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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 26.04.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Mbi shqyrtimin e kërkesës së znj. {...}, për 

përjashtimin e relatores dhe të anëtarëve të Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, për 

procedurat e ngritjes në detyrë në pozicionet për të cilat ajo ka kandiduar. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:22 

dhe mbaroi në orën 13:47. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

8. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

njëkohësisht anëtarë të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, z. Ilir Toska, znj. Marçela 

Shehu dhe z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Mbi shqyrtimin e kërkesës së znj. {...}, për përjashtimin e relatores dhe të anëtarëve të 

Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, për procedurat e ngritjes në detyrë në pozicionet 

për të cilat ajo ka kandiduar. 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Duke qenë që të gjithë anëtarët janë të pranishëm po fillojmë mbledhjen e radhës të 

datës 26 prill 2021. 

 Sot janë për t’u marrë në shqyrtim dy çështje. Çështja e parë ka të bëjë me 

shqyrtimin e kërkesës së znj. {...}, për përjashtimin e relatores znj. Marçela Shehu dhe dy 

anëtarëve të Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, nga procedurat e ngritjes në detyrë në 

pozicionet për të cilat ajo ka kandiduar në Gjykatën e Lartë. 

 Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit ““Për caktimin me 

short të relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.1/2021, të filluar në ngarkim të 

magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë”. 
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 Kalojmë tek çështja e parë. Më lejoni të sqaroj se duke qenë që objekti i kërkimit 

të kësaj çështjeje ka të bëjë me përjashtimin e tre anëtarëve të KLGJ, të tre anëtarët nuk 

janë të pranishëm në shqyrtimin e kësaj çështjeje.  

 Siç jeni bërë me dije nga dokumentacioni i administruar pranë Këshillit, zonja 

{...} i është drejtuar KLGJ-së me kërkesën e ardhur në rrugë elektronike më datë 

22.04.2021, në të cilën ajo kërkon konkretisht: Përjashtimin e relatores Marçela Shehu 

dhe dy anëtarët e Komisioni të Karrierës z. Alban Tore dhe z. Ilir Toska, nga shqyrtimi i 

kësaj procedure dhe i çdo vendimmarrjeje të ardhshme mbi kërkesat e saj, për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën e Lartë. Gjithashtu, një kërkesë tjetër që ka zonja {...}: Kërkon për t’u 

dëgjuar verbalisht nga KLGJ-ja në lidhje me kërkesën që ka parashtruar. 

 Përpara se të kalojmë tek shkaqet e kërkesës së parashtruar, duke qenë se kemi një 

kërkesë procedurale, lidhur me të drejtën për t’u dëgjuar, unë do doja nga ana e kolegëve 

të vlerësojmë lidhur me këtë lloj të drejte, nëse jemi dakord që ta pranojmë zonjën {...} 

për t’u dëgjuar mbi kërkesën e saj, duke marrë parasysh edhe që kuadri ligjor, rregullorja 

në zbatim të kësaj procedure, që ka të bëjë me verifikimet e kushteve dhe kritereve 

(Rregullorja nr. 75), fryma e kësaj rregulloreje është që i gjithë shqyrtimi, e gjithë 

procedura administrative është e bazuar mbi dokumentacionin. Nga ana tjetër, zonja {...}, 

të gjithë parashtrimet i ka vënë në dispozicion Këshillit, me të gjithë kërkesat. Kështu që, 

mbetet për të vlerësuar nga kolegët nëse e çmojnë që mund të ftojmë zonjën {...} për të 

parashtruar kërkesën e saj, gjë që e ka depozituar me shkrim pranë Këshillit. 

  

 Brikena Ukperaj: Lidhur me procedurën e shqyrtimit të kërkesës për përjashtim, 

referuar Ligjit për Qeverisjen, kur kërkohet përjashtimi i një anëtari të Këshillit, është 

Këshilli në mbledhje plenare i cili shqyrton dhe vendos lidhur me kërkesën.  

Nga ana tjetër, Ligji për Qeverisjen nuk përcakton procedurën se si shqyrtohet 

kërkesa për përjashtimin e një ose disa anëtarëve të Këshillit. Për këtë shkak, do i 

referohemi, në vlerësimin tim, Kodit të Procedurës Administrative, se si ai e ka të 

rregulluar rastin kur kërkohet përjashtimi i një nëpunësi apo i një anëtari të një organi 

kolegjial.  
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 Nga ana tjetër, ne nuk e kemi ende Rregulloren e mënyrës së funksionimit të 

Këshillit, ku ndoshta aty do duhej të rregullohej edhe natyra/ecuria procedurale e çështjes 

në rastet kur kërkohet përjashtimi i një anëtari apo disa anëtarëve të Këshillit.  

Duke qenë se është detyrë e Këshillit për përcaktimin e Rregullores së 

funksionimit, ky Këshill ka edhe një pushtet diskrecional në mënyrën e vetë rregullimit të 

funksionimit të tij, i cili shtrihet deri në një hapësirë të tillë, që nuk shkel sigurisht 

parimet e Kodit të Procedurave Administrative.  

Referuar dispozitave të Kodit të Procedurës Administrative, konkretisht nenit 31 - 

i cili aplikohet në rastin konkret për shkak se thirret në zbatim nga vetë Ligji i Qeverisjes, 

por edhe për shkakun se nuk kemi tashmë një Rregullore të Brendshme që të përcaktojmë 

proceduralisht mënyrën se si do të eci shqyrtimi i kërkesës për përjashtim - neni 31 

përcakton se kërkesa për përjashtim, pika 3, duhet të bëhet me shkrim, i drejtohet eprorit, 

dhe përmban të gjitha provat e mundshme në të cilat ajo mbështetet. 

Në Kodin e Procedurave Administrative nuk parashikohet parimi i dëgjimit 

personalisht të palës e cila kërkon përjashtimin e anëtarit të organit ose të nëpunësit 

përkatës nga procedura administrative.  

Në vlerësimin tim, paraqitja e kërkesës për përjashtim, në mënyrë të detajuar, 

bashkë me të gjitha provat ezauruese, ezauron/shteron në rastin konkret edhe detyrimin e 

dëgjimit personalisht të palës që kërkon përjashtimin përpara organit (siç jemi ne) të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Nga ana tjetër është vetë Kodi i Procedurave Administrative ku parashikon një 

nga rastet e përjashtimit nga parimi i dëgjimit, rastin kur pala jep shpjegime ezauruese 

lidhur me kërkesën për përjashtim dhe provat mbi të cilat ajo mbështetet.  

Në referim të këtyre dy dispozitave, unë vlerësoj që nuk është e nevojshme, qoftë 

edhe proceduralisht, paraqitja e palës që kërkon përjashtimin, që të dëgjohet para 

anëtarëve të Këshillit që shqyrtojnë përjashtimin, por parimin e dëgjimit ajo e realizon 

nëpërmjet paraqitjes së shpjegimeve shteruese dhe provave me të cilën paraqet kërkesën 

për përjashtim. Prandaj mendoj që, kërkesa e zonjës {...} për t’u paraqitur personalisht 

për t’u dëgjuar, duhet të rrëzohet.   
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 Naureda Llagami: Ndonjë mendim tjetër? 

  

 Fatmira Luli: Të administrohen shpjegimet dhe kundërshtimet që ajo ka për 

procedurën e përjashtimit. Kjo është e rëndësishme dhe këtë parashikon ligji si detyrim 

ligjor për këtë proces shqyrtimi. Seanca dëgjimore nuk është seancë që normohet nga ligji 

dhe na detyron ne ta zhvillojmë, aq më shumë që është e përcaktuar në ligj kur zhvillojmë 

seancë dëgjimore. Kështu që, ky është një rast që nuk është i parashikuar në ligj dhe për 

këtë arsye, mjafton që ne të administrojmë të tëra kundërshtimet dhe të verifikojmë nëse 

janë të bazuara në ligj apo jo. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, nëse nuk kemi ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e 

propozimit të ardhur nga zonja Ukperaj, lidhur me refuzimin e kërkesës së {...} për t’u 

dëgjuar, duke qenë se nga ana e Komisionit i është dhënë mundësia që të paraqesë të 

gjithë mendimet, komentet dhe shpjegimet e plota gjatë procedurës, gjë që e bën të 

panevojshme prezencën dhe dëgjimin e saj. Pra nuk kemi një cenim të një procesi të 

rregullt ligjor. 

 Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Fatmira Luli: (Nuk dëgjohet vota e zonjës Luli). 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, lidhur me kërkesën e palës për t’u dëgjuar, Këshilli vendosi që të refuzojë 

kërkesën. 
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Kalojmë në shqyrtimin e shkaqeve për përjashtimin e anëtarëve të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës. Besoj se shkaqet ju janë vënë në dijeni nga ana e stafit 

administrativ. Do ftoja kolegët nëse keni ndonjë sugjerim lidhur me shkaqet.  

Ju sjell në vëmendje që zonja {...} fillimisht, kur ka nisur procedurën, ka qenë me 

relator zotin Toro, i cili ka dhënë dorëheqjen, dorëheqje e cila është pranuar nga ana ime në 

cilësinë e Kryetares. Më pas nga ana e Këshillit është hedhur shorti, ku relator për 

verifikimin e zonjës {...} është zgjedhur zonja Marçela Shehu. Gjithashtu i është 

komunikuar ky vendim zonjës {...} dhe zonja {...} nuk ka shprehur asnjë kundërshtim 

lidhur me caktimin e relatores, e cila ka vijuar procesi i verifikimit deri më datë më datë 22 

prill, ku ajo ka parashtruar kërkesën për përjashtim të tre anëtarëve të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës. 

Unë do ftoja kolegët për të diskutuar lidhur me shkaqet e prezantuara dhe nëse 

qëndrojnë këto shkaqe apo jo. 

 

Fatmira Luli: Unë mendoj që kërkesa është e pabazuar në ligj. Neni 76 i Ligjit për 

Qeverisjen parashikon qartë se kërkesa për përjashtim bëhet vetëm në fazën paraprake të 

procesit kur ekziston një nga shkaqet e parashikuara në nenin 75 të këtij ligji dhe anëtari 

nuk heq dorë vetë nga shqyrtimi i çështjes. Gjykoj që në fazën paraprake të këtij procesi i 

është bërë e ditur e drejta e saj për të kërkuar përjashtimin e anëtarëve të Komisionit që 

do shqyrtonin kërkesën e saj për konkurrimin për në Gjykatën e Lartë dhe ajo nuk ka 

paraqitur asnjë kundërshtim nga ato që kërkon ligji, por përkundrazi është shprehur që 

është dakord me anëtarët e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës.   

Gjithashtu edhe kërkesa e saj nuk bazohet, bazohet në vendimmarrjen e Këshillit, 

bën interpretim vendimmarrjes dhe njoftimeve që ka bërë Këshilli dhe nuk bazohet në asnjë 

nga shkaqet që parashikon neni 75 i ligjit, i cili përcakton qartë rastet dhe s’ndodhet në 

asnjë nga rastet: Bashkëshorti i njërit prej anëtarëve janë debitorë me subjektin; kur 

mbrojtësi a përfaqësuesi i tij është gjini e afërt e bashkëshortit/ bashkëjetuesit; kur 

ekzistojnë mosmarrëveshje ndërmjet tij, bashkëshortit/ bashkëjetuesit; kur ai ose ndonjë 

nga të afërmit e tij ose të bashkëshortit/bashkëjetuesit të tij është dëmtuar nga veprimet 

ose aktet e subjektit (siç është kandidatja); d) kur një i afërm i tij ka bërë pranë 
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Inspektorit të Lartë të Drejtësisë ankesën, hetimi i së cilës ka çuar në fillimin e procedimit 

disiplinor. Nuk ndodhet në asnjë nga këto rrethana që parashikon kjo dispozitë, prandaj 

mendoj që edhe për shkak të kohës kur i ka paraqitur, mbasi asaj i janë komunikuar 

vendimmarrja e Komisionit të Karrierës edhe për thelbin e kërkesave, kërkesa është e 

pabazuar në ligj. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Ndonjë koleg tjetër? 

 

Brikena Ukperaj: Të them edhe unë diçka. 

Nga ana tjetër, përveç fakteve dhe shkaqeve ligjore të relatuara edhe nga zonja 

Luli, edhe në vlerësimin tim, kërkesa për përjashtim është e pabazuar në ligj. Shkaku 

kryesor, në fakt, që ngre gjyqtarja {...} në kërkesën e saj për përjashtim lidhet me 

mënyrën e inicimit të një procedure rishikimi të një akti administrativ me natyrë 

individuale nga ana e relatores dhe më tej miratimi nga Komisioni dhe përcjellja për 

shqyrtim nëse do të vijë në mbledhje plenare sepse është akoma në fazën e komunikimit 

të gjetjes që Komisioni i ka bërë zonjës {...}. Është një procedurë e ligjshme. Sigurisht në 

rastet kur do të iniciohet rishikimi i një akti të Këshillit, duhet një nga anëtarët e Këshillit 

që është relator apo një Komision t’ia sjellë mbledhjes plenare dhe kështu investohet dhe 

kryesisht nënkupton, jo vetëm mbledhje të 11 anëtarëve por edhe secili nga anëtarët 

mund t’ia propozojë mbledhjes dhe Komisioni përkatës. Kështu që, në vlerësimin tim, 

shkaqet e pretenduara në ankimin e saj lidhen me ushtrimin e ligjshëm të detyrës nga 

anëtarët e Këshillit; nuk konstatoj që të jemi në ndonjë rast ku të kenë shfaqur 

paanshmëri në shqyrtimin e rastit apo në komunikimin e gjetjes. Në vlerësimin tim nuk 

ekziston asnjë nga shkaqet e përmendura në Ligjin e Qeverisjes nga neni 72-75 për të 

vendosur pro kërkesës për përjashtim. Pra mendoj që ajo duhet të rrëzohet. 

 

Naureda Llagami: Ndonjë diskutim tjetër? 
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Kalojmë në votim propozimin e bërë nga koleget lidhur me refuzimin e kërkesës 

së zonjës {...} për përjashtimin e relatores Marçela Shehu dhe të dy anëtarëve të tjerë të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. Edhe për mua kërkesa është e pabazuar në ligj. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi refuzimin e kërkesës së {...} për përjashtimin e relatores 

Marçela Shehu në cilësinë e relatores, në çdo cilësi tjetër në procedurat për ngritjen në 

detyrë, të hapura me vendim nr. 85, nr. 86, nr. 87, datë 26.02.2020 të KLGJ-së, të iniciuara 

për shqyrtimin me vendim nr. 151, datë 06.05.2020, nr. 201, datë 11.06.2020 dhe nr. 243, 

datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Gjithashtu, refuzimin e kërkesës për përjashtimin e anëtarëve të Komisionit z. 

Alban Toro dhe z. Ilir Toska, për të njëjtat procedura. 

 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

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 26.04.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të 

relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.1/2021, të filluar në ngarkim të 

magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë”, i përgatitur nga 

Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:22 

dhe mbaroi në orën 13:47. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

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

Gjyqësor. 

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

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të relatorit për zhvillimin e 

procedimit disiplinor nr.1/2021, të filluar në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. 

Medi Bici). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e dytë të rendit të ditës. 

 Ftoj të tre anëtarët e tjerë të Këshillit të jenë në mbledhje plenare. 

  

 (Pasi përfshihen në mbledhje edhe tre anëtarët e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, fillon trajtimi i pikës së dytë të rendit të ditës.) 

 

 Lidhur me çështjen, fjalën ia jap kryetarit të Komisionit Disiplinor, zotit Bici. 

 

 Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 
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Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor (në vijim Këshilli), në datë 22.04.2021, me 

nr.{...} prot., është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit 

Tiranë.  

Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në nenin 194 të ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, dhe në nenin 

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

Shqipërisë", të ndryshuar, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 140, pika 2, 

shkronja ”a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe neni 102, pika 1, shkronjat “f” 

dhe “gj” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë", të ndryshuar.  

Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka 

paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistrates {...}, të masës disiplinore “Shkarkim 

nga detyra”, të parashikuar nga neni 140, pika 2, shkronja ”a” e Kushtetutës së Republikës 

së Shqipërisë, neni 105, pika 1, shkronja “dh” dhe neni 111, pika 1 e ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar.  

Në kushtet kur kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor, inicion një procedurë individuale administrative në Këshill, e cila ka lidhje me 

statusin profesional të gjyqtares {...}, në zbatim të nenit 63 të ligjit nr.115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, nga ana e Këshillit duhet të 

procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit. Relator do të caktohet nga tre 

anëtarët e Komisionit Disiplinor. 

Menjëherë pas caktimit me short të relatorit duhet të procedohet me caktimin e 

mbledhjes plenare të radhës, në të cilën Këshilli, mbi relacionin e relatorit, mund të 

vendosë mbylljen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë dëgjimore, sipas nenit 139 të 

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

ose caktimin e datës së seancës dëgjimore sipas nenit 138/2 të këtij ligji. 

Për këto shkaqe: 
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Bazuar në nenin 63 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, 

në nenin 138 dhe vijues të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, dhe në nenin 16 të Rregullores “Për procedurat 

disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit Disiplinor, 

vlerësoj që t’i kërkoj mbledhjes plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor: 

Caktimin me short të relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.01/2021, të 

filluar në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.  

Është përgatitur dhe projektvendimi i cili është strukturuar në dy pika: 

 1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, në cilësinë e relatorit. 

2. Ky vendim i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistrates {...}, 

brenda 5 ditëve nga marrja e tij. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. Faleminderit. 

 

Procedura e shortit 

Futen në vazon e qelqit emrat e tre anëtarëve të Komisionit Disiplinor: z. Medi 

Bici, z. Maksim Qoku dhe z. Dritan Hallunaj. 

Nga shorti rezulton i zgjedhur anëtari i Komisionit z. Medi Bici. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në votimin e projekt-aktit. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 
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Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, z. Medi 

Bici në cilësinë e relatorit për procedimin disiplinor nr.1/2021, në ngarkim të magjistrates 

{...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

2. Ky vendim i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistrates {...}, 

brenda 5 ditëve nga marrja e tij. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit.  

 

Me kaq mbyllet mbledhja e sotshme. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


