të parë që kemi qenë 

bashkë, është konsiderimi politik, prej Kryeministrit, si “monstër”, të kësaj gjyqtareje. Ky 

është një realitet që ka këto dy momente, natyrisht në rrugëtimin që ka bërë nga pikëpamja 

e shfaqjes publike të institucionit politik të qeverisë dhe... 

 

Naureda Llagami: Atëherë, unë po të bëj edhe një herë thirrje: 

Të lutem avokat, këtu fokusohuni vetëm tek çështjet dhe tek argumenti ligjor. Nuk 

jemi këtu për të diskutuar çështjet politike.  

 

Ardian Visha (Avokati): Nëse s’ju duket që jam i fokusuar?! 
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Naureda Llagami: Deri tani nuk po thoni asnjë çështje që kanë lidhje me 

argumentet ligjore ndaj magjistrates. Të lutem, evitoni diskutimet për çështje politike. Jemi 

në një organ të pavarur. Çështjet politike zgjidhini jashtë këtij organi. Të lutem fokusohuni 

tek argumentet që ka për çështjen, tek veprimet, mosveprimet dhe mbrojtjen që keni ju. 

 

Ardian Visha (Avokati): Duhet ta dini më mirë se unë, se bëni një detyrë që është 

shumë e lartë, vulnerabiliteti ekstrem më i parë i një gjyqtari është agresioni i politikës dhe 

juve si institucion i themeluar me bujë e me shpresë për popullin, detyrë më të parë e keni 

koracën, mbrojtjen ndaj gjyqtarit pikërisht nga ky agresion, nga ky rrezik, pastaj më pas 

nga të tjerët. Pikërisht për këtë, po ju them që në mbrojtje të gjyqtares, unë vërej që 

agresioni më i parë i saj është i natyrës politike dhe veprimi sinkron i Inspektorit dhe i 

Prokurorisë së SPAK-ut, për mua është provë domethënëse e këtij fakti. 

Këtë jam i detyruar t’jua evidentoj dhe kjo që po them nuk është politikë, 

përkundrazi është frikë nga politika dhe nevojë për t’u mbrojtur prej saj.  

Nuk e çmoni? - Është e drejta juaj si Kryetare.  

Kur të votoni, votoni!  

Se ne nuk kemi as mundësinë t’ju dëgjojmë kur referoheni dhe bisedoni mbi ato 

çështje që ne ngremë dhe ajo do ishte pjesa më interesante, por në atë pjesë ju na nxirrni 

jashtë dhe e keni, si të thuash, diskrete. Unë nuk jam në gjendje të çmoj as vlerësimin 

paraprak tuajin mbi kazusin, as evoluimin e këtij vlerësimi nga pikëpamja e dëgjimit të 

debatit dhe argumenteve që shtrojnë palët nëse kanë sy e veshë për të na dëgjuar. Nëse 

vendimmarrja është një ‘sinekuanon’ e kërkesës së Inspektorit, atëherë kot që e bëjmë këtë 

teatër. 

Ajo që po ju provoj është që Inspektori, pa dyshim nga pikëpamja e mosreagimit 

qoftë edhe aktorial në çështje, për mua është pa dyshim një mungesë refleksioni e 

papranueshme dhe mungesë arsyetimi e për ironi të fatit, mungesë arsyetimi e aktit të 

Inspektorit, kur gjyqtares i referon pikërisht mungesë arsyetimi të vendimeve të saj. Kjo 

është e papranueshme dhe kjo është ligjore por ... 

Unë i kam thënë Inspektorit që nuk mund t’i atribuoni shkelje të renditur nga neni 

102/1/ç gjyqtares. Pra nuk mund t’i atribuoni ndërhyrje të çdo lloj ndikimi tjetër të 
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papërshtatshëm në ushtrimin e detyrës të një magjistrati tjetër. Kjo është germa që citon 

Inspektori me mosveprim.  

Duke qenë se në raportin tuaj gjyqtares i pretendohet kjo shkelje me mosveprim, 

pra nuk ka ndërhyrë, nuk ka gjetur, nuk ka bërë në sistem, unë i kam thënë që ky 

korrelacion/akuzë/fakt, mbetet i paqenë, i paatribuueshëm, për shkak se nuk ka ndërhyrje 

me mosveprim. Është një koncept i formimit bazë ligjor, mbi të cilin Inspektori natyrisht që 

ka për detyrë ta arsyetojë (se ia thotë ligja, e për më tepër ia kërkon edhe gjyqtares), me ose 

rrëzim të atij pretendimi që bëj unë, ose fshirje të asaj germe nga samari i akuzave që kanë 

vënë në kurriz të gjyqtares. Kjo është ‘alfa’ e një formimi prej profesionisti investigues 

qoftë edhe të karakterit disiplinor, që Inspektori i Lartë, në cilësinë e veçantë që ka, duhet ta 

respektojë. Pra kur ne si mbrojtje ngremë një problem pastërtisht të karakterit ligjor mbi 

pamundësi të atribuimit të një akuze me atë anë objektive të pretenduar prej tij, edhe këtu 

kemi zero reflektim, -ky është pa dyshim moment që ne duhet të ndalojmë për të provuar 

pikërisht këtë, mungesën e reflektimit, mungesën e arsyetimit, mungesën e respektimit të 

ligjës në kërkimin e ndëshkimit disiplinor në ekstrem për gjyqtaren.  

  Tjetër: Ne i themi Inspektorit që në përputhje me nenin 115, ai e ka për detyrë të 

evidentojë llojin dhe rrethanat e shkeljes, shkallën e fajësisë dhe motivin, pasojat e shkeljes, 

janë detyrë e tij si “prokuror i kazusit”, pra ai pa dyshim këtu duhet të vijë në raport me 

detaje. Kjo shkelje është pikërisht nj, dy, tre; ka këtë shkallë fajësie të gjyqtares; ka këtë 

motivim përkatës subjektiv të saj; dhe ka këtë pasojë. 

Cila është pasoja në dy kazuset që Inspektori, në të gjithë atë mal imazhi (që jua 

kam thënë edhe herën tjetër) të mbarsur ndaj gjyqtares, në dy kazuse ka prodhuar/ka pjellë 

si investigim; cila është pasoja, në këto dy kazuse, e gjyqtares? 

Po ta dëgjonit Inspektorin në fjalën më të fundit që tha “Liroi një kriminel të 

rrezikshëm për shoqërinë”. Cili është krimineli i rrezikshëm për shoqërinë dhe si e provon 

këtë rrezik për shoqërinë? –se ka muaj dhe vite që janë liruar këta dy subjekte nga burgu. 

Ç’rrezik prodhuan këto për shoqërinë? Ç’indicie ka – jo provë, se provë ka zero – por 

ç’indicie ka Inspektori? Nga kush e mori? Një autoritet policor, qoftë një karakteristikë të 

sjelljes së subjekteve që janë liruar që bien ndesh me pretendimin e korrigjimit të tyre, si 

legjitim dhe i lejuar nga ligji. Lirimi para kohe me kusht nuk është një mëkat. Keni 
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prodhuar një trysni të jashtëzakonshme në gjyqësor vetëm me këtë kazus, ndaj {...}, dhe 

asnjë gjyqtar nuk guxon më të bëjë një lirim para kohe me kusht, duke privuar nga një e 

drejtë e shenjtë e të dënuarit për të pasur këtë liri, në qoftë se ai para kohës së parashikuar 

nga ligja e ka prodhuar korrigjimin e tij vetjak. Këtë synon një ndëshkim penal, vetëm 

trysnia dhe konsiderimi mëkat i lirimit para kohe me kusht pa asnjë shkak, pa asnjë provë, 

e duke ardhur kështu serbes në këtë seancë që duhet të ishte më profesionalja, më e larta e 

një gjykimi ndaj një gjyqtari, ka prodhuar këtë trysni në gjyqësor dhe ne që jemi mbrojtës, 

por kudo mund ta vëreni këtë, asnjë gjyqtar nuk guxon më të bëjë një lirim para kohe me 

kusht, se erdhi Inspektori për ‘kafshim’. Ky është realiteti. 

 

Naureda Llagami: Të lutem, evitoni fjalët që nuk janë etike. Të lutem avokat. 

Të lutem, zgjidhni fjalë të tjera. 

 

Ardian Visha (Avokati): “Kafshim” në kuptimin figurativ.    

Kjo është e vërteta. 

 

Naureda Llagami: Po ju tërheq vëmendjen, të lutem etikë në komunikimin tuaj. 

Evitoni fjalët të cilat nuk janë etike, -të lutem avokat! 

 

Ardian Visha (Avokati): ...erdhi Inspektori për shtrëngim, për inspektim. Si ta doni 

quajeni, -në rregull? 

Por nga pikëpamja e karrierës është pikërisht ajo fjalë që përdora, -në rregull? 

Ku e keni këtë në raportin e Inspektorit? Ku e gjen të shpjeguar, të arsyetuar - siç e 

do Inspektori një akt - ardhjen e pasojës nga veprimet e {...}? – Kurrkund! As në raport, as 

në reflektimin verbal të realizuar në seancën më të parë e të dytë, as në qëndrimin me 

shkrim të fundit. Pra unë nuk gjej minimalisht një fjalë të vetme ku të përbëjë një arsyetim 

apo një përpjekje më të pakët të Inspektorit për të konsideruar si pasojë, një gjest, një 

sjellje, një veprim, një karakteristikë për dy individët e liruar nga burgu para kohe me 

kusht, që janë target i inspektimit.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.03.2021 (Pika 1) 
 

 

16 

Po kështu, Inspektori është i detyruar të konsiderojë në bazë të ligjës dhe kriteret, të 

dhënat profesionale, çështjet disiplinore dhe kriminale të magjistratit. Jo vetëm që këtu 

prapë ka një zero veprim, por i mëshohet edhe një të shkuare që është korrigjuar nga 

Gjykata e Lartë tek aktet, e që jua mundëm ta provojmë në seancën që më të parë tonën, 

pavarësisht qëndrimit tuaj mohues ndaj çdo kërkese për prova, paçka logjikës që kishin ato 

të mbartur apo (nuk dëgjohet fjala e avokatit).  

Jo vetëm që s’është parë jeta private e gjyqtares, por i gjithë imazhi i krijuar 

mediatikisht, politikisht, institucionalisht ndaj saj, është i tillë që kjo bërë namin dhe është 

‘kampionia e pasurisë së vënë në mënyrë të paligjshme’, se këtu qëndron i gjithë thelbi i 

vesit kur kërkohet përjashtimi i saj nga karriera.  

Jam detyruar t’i kërkoj medias dje të shkojë në banesë të gjyqtares - nuk e di sa keni 

mundur ta shihni atë reportazh të familjes dhe të kushteve të jetesës së saj – por e kam bërë 

këtë për të kuptuar një kontrast të madh, një kontrast të madh mes asaj që është imazh për 

shkeljet e {...} dhe asaj që është e vërtetë në shkeljet e saj dhe që jua kam reduktuar në atë 

që kam mbajtur qëndrim me shkrim; në atë që është imazh për pasurinë e {...} dhe atë që 

është realiteti i gjendjes së saj, është njeri; në atë që është imazh për jetën e {...} dhe atë që 

është realitet mbi fatkeqësitë e saj që janë të shumta, si nga pikëpamja e fatit të jetës, e asaj 

që Perëndia apo natyra, në varësi të ku besoni ju i ka dhënë, por edhe në atë që tek e fundit 

artificialisht po i shtohet me dy procese, me procesin penal dhe me procesin civil disiplinor 

të saj.  

Ua kam thënë, gjyqtarit dhe prokurorit të saj në seancë, që është mision i pamundur 

për mua të provoj që është ‘engjëll’ një njeri i anatemuar si ‘djall’, por është tërësisht e 

mundur që të provoj, që ata që janë vënë si engjëj të drejtësisë janë djaj në të vërtetë, vetëm 

për shkak të mungesës së humanizmit të treguar ndaj kësaj zonje në mënyrë të 

vazhdueshme. Nuk gjej asnjë reagim të karakterit qoftë edhe njerëzor/human në 

konsiderimin/në vlerësimin e përgjithshëm të gjithë sa rrethon (se e ke detyrë tek këto 

kritere) qoftë si kushte jete, qoftë si realitet social i saj, për të kuptuar tek e fundit se po 

anatemon ‘monstrën e sistemit’, më të keqen e sistemit, apo jo kështu. 

Element tjetër po kaq i rëndësishëm zonja Kryetare, e të nderuar anëtarë të 

institucionit të lartë të këshillit gjyqësor, e kemi ngritur dhe nuk gjetëm kurrkund përpjekje 
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reaguese nga Inspektori, madje nuk gjetëm kurrkund përpjekje as reaguese prej jush, për të 

paktën për t’ju dhënë mundësia e dëgjuar me veshë që ndaj pjesëmarrësve në dy proceset 

ku konsiderohet ves nga ana e Inspektorit në vendimmarrjen e gjyqtares, janë një sërë 

faktorësh apo aktorësh që janë të drejtpërdrejtë pjesëmarrës në proces, kërkues e madje 

edhe në tagrin e apeluesit në qoftë se s’ju pëlqen, apo konsiderohet me ves vendimi. 

Pjesëmarrës në këtë proces, në këtë aspekt, përveç autoriteteve gjyqësore, edhe autoritetet e 

karakterit administrativ nën (poshtë) autoritetit që ka iniciuar me kallëzim apo me kërkesë, 

të paktën si njëra nga rrënjët, të gjithë veprimin e Inspektorit në hetimin disiplinor të 

gjyqtares. 

Si është e mundur që unë kallëzuesi ndaj gjyqtares vendimmarrjen e saj e 

konsideroj me ves nga pikëpamja e ligjit. Lutem Inspektorit të realizoj disiplinimin 

përkatës, madje në ekstremin e mundshëm të ligjës dhe nuk bëj as minimumin e nevojshëm 

ndaj vartësve të mi që tek e fundit që jo vetëm ... por qartazi dakordues me vendimet e 

gjyqtares sepse janë të dyja të formës së prerë, pa apelim në gjykatën e apelit. 

Ky standard i dyfishtë, çfarë është? – Nuk është çështje paaftësie, është çështje 

subjektivizmi. Nuk është problemi se ka ves kazusi, është problemi që duhet gjetur vesi se 

s’bën tek subjekti. Subjekti është anatemuar - dhe kthehemi prapë tek pika e parë që ju ma 

konsideruat politike – subjekti është anatemuar dhe ndaj saj duhet gjetur se s’bën mëkati, se 

s’bën mëkati për t’u hequr nga puna, e nuk na intereson fakti që ky mëkat është me 

bashkëpunim të të tjerëve, se të tjerët nuk janë anatemuar dhe le të mbeten në detyrë. Ky 

është një standard që po iu dha rrugë nga institucioni juaj, pa dyshim që është me risk për të 

gjithë gjyqësorin, por nuk është kurrë në një vijë, në atë drejtim për të cilin ju si institucion 

me kaq bujë (e përsëris sërish) jeni krijuar.              

Më e fundit pikë që kam është pa dyshim po me standardin e lidhur dhe ka të bëjë 

me atë faktin që për mua një gjyqtar nuk mund të hiqet me një kazus. Në dy rastet e hetuara 

ndaj {...}, rasti {...} për mua s’ka absolutisht asnjë shkelje, po kur them absolutisht, e mbroj 

këtë me shumë vetëdije dhe bindje. Rasti {...} ka shkelje dhe e pranoj këtu në sy të saj, në 

momentin e konsiderimit paraburgim të të gjithë periudhës së vuajtur në shtetin e huaj. Por 

ky rast, si i vetëm, nuk mund të prodhojë dot një shkarkim të gjyqtares. Pra edhe këtu është 

vendosja e një standardi/e një praktike që ju takon ju si gjyqtarë të gjyqtarëve të merrni, pa 
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dyshim me bindjen tuaj, por edhe fundja një shkollë të formimit, që nuk mundet dot një 

kazus të prodhojë një shkatërrim të karrierës së gjyqtarit, edhe kur ajo duket tërësisht e 

shkatërruar me sulme të karakterit sa penal aq edhe politiko-mediatik edhe në këtë fazë, 

bile këtu do ishte, si të thuash, prova më e qartë e një pavarësie tuajën, në qoftë se 

vendimmarrja do mund të ishte objektive dhe e palëkundur nga pikëpamja e trysnisë. Sa 

shpesë kam në këtë? Natyrisht që e fundit vdes shpresa, por nuk kam. Sepse vendimmarrja 

juaj e mëparshme ka qenë – e thashë edhe në seancën e kaluar – provë e një subjektivizmi 

të qëndrimit ndaj saj dhe unë e kuptoj që gjërat në këtë vend kështu shkojnë, por... 

 

Naureda Llagami: Të lutem, fokusohuni tek argumentet që keni për mbrojtjen. 

 

Ardian Visha (Avokati): S’kam gjë tjetër! 

 

Naureda Llagami: Mbaruat? 

 

Ardian Visha (Avokati): Mbarova! 

 

Naureda Llagami: Po, zoti Metani! 

 

Artur Metani: Ndjesë nëse mundem. 

Të shpjegoj pak reagimin tim të mëparshëm. 

Pa dyshim magjistratja dhe avokati kanë të gjithë të drejtën të thonë atë që 

mendojnë. Mendoj që kjo është një seancë dhe ky është një trup, argumentet të cilat duhet 

të paraqitet në mënyrën më profesionale të mundshme. Komentet mund të jenë të 

ndryshme, por mendoj që mund të bëhen jashtë kësaj salle. Pa dyshim, do kishte qenë më 

profesionale nëse avokati do kishte lexuar të gjithë raportin, se përgjigjet për çështjet që 

ngriti ishin të sqaruara dhe janë të sqaruara mjaft mirë në raport. Unë nuk u përgjigja herën 

e parë, duke respektuar të drejtën avokatit ta lexojë prapë raportin, gjë që nuk e ka bërë. 

Dua të mëshoj vetëm faktin e përpjekjes së avokatit për ta bërë pis këtë proces.  
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Në daljen time të parë për shtyp, më 8 shkurt 2020 unë kam deklaruar që prioritet i 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë do jenë inspektimet tematike për çështjet e lirimit para 

kohe me kusht, meqenëse kjo temë ishte me sensibilitet dhe ndjeshmëri në atë kohë. Për 

këtë arsye, i gjithë fokusi i atyre pak burimeve njerëzore që ishin në atë institucion, u 

fokusuan, u drejtuan në këtë drejtim. U morën nga të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e 

vendit, ku ka institucione paraburgimi dhe burgimi, vendime dhe qëndrime të prokurorëve 

për këto çështje.  

Me vendimin nr. 1170, datë 15.06.2020, ILD ka vendosur fillimisht verifikimin e 

fakteve të bëra publike dhe marrjen e të dhënave shtesë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Krujë, apo gjykatave të tjera, lidhur me proceset gjyqësore, pra po them verifikimin, jo 

hetimin (për të qenë i qartë avokati). Pas marrjes së këtyre të dhënave dhe analizimin e tyre 

në raport me ligjin, në një analizë të hollësishme të veprimtarisë së secilit magjistrat gjyqtar 

dhe prokuror, jo vetëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, por edhe në atë të rrethit 

Tiranë, apelin Tiranë dhe prokuroritë respektive është vlerësuar për ekzistencën e 

dyshimeve të arsyeshme për fillimin e hetimit disiplinor, bazuar në provat e marra në 

verifikim, për fillimin e hetimit disiplinor me iniciativë për dy magjistratë, midis tyre 

magjistratja {...}. E gjithë kjo procedurë e ndjekur nga ILD është në përputhje të plotë me 

parashikimin ligjor të nenit 124 të ligjit 96/2016.  

Gjatë hetimit, në zbatimin rigoroz të parashikimeve procedurale, neni 128 i ligjit 

96/2016, është vendosur bashkimi i ankesës së Ministrisë së Drejtësisë e cila përcillte 

shqetësimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve pranë ministrisë, për të njëjtat fakte dhe 

rrethana për të cilat ILD kishte filluar hetim disiplinor ndaj të njëjtës magjistrate. Pra faktet 

e paraqitura në media si dhe ato të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, të përcjella nga 

Ministria e Drejtësisë janë vlerësuar me objektivitet, janë verifikuar me hollësi përpara 

vendimmarrjes për fillimin e hetimit disiplinor, duke provuar qartësisht mungesën e çdo 

doze subjektivizmi apo anësi të ILD-së me median apo ankuesin. Pa dyshim avokati bie 

dakord me mua kur them që ILD në ushtrimin e kompetencave të veta kushtetuese dhe 

ligjore nuk mund të jetë paragjykues ndaj individit që bën ankesë, apo ndaj medias e cila 

publikon fakte të cilat mund të përbëjnë shkak për fillimin e hetimit disiplinor me 

iniciativë. Prandaj thashë që avokati duhet ta kishte lexuar më mirë raportin, të gjitha këto 
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akte gjenden lehtësisht të sqaruara në faqen 2 deri në 5 të raportit të hetimit të inspektorit 

përgjegjës datë 10.12.2020. Është detyrë e ILD-së të verifikojë vaktet, detyrë të cilën e ka 

përmbushur me objektivitet, paanësi në zbatim të procesit të rregullt ligjor, duke e njohur 

magjistraten me çdo lloj vendimmarrjeje të tij, e cila krijonte premisat për pasojat ndaj saj.  

ILD garanton, se me të njëjtin seriozitet dhe profesionalizëm do të trajtonte edhe një 

ankesë të mundshme nga avokati Visha, ndaj një magjistrati, për fakte që parashikohen si 

shkelje disiplinore. Të tjerat janë përgjigje që gjenden në raport. Faleminderit!  

 

Ardian Visha (Avokati): Zonja Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Nuk ta dhashë fjalën akoma. 

 

Ardian Visha (Avokati): Ah, -po ma dhatë! 

 

Naureda Llagami: Shkurtimisht të lutem! 

 

Ardian Visha (Avokati): Tre herë Inspektori më këshilloi të lexoja më mirë 

raportin, duke pretenduar që jam keq lexues dhe madje mos njohës i tij dhe kjo nuk u 

konsiderua mungesë takti nga ana juaj. Edhe ne aspektin figurativ, ju të gjithë, përfshi 

Inspektorin keni një shishe ujë përpara, neve të dy jo. Edhe ky është një moment tjetër për 

t’u evidentuar.  

Tani, e kam lexuar shumë mirë raportin zoti Inspektor dhe unë ju bëra pyetje shumë 

të qarta, shumë konkrete. Meqë ju e njihni raportin, e keni shkruar me vartësin tuaj, unë dy 

pyetje kam: Ka apo nuk ka ndikim të paligjshëm të magjistratit tjetër me mosveprim? Nëse 

nuk ka me mosveprim, cili është veprimi që në raportin tuaj të keq lexuar prej meje i keni 

atribuuar zonjës si ushtrues të këtij ndikimi të paligjshëm? –Kjo është pyetja e parë.  

E dyta, -Ka apo nuk ka goditje të karakterit disiplinor idem apo edhe më të pakët 

ndaj vartësve të Drejtorisë së Burgjeve që janë qenë prezent në gjyq, e që kishin të drejtë të 

mos kërkonin e në çdo rast të apelonin vendimin? Nëse nuk ka, si e shpjegoni ju këtë 

standard? 
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Këto dy pyetje, po mi dhatë përgjigje.... do ta rilexoj raportin në shtëpi. 

 

Naureda Llagami: Keni më gjë tjetër? 

 

Ardian Visha (Avokati): Jo! –s’kam. 

 

Naureda Llagami: Nëse nuk keni gjë tjetër për të shtuar, unë ju ftoj... 

 

Ardian Visha (Avokati): Pres përgjigjen. 

 

Naureda Llagami: Jemi tek diskutimet përfundimtare. 

 

Ardian Visha (Avokati): Pres përgjigjen e kësaj që thashë. 

  

Artur Metani: Përgjigjet janë në raport. 

 

Naureda Llagami: Nëse s’keni gjë tjetër për të shtuar për mbrojtjen tuaj 

      

Ardian Visha (Avokati): Jo! –s’kam asnjë koment më tepër. Për mua është e qartë. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, unë ju ftoj që të dilni jashtë për të mundësuar 

Këshillin...        

 

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

magjistratja zonja {...} dhe avokati i magjistrates, z. Ardian Visha. Mbledhja vijon vetëm në 

prezencë të anëtarëve deri në momentin e rifutjes sërish në sallën e mbledhjes të palëve.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi dëgjoi pretendimet 

dhe konkluzionet përfundimtare të palëve, vendosi që shpallja e vendimit do të bëhet më 

datë 17, ora 10:00. 
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 (Dalin nga salla e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani, 

magjistratja zonja {...} dhe avokati i magjistrates, z. Ardian Visha.) 

 

 

* * * 

(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 11.03.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për detajimin e numrit të 

punonjësve për vitin 2021” përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:35 

dhe mbaroi në orën 13:10 . 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Brunilda Kadi. 

 

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. Kelment Greca, Drejtor pranë Drejtorisë së Organizimit të Gjykatave & Standardeve. 

7. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për detajimin e numrit të punonjësve për vitin 2021” 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës e cila ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për detajimin e numrit të punonjësve për vitin 2021”. 

Siç jeni në dijeni, me ligjin “Për buxhetin e vitit 2021” janë akorduar 1679 

punonjës nga të cilët 1673 punonjës për pushtetin gjyqësor, përfshi edhe aparatin e 

KLGJ-së dhe  6 punonjës për Qendrën e Teknologjisë së Informacionit të Sistemit të 

Drejtësisë (QTI). 

Referuar kërkesave buxhetore për këtë vit janë akorduar 20 punonjës më pak sesa 

kërkesat dhe konkretisht 80 punonjës më shumë se në vitin 2020.  

Për më shumë detaje unë do ftoja zoti Kelment Greca që të shpjegojë në mënyrë 

të detajuar propozimet e ardhura nga Komisioni.  

 

Kelment Greca: Përshëndetje, të nderuar anëtarë! 

Është përgatitur një relacion mbi miratimin e këtij projektvendimi mbi detajimin e 

numrit të punonjësve definitiv për vitin 2021. 
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Me projektbuxhetin e vitit 2021 u parashikuan 100 kërkesa për burime njerëzore 

për planifikimin nga departamenti i burimeve njerëzore të mbështetur në projektin e 

hartuar për nevojat e burimeve njerëzore, sipas përcaktimeve në Ligjin nr. 98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” dhe situatën e numrit të 

punonjësve, kërkesat e gjykatave dhe nevojat për staf administrativ.  

Për vitin 2021 u synua: plotësimi i pozicionit të ndihmësit ligjor; plotësimi i 

gjykatave me pozicionin e zyrës së marrëdhënies me publikun (si projekt i ri); vazhdimi i 

plotësimit të projektit për stafin optimal të gjykatave sipas strukturës organike të tyre, si 

dhe plotësimi i kërkesave të secilës gjykatë, sipas këmbimeve shkresore gjatë vitit 2020.  

Kërkesat e gjykatave në kuadër të projektbuxhetit 2021: 

Në muajin prill, në fazën e parë të PBA 2021-2023, Kryetarët e Degëve të 

Buxhetit të gjykatave prezantuan projektbuxhetet për vitin 2021. Si pjesë integrale e 

projektbuxhetit janë edhe kërkesat për burime njerëzore.  

Kërkesat e gjykatave të detajuara janë në një nga tabelat bashkangjitur materialit.   

Nga një vështrim i përgjithshëm konstatohet që:  

17 nga 38 gjykata paraqitën kërkesë, për shtesë të numrit të punonjësve.  

Nga 19 pozicione pune u bënë kërkesa për 11 pozicione.  

U kërkuan punonjës për dy pozicione jashtë strukturës organike.  

U kërkuan punonjës jurist dhe specialist për njësinë e prokurimit.  

Gjykata e Apelit Administrativ përsëriti kërkesat që nga viti 2018. Krahas 

punonjësve të administratës kërkoi edhe 8 gjyqtarë, 2 këshilltarë, 8 sekretar gjyqësor për 

8 gjyqtarët. Kërkesat më të mëdha ishin për sekretar regjistrues në k/sekretari, për 

punonjës në sektorin e buxhetit dhe financës dhe për nëpunës gjyqësor/ftues.  

Në lidhje me pozicionin e nëpunësit gjyqësor, kërkesat, sikurse dhe në vitin e 

kaluar, u diferencuan në nëpunës gjyqësor dhe ftues, sipas përcaktimit të Ligjit, në 

mënyrë që të vazhdojë projekti për plotësimin e postit të nëpunësit gjyqësor, në raport me 

sallat e gjyqit. 

Në kërkesat e parashtruara në projektbuxhet, janë përfshirë edhe kërkesat për 

punonjës me kontratë, të cilët nuk janë miratuar sipas kërkesave tona.  

Gjykata e Lartë kërkoi që të rezervohet për të një numër prej 15 punonjësish, që 

në atë fazë nuk ishte në gjendje t’i detajonte. Më pas ka sjellë një kërkesë për 6 sekretarë. 
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Analiza e kërkesave të gjykatave mbi bazën e gjendjes të numrit të punonjësve, 

ngarkesës së gjykatave, respektimit të standardeve dhe Projektit sipas Ligjit 98/2016 - 

Analiza e kërkesave të gjykatave për punonjës, në kuadër të projektbuxhetit 2021, u bë 

duke marrë parasysh: numrin efektiv të punonjësve; planifikimin në respektim të 

standardeve; ngarkesës së gjykatave, referuar numrit të çështjeve gjyqësore të vitit 2019; 

ngarkesës së gjykatave, referuar të ardhurave gjatë vitit 2019; raportit të gjyqtarëve me 

stafin administrativ etj.  

Sikurse është trajtuar edhe dy vitet e kaluara, Ligji nr. 98/2016, Seksionin II 

“Administrimi i Brendshëm gjyqësor” Neni 41 “Organizimi i administratës gjyqësore” ka 

specifikuar që Administrata gjyqësore realizon misionin e saj nëpërmjet shërbimeve si: a) 

shërbime gjyqësore, që mbështesin drejtpërdrejt veprimtaritë gjyqësore, duke përfshirë 

dokumentimin dhe veprimtari që kryhen nga këshilltarët dhe ndihmësit ligjorë, 

kryesekretarja dhe sekretarët gjyqësorë; b) shërbime administrative, që përfshijnë 

financën dhe buxhetimin, marrëdhëniet me jashtë dhe me publikun, teknologjinë e 

informacionit, arkivin gjyqësor, sigurinë, si dhe burimet njerëzore; c) shërbime 

mbështetëse, që sigurojnë në mënyrë të veçantë kryerjen e shërbimeve të njoftimeve, 

dhënien ndihmë trupit gjykues dhe kryesuesit të seancës, si dhe çdo veprimtari tjetër që 

ka të bëjë me rregullin dhe sjelljen e përshtatshme gjatë seancës gjyqësore, shërbimet e 

transportit, mirëmbajtjen e mjediseve të gjykatës. 

Shërbimet gjyqësore - ndihmësi ligjor.  

Neni 42/1 ‘Ndihmësit ligjorë të gjykatave të apelit’ Ligji parashikon: “Pranë 

gjykatave të apelit mund të funksionojë njësia e shërbimit ligjor. 

Në zbatim të Ligjit 98/2016, neni 42, pika 1, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me 

Vendimin nr. 495, datë 21.10.2020 “Për krijimin e “Njësisë së Shërbimit Ligjor” si pjesë 

e strukturës së gjykatave të apelit”, Vendimin nr. 553, datë 12.11.2020 “Për detajimin e 

pozicioneve aktualë të ndihmësve ligjorë nga gjykatat administrative të shkallës së parë 

pranë gjykatave të apelit”, krijoi “Njësinë e Shërbimit Ligjor” në gjykatat e apelit me 51 

pozicione, sa gjysma e numrit të gjyqtarëve, si dhe transferoi pozicionet e ndihmësve 

ligjorë nga gjykatat administrative tek gjykatat e apelit. Për të arritur në 51 pozicionet e 

përcaktuara, nga 42 që janë aktualisht, duhet të detajohen edhe 9 punonjës nga 

kontingjenti i punonjësve të miratuar për vitin 2021. 
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Për vitin 2021, propozohet të detajohen 9 ndihmës ligjor - Detajimi i ndihmësve 

ligjorë është i lidhur me dy vendimmarrjet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Sikurse u trajtua 

më sipër, propozohet të detajohet si më poshtë: 

Gjykata e Apelit Durrës +3;  

Gjykata e Apelit Gjirokastër +1; 

Gjykata e Apelit Korçë +1; 

Gjykata e Apelit Shkodër +3; 

Gjykata e Apelit Tiranë +1;  

Gjykata e Apelit Vlorë +3;  

Gjykata e Posaçme e Apelit +2; 

Gjykata e Apelit Administrativ, në zbatim të vendimit të KLGJ-së -5. Aktualisht 

ka pas 13. 

Numri i përgjithshëm shkon 51 dhe me këtë plotësohet i gjithë numri i duhur dhe i 

miratuar nga KLGJ-ja. 

  Për të siguruar detajimin përfundimtar të (51) pozicioneve, në strukturën organike 

të Njësisë së Shërbimit Ligjor në gjykatat e apelit, duhet të reduktohen dhe të 

rishpërndahen edhe 5 pozicionet e Gjykatës së Apelit Administrativ. 

Kryesekretaria:  

Posti i kryesekretarit është i plotësuar me 26 punonjës. Njëzet e pesë (25) nga 37 

gjykata të shkallës së parë dhe të apelit kanë punonjës kryesekretar (Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë ka dy kryesekretar pasi është e ndarë në dy godina). Krahas 

kryesekretarëve gjykatat kanë edhe 74 punonjës në pozicionin e sekretarit regjistrues në 

kryesekretari. Ndërkohë që 12 gjykata nuk kanë punonjës kryesekretar dhe ky pozicion 

mbulohet nga kancelari dhe 16 gjykata nuk kanë sekretar regjistrues. Nisur sa më sipër 

nuk propozohet të detajohet asnjë kryesekretar. 

Sekretar gjyqësor: 

Posti i sekretarit gjyqësor është i plotësuar me 368 punonjës për 389 gjyqtarë, të 

gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit. Në gjykatat e shkallës së parë raporti i 

gjyqtarëve me sekretarët gjyqësor është 1:1, kurse në gjykatat e apelit 3:2 (tre gjyqtarë 

kanë dy sekretar, ky raport është vendosur për shkak se në gjykatat e apelit gjykohet me 

trup gjykues me tre gjyqtarë). Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë, për vitin 2020, nga 
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kontingjenti i akorduar nga KLGJ një punonjës e ndryshoi në sekretar gjyqësor, duke 

rritur numrin e sekretarëve gjyqësorë dhe ndryshuar standardin e zbatuar deri tani për 

raportin e gjyqtarëve me sekretarët gjyqësorë. 

Gjykata e Lartë përcolli shkresën “Për nevojën e shtimit të sekretareve gjyqësore 

në organikën e Gjykatës së Lartë” me anë të së cilës kërkoi shtesë organike për (6) 

punonjës në pozicionin sekretar gjyqësor. 

Nisur nga sa më sipër, propozohet që të detajohen 6 punonjës në pozicionin 

sekretar në Gjykatën e Lartë.   

Sekretar regjistrues: 

Krahas sekretarëve gjyqësorë, që janë stafi që ndihmon drejtpërdrejt gjyqtarët, 

nga numri i përgjithshëm prej 442 sekretarësh është diferencuar numri i sekretarëve 

regjistrues në kryesekretari. Numri i sekretarëve regjistrues, për diferencë me sekretarët 

gjyqësorë, është 74 punonjës, i shpërndarë: gjykatat e apeleve (20); gjykatat e rretheve 

gjyqësore (39); gjykatat administrative (15).  

Për vitin 2021 u kërkuan 28 sekretarë regjistrues.  

Nisur nga kërkesat, ballafaquar me situatën në gjykata, sidomos për gjykatat që 

nuk kanë punonjës në kryesekretari, krahasuar me ngarkesën e gjykatave propozohet të 

detajohen 15 punonjës në pozicionin e sekretarit regjistrues, konkretisht sipas kësaj 

ndarjeje: 

Gjykata e Apelit Vlorë 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier 1;  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec  1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 3; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë 1; 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.03.2021 (Pika 2) 

29 

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë 1. 

Në total 15. 

Shërbimet administrative - marrëdhëniet me jashtë dhe me publikun. 

Ligji 98/2016 në nenin 46 “Marrëdhëniet me publikun” ka parashikuar: “1. 

Shërbimet për marrëdhëniet me publikun kujdesen për informimin e publikut dhe medias 

në lidhje me veprimtaritë e gjykatës, si dhe për çështje të caktuara gjyqësore, në përputhje 

me rregullat e miratuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, me qëllim që: a) t’i sigurohet 

medias dhe publikut...” e me radhë, është parashikimi ligjor që është radhitur. Po kaloj 

pak më poshtë. 

Ky post mbulohet nga 42 punonjës IT, që janë njëkohësisht edhe marrëdhënien 

me publikun dhe 3 ZMP në: Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë, Gjykata 

Administrative e Apelit, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë. 

Nisur nga detyrimi ligjor për diferencimin e punonjësve të marrëdhënieve me 

publikun, ZMP, me punonjësit IT, ndonëse gjykatat nuk kërkuan punonjës, u mendua që, 

për vitin 2021, të fillojë planifikimi i punonjësve në disa gjykata.  

Për vitin 2021, propozohet të detajohen 15 punonjës për pozicionin marrëdhënie 

me publikun (ZMP). 

Gjykata e Apelit Durrës 1; 

Gjykata e Apelit Shkodër 1; 

Gjykata e Apelit Tiranë 1; 

Gjykata e Apelit Vlorë 1; 

Gjykata e Posaçme e Apelit KKO 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat Fier 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 1; 
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Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë 1. 

Total 15 punonjës detajohen për Zyrën e Marrëdhënies me Publikun 

Financa dhe buxhetimi: 

Pozicioni i buxhetit dhe financës mbulohet nga 59 punonjës: (37) kryetarë të 

degëve të buxhetit, (7) ekonomistë, (15) magazinierë/arkëtarë. 

Kërkesat për vitin 2021 ishin për (2) ekonomistë (Gj.Rr.Kavajë, Gj.Adm.Apelit 

Tiranë) dhe (4) magazinierë/arkëtarë (Gj.Rr.Kavajë, Gj.Rr.Lezhë, Gj.Rr.Tiranë, 

Gj.Adm.Shkodër). 

Nevojat e gjykatave për ekonomist dhe magazinier janë të shumta. Pas analizës që 

u bë, mbështetur në numrin aktual të punonjësve në këto pozicione, krahasuar me numrin 

e punonjësve në tërësi, që është përdorur si standard për të plotësuar gradualisht 

pozicionin e magazinierit, referuar të ardhurave të gjykatave, propozohet të detajohen 7 

magazinierë/arkëtarë dhe ekonomistë. Konkretisht: 

Gjykata e Apelit Tiranë 1 magazinier/arkëtar; 

Gjykata e Posaçme e Apelit KKO 1 magazinier/arkëtar; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat 1 magazinier/arkëtar; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier 1 ekonomist; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë 1 magazinier/arkëtar; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 1 magazinier/arkëtar; 1 ekonomist 

Në total 7. 

Arkivi gjyqësor: 

Posti i arkivistit mbulohet nga 44 punonjës.  

Për vitin 2021 u kërkuan 5 punonjës (Gj.Rr.Durrës (2), Gj.Rr.Korçë (1), 

Gj.Rr.Shkodër (1), Gj.Rr.Vlorë (1)). 

Kërkesat për arkivist kanë qenë të vazhdueshme, si për punonjës definitiv dhe 

punonjës me kontratë. Këshilli i Ministrave, për vitin 2020, nuk miratoi kontingjentin e 

punonjësve me kontratë, sipas kërkesë, ndërkohë që gjykatat vazhdojnë të transferojnë 

arkivin pranë Arkivit Qendror të Drejtësisë. Detajimi është mbështetur tek numri i 

dosjeve që përpunohet nga secila gjykatë. Konkretisht: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 1; 
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Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 3; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë 1; 

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë 1; 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 1. 

Në total 8. 

Punonjës të Sigurisë: 

Nenin 49 ligji 98/2016, “Rregulli dhe siguria në gjykata”, ka parashikuar: “1. 

Rregulli dhe siguria në gjykata rregullohet sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. 2. 

Këshilli i Ministrave, pasi merr mendimin e Këshilli të Lartë Gjyqësor, përcakton kriteret 

dhe procedurat për garantimin e rregullit dhe sigurisë në gjykata.” 

Posti i punonjësit të sigurisë mbulohet nga 40 punonjës. Gjykatat kanë (1) 

punonjës sigurie, me përjashtim të Gjykatës së Apelit Tiranë që ka (2) punonjës dhe 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e cila ka aktivitetin në 2 godina ka (4) punonjës. 

Gjykatat Administrative që kryejnë aktivitetin në objektet e gjykatave (rrethe apo apele) 

nuk kanë punonjës sigurie.  

Për vitin 2021, propozohet të detajohen 6 punonjës për pozicionin e sigurisë 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 4; 

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë 2; 

  Në total 6. 

Ftues/nëpunës gjyqësor - Nëpunësi gjyqësor/Ftuesit: 

Projekti diferencoi pozicionin e nëpunësit gjyqësor dhe të ftuesit dhe planifikoi që 

56 punonjësit efektiv, në vitin 2019, të trajtohen si ftues. Ndërsa për pozicionin e 

nëpunësit gjyqësor u mendua që numri i tyre të planifikohej në varësi të sallave të gjyqit, 

që në vitin 2019 ishin 173 salla dhe në vitin 2020 ishin 176 salla. Për vitin 2020 u 

detajuan (37) punonjës në pozicionin e nëpunësit gjyqësor, për gjykatat që kishin mbi 5 

salla gjyqi, duke mundësuar që në 14 gjykata, 37 punonjës të mbulojnë 90 salla gjyqi dhe 

(7) punonjës në pozicionin e ftuesit duke e çuar numrin e tyre në (63). 

Roli i nëpunësit gjyqësor është i rëndësishëm dhe për këtë arsye gjykatat kërkojnë 

vazhdimisht punonjës edhe në cilësinë e punonjësit të sigurisë brenda ambienteve të 

gjykatës. Planifikimi për punonjës në pozicionin e nëpunësit gjyqësor vazhdoi sipas 

projektit të nisur në vitin 2020, që e lidh numrin e tyre me sallat e gjyqit, duke vijuar me 
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gjykatat që kanë 4 salla gjyqi, duke zgjeruar numrin e gjykatave me punonjës që 

menaxhojnë sallat e gjyqit. 

Për vitin 2021, propozohet të detajohen 7 punonjës, (3) nëpunës gjyqësor edhe (4) 

ftues: 

Gjykata e Apelit Tiranë (1 ftues); 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër (1 n.gj.); 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (1 n.gj.); 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan (1 ftues); 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier (1 ftues); 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë (1 n.gj.); 

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë (1 ftues). 

 Në total 7. 

Mirëmbajtjen e mjediseve të gjykatës: 

Ky pozicion mbulohet nga 65 punonjës: 50 sanitarë; 10 mirëmbajtës dhe 5 

specialistë të Gjykatave të Posaçme KKO.  

Pozicioni i sanitarit ka (50) punonjës. Një gjykatë ka (7) sanitarë, dy gjykata kanë 

nga (3) sanitarë, tre gjykata kanë nga (2) sanitarë dhe 31 gjykata kanë nga (1) sanitar. 

Objektet e gjykatave, në pjesën më të madhe të tyre, mbulohen nga një punonjës sanitar. 

Gjykatat kërkojnë punonjës definitiv pasi kanë ambiente të konsiderueshme, objekte me 

disa kate, fluks lëvizjesh të publikut. Kërkesa për punonjës është mbështetur në treguesit 

e sipërfaqes për m2 që mbulon një sanitar dhe fluksin e hyrje-daljeve në gjykatë. Një 

sanitar aktualisht mbulon mesatarisht një ambient prej 1056 m2 dhe sipërfaqja më e 

madhe që mbulohet nga një sanitar është ajo e Gjykatës së Rrethit Elbasan prej 3336 m2.  

Për disa vite nuk është planifikuar asnjë punonjës definitiv në këtë pozicion, 

ndonëse kërkesat dhe nevojat e gjykatave janë të shumta.  

Për vitin 2021, propozohet të detajohen 4 punonjës për pozicionin e sanitarit: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan 1 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë 1 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 1 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë 1 

Në total 4. 
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Pozicioni i mirëmbajtësit ka 15 punonjës: (10) punonjës për dhjetë gjykata dhe (5) 

specialistë në gjykatat e posaçme. Gjykatat e mëdha këtë shërbim e mbulojnë me 

punonjës mirëmbajtës, kurse gjykatat e tjera shërbimin e mirëmbajtjes e mbulojnë me 

punonjësin shofer, që sipas strukturës organike është edhe mirëmbajtës. Kërkesat e 

gjykatave janë që punonjësi mirëmbajtës të jetë i diferencuar nga shoferi, pasi sipas 

arsyetimit të tyre mirëmbajtësi duhet të jetë specialist. Gjykatat që kanë objekte të reja, 

për të ruajtur standardet e ndërtimit të tyre, kërkojnë punonjës definitiv.  

Duke u nisur nga objektet e reja që kemi, propozohet të detajohen 3 punonjës për 

pozicionin e mirëmbajtësit: 

Gjykata e Apelit Shkodër 1; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 1; 

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë 1. 

Në total 3. 

Kërkesa të tjera: kanë qenë nga gjykata e apelit dhe u thanë në fillim të relacioni. 

Projekti përfundimtar që dua të lexoj tani është: 

Gjykata e Lartë - 6 punonjës;   

Gjykata e Apelit Durrës- 2; 

Gjykata e Apelit Gjirokastër 1; 

Gjykata e Apelit Korçë 1; 

Gjykata e Apelit Shkodër 3; 

Gjykata e Apelit Tiranë 4; 

Gjykata e Apelit Vlorë 3; 

Gjykata e Posaçme e Apelit 5;  

Gjykata e Rrethit Berat 3; 

Gjykata e Rrethit Dibër 1; 

Gjykata e Rrethit Durrës 4; 

Gjykata e Rrethit Elbasan 4; 

Gjykata e Rrethit Fier  4; 

Gjykata e Rrethit Gjirokastër  1; 

Gjykata e Rrethit Korçë 3; 

Gjykata e Rrethit Kukës 1; 
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Gjykata e Rrethit Lezhë 3; 

Gjykata e Rrethit Lushnjë 1; 

Gjykata e Rrethit Pogradec 1; 

Gjykata e Rrethit Shkodër 4; 

Gjykata e Rrethit Tiranë 14; 

Gjykata e Rrethit Vlorë 4; 

Gjykata adm. e apelit Tiranë 6; 

Gjykata adm.shk.parë Tiranë 1. 

Në total 80 punonjës sipas këtij projekti. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim lidhur me projekt-

aktin e propozuar. 

 

 Alban Toro: Mundem? 

 

 Naureda Llagami: Po, Alban! 

 

 Alban Toro: Keli, ju keni bërë disa planifikime, të cilat besoj janë bazuar në 

kërkesat respektive të gjykatave. Apo jo? 

 Kelment Greca: Po, tek kërkesat e gjykatave por edhe tek numri i çështjeve, të 

ardhurat që ka secila gjykatë (kur është bërë detajimi i financierëve), tek sipërfaqja që ka 

secila gjykatë, për të bërë detajimin e punonjësit të pastrimit. 

 Alban Toro: Në lidhje me kërkimet që kanë bërë gjykatat në mënyrë respektive 

(se nuk i është bashkëngjitur materialit për të kuptuar unë si anëtar Këshilli)...  

Kelment Greca: Është bashkëlidhur materiali. 

 Alban Toro: S’e kam unë. 

 Në cilën faqe? 

 Kelment Greca: Është tabela në “Excel” që thotë “Kërkesa planifikim, 

projektim”.     

 Alban Toro: Keli, jo në formë tabelare. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.03.2021 (Pika 2) 

35 

 Arsyetimi që kanë përdorur gjykatat për të justifikuar prezencën e nëpunësit 

gjyqësor pranë saj. Që do të thotë: ‘x’ gjykatë ka bërë kërkesë për magazinier. Si e ka 

justifikuar këtë fakt? Pse i duhet magazinieri? 

 Po marr vetëm një shembull, kështu në mënyrë sporadike: 

 Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda ka kërkuar një magazinier dhe arkëtar. Unë 

di që kjo gjykatë administrohet nga Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda. Ma 

korrigjo nëse jam gabim. 

 Në kushtet kur administrohet nga ajo gjykatë, çfarë i hyn në punë magazinieri 

sepse magazina mbahet nga gjykata e shkallës së parë dhe ajo furnizon edhe gjykatën e 

apelit. Për çfarë i duhet magazinieri? 

 Kelment Greca: Secila gjykatë ka magazinën e saj. 

 Gjykata e shkallës së parë administron vetëm ambientet (domethënë komplet 

teknikën) dhe nuk ka lidhje me administrimin e brendshëm. Financën e kanë të veçuar 

dhe magazinën e kanë të veçuar. Nuk janë në të njëjtin buxhet. Janë buxhete të ndara të 

dyja gjykatat. Pra vetëm administrimi i përgjithshëm, riparime, kondicionim, ashensor, 

bëhen nga gjykata e shkallës së parë.  

 Alban Toro: Nëse këtij materiali do t’i kishit bashkëngjitur njëkohësisht edhe 

materialin justifikues që secila gjykatë ka paraqitur pranë KLGJ-së për të justifikuar 

prezencën e nëpunësit të cilin ajo (gjykata) kërkon, kjo konsiderohet e dobishme jo vetëm 

për faktin se e vlerësojmë në mënyrë të arsyeshme se si administrohet buxheti, se si do ta 

administrojmë buxhetin në mënyrë sa më efektive, por nga ana tjetër, në të ardhmen, 

drejtues të ndryshëm të këtyre gjykatave mund të konkurrojnë për kryetarë gjykatash dhe 

në mënyrë objektive ne kemi mundësi të vlerësojmë se si ai ka menaxhuar gjykatën, qoftë 

edhe duke paraqitur kërkesat përkatëse për nëpunës gjyqësorë në funksion të punës që 

ushtron apo të kriterit që ushtron gjykata. Kështu që unë do ta konsideroja të dobishme që 

secili nga anëtarët të kishte bashkëlidhur kërkesat për mënyrën se si e kanë justifikuar 

gjykatat sepse në mënyrë tabelare ne nuk kuptojmë pse një gjykatë i duhet një magazinier 

apo dikujt tjetër i duhen ftues, apo dikujt tjetër një nëpunës gjyqësor. 

Kështu që, në këtë kuadër të lutem, në të ardhmen (se kjo iku), të bashkëngjitësh 

edhe arsyetimin që secila gjykatë ka përdorur për të kërkuar për të marrë konfirmimin për 

nëpunësit gjyqësorë që kërkon.  
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 E dyta, sa vende të lira janë pranë KLGJ-së në organikë? 

 Kelment Greca: Tani nuk e kam informacionin që t’ua japë sa është numri në 

organikë. 

 Alban Toro: Kam ngritur vazhdimisht një shqetësim vjet dhe këtë vit, jo vetëm 

unë por si relatori i KZHK-së por edhe nëpërmjet kryetarit të Komisionit, prezencën e një 

ekonomisti pranë KZHK-së sepse kemi përfunduar që ne bëjmë përllogaritje të situatave 

ekonomike të konkurrentëve, qoftë të atyre që pranohen në magjistraturë, qoftë të atyre 

që kërkojnë ngritje në detyrë, ne kemi filluar të bëjmë përllogaritje ekonomike, që jo 

vetëm nga pikëpamja profesionale nuk kemi pse të ngarkohemi me këtë pjesë, por për të 

qenë të saktë, secili profesion do dojë personin specialist përkatës. Kështu që, në këtë 

prizëm unë do doja të ndryshonim qoftë edhe në mënyrë të përkohshme strukturën 

organike të KLGJ-së, duke propozuar që të atashohet pranë KZHK-së një ekonomist i cili 

do të vlerësojë situatat financiare ekonomike të konkurrentëve të cilët konkurrojnë për 

procedura të ndryshme në KLGJ. Prandaj pyeta sa janë vendet e zëna dhe sa janë vende 

të lira pranë KLGJ-së, sepse meqenëse kemi një organikë 80 veta për të shtuar, të dija se 

si ta riformuloja këtë propozim. Në kushtet kur nuk e keni, mendoj që kjo pjesë mund të 

shtyhet dhe mbasi të riplotësohet, të merret në konsideratë prezenca e një specialisti 

ekonomist pranë KZHK-së sepse është e pamjaftueshme që një analizë financiare të bëhet 

nga një anëtar i Këshillit për shkak edhe të formimit profesional që ai ka. 

 E dyta, kam ngritur shqetësime për elementin e sigurisë pranë KLGJ-së, pra një 

person që me formimin e duhur profesional, kam thënë shprehimisht nga Shkolla e 

Policisë apo Ushtarake, të jetë prezent në KLGJ, i cili do të përgjigjet për sigurinë në 

gjykata. 

 Aktualisht sigurinë në gjykata Keli, kush e mbulon? 

 Kelment Greca: Gjatë orarit zyrtar mbulohet nga policia e shtetit. 

 Alban Toro: Jo, jo! –pranë KLGJ-së. Kush është specialisti që mbulon çështjet e 

sigurisë për gjykatat? 

 Kelment Greca: Është ngritur me urdhër, është një specialist nga Drejtoria e 

Administrimit të Gjykatëve, B.Sulejmani dhe... 

 Alban Toro: S’ka problem emri.  

 Çfarë formimi profesional ka? 
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 Kelment Greca: Është financier/ekonomist. 

 Alban Toro: Të vësh një financier për sigurinë në gjykata mua më duket e tepërt 

sepse nuk është se do japi ndonjë kontribut apo do të identifikojë se çfarë dobësish ka 

sistemi i sigurisë në gjykata. Më duket se rreth dhjetorit të vitit 2020 unë kam kërkuar në 

mbledhje plenare për këtë pjesë, mbledhje e cila do të ishte produkt i një relacioni nga 

ana e specialistit përkatës ku do të evidentonte dobësitë në infrastrukturën e sigurisë 

gjyqësore, e cila për hir të së vërtetës, e kam thënë dhe do ta them, është jashtëzakonisht 

rudimentale, për të mos thënë është skandaloze. E krahasuar me asnjë lloj parametri, 

qoftë të vendosur me vendim të Këshillit të Ministrave, qoftë me ato të Komunitetit 

Evropian, mjafton t’i përmbahesh studimit të fundit që ka bërë EURALIUS dhe të ka 

vendosur disa objektiva përmirësimi të cilat jo vetëm nuk janë bërë por që tregon jemi 

larg ndaj të qenit të sigurt të zhvillimit të seancave gjyqësore pranë një gjykate. Duhet ta 

pranojmë që siguria në një gjykatë është problematike. Të mos presim që të ndodhi 

ndonjë ngjarje, që pastaj të kujtohemi për të përmirësuar diçka. Në fakt siguria synon 

parandalimin e veprimeve kriminale në gjykata, përpos faktit që gjykata është një vend 

ku ka autoritet nëpërmjet shpalljes së një vendimi. Ky përmirësim bëhet nga një person i 

cili studion/formaton një strategji dhe ia delegon Këshillit për ta miratuar. Kështu që edhe 

në këtë prizëm, do të doja vëmendjen tuaj që të ndryshohet organika edhe me një person i 

cili të ketë formim të posaçëm në këtë fushë dhe mos t’ia lëmë më punës partizane të 

ekonomistit apo juristit sepse nuk janë të aftë të ideojnë strategji apo të identifikojnë 

problemet në sigurinë e gjykatave. 

 Pra edhe në këtë aspekt unë mendoj që detajimi duhet bërë duke ndryshuar në 

mënyrë të përkohshme strukturën brenda KLGJ-së sepse e dimë që të kërkosh shtesë 

numri në Ministrinë e Financave, për gjendjen aktuale, është e pamundur, por të paktën, 

hajde të ndryshojmë strukturën në mënyrë të përkohshme, ndërsa më pas, ndoshta pse jo 

t’i kërkojmë edhe buxhetit të shtetit shtesë për personel në këtë pjesë. Pra, propozimi im 

ishte për ekonomistin dhe sigurinë. 

 Kalojmë më tutje, jo pa qëllim unë kërkova të kuptoj pse disa gjykata kanë pasur 

kërkesa në personel, sepse shikoj shumë gjykata të vogla që kërkojnë personel, duke 

filluar nga sekretar, pastrues, por duhet pasur parasysh që këto gjykatat e vogla nesër-

pasnesër do të eliminohen dhe do të përthithen nga një gjykatë tjetër.  
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 Nga momenti që ata kanë një status të nëpunësit gjyqësor, personeli të cilin ata 

punësojnë, do të jetë e vështirë për t’i larguar pastaj sepse do duhet një procedurë e 

veçantë. 

 Kështu që, kur keni bërë planifikimin Keli, a është marrë parasysh, le të themi një 

parashikim i mundshëm i shkrirjes së këtyre gjykatave të cilat kanë paraqitur kërkesa për 

personel, nëpunës gjyqësor? 

 Kelment Greca: Parashikimet janë bërë për gjykatat e mëdha kryesisht dhe po të 

shikosh janë gjykatat e rretheve gjyqësore Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Shkodër, Tiranë, 

Vlorë. Kurse për gjykatat e vogla, parashikimi i vetëm që është bërë është bërë për 

Gjykatën e Pogradecit që nuk ka as kryesekretar, nuk ka as sekretar regjistrues në 

kryesekretari. Edhe Gjykata e Lushnjës gjithashtu. Kurse të tjerat janë të gjitha gjykata të 

mëdha, me numër të madh çështjesh.  

 Alban Toro: Edhe Gjykata e Dibrës po ashtu? 

 Kelment Greca: Gjykata Dibër ka vetëm një nëpunës gjyqësor të parashikuar. 

 Alban Toro: Gjykatës së Pogradecit çfarë i duhet kryesekretari, kur sekretarja bën 

edhe kryesekretarin, sepse nuk është se ka ndonjë volum fantastik, përpos faktit që ajo 

nesër mund të suprimohet dhe ta përthithi një gjykatë tjetër (Korça, ose kujtdo që i bie), 

dhe çfarë do bëhet me këtë nëpunës nesër? Pra nëse ne shtojmë dy (kryesekretar dhe 

sekretar) për ta integruar tek gjykata e cila do ta përthithi do të evitojmë të bëjmë shpikje 

për të bërë shpenzime të kota, apo procedura të posaçme për ta larguar. Kështu që, pse t’i 

largojmë tani, kur në përputhje me ngarkesën, sidomos numrin e gjyqtarëve (se edhe ky 

është një aspekt që duhet folur), çdo gjë duhet të jetë në mënyrë respektive me gjyqtarët 

që ka gjykata sepse në fund të fundit, të gjithë nëpunësit gjyqësor janë në shërbim të 

gjyqtarit; janë ata që janë motori i gjykatës dhe mundësojnë/evadojnë praktikat gjyqësore. 

Kështu që, në momentin që ka një krizë për personel gjyqësor gjyqtar, unë nuk shikoj të 

arsyeshme që të ngarkohet organika me personel shtesë, kur gjyqtarët janë po ato, për të 

mos thënë që tendenca është të pakësohen dhe jo të shtohen.  

Kështu që, në këtë aspekt për shembull, do të shikoja të tepërt që Gjykata e Lartë 

të kishte 6 sekretarë shkrues. Mendoj që sekretarët regjistrues janë ato tek sporteli që 

regjistrojnë praktikat. Në kushtet kur kjo gjykatë ka vetëm 3 gjyqtarë, unë nuk e di për 

çfarë do duhen 6 sekretarë regjistrues, sepse aktualisht atë funksion po e bëjnë ata që po e 
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bëjnë dhe nuk kam dëgjuar, të paktën, të ketë ankesa që “na vijnë dosjet dhe nuk po i 

regjistrojmë dot”. Ndërkohë që mund të shtosh elementët e sigurisë në gjykata. Pra këtë 

personel që ju e përdorni dhe keni planifikuar për këto gjëra, mund t’i parashikoni si 

shtesë për shembull në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë; mund ta përdorni si shtesë në 

një gjykatë tjetër ku siguria është për faqe të zezë sepse nuk mbulohen katet. Edhe kjo do 

të vijë si pasojë e një studimi, se ku çalon siguria atje. Unë mora Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, meqenëse është një fabrikë dhe që aktualisht, me sa po shikoj, më duket 

ishin 4 vetë (më korrekto nëse jam gabim), dhe ka një sipërfaqe goxha (katër, e ndarë dy 

me dy – dy nga penalja, dy nga civilja, ndërkohë që vetëm civilja ka 4-5 kate). Është e 

pamjaftueshme. Të paktën të jetë një personel i lirshëm për të shkuar në sallat e gjyqit ku 

mund të jenë problematike.  

Kelment Greca: Aktualisht ka katër. 

Alban Toro: Ka katër, por janë të pamjaftueshëm,- mendoj unë si jurist. Ai 

eksperti që unë propozoj, mund të thotë që ndoshta duhen edhe tetë. Një pjesë e seancave 

bëhen në zyrat e gjyqtarëve, një pjesë në salla, dhe një individ i cili me anë të një njoftimi 

të posaçëm të shkojë dhe të ndërhyjë në një moment të caktuar ku shikohet që ka një 

konflikt i cili cenon seancën gjyqësore.     

 Pra për Gjykatën e Lartë më duket e tepërt që të kemi gjashtë sekretarë 

regjistrues. Ah, nëse ju më thoni që këta le t’i përdori KED-ja dhe mos të na kërkojë në të 

ardhmen sekretarë, okej... 

 Kelment Greca: Është edhe aty. Kërkesa e gjykatës përfshin edhe që do përdoren 

për KED-në. 

 Alban Toro: Prandaj të kërkova arsyetimin që përdor gjykata për këtë fakt, se 

mua më rezulton që kërkohen 6 sekretarë regjistrues dhe kur i shikoj 6, më duket që po 

shpenzojmë kot, kur nuk ka gjyqtarë. Edhe 6 për KED-në janë shumë sepse mjaftojnë 2 

ose 3, pasi i gjithë stafi i Gjykatës së Lartë, në bazë të ligjit, është në funksion të KED-së. 

Prandaj edhe kjo duhet të jetë pak e reduktuar si pranim i kërkesës së saj sepse 3 janë ata. 

Në momentin që ata bëhen 7, apo 8 apo 9 apo 10, ne në dorë e kemi dhe shtojmë 

personelin dhe planifikojmë të tjerë.  

  Shikoj që gjykatat e reja kërkojnë mirëmbajtës. Çfarë bëjnë Keli? Çfarë mund të 

mirëmbajë një gjykatë e re? As nga pikëpamja kontabël, mjetet kryesore nuk është se 
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kanë dalë jashtë përdorimit. Çfarë mund të mirëmbajë? Sepse disa gjykata për shembull 

Administrativja e Apelit, në mos u gabofsha, e cila është gjykatë relativisht shumë e re, 

apo Shkodra që është gjykatë relativisht e re. Se çdo themi për Tiranën pastaj që nuk 

mbahet mend kur është bërë si godinë?! 

 Pra janë disa personel, që për gjendjen që janë gjykatat, më duket joefektive dhe 

ngarkojnë buxhetin me disa shpenzime që nuk kemi pse t’i ngarkojmë; për më tepër, në 

kushtet kur gjykatat janë bosh nga gjyqtarët, t’i ngarkojmë me një personel ndihmës, më 

duket e kotë. Këtu jemi dhe flasim në momentin që do të plotësohen të gjithë pozicionet 

me gjyqtarët përkatës. Kjo vlen për Gjykatën e Lartë dhe për gjykatat e tjera që kërkojnë 

personel ndihmës në këto fusha (mirëmbajtësi, sekretari regjistrues).  

Kështu që, në këtë aspekt unë do të thosha që asaj vendimmarrjes t’i shtojmë edhe 

një pikë, që në zbatimin e planifikimit që ka struktura, autoriteti përgjegjës duhet të 

konsiderojë të mos kryejë punësime pa u plotësuar me organikën e plotë/me gjyqtarë 

gjykatat përkatëse. Që do të thotë: Për ato aspekte që ato kanë planifikuar sekretarë shtesë 

apo mirëmbajtës, të plotësohen në momentin që trupa gjyqësore të plotësohet me gjithë 

numrin e saj të plotë sepse nëse ne kemi një trupë të kufizuar, që do të thotë brenda 

mundësive njerëzore ata mund të prodhojnë iks vendime, i kërkohet po një personel i 

kufizuar për të evaduar dosjet gjyqësore të cilët ata transmetojnë pranë zyrat respektive 

për shkak të vendimmarrjeve që janë bërë.  

Pra propozimet e mia ishin dy: për këtë pikë një, dhe të ndryshohet struktura 

organike e KLGJ-së duke shtuar një ekonomist pranë KZHK-së dhe një person i cili 

mbulon sigurinë me formimin përkatës pranë KLGJ-së. Plus edhe kjo pjesa e fundit që 

thashë që strukturat që do miratojmë, autoriteti përgjegjës duhet t’i plotësojë në 

momentin që plotësohet me trupë gjyqësore gjykata përkatëse. Faleminderit!  

 

Kelment Greca: Mund të përgjigjem për mirëmbajtësit? 

Mirëmbajtësit i kemi parashikuar në gjykatat e reja, për faktin që mos të 

degjenerojnë dhe mos shkojnë njësoj si gjykatat e tjera. Duke pasur një mirëmbajtës aty, 

do mirëmbajë çfarë është ndërtuar. Duke qenë kjo, ke edhe kujt t’ia besosh këtë gjë sepse 

nuk mund të bëhet nga shoferi. Në të gjithë gjykatat, mirëmbajtësin ia kanë caktuar ta 

bëjë shoferi, gjë që është e pamundur ta bëjë ai. Prandaj edhe është menduar në gjykatat e 
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reja, të paktën të mos kalojnë në gjendjen e gjykatave të vjetra, që u lanë pas dore për 

arsye që nuk kanë një mirëmbajtës aty. 

Alban Toro: Ky mirëmbajtësi, çfarë zanati duhet të ketë? Apo atë që i teket 

kryetarit? Që do të thotë: Nëse unë kam nevojë për një mirëmbajtje, kërkon një profesion 

hidraulik, elektricist, murator (pra mund të jetë në shumë aspekte sepse mund të lëvizi një 

pllakë, mund të ketë probleme rrjeti elektrik, mund të ketë probleme rrjeti hidraulik). Ky 

mirëmbajtësi çfarë duhet të jetë? Sepse dakord, i themi mirëmbajtës dhe ia çojmë atij atje, 

apo siç ndodh rëndom në siguri. Po të shikoni sigurinë në gjykata, janë ca persona që 

vetëm siguri nuk ofrojnë. Kështu që, në qoftë se ju nuk specifikoni edhe llojin e 

profesionit se çfarë duhet të mbulojnë, më del pa vend fakti i mirëmbajtjes.  

Kelment Greca: Mirëmbajtja në një godinë përfshin që nga sistemet teknike që 

janë kondicionerë, ashensor, ka edhe mirëmbajtje të dyerve, dritareve, etj. me radhë. Nuk 

mund të përcaktosh një profesion të caktuar që mund të jetë për këtë gjë.  

Alban Toro: Atëherë, në atë moment ai kërkon të prokurojë një fond të caktuar që 

do t’i shërbejë riparimit të kondicionerëve, atëherë ky mirëmbajtësi, çfarë bëri? –Asgjë! 

Kelment Greca: Kanë kaldaja. Gjykatat e reja i kanë të gjitha sistemet e reja. 

Alban Toro: Dakord pra, por do duhet një kaldajist që ta mirëmbajë kaldajën. 

Nuk mund të shkojë një murator të mbajë kaldajën, sepse e prish. Nuk e zgjidhim 

problemin me këtë mirëmbajtësin. Thjesht ne shtojmë një zë në buxhet dhe ushqejmë një 

gojë. Dakord, jam plotësisht dakord. Por ngarkojmë buxhetin me disa shpenzime që më 

duken pa vend sepse nuk e zgjidh situatën, pasi ai prapë do prokurojë, kaldajën do e 

rregullojë me prokurim, kondicionerët do i rregullojë me prokurim, dyer dhe dritare do i 

rregullojë me prokurim. Kështu që, më duhet të bëni një specifikim për këtë pjesë. 

Kelment Greca: Si ta shikoni të arsyeshme. 

Alban Toro: Hajde ta arsyetojmë që të konkludojmë bashkë që ky mirëmbajtësi 

duhet tek kjo gjykata e re, jam plotësisht dakord që duhet mirëmbajtës, por specifikoni 

edhe profesionin se çfarë do mirëmbajë? Se mund ta marrim në punë këtë dhe ai prapë 

bën prokurime. Për çfarë vlejti ky mirëmbajtësi? 

Nuk e di! Prandaj them që duhet të ishte më e studiuar kjo pjesë kur bëhen 

propozimet, si dhe duhet parë edhe arsyetimi që ka përdorur gjykata respektive. Si e ka 

arsyetuar le të themi Gjykata Administrative e Apelit Tiranë që është gjykatë fringo e re, 
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ekzistencën e mirëmbajtësit pranë saj? Çfarë ka pasur parasysh ai që do mirëmbante 

personi, me atë mundësi financiare të vogla, dhe me ato njohuri profesionale po shumë të 

vogla që ka, sepse problemet mund të kenë qenë të mëdha (nga rrjeti elektrik e mbaron 

tek rrjeti hidraulik apo ai izolues). 

 

Naureda Llagami: Ndonjë koleg tjetër para se të kalojmë në propozime konkrete? 

 

Brikena Ukperaj: Kryetare mund të flas? 

 

Naureda Llagami: Po, Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: Dëgjova Albanin me kujdes. Jam dakord me disa nga 

shqetësimet e ngritura prej tij, por që në vlerësimin tim dalin tej objektit të projekt-aktit 

që kemi sot për miratim. 

Projekt-akti që ne sot kemi për miratim ka të bëjë me detajimin e numrit të 

punonjësve të njësisë... (nuk dëgjohet fjala e zonjës Ukperaj për shkak të linjës e cila 

shkëputet) në varësi të KLGJ-së, pra bëhet fjalë për një numër të caktuar punonjësish 

shtesë që ne kemi të miratuar dhe që duam ta shpërndajmë në gjykata. Të paktën unë 

kështu e kuptoj. Nuk ka lidhje ky numër punonjësish me strukturën e KLGJ-së. Pra 

shqetësimet që Albani ngre lidhur me punonjës shtesë apo me ndryshimin e strukturës së 

KLGJ-së, nuk ka lidhje me këtë projekt-akt.  

Duke vazhduar me çështjet e mirëmbajtësit apo sanitarit apo ftuesit – Është ligji ai 

që përcakton dhe i ndan kategoritë e të gjithë punonjësve në gjykata në nëpunës 

gjyqësorë civilë dhe në punonjës të tjerë, marrëdhëniet e punës të të cilëve rregullohen 

me anë të Kodit të Punës dhe nuk është Këshilli që ndërhyn. Sigurisht që mirëmbajtësi 

është i domosdoshëm sepse nëse ikin dritat, kush do t’i rregullojë? Nëse nafta e 

gjeneratorit mbaron, kush do shkojë? Nëse ka nevojë për t’u lyer ose për të bërë një 

meremetim të vogël që ndoshta nuk ka nevojë për prokurim, kush do ta bëjë? –Kryetari i 

gjykatës? Pra janë çështjet ë veprimtarisë së përditshme ku mirëmbajtësi është i 

domosdoshëm dhe jo vetëm në gjykatat e mëdha. 
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Lidhur me arsyetimin e bërë nga Albani për të parë shpërndarjen e numrit të 

punonjësve në kuadër të gjendjes që është sistemi aktualisht. Në vlerësimin tim, ne na 

është dhënë mundësia për të shpërndarë një numër të tillë punonjësish tani, por ndoshta 

nuk do ta kemi në të ardhmen. Prandaj duhet analizuar situata edhe në kuadër të 

pritshmërisë dhe të vazhdimit të ushtrimit të veprimtarisë gjyqësore me një numër 

maksimal gjyqtarësh. Pra kjo duhet parë edhe në këndvështrimin që çfarë do të ndodhë në 

të ardhmen. Mendoj që pavarësisht se numri i gjyqtarëve në gjykata sot është i reduktuar 

për shkak të gjithë faktorëve që ne i dimë aktualisht, detajimi dhe rritja e personelit 

ndihmës duhet të bëhet. Është e vërtetë që një gjyqtar sot përballon një ngarkesë shumë të 

madhe. Pse mos të ketë dy sekretarë gjyqësorë, që ta ketë akoma edhe më të lehtë punën 

e tij në të gjithë administrimin e procesit. Sekretarët regjistrues nuk janë vetëm sekretaret 

që rrinë në sportel dhe regjistrojnë paditë, por janë edhe sekretarët që duhet të përpunojnë 

statistikat. Ne sot, në procesin e vlerësimit, por edhe për efekt të raportimeve të tjera, 

kemi shumë probleme sepse na vonon mënyra e raportimit të statistikave. Nuk ka një 

punonjës sot në gjykatë që të merret thjesht me nxjerrjen e të dhënave statistikore apo me 

përpunimet e të dhënave statistikore. Për këtë, ngarkohen shpeshherë sekretarët 

gjyqësorë. Duke qenë se ngarkohen sekretarët gjyqësorë, nuk ka pse ata duhet të rrinë dhe 

të punojnë jashtë orarit kur ne kemi mundësinë që pikërisht në këto gjykata të mëdha, ku 

dhe të dhënat janë voluminoze, të ndahet puna.  

Për sa i përket punonjësve të sigurisë, nga sa kuptoj nga relacioni, Gjykata e 

Tiranës sot i ka katër punonjës sigurie. I shtohen edhe katër të tjerë dhe shkon në tetë 

punonjës sigurie. Ndoshta nuk është ky numri maksimal që do të siguronte vijueshmërinë 

e mirë të punës, por krahasuar me standardin ku jemi, sigurisht garanton një standard më 

të lartë.  

Unë jam dakord me mënyrën e shpërndarjes dhe detajimit të punonjësve, referuar 

edhe kërkesave që kanë bërë gjykatat dhe lidhur me propozimin që bën Albani, mendoj 

që tejkalon objektin e projekt-aktit, prandaj nuk jam dakord. Faleminderit!  

 

Alban Toro: Atëherë, nuk jam dakord me ato që kolegia bëri oponencë, sepse 

aktualisht ne kemi projekt detajimin e punonjësve definitiv për të gjithë vitin 2021, e cila 

është një kompetencë tërësisht e KLGJ-së. Pra mbasi kemi marrë buxhetin përkatës dhe 
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na është miratuar nga Parlamenti, ky projektbuxhet shpërbëhet me atë personel të cilin ne 

parashikojmë, dhe nuk është vetëm për gjykatat por është edhe për KLGJ-në. 

Duke qenë që struktura është një kompetencë tërësisht e KLGJ-së, këtë personel i 

cili do shpërbëhet nëpër gjykata dhe në KLGJ, kërkon që t’i atashohet një strukture të 

posaçme, të cilën ke kemi mundësi ta ndryshojmë dhe mund ta ndryshojmë edhe sot apo 

në një seancë tjetër, duke krijuar strukturën e ekonomistit apo të personit që merret me 

sigurinë. Pra nuk ka asnjë lloj problematike dhe nuk del nga objekti i këtij akti fakti që ne 

po krijojmë në një strukturë... sepse personin dhe buxhetit përkatës tashmë e disponojmë.  

Në lidhje me që një gjyqtar të ketë dy apo tre sekretarë, për mua është e tepërt ta 

kërkojmë atë sepse ne jemi këtu të administrojmë ndër të tjera në mënyrë sa më të 

kujdesshme edhe buxhetet. Gjyqtarët tashmë nuk është se kanë nevojë shumë për tre-

katër sekretare, por i duhet një këshilltar i mirë ligjor, ndihmës i mirë ligjor (apo në 

Gjykatë të Lartë, një këshilltar i mirë ligjor), i cili të përgatisë në mënyrë sa më të shpejtë 

praktikat gjyqësore. Kështu që, vetëm ngarkojmë buxhetin me njerëz të cilët nuk e dinë 

se çfarë duhet të bëjnë aty. Kjo vlen edhe për mirëmbajtësin. Nuk bëhet fjalë që kryetari i 

gjykatës të mirëmbajë vetë personalisht sepse s’ka as aftësitë profesionale për këtë pjesë, 

por debati që bëra unë me Kelin ishte që mirëmbajtësit të paktën t’i përcaktohen disa 

kufij sepse mirëmbajtja e gjykatës kap disa dhe të gjitha tenderohen. Në këtë aspekt 

pastaj, pjesa e mirëmbajtësit, unë do të thosha të kalonte diku tjetër, në favor të sigurisë 

apo në favor të një nëpunësi tjetër gjyqësor.  

Në lidhje me statistikat – nëse Keli do më shkruante që këtu duhen 5 veta për 

statistikat, okej, sepse në kategorinë e punonjësve civilë (neni 50/e) ke ‘nëpunës të tjerë 

që punojnë në fushën e kërkimit ligjor dhe dokumentacionit burimet njerëzore dhe 

teknologjisë së informacionit, arkivin, marrëdhëniet me publikun me jashtë, etj.’. Pra 

mund të gjenden brenda kësaj kategorie dhe të futet një nëpunës që merret me statistikat 

dhe mos t’ia besojmë më sekretarëve të cilët kanë apo s’kanë eksperiencën apo 

profesionin e duhur për t’u marrë me statistikat dhe pastaj prodhojnë nga dy-tre statistika 

dhe nuk dimë kujt statistike t’i besojmë. Kështu që mendoj nuk kemi zgjidhur problemin 

Brikena në këtë aspekt. Gjithsesi propozimet e mia mbeten në tavolinë. T’i votojmë, nëse 

doni i miratojmë. Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Ndonjë koleg tjetër? 

 Ilir Toska: Me leje? 

 Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 

  

Ilir Toska: Mbase Keli na shpjegon këtë momentin që Albani me Brikenën 

diskutuan pak më parë, -A përfshin numri që do duhet të caktojmë sot në projektvendim 

edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor? Pra do duhet të konsiderojmë që edhe Këshilli ka 

nevoja apo thjesht nevojat mbeten të gjykatave? 

 

Kelment Greca: Mund të përgjigjem? 

Naureda Llagami: Po, Keli patjetër! 

 

Kelment Greca: Tek ky propozim nuk përfshihet numri i punonjësve të KLGJ-së. 

Miratimi i numrit të punonjësve të Këshillit të Lartë Gjyqësor miratohet nga Kuvendi i 

Shqipërisë dhe është i miratuar numri 125. Nuk mund të marrim vendim mbi një vendim 

të miratuar. Është vetëm për pushtetin gjyqësor. Është vetëm për punonjësit e njësisë 

shpenzuese në varësi të saj.     

 

Ilir Toska: E kuptova! 

 Faleminderit! Se ky ishte diskutimi që po bënte Brikena me Albanin nëse do 

duhet t’i konsideronim brenda numrit 80 edhe nevojat e Këshillit. Me sa duket nuk qenka 

pjesë Këshilli në këto nevoja. 

 Po vijoj diskutimin rreth atyre që po thoshte edhe Brikena me Albanin. Në 

vlerësimin tim, për mua, sa më shumë punonjës të ketë gjykata, të çdo lloj pozicioni, 

është mirë. Sjell dobi. Mbase sot numri i gjyqtarëve në gjykata nuk është ai që duhet të 

ishte, por ne jemi duke konsideruar që këto pozicione do të plotësohen dhe në momentin 

që sot gjyqtarët kanë ngarkesa të tepërta, jo normale, pasja e një stafi ndihmës që mund ta 

përdorë për shërbime të caktuara në ndihmë të tij, mund t’i përdori edhe ato që për 

momentin mundet të mos ezaurojnë një shërbim të caktuar. Kështu, në këtë pikëpamje 

nuk do të kisha kundërshtim që gjykatave t’u plotësohej çdo nevojë që ato kanë bërë 

kërkesa. Faleminderit!  
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 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

 Ndonjë diskutim tjetër? 

 Nëse nuk ka diskutim, kalojmë në propozimet konkrete që ka Albani? 

 Alban, mund t’i artikulojmë edhe një herë konkretisht? 

 

 Alban Toro: Të ndryshohet në mënyrë të përkohshme struktura e KLGJ-së, duke 

respektuar gjithmonë numrin 80 që është vënë në dispozicion për personel, duke përfshirë 

në të pozicionin e ekonomistit pranë KLGJ-së dhe të sigurisë pranë KLGJ-së. Ky është 

një formulim i shpejtë. Po thelbi ky është, që brenda KLGJ-së të kemi një ekonomist 

shtesë për KZHK-në dhe një për sigurinë. 

     

 Naureda Llagami: Kalojmë në votim këtë? 

 Maksim Qoku: Kundër.   

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër, sa kohë që pjesë e këtij projektvendimi që do duhet të 

miratojmë sot nuk është Këshilli si njësi shpenzuese, por janë vetëm njësitë shpenzuese 

në varësi të tij. Në këtë pikëpamje nuk mund të ndërhyjmë dot tek ky projektvendim, për 

të bërë atë që propozon Albani. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër, për arsye sepse parimisht jam dakord që të bëhen 

ndryshime të strukturës por kjo duhet bërë në një seancë tjetër, pasi të planifikohet 

struktura organike e institucionit tonë, dhe ky planifikim që kemi bërë ne nuk ka lidhje 

fare me strukturën organike të Këshillit. Përveç kësaj, kam votuar në Komision, pro këtij 

varianti që ka ardhur në Këshill. Faleminderit!  

Marçela Shehu: Kundër me propozimin, por do sugjeroja që propozimet e 

Albanit të jenë objekt diskutimi dhe pse jo të paraqitjes së një projekt-akti tjetër nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër, me arsyetimin që tejkalojnë objektin e projekt-aktit.  
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Medi Bici: Kundër sepse unë e kam votuar pro në Komision, dhe kam të njëjtin 

arsyetim që ka Fatmira. 

Naureda Llagami: Kundër. 

Nuk pranohet propozimi. 

Kalojmë tek propozimi tjetër i Albanit. 

Të lutem Alban, mund të më ndihmosh me formulimin? 

 

Alban Toro: Në detajimin e shtesave që po jepen në strukturat e reja, autoriteti 

përgjegjës duhet  të marri në konsideratë plotësimin e tyre në përputhje me plotësimin e 

trupës gjyqësore. Kjo të jetë një shtesë (pikë) në projektvendim. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Kundër.   

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. Nuk mendoj se duhet të ndërhyjmë duke bërë një përcaktim të 

tillë. Gjykatat, brenda procedurave që duhet të ndjekin, duhet t’i marrin ato në një kohë 

optimale. Është e paqartë/e papërcaktuar koha se kur apo ajo që Albani thotë se kur do 

duhet të bëhet numri i mjaftueshëm i gjyqtarëve, prandaj po ta lidhim me një ngjarje të 

papërcaktuar, do të rezultonte i pazbatueshëm ky plotësim nevoje që ne duhet të bëjmë 

për gjykatat. Faleminderit!  

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër, për arsye që kam votuar për këtë akt dhe për faktin tjetër 

që ne kemi bërë ndarje konkrete të këtij personeli dhe nuk mund të vëmë një dispozitë që 

të orientojë shpërndarjen. Ajo mund të jetë pjesë e ndonjë akti tjetër që të udhëzojë ose të 

rregullijë mënyrën se si do të shpërndajmë personelin në gjykata të ndryshme të vendit. 

Faleminderit!   

Marçela Shehu: Kundër. Edhe unë jam dakord që pavarësisht nevojës konkrete 

që ka gjykata sot duke u bazuar në numrin e gjyqtarëve, të gjithë punonjësit e tjerë le të 

shkojnë dhe të shpërndahen nëpër gjykata. Për mua është e rëndësishme ajo që kam 

theksuar edhe në mbledhjet e tjera që Këshillat e Gjykatave të zbatojnë në maksimum 
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ligjin dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, lidhur me rekrutimin në mënyrë sa më 

të drejtë të këtyre punonjësve. Jam kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër, me arsyetimin që e kundërta (pra arsyetimi i Albanit) 

është ndërhyrje e pastër në pavarësinë e administrimit të organeve administrative sot në 

gjykata  

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Kundër. 

 (Nuk miratohet propozimi i zotit Toro.) 

 Hedhim në votim projekt-aktin e propozuar nga Komisioni? 

Maksim Qoku: Dakord.   

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord.  

Alban Toro: Pjesërisht kundër. 

Fatmira Luli: Dakord.   

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro.  

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

  Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë detajimin e numrit të punonjësve të 

njësive shpenzuese në varësi të saj, i përcaktuar në ligjin vjetor të buxhetit të vitin 2021, 

sipas shtojcës nr. 1, bashkëlidhur këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

   

    

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.03.2021 (Pika 3) 

49 

 

 

 

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 11.03.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektudhëzimit “Për procesin e 

plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes 

paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të hapur”, i përgatitur nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:35 

dhe mbaroi në orën 13:10 . 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Brunilda Kadi. 

 

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. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektudhëzimit “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin 

civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit 

nëpërmjet konkurrimit të hapur”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër i cili nuk është më pak i 

rëndësishëm. Ka të bëjë me shqyrtimin e një projektudhëzimi “Për procesin e plotësimit 

të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, 

ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të hapur”.  

Siç jeni në dijeni, Këshilli tashmë ka marrë masa duke miratuar aktet për 

rekrutimin e nëpunësve civilë gjyqësorë. Në zbatim të këtyre akteve është edhe projekt-

akti i propozuar që ka të bëjë me një udhëzim i cili lehtëson mënyrën dhe sqaron pjesën 

se si gjykatat do të veprojnë për këto procese.  

Për më shumë detaje unë do doja që t’ia jepja fjalën zonjës Luli e cila është marrë 

me hartimin e këtij projekt-akti. 
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Fatmira Luli: Faleminderit Kryetare! 

Ky projektudhëzim u konsiderua i nevojshëm dhe i domosdoshëm për procesin e 

rekrutimit dhe të lëvizjes paralele në shërbimin civil gjyqësor pas miratimit të akteve 

kryesore që ne kishim detyrim dhe i miratuam në Këshill, në zbatim të nenit 61 dhe nenit 

90 të Ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. 

Konkretisht ne kemi miratuar aktin e fundit për të cilin është përgatitur ky 

projektudhëzim me vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 “Për lëvizjen paralele, ngritjen në 

detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, në të cilin janë përcaktuar rregullat 

kryesore dhe procedurat për plotësimin e vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor. Por 

ky vendim nuk ka të detajuar në mënyrë të hollësishme praktikën se si do të bëhet 

vlerësimi dhe procedura konkrete në rastet e pranimit, ngritjes në detyrë ose punësimit në 

bazë të listës së pranimit në shërbimin civil gjyqësor, e cila depozitohet pranë Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

Udhëzimi përbëhet nga katër seksione dhe 6 anekse si dhe përfshin dokumentet 

tip, të cilat plotësohen gjatë procedurës. 

Në seksionin e parë të projektudhëzimit parashikohen disa dispozita të 

përgjithshme të cilat janë në përputhje me aktin që ne miratuam me vendimin nr. 622 dhe 

më pas përcaktohen të detajuara të tëra fazat e procedurës së rekrutimit në procedurën e 

lëvizjes paralele, e ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil. 

Konkretisht, në këtë projektudhëzim janë përcaktuar sipas mënyrës së plotësimit 

të vendeve, në përputhje me vendimin nr. 622 për lëvizjen paralele, është përcaktuar 

konkretisht mënyra se si do bëhet vlerësimi dhe si bëhet pikëzimi i rezultateve të 

vlerësimit në punë dhe përvojës profesionale, në bazë të dispozitave që ka parashikuar 

vendimi; Për ngritjen në detyrë për kategoritë drejtuese në pozicionin e shërbimit civil 

gjyqësor është përcaktuar se si bëhet procedura e vlerësimit të kandidatëve dhe 

konkretisht, më saktë, është përcaktuar se si bëhet intervista e strukturuar me gojë në këtë 

proces. Kjo procedurë parashikon rregulla shumë të detajuara për të unifikuar në tërë 

gjykatat këtë lloj praktike, për të mos pasur praktika të ndryshme të cilat mund të vijnë në 

kundërshtim dhe të bëjnë të pamundur zbatimin e saktë të aktit që ne kemi miratuar.  

Gjithashtu, për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe kategoritë ekzekutive 

drejtuese është parashikuar në mënyrë të detajuar si bëhet procedura e vlerësimit me 
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shkrim nga komisioni i pranimit, e cila është një praktikë totalisht e re dhe u la vetëm për 

rastet e pranimit në shërbimin civil. 

Gjithashtu në këtë projektudhëzim parashikohet në mënyrë të detajuar, në 6 

anekse, jo vetëm mënyra se si do të vendosen pikët, por edhe pyetjet konkrete në lidhje 

me të gjitha këto procedura të cilat do aplikohen nga të gjitha gjykatat në procesin e 

rekrutimit të punonjësve në shërbimin civil. 

Këtyre anekseve iu bashkëngjiten edhe formularët konkret që do përdoren për 

shpallje nga gjykatat për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin 

civil. Kjo do ta bëjë shumë më të lehtë aplikimin e atyre dispozitave që ne kemi miratuar 

dhe zbatimin e saktë të qëllimit të këtij akti që ne kemi miratuar nga KLGJ. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit Fatmira! 

Do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë diskutim në lidhje me përmbajtjen e 

projektudhëzimit.  

 

Brikena Ukperaj: Në vijim të relatimit të bërë nga relatorja e projektudhëzimit, 

sigurisht edhe unë ndaj të njëjtën konsideratë të saj sepse pa këtë udhëzim nuk do të ishte 

e mundur zhvillimi efektiv i procedurave që ndërmerren sot në gjykata për plotësimin e 

vendeve të lira, nëpërmjet qoftë lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë, apo të konkurrimit të 

hapur për pranimin në shërbimin gjyqësor civil.  

Unë kam vetëm dy sugjerime, pasi nuk del në mënyrë të qartë nga përmbajtja e 

projektudhëzimit, dhe që kanë të bëjnë pikërisht me pikën 3 dhe pikën 4. 

Nga ajo që unë kam kuptuar, rezulton që sipas udhëzimit, të gjitha procedurat për 

lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë apo pranimin në shërbimin gjyqësor civil sipas 

konkurrimit të hapur, fillojnë në të njëjtën kohë, por ato nuk zhvillohen në të njëjtën kohë 

sepse duhet të mbarojë një procedurë lëvizje paralele dhe nëse vendi vakant nuk 

plotësohet nga procedura e lëvizjes paralele, do të vazhdohet me ngritjen në detyrë.  

Në këtë logjikë, në pikën 3 dhe në pikën 4, fjalitë ku thuhet se “të tre procedurat 

zhvillohen njëkohësisht”, duhet të hiqen. Të tre procedurat mund të fillojnë njëkohësisht, 

por ato zhvillohen në mënyra të pavarura nga njëra-tjetra.  
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Në pikën 3 dhe në pikën 4, fjalitë “të tre procedurat zhvillohen njëkohësisht”, 

duhet të hiqen. 

 

Fatmira Luli: Vërejtja është e saktë. Zhvillimi presupozon vazhdimin e 

procedurës. Fillimi duhet të jetë njësoj. 

 

Naureda Llagami: Ndonjë diskutim tjetër? 

Brikena, vetëm këtë propozim ke? 

Brikena Ukperaj: Po! -unë vetëm këtë propozim kam. 

  

Naureda Llagami: Atëherë, duke qenë se edhe nga relatorja e projektudhëzimit 

pranohet, atëherë unë sugjeroj që të hidhet në votim projekti së bashku me propozimin e 

bërë nga Brikena, për pikën 3 dhe 4, nëse nga kolegët nuk ka ndonjë diskutim tjetër. 

Dakord? Kalojmë në votim? 

Maksim Qoku: Dakord.   

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord.  

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord.   

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro.  

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli miratoi projektudhëzimin “Për procesin e plotësimit të vendeve 

të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në 

detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të hapur”, sipas propozimit të bërë nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, me gjithë sugjerimin e bërë nga zonja Ukperaj. 

 

 

* * * 
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(Pika 3 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 11.03.2021) 

 

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

vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit Disiplinor gjatë vitit 2020”, përgatitur nga 

Komisioni Disiplinor. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:35 

dhe mbaroi në orën 13:10 . 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Brunilda Kadi. 

 

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. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Raportit vjetor mbi veprimtarinë e 

Komisionit Disiplinor gjatë vitit 2020”, përgatitur nga Komisioni Disiplinor. 

 

 

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

e projektvendimit “Për miratimin e Raportit vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit 

Disiplinor gjatë vitit 2020”. Për më shumë detaje, fjalën do i jepja zotit Medi Bici, 

Kryetar i Komisionit Disiplinor. 

 

Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Ashtu si Komisioni i Planifikimit Strategjik, Komisioni i Etikës, edhe Komisioni 

Disiplinor paraqet përpara Këshillit një raport të shkurtër për vitin 2020.  

Në parantezë vlen të rikujtohet se veprimtaria gjatë vitit 2019 e Komisionit 

Disiplinor nuk ka qenë në pritshmërinë që legjislacioni, në kuadër të reformës në drejtësi, 

i ka kushtuar procesit disiplinor të gjyqtarëve, në kuadër të rritjes së besimit të publikut 

në sistemin gjyqësor. Kjo ka ardhur si rezultat i vonesave në plotësimin e të gjithë 

arkitekturës së organeve të reja të drejtësisë si dhe vonesave në plotësimin e kuadrit ligjor 

në fuqi për sa i përket dispozitave që rregullojnë procedimin disiplinor.  
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Ndërsa, Këshilli i Lartë Gjyqësor është konstituar më datë 12.12.2018, Inspektori 

i Lartë i Drejtësisë gjatë vitit 2019 nuk ishte zgjedhur ende. Procesi i zgjedhjes së tij, ka 

përfunduar me Vendimin nr.2, datë 20.01.2020 të Kuvendit të RSH. Nga ana tjetër, 

veprimtaria e këtij Komisioni, gjatë vitit 2019, u kushtëzua dhe nga vonesa në plotësimin 

e kuadrit ligjor, në kushtet kur Gjykata Kushtetuese, me vendimin e saj nr.34, datë 

10.04.2017, shfuqizoi disa dispozita të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, që kishin lidhje të drejtpërdrejtë 

me procedimet disiplinore të gjyqtarëve, konkretisht nenet 101 – 104, të cilat 

sanksiononin llojet e shkeljeve disiplinore.  

Me plotësimin e vakumit ligjor të këtyre dispozitave, nëpërmjet Ligjit nr.48/2019, 

të miratuar më datë 18.07.2019, dhe zgjedhjes së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, me 

vendimin nr.2, datë 20.01.2020 të Kuvendit të RSH, për Komisionin Disiplinor u krijuan 

kushtet bazë për fillimin e ushtrimit të veprimtarisë së tij, në përputhje me kompetencat e 

parashikuara në mënyrë të posaçme në ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Gjatë vitit 2020, nga ana e Këshillit, u hasën problematika të tjera shtesë, siç ishte 

dhe pandemia globale e shkaktuar nga COVID-19 dhe pasojat e ardhura nga ndërprerja e 

ushtrimit të funksioneve ligjore të institucioneve të tjera, të cilat vendosën në provë jo 

vetëm veprimtarinë e këtij Komisioni, por dhe të gjithë sistemin gjyqësor në tërësi. 

Pavarësisht këtyre pengesave, veprimtaria e Komisionit Disiplinor gjatë vitit 2020, është 

karakterizuar nga përmbushja në kohë dhe me cilësi e të gjitha detyrimeve dhe 

përgjegjësive ligjore, në kompetencë të tij. 

Në ushtrimin e kompetencave të tij, kontributi i Komisioni Disiplinor, është i 

fokusuar në rritjen e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së gjyqtarëve gjatë ushtrimit të 

funksionit të tyre në përmbushje të misionit që Këshilli ka, në kuadër të qeverisjes, 

mbarëvajtjes dhe mirëadministrimit të sistemit gjyqësor.   

Kompetencat e këtij komisioni parashikohen në Ligjin nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, dhe Ligjin nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Funksioni i 

Komisionit Disiplinor, ndërvaret nga verifikimi i shkeljeve disiplinore dhe fillimi i 

procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve. Një përgjegjësi e tillë, Kushtetuta dhe Ligji 
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nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, ia ka 

ngarkuar Inspektorit të Lartë të Drejtësisë . 

Më tej, është ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili rregullon funksionet dhe përgjegjësitë e 

secilit organ kushtetues, duke përcaktuar se veprimtaria e verifikimit disiplinor të 

ankesave dhe fillimi i procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve është nën kompetencën e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ndërsa veprimtaria e shqyrtimit të procedimit disiplinor 

dhe marrja e masave konkrete disiplinore është nën kompetencën e Këshillit.  

Për shkak të natyrës së veçantë të procedurave individuale administrative 

disiplinore, të cilat ndryshojnë thelbësisht nga procedurat e tjera individuale në 

kompetencë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, hartimi i rregullave më të detajuara për 

zhvillimin dhe shqyrtimin e tyre u konsiderua prioritet nga ana e Këshillit për vitin 2020.  

Në këtë kuadër, në zbatim të neni 70, pika 2 e ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Komisionit Disiplinor ka hartuar dhe 

kaluar për miratim në mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Rregulloren “Për 

procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”.  

Me këtë rregullore është synuar standardizimi dhe vendosja e rregullave më të 

detajuara për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Komisionit Disiplinor dhe të 

mbledhjes plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në shqyrtimin e çështjeve që lidhen me 

procedura disiplinore të zhvilluara nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, ndaj gjyqtarëve të 

të gjithë niveleve. Objekt rregullimi është e gjithë veprimtaria administrative dhe 

procedurale, duke filluar nga momenti i paraqitjes dhe më pas shqyrtimit dhe 

administrimit të dokumentacionit që lidhet me procedurat disiplinore, duke përfshirë 

krijimin, trajtimin, qarkullimin, shfrytëzimin, ruajtjen dhe arkivimin e dokumentacionit 

që bëhet pjesë e dosjes së procedurës disiplinore, si dhe sigurimin e aksesit të subjekteve 

pjesëmarrëse në këtë dokumentacion.  

Rregullorja “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, përcakton 

qartë rregullat e sjelljes për të gjitha subjektet procedurale. Në një seksion të veçantë janë 

vendosur parashikime për mënyrën e shqyrtimit nga Këshilli të procedimeve disiplinore 

të paraqitura nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, duke synuar zhvillimin e kësaj procedure 

të veçantë, në përputhje me parimet e vendosura shprehimisht në ligj dhe në veçanti me 
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parimin e së drejtës për një proces të rregullt ligjor, duke përfshirë dhe marrjen e një 

vendimi brenda një afati të arsyeshëm.  

Projekt-rregullorja është shqyrtuar dhe miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me 

vendimin nr.316, datë 14.09.2020 dhe është botuar në Fletoren Zyrtare nr.166, datë 16 

shtator 2020.  

Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së Komisionit Disiplinor janë përfunduar në 

Këshill tre procedura disiplinore nga të cilat 1 procedurë më objekt pezullimin e një 

magjistrati nga detyra dhe dy procedime disiplinore, të filluara nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë. Kërkesa e parë e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor është depozituar pranë Këshillit, në datë 24.09.2020.  

Me vendimin nr.315, datë 14.09.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, në zbatim të 

parashikimeve të neneve 151, pika 1, shkronja “a” dhe 155 të Ligjit nr.96/2016 “Për 

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

vendosur pezullimi nga detyra e magjistrates M. M. Procedura administrative është 

iniciuar kryesisht nga Komisioni Disiplinor, bazuar në informacionin e njoftuar nga 

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Gjykata e 

Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Me vendimin nr.529, datë 27.10.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

vendosur pranimi i kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për shkarkimin nga 

detyra të magjistratit Sh. M., bazuar në nenin 140, pika 2, germa b) të Kushtetutës dhe në 

nenin 111 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili ishte i është dënuar me vendim gjyqësor të formës së 

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

funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, të parashikuar nga neni 319/ç i Kodit 

Penal.  

Me vendimin nr.633, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është 

vendosur pranimi i kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për shkarkimin nga 

detyra të magjistratit M. K, parashikuar në nenin 140, pika 2, germa a) të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe nenin 111 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në kushtet kur u provua se 
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magjistrati në vendimmarrjen e tij ka kryer shkelje shumë të rënda profesionale, duke 

diskretituar rëndë figurën dhe pozitën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 10.12.2020, është depozituar kërkesa e 

tretë e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistrates E. H. Me vendimin nr.636, datë16.12.2020 të Këshillit, është vendosur 

hedhja e shortit dhe caktimi i anëtarit të Komisionit Disiplinor dhe me vendimin nr.646, 

datë 23.12.2020, është vendosur data 08.01.2021, ora 11:00, si datë e zhvillimit të 

seancës së parë dëgjimore. 

Komisioni Disiplinor ka trajtuar në kohë të gjitha ankesat e ardhura në drejtim të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për shkelje të pretenduara nga ana e gjyqtarëve të caktuar, 

duke orientuar këto subjekte ankuese drejt ndjekjes së rrugës së duhur ligjore për 

zgjidhjen e tyre në kohë nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, si organi i vetëm kushtetues 

përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin me nismë të shkeljeve dhe fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve. 

Gjatë shqyrtimit të procedimeve disiplinore në Këshill, Komisioni Disiplinor ka 

hasur disa problematika, të cilat kanë diktuar ndërhyrje në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Konkretisht: 

Referuar neneve 133 dhe 138 të ligjit parashikohet se, Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë me përfundimin e hetimit, harton raportin e hetimit dhe fillon procedimin 

disiplinor ndaj magjistratit, duke paraqitur këtë raport së bashku me dosjen hetimore në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ndërsa, bazuar në nenin 135 të po këtij ligji, parashikohet se 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë dhe magjistrati në çdo kohë mund të dakordësojnë 

marrëveshjen e përbashkët të pranimit lidhur më shkeljen disiplinore që i atribuohet 

magjistratit.  

Në lidhje me këto dispozita neni 129, pika 3 e ligjit parashikon në mënyrë 

urdhëruese detyrimin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për njoftimin magjistratit, të 

vendimit të arkivimit të ankesës, vendimit për fillimin e hetimit, shtimin apo ndryshimin 

e objektit të tij, si dhe vendimit për mbylljen e hetimit, por nuk parashikon njoftimin e 

raportit të hetimit për fillimin e procedimit disiplinor dhe propozimin për caktimin e 

masës disiplinore. Prandaj në lidhje me këtë, Komisioni Disiplinor bën këtë rekomandim: 
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1. Në lidhje me këto problematika të dala në praktikë rekomandohet që në nenin 

129 pika 3 të ligjit, të parashikohet njoftimi i raportit të hetimit, nga Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, në përfundim të hetimit disiplinor. 

Mungesa e parashikimit të njoftimit magjistratit të raportit të hetimit ka sjellë si 

pasojë: Shtyrjen e seancës së parë dëgjimore nga ana e Këshillit në zbatimit ë parimit për 

një proces të rregullt ligjor dhe barazisë para ligjit; Ngritjen nga magjistratit të çështjes 

për zgjidhjen me marrëveshjen e përbashkët të pranimit, në kushtet kur për raportin e 

hetimit, i cili përmban dhe analizën përfundimtare të ligjit dhe faktit, ai njihet gjatë 

procedurës në Këshill. Prandaj, Komisioni bën rekomandimin nr. 2: 

2. Në nenin 135 të ligjit, duhet të përcaktohet qartë deri në cilin moment të 

procedurës të zhvilluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë apo nga Këshilli, palët kanë 

mundësi të dakordësojnë marrëveshjen e përbashkët të pranimit. Në këtë aspekt 

rekomandohet që magjistrati duhet të ketë një kohë të arsyeshme për dakordësimin e 

marrëveshjes nga momenti i njoftimit të raportit të hetimit, nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë. 

Nga data e fillimit të procedimit disiplinor nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, 

Këshilli duhet të caktojë brenda një muaji seancën dëgjimore, të njoftojë palët të paktën 

15 ditë para saj si dhe të shqyrtojë të gjithë faktorët që kanë rëndësi për çështjen (nenet 

138 dhe 141 të ligjit). Para se nga ana e Këshillit të vendoset për caktimin e seancës 

dëgjimore dhe njoftimin e palëve, një vendimmarrje e rëndësishme e tij është dhe mbyllja 

e procedimit disiplinor pa seancë dëgjimore, parashikuar sipas nenit 139 të ligjit. Në 

lidhje me këtë çështje, Komisioni Disiplinor bën rekomandimin nr. 3. 

3. Në lidhje me këto parashikime, duke mbajtur në konsideratë faktin se Këshilli 

dhe Komisioni Disiplinor organizohen dhe funksionojnë si organe kolegjiale, si dhe 

faktin se procedura të tilla mbartin një fazë përgatitore komplekse, për shkak të natyrës së 

tyre kuazi (‘quasi’) gjyqësore, rekomandohet që nga neni 138 pika 2, shkronja “a” e ligjit 

të parashikohet një afat më i gjatë se një muaj për caktimin e seancës dëgjimore.  

Kushtetuta në nenin 147/d të saj ka parashikuar: “1. Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

është përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin me nismë të shkeljeve dhe fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, anëtarëve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Prokurorit 
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të Përgjithshëm, sipas procedurës së përcaktuar me ligj... .” Në zbatim të parashikimeve 

kushtetuese, ligji nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, përcakton dhe rastet e mbarimit të statusit të magjistratit. Sipas 

nenit 64 parashikohet se: “1. Statusi i magjistratit mbaron në rastet kur: a) jep dorëheqjen; 

b) vërtetohen kushtet e pa zgjedhshmërisë dhe të papajtueshmërisë në ushtrimin e 

funksionit; c) mbush moshën 67 vjeç; ç) shkarkohet nga funksioni për përgjegjësi 

disiplinore, sipas parashikimeve të këtij ligji; d) vërtetohet fakti i pamundësisë për të 

ushtruar detyrën… .” 

Në këtë kontekst, sipas parashikimeve të neneve 134 dhe 139 të ligjit, Inspektori i 

Lartë i Drejtësisë mbyll hetimin, nëse magjistratit i mbaron statusi, bazuar në kriteret e 

parashikuara, në shkronjat “b” deri në “ç”, të pikës 1, të nenit 64, ndërsa Këshilli i Lartë 

Gjyqësor vendos mbylljen e procedimit disiplinor, pa zhvilluar seancë dëgjimore, në 

përputhje me parashikimet e nenit 134, pika 1, shkronjat “ç” dhe “d” të ligjit. Në rastin e 

paraqitjes së dorëheqjes së magjistratit, kjo dorëheqje nuk ndalon fillimin ose vazhdimin 

e procedimit disiplinor.  

Nga interpretimi sistematik i këtyre dispozitave, del qartë se paraqitja e 

dorëheqjes së magjistratit nuk përbën shkak për mbylljen e hetimit dhe fillimin e 

procedimit disiplinor në ngarkim të tij. Paqartësia në interpretim shfaqet në raport me 

nenin 65 të ligjit, në kushtet kur në këtë nen parashikohet detyrimi i Këshillit për të 

deklaruar me vendim mbarimin e statusit të magjistratit jo më vonë se dy javë nga 

paraqitja me shkrim e dorëheqjes, e cila konsiderohet si mbarim i statusit. Prandaj, 

Komisioni Disiplinor, në lidhje me nenin 65 të ligjit, bën këtë rekomandim: 

4. Në nenin 65 të ligjit duhet të parashikohet shprehimisht vendimmarrja e 

Këshillit në rastet kur nga magjistrati, ndaj të cilit ka filluar një procedurë hetimore, është 

paraqitur kërkesa për mbarimin e statusit me dorëheqje. 

Problematika e dytë shfaqet në rastin kur shkelja konstatohet brenda afatit të 

parashkrimit të parashikuar nga neni 117 i ligjit, por ndërkohë magjistratit i ka mbaruar 

statusi me dorëheqje dhe nga ana e Këshillit është deklaruar me vendim një fakt i tillë. 

Prandaj në lidhje me këtë, Komisioni Disiplinor bën këtë rekomandim: 

5. Në nenet 120 dhe 124 duhet të parashikohet qartë vendimmarrja e Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë për ankesat apo rastet e konstatimit të shkeljeve, të kryera nga 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.03.2021 (Pika 4) 

63 

magjistrati në kohën kur ai ka qenë në detyrë, por konstatimi i të cilave ka ndodhur në 

kohën kur atij me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, i është deklaruar mbarimi i 

statusit me dorëheqje. 

Në rastet kur një gjyqtar dhe një prokuror janë përfshirë në të njëjtën shkelje 

disiplinore, neni 140 i ligjit ka parashikuar bashkimin e procedimeve. Aktualisht, në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë ka filluar procedimin disiplinor për të njëjtat shkelje ndaj një gjyqtari dhe 

prokurori. Mungesa e rregullave të përbashkëta bën të pamundur bashkimin e këtyre 

procedimeve në një të vetëm, në rast të përballjes së Këshillit më një kërkesë të tillë në të 

ardhmen. Prandaj, Komisioni Disiplinor bën rekomandimin e fundit: 

6. Në përmbushje të detyrimeve të parashikuar nga neni 140 i ligjit duhet që 

Këshillat të bashkëpunojnë midis tyre në hartimin dhe miratimin sa më shpejt të 

rregullave të përbashkëta për bashkimin e procedimeve në funksion të qëndrimeve të 

unifikuara në zbatimin e faktit dhe ligjit ndaj të njëjtave shkelje. 

Për këtë raport ne kemi përgatitur edhe projektvendimin, i cili përmban vetëm 1 

pikë: 1. Miratimin e “Raporti vjetor mbi veprimtarinë e Komisionit Disiplinor gjatë vitit 

2020”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe 

botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit zonja Kryetare! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Bici! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim për raportin. 

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij. 

Maksim Qoku: 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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Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 1. Miratimin e “Raporti vjetor mbi 

veprimtarinë e Komisionit Disiplinor gjatë vitit 2020”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij 

vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 4 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 11.03.2021) 

 

Pika 5 shtesë e rendit të ditës me objekt: Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

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

mënyrë të përhershme, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:35 

dhe mbaroi në orën 13:10 . 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Brunilda Kadi. 

 

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. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

 

RENDI I DITËS: 

5 shtesë. Caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të 

tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 1 

  

Çështja e fundit që u shtua në rendin e ditës ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve 

për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës. Fjala i jepet zotit Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

 Zoti Toska relaton shkurtimisht relacionin sa i përket Gjykatës së Apelit Korçë, 

ka paraqitur nevojë në 2 çështje, në lëndë penale të karakterit “tepër urgjent”.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilën nuk ka njoftim nga gjykata për kthimin në detyrë pas përfundimit të 

lejes afatgjatë të akorduar nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe refuzimit të zgjatjes së 

lejes nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, konkretisht: Znj. Evjeni Sinojmeri. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilin është deklaruar mbarimi i statusit të magjistratit më datë 31.03.2021, 

konkretisht: Z. Gramoz Levanaj. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, që janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, të cilët janë thirrur në detyrë 

më datë 05.03.2021, referuar për këtë nenit 149/2 të Kodit Zgjedhor, konkretisht: Z. Asim 

Vokshi, Znj. Edlira Petri. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Tiranë që janë caktuar së fundi për gjykimin e çështjeve gjyqësore, në gjykata të tjera të 

apelit, konkretisht: Z. Artur Kalaja, Znj. Zegjine Sollaku. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Elona Toro. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Valdete Hoxha. 
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Më tej relatohet relacioni sa i përket Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka paraqitur nevojë në 1 çështje, në lëndë 

penale.  

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit 

dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të 

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

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

mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet gjyqtari që do të caktohet për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm. 

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

veçanta, të jetë 1. 

Gjyqtari për 1 çështje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhet, me short, ndërmjet 

atyre të cilët kanë të paktën dhjetë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të 

paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e 

rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të apelit 

me juridiksion të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë caktuar më 

herët, gjatë vitit 2020 e në vijim, për gjykimin e një apo më shumë çështjeve gjyqësore të 

veçanta në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

konkretisht: Z.Astrit Kalaja; Znj.Anita Mici; Z.Dritan Banushi; Z. Enton Dhimitri; 

Znj.Edlira Petri; Znj.Irena Brahimi; Znj.Miranda Andoni; Znj.Margarita Buhali; 

Z.Ridvan Hado; Z.Genti Shala; Znj.Vojsava Osmanaj; Z.Sokol Ngresi; Znj.Valbona 

Vata. (Në relacion janë edhe gjyqtarët që plotësojnë kriteret si më lart).  

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  
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Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Valdete Hoxha. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit. 

  

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


