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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 04.08.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e seancës 

dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë”, përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Dritan Hallunaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Brikena Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë”, përgatitur 

nga Komisioni Disiplinor (relator z. Dritan Hallunaj). 

 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 4 gusht 

2021. Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përveç zonjës 

Ukperaj e cila është në pamundësi për t’u lidhur “online” sot me Këshillin.  

Pa humbur kohë po fillojmë me çështjet që kemi sot për diskutim në këtë 

mbledhje. 

Çështja e parë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin e seancës 

dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë”. 

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

dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

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

Rrethit Gjyqësor Elbasan”. 
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Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për shqyrtimin e 

kërkesës për daljen në pension të parakohshëm të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, 

z. {...}”. 

Çështja e fundit ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për mbarimin e 

statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. {...}”. 

Nëse nuk keni ndonjë çështje për diskutim, kalojmë me shqyrtimin e rendit të 

ditës për çështjen e parë. 

Dëshiroj që t’ia japë fjalën zotit Hallunaj. 

 

Dritan Hallunaj: Përshëndetje! 

Nga ana e Komisionit të Disiplinës është shqyrtuar në mbledhjen e datës 30 korrik 

relacioni dhe kemi propozuar që të kalojë në seancë projektvendimi “Për caktimin e 

seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për 

fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Vlorë”. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 28.07.2021, me shkresën me nr. {...} 

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

procedimit disiplinor ndaj magjistratit z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë.  

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 102, pika 2, 

shkronja “a” e këtij ligji.  

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

paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistratit, z.{...}, të masës disiplinore “Ulje e 

përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit”, të 

parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “c”, germa “i” dhe neni 108  i ligjit nr. 

96/2016.  
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Me vendimin nr.335 datë 29.07.2021 të Këshillit, është vendosur hedhja e shortit 

dhe caktimi i anëtarit të Komisionit Disiplinor, ku jam caktuan unë si relator i kësaj 

çështjeje.  

Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë me Vendimin nr. {...} prot. datë 

25.04.2017 ka vendosur fillimin e hetimit disiplinor ndaj gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, z.{...} për shkelje të përsëritur të dispozitave urdhëruese procedurale 

civile gjatë dhënies së vendime gjyqësore me objekt “Lëshim urdhri ekzekutimi”, si dhe 

për shkelje lidhur me solemnitetin gjatë zhvillimit të gjykimeve me objekt “Lëshim 

urdhri ekzekutimi” për të cilat është vendosur pushimi i gjykimit. 

Hetimi disiplinor ka filluar mbi bazën e ankesave të paraqitura pranë Inspektoratit 

të Këshillit të Lartë të Drejtësisë nga personi juridik Shoqëria “{...}” sh.a dhe Banka 

Kombëtare Tregtare (BKT). 

Personi juridik, Shoqëria “{...}” sh.a. dhe Banka Kombëtare Tregtare (BKT), 

kanë paraqitur pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë ankesat respektive të 

regjistruara me nr. {...} prot. datë 25.01.2017 dhe nr. {...} prot. datë 15.08.2017, ndaj 

veprimtarisë gjyqësore të magjistratit, z. {...}. Nëpërmjet ankesës së saj, ka pretenduar se 

gjyqtari në kundërshtim me parashikimet e nenit 510, shkronja “d”, të Kodit të 

Procedurës Civile, pa asnjë shkak të arsyeshëm dhe në mënyrë të përsëritur ka rrëzuar 

kërkesat e shoqërisë “{...}” sh.a. për lëshimin e urdhrave të ekzekutimit, me arsyetimin se 

akti i kredidhënies (kontrata e huas) duhet të jetë hartuar në formë noteriale. Nga ana e 

ankuesit, Shoqëria “{...}” sh.a., është pretenduar gjithashtu edhe fakti se gjyqtari z.{...} 

ka imponuar punonjësit e autorizuar të shoqërisë (përfaqësuesit e shoqërisë në gjykim) të 

pushojnë gjykimet, duke u larguar nga seanca e shqyrtimit të kërkesës, apo duke mos u 

paraqitur, kjo për shkakun e vetëm se këtyre punonjësve ju është bërë me dije 

paraprakisht se kërkesa do të rrëzohej nga gjykata. Në të njëjtën kohë, nga ana e ankuesit 

është pretenduar se disa nga vendimet gjyqësore të dhëna nga magjistrati janë ankimuar 

pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila në përfundim të shqyrtimit të çështjes ka vendosur 

të ndryshojë vendimet e marra nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, duke vendosur 

lëshimin e urdhrave të ekzekutimit, por pavarësisht kësaj, gjyqtari vazhdon të zbatojë pa 

të drejtë praktikën e tij. 
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Banka Kombëtare Tregtare (BKT), nëpërmjet ankesës, ka paraqitur pretendime 

ndaj veprimtarisë së gjyqtarit për shkelje të dispozitave urdhëruese procedurale, neni 510, 

shkronja “d”, të Kodit të Procedurës Civile, në vendimmarrjet, në të cilat ankuesi ka qenë 

palë në gjykim. 

Me Vendimin nr. {...} prot. datë 26.03.2018 të Inspektoratit të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë është vendosur bashkimi i procedimeve hetimore ndaj gjyqtarit z. {...}, me 

objekt mosrespektim formal të ligjit dhe urdhërimin e regjistrimit të hetimit disiplinor të 

bashkuar duke iu referuar vendimit të fillimit të hetimit disiplinor nr. {...} prot. datë 

25.04.2017, si dhe vlefshmërinë e çdo veprimi hetimor të kryer, vendimi, apo urdhër të 

nxjerrë, si dhe përfshirjen në dosjen e hetimit disiplinor. 

Në datën 28.04.2018 inspektorët përgjegjës kanë hartuar “Raportin mbi hetimin 

disiplinor të filluar me vendimin nr. {...} prot. datë 25.04.2017 dhe vendimin nr. {...} 

prot. datë 26.03.2018 për bashkimin e procedimeve hetimore, ndaj gjyqtarit {...}”, i cili 

është miratuar në kontrollin hierarkik të tij në KLD, me sugjerimin: “Përcjelljen e 

relacionit Ministrit të Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor dhe caktimin e masës 

disiplinore, ndaj gjyqtarit {...} i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për shkelje të 

përsëritur të dispozitave urdhëruese procedurale civile në 9 raste, të konstatuara në 

gjykimin e kërkesave për lëshim urdhër ekzekutimi me vendimet nr. {...} datë 

21.10.2016; nr. {...} datë 21.11.2016; nr. {...} datë 21.11.2016; nr. {...} datë 23.12.2016; 

nr. {...} datë 19.12.2016; nr. {...} datë 17.06.2014; nr. {...} datë 24.06.2014; nr. {...} datë 

03.10.2016 dhe nr. {...} datë 16.05.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë”, duke 

klasifikuar shkeljen disiplinore sipas ligjit nr.9877 datë 18.02.2008 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” neni 32, pika 2, shkronja “c”, ku 

parashikohet shprehimisht se: “Janë shkelje shumë të rënda aktet dhe sjelljet që 

diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit si më poshtë:... c) shkelja e 

pajustifikuar dhe e përsëritur e dispozitave urdhëruese procedurale, kur këto shkelje kanë 

passjellë ose mund të sillnin pasoja për të drejtat kushtetuese të palëve në gjykim apo për 

dhënien e drejtësisë.” 

 

Këshilli i Lartë i Drejtësisë me shkresën nr. {...} prot. datë 12.06.2018, i ka 

dërguar raportin e hetimit me aktet shoqëruese Ministrit të Drejtësisë, në lidhje me 
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veprimtarinë gjyqësore të gjyqtarit {...}, me referimin se ky gjyqtar ka shkelur në mënyrë 

të përsëritur dispozitat procedurale civile në gjykimin e kërkesave për lëshim urdhër 

ekzekutimi, shkelje të cilat përbëjnë shkak për fillimin e procedimit disiplinor, referuar 

nenit 140, pika 2, shkronja “a”, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Raporti 

përcillet për të vlerësuar mundësinë eventuale mbi fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë z.{...}, kompetencë kjo, e cila nuk është 

ushtruar nga ana e Ministrit të Drejtësisë. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me shkresën nr. {...} prot. datë 02.04.2021, regjistruar 

pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë me nr. {...} datë 06.04.2021, ka përcjellë 

për trajtim praktikën origjinale, lidhur me hetimin administrativ të zhvilluar nga ana e 

Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë ndaj magjistratit z.{...}. Me vendimin nr. 

{...} prot. datë 15.06.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë “Për vazhdimin e hetimit 

disiplinor”, është vendosur vazhdimi i hetimit disiplinor ndaj magjistratit {...} me detyrë 

gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë për shkeljen disiplinore të parashikuar 

nga nenin 140, pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe 

neni 102, pika 2 shkronja “a” të ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Sipas këtij vendimi, nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është konkluduar 

se nga organi kompetent janë hetuar pjesërisht (për shkak të kompetencave të kufizuara 

dhe të ndara ndërmjet organeve të ndryshme gjatë periudhës tranzitore) një sërë 

rrethanash të cilat kanë të bëjnë me veprimet apo mosveprimet e magjistratit z.{...} të 

cilat është konsideruar se përbëjnë shkelje disiplinore, por në Raportin e Hetimit 

Disiplinor nuk janë trajtuar një sërë elementesh juridikë dhe faktikë që justifikojnë ose jo 

fillimin e procedimit disiplinor, sipas parashikimeve të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të  ndryshuar. 

Veprimet hetimore të kryera nga Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, si 

dhe aktet e administruara prej tyre janë vlerësuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë në 

vendimin nr.73/3 prot. datë 15.06.2021 si të vlefshme, ndërsa në zbatim të këtij vendimi 

është administruar edhe dokumentacioni hetimor shtesë, duke kërkuar të dhëna pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, vendimet gjyqësore të dhëna nga magjistrati {...} me 

objekt: “Lëshim urdhri ekzekutimi për aktet e dhënies së kredive bankare”, për periudhën 
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01.03.2020 – 01 03.2021, si dhe në rast ankimimi, vendimet e Gjykatës së Apelit të 

njësuara.  

Hetimi disiplinor, i inicuar nga ana e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë, përfshin fillimisht 9 raste, në kohën e vendimit për vazhdimin e hetimit 

disiplinor dhe aktualisht janë brenda afatit 5–vjeçar të parashkrimit për hetimin disiplinor, 

të parashikuar nga neni 117 dhe neni 134, pika 1, shkronja “c” të ligjit nr.96/2016 “Për 

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

janë trajtuar në raport hetimi vetëm 6 vendimmarrjet e gjyqtarit të periudhës 03.10.2016 – 

23.12.2016. Nuk rezulton të ketë vendim për pezullim hetimi disiplinor, i cili sipas nenit 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar, të ketë ndërprerë afatin e parashkrimit të shkeljes disiplinore, 

afat i cili vazhdon.  

ILD parashtron se ligji nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili ka dalë në bazë dhe në zbatim të nenit 140 

dhe 147/d të Kushtetutës, ka përcaktuar se cilat veprimet/mosveprime të magjistratëve 

përbëjnë shkelje disiplinore, procedurën si dhe masat disiplinore të cilat mund të jepen 

ndaj magjistratëve për shkak të kryerjes së shkeljeve disiplinore nga ana e tyre. Nga ana 

tjetër, me dispozitat me karakter kalimtar të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë” i ndryshuar dhe ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, është synuar të rregullohet 

periudha kalimtare e krijuar për shkak krijimit të institucionit të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë si dhe përfundimi i ushtrimit të funksioneve nga ana e organeve të mëparshëm 

si Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Ministria e 

Drejtësisë apo Prokurori i Përgjithshëm. 

Konkretisht neni 160, pika 1, shkronja “c” e ligjit nr.96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ka parashikuar se 

ndër kompetencat e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në këtë periudhë kalimtare deri në 

krijimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, është vendosja e masave disiplinore me propozim 

të Ministrit të Drejtësisë, bazuar në procedurën dhe kriteret që parashikohen në pjesën V, 

Kreu I, të këtij ligji.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 04.08.2021 (Pika 1) 
 

 

8 

Ndërsa neni 160, pika 5 e ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar , parashikon shprehimisht se: “Deri 

në krijimin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Prokurori i 

Përgjithshëm heton shkeljet disiplinore nëpërmjet inspektorëve të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë dhe të Prokurorit të Përgjithshëm, bazuar në procedurën dhe kriteret e pjesës 

V, Kreut I dhe dispozitës kalimtare të këtij ligji”. Për të lehtësuar ketë periudhë kalimtare, 

neni 174/6 e ligjit nr. 96/2016 parashikon shprehimisht se: “Çdo akt nënligjor i miratuar 

përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji zbatohet për sa nuk bie në kundërshtim me këtë ligj”. 

Sipas parashikimeve të nenit 172 “Dispozita kalimtare për procedimet 

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

e Shqipërisë”, i ndryshuar thuhet: “Hetimet disiplinore të papërfunduara në datën e hyrjes 

në fuqi të këtij ligji nga Ministria e Drejtësisë, Inspektorati i Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë dhe inspektorët në Zyrën e Prokurorisë së Përgjithshme përfundohen brenda 3 

muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, sipas dispozitave në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij 

ligji. ... Procedimet disiplinore të papërfunduara në Këshillin e Lartë të Drejtësisë ose në 

Prokurorinë së Përgjithshme në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji kryhen brenda 

afatit 6-mujor pas hyrjes në fuqi e këtij ligji. Organet përgjegjëse, sipas nenit 160, të këtij 

ligji, zbatojnë rregullat procedurale të parashikuara në këtë ligj. ... Për shkeljet disiplinore 

të parashikuara sipas këtij ligji, që kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të tij, dhe që 

parashikoheshin si të tilla në kohën e kryerjes së tyre, do të zbatohen dispozitat e këtij 

ligji, me përjashtim të parashikimeve të pikave 1 dhe 2 të këtij neni.. Organet kompetente 

për procedimin disiplinor zbatojnë parimin e zbatimit të ligjit më të favorshëm për 

magjistratin që ka kryer shkeljen disiplinore. 

Ndërsa në nenin 283, pika 9 dhe 11 e ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të Drejtësisë”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Zyra e Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë do të konsiderohet e krijuar ditën e parë të muajit që vjen pas 

emërimit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë nga Kuvendi. Nëse kjo ditë është më pak se 

një javë pas emërimit, dita e parë e muajit pasardhës do të konsiderohet dita e krijimit të 

Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. ... Në ditën e krijimit të Zyrës së Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë pushon së zhvilluari veprimtaria e inspektimit pranë Këshillit të Lartë 

të Drejtësisë, Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorisë së Përgjithshme, si dhe përfundon 
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mandati i Kryeinspektorit. ... Në ditën e krijimit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, të gjitha dosjet disiplinore në proces hetimi nga Ministria e Drejtësisë, Këshilli 

i Lartë të Drejtësisë dhe Prokuroria e Përgjithshme kalojnë nga Kryeinspektori, drejtoritë 

përgjegjëse pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorisë së Përgjithshme në 

përgjegjësinë e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Çdo ankesë, në kuptim të këtij ligji, për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve i drejtohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë”. 

Në analizë të këtyre dispozitave pretendohet se fryma që përshkon dispozitat me 

karakter kalimtar është vazhdimësia institucionale dhe e ushtrimit të funksioneve nga 

organet e mëparshme të Institucioni i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Parimi i 

vazhdimësisë ligjor dhe institucional, është thelbi mbi të cilin çdo organ kushtetues ose i 

krijuar me ligj ushtron pushtetin, në rastet kur legjislacioni i ri ndryshon funksionin dhe 

kompetencat e organit ekzistues. 

Lidhur me objektin e hetimit disiplinor për shkelje të solemnitetit të gjykimit, nga 

Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë është vlerësuar se nuk provohet dhe rasti 

është arkivuar.  

Nga hetimi i kryer nga ana e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë është 

konstatuar se në 9 (nëntë) raste në të cilat gjyqtari {...} ka disponuar me pushim gjykimi, 

ka rezultuar se shkaku ka qenë mosparaqitja e palëve kërkuese “{...}” sh.a., megjithëse ka 

pasur dijeni. Vendimet gjyqësore (9 vendime) kanë marrë formë të prerë pa u ankimuar. 

Lidhur me këto vendime nuk është provuar shkelja e solemnitetit dhe të rregullave të 

etikës gjyqësore të gjyqtarit {...} me përfaqësuesit e palës kërkuese.  

Lidhur me objektin e hetimit disiplinor për shkelje të përsëritura të dispozitave 

urdhëruese procedurale civile gjatë dhënies së vendime gjyqësore me objekt “Lëshim 

urdhri ekzekutimi” janë gjetur të bazuara pretendimet e ankuesve. Nga ana e Inspektoratit 

të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, është çmuar se 7 (shtatë) raste gjyqtari {...} ka rrëzuar 

kërkesat e Shoqërisë “{...}” sh.a., për lëshimin e urdhrave të ekzekutimit, me arsyetimin 

se kontratat e huas nuk përbëjnë titull ekzekutiv, pasi nuk është hartuar në formën e aktit 

notarial. 

Nga këto 7 (shtatë) vendime, gjithsej 4 (katër) prej tyre kanë marrë formë të prerë, 

pasi nuk janë ankimuar. 
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Ndërsa 3 (tre) vendime të tjerë, të cilat janë ankimuar nga ana e palës kërkuese, 

janë ndryshuar nga ana e Gjykatës së Apelit Vlorë, duke u vendosur pranimi i kërkesës 

dhe lëshimi i urdhrit të ekzekutimit. 

Në të njëjtën kohë, nga aktet e administruara nga Inspektorati i Këshillit të Lartë 

të Drejtësisë, rreth pretendimeve të ankuesit Banka Kombëtare Tregtare (BKT) rezulton 

se gjyqtari {...} në 2 (dy) raste ka rrëzuar kërkesën e ankuesit Banka Kombëtare Tregtare 

(BKT) për lëshimin e urdhrave të ekzekutimit për kontratat e shërbimeve bankare ndërsa 

në një rast tjetër ka vendosur pranimin e kësaj kërkese. ... Gjykata e Apelit Vlorë mbi 

ankimin e palës kërkuese në të dy këto raste i ka ndryshuar duke lëshuar urdhrin e 

ekzekutimit. 

Në analizë të përmbajtjes së vendimit nr.2 datë 15.02.2017, të Gjykatës së Apelit 

Vlorë me anë të të cilit është pranuar kërkesa për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për 

kontratën e huas së kërkuar nga pala kërkuese shoqëria “{...}.” sh.a., rezulton kjo gjykatë 

ka arsyetuar ndër të tjera se: “…Gjykata e Apelit Vlorë vlerëson se, vendimi i gjykatës së 

shkallës së parë është marrë në interpretim të gabuar të ligjit procedural e material edhe 

pse kërkesa për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit është shoqëruar me të gjitha dokumentet 

e nevojshme të kërkuara nga neni 511 i Kodit të Procedurës Civile. Në zbatim të nenit 16 

të Kodit të Procedurës Civile, renditjes së dispozitave të përgjithshme të pjesës së katërt 

të Kodit të Procedurës Civile për ekzekutimin e detyrueshëm, Gjykata e Apelit duke u 

bazuar tek baza ligjore e përcaktuar nga kërkuesi, analizoi së pari faktin e qenies apo jo të 

një titulli ekzekutiv. Sipas nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile të ndryshuar: “Janë 

tituj ekzekutiv: ...d) aktet noteriale që përmbajnë një detyrim në të holla, si dhe aktet për 

dhënien e kredive bankare, ose aktet për dhënien e kredive nga institucione financiare 

jobankare”. Subjekti “{...}”, sh.a. përfaqëson një institucion financiar jobankar të 

licencuar në datë 06.06.2007 nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari në të 

gjitha format e kredidhënies. Gjatë ushtrimit të kësaj veprimtarie, kjo shoqëri tregtare ka 

të drejtë të lidhë edhe kontrata për dhënie kredie (huaje). Nga ana tjetër kontrata e huas 

për të cilën kërkohet të lëshohet urdhri i ekzekutimit përbën një detyrim, për të cilin duhet 

lëshuar urdhri i ekzekutimit. Për sa më sipër, Gjykata e Apelit, ndryshe nga sa ka 

arsyetuar Gjykata e Shkallës së Parë vlerëson se, kontrata e huas e datës 13.11.2013, e 

lidhur midis shoqërisë “{...}.” sh.a. dhe huamarrësve me inicialet përkatëse, përbën titull 
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ekzekutiv dhe Shoqëria “{...}”, në cilësinë e palës kreditore legjitimohet për të kërkuar 

lëshimin e urdhrit për ekzekutimin e këtij titulli. 

Me vendimin nr. {...} datë 20.12.2016 Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur 

ndryshimin e vendimit nr. {...} datë 03.10.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë që 

i përket kërkuesit Banka Kombëtare Tregtare (B.K.T). Në analizë të përmbajtjes së këtij 

vendimi, Gjykata e Apelit Vlorë ka pranuar kërkesën për lëshimin e urdhrit të 

ekzekutimit për kontratën e huas së kërkuar nga pala kërkuese Banka Kombëtare Tregtare 

(BKT), duke arsyetuar ndër të tjera se: “Gjykata e Apelit Vlorë vlerëson se, vendimi i 

gjykatës së shkallës së parë është marrë në interpretim të gabuar të dispozitave 

procedurale dhe si i tillë duhet ndryshuar. Ndryshe nga sa arsyeton gjykata e faktit për të 

kërkuar lëshimin e urdhrit të ekzekutimit të një titulli duhet domosdoshmërisht që pala 

kërkuese të gëzojë legjitimitet material ose real, pra të jetë mbartës i një interesi 

substancial. Konkretisht në kërkesat për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, subjekti për të 

vënë në lëvizje gjykatën kompetente, duhet të gëzojë cilësinë e kreditorit, pra të jetë 

subjekt për të cilin titulli prodhon të drejta kredie, të cilat i kundërdrejtohen drejtpërdrejtë 

detyrimeve të shprehura qartë dhe të mirëpërcaktuara për debitorin, në vetë titullin 

ekzekutiv. Si kriter që përcakton kjo dispozitë, me qëllim që detyrimi të përbëjë titull 

ekzekutiv dhe për të të lëshohet urdhri i ekzekutimit, janë aktet noteriale që përmbajnë 

detyrim në të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare. Gjykata e shkallës së parë 

ka rrëzuar kërkesën me arsyetimin se: “Kontrata e kredisë bankare e mësipërme nuk 

rezulton të jetë redaktuar tek noteri dhe si e tillë nuk përbën titull ekzekutiv”. Ky arsyetim 

i gjykatës është i pabazuar në ligj. Neni 510 i Kodit të Procedurës Civile nuk kërkon që 

kontrata e kredisë bankare të redaktohet para noterit. Në rastin konkret, ashtu sikurse 

pretendon dhe pala kërkuese në ankim, kontrata e ‘overdraft-it’ është një akt për dhënien 

e një kredie bankare dhe për këto në bazë të nenit 511/1 të Kodit të Procedurës Civile 

lëshohet urdhri i ekzekutimit. Për sa më sipër, Gjykata e Apelit Vlorë çmon se, 

pretendimet e palës kërkuese BKT Tiranë të bazuara, prandaj vendimi i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë duhet të ndryshohet, duke u lëshuar urdhri i ekzekutimit për 

kontratën me numër dhe datë përkatëse”.  

Nga analiza e këtyre vendimeve ILD pretendon se, kërkesat e shoqërisë “{...}” 

sh.a. dhe Banka Kombëtare Tregtare (BKT) për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për 
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kontratën e kredisë nga banka dhe institucionet financiare jobankare, kontrata të cilat nuk 

rezulton të jenë lidhur tek noteri, bazohen dhe gjejnë mbështetje në nenin 510, shkronja 

“d” dhe neni 511 të Kodit të Procedurës Civile, i cili ka pësuar ndryshime që nga 

miratimi i Kodit të Procedurës Civile, me ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996 e deri më sot. 

Kodi i Procedurës Civile përcakton një sërë rregullash dhe parashikimesh 

procedurale e materiale në fusha të caktuara të së drejtës civile. Në Pjesën e IV të tij, të 

titulluar “Ekzekutimi i detyrueshëm” parashikohet mënyra dhe procedurat se si mund të 

kryhet ekzekutimi i detyrueshëm, i cili gjithmonë mund të bëhet vetëm në bazë të një 

titulli ekzekutiv. Neni 510 i Kodit të Procedurës Civile, me ndryshimet që ka pësuar 

shkronja “d” e tij me ligjin nr. 9953, datë 14.07.2008 përcakton në mënyrë të shprehur se 

cilët konsiderohen në kuptim të këtij Kodi tituj ekzekutiv. Në shkronjën “d” të nenit 510 

të K.Pr.Civile është përcaktuar në mënyrë eksplicite se: “Janë tituj ekzekutivë: ... d) aktet 

noteriale që përmbajnë detyrim në të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare, 

ose aktet për dhënien e kredive nga institucionet financiare jobankare”. 

Sipas ILD, neni 510, shkronja “d” i Kodit të Procedurës Civile bën një diferencim 

lidhur me anën formale të akteve të cilësuara si tituj ekzekutiv, ku forma si akt noterial 

kërkohet për detyrimet në të holla në përgjithësi, ndërsa për aktet e dhënies së kredive 

bankare, ose institucioneve të tjera financiare jobankare nuk kërkohet që këto akte të kenë 

formë noteriale, gjë e cila del qartë nga vetë përmbajtja e kësaj dispozite.  

Ndryshe nga sa ka arsyetuar, magjistrati subjekt hetimi disiplinor në 6 vendime 

gjyqësore të dhëna prej tij, objekt hetimi nga ana e ILD-së, në rastet kur nga ana e tij 

është refuzuar lëshimi i urdhrit të ekzekutimit për kontratat e kredive bankare në rastin e 

Bankës Kombëtare Tregtare (BKT), apo të akteve për dhënie kredie nga institucione 

financiare jobankare në rastin e Shoqërisë “{...}.” sh.a., me argumentin se këto akte nuk 

ishin përpiluar përpara noterit, vlerësohet se në rastin e akteve të dhënies së kredive 

bankare, ose institucioneve të tjera financiare jobankare, ligjvënësi nuk ka pasur si qëllim 

të tij që këto tituj ekzekutiv t’i formalizonte nëpërmjet një akti notarial, pasi nëse do 

kishte qenë ky qëllimi i ligjvënësit një gjë e tillë do ishte parashikuar shprehimisht në 

Kodin e Procedurës Civile.  

Lidhur me lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, në rastet e kredive bankare, Gjykata 

Kushtetuese me vendimin nr. 39, datë 16.10.2007 ka arsyetuar se: “... Sanksionimi me 
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ligj si titull ekzekutiv i akteve për dhënien e kredive bankare krijon masa lehtësuese 

ligjore për rikuperimin sa më të shpejtë dhe efikas të kredive bankare, si dhe përbën një 

garanci për sistemin bankar që e vendos atë në një raport më të favorshëm kundrejt 

huadhënësve të tjerë. Në këtë rast, legjislatori e ka bërë evidente ekzistencën e një dallimi 

për subjektet bankare, duke e spostuar barrën e të provuarit nga huadhënësi tek 

huamarrësi. Parashikimi në ligj i lëshimit të urdhrit ekzekutiv, sipas kërkesës së subjektit 

bankar, me qëllim shlyerjen e shpejtë të kredisë pas skadimit të afateve kontraktore, ka 

pasur për qëllim të sigurojë ekuilibrin e nevojshëm ndërmjet interesit publik nga njëra 

anë, që synon qëndrueshmërinë e sistemit bankar dhe garantimin e kursimeve të 

depozituesve, si dhe respektimit të së drejtave të individit për një mbrojtje të plotë ligjore, 

nga ana tjetër…”. 

Shkelja e përsëritur e dispozitave urdhëruese procedurale parashikoheshin në 

nenin 32, pika 2, shkronja “c” të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, për vendimet e dhëna nga magjistrati 

subjekt hetimi disiplinor përpara hyrjes në fuqi të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe për 

vendimin nr. {...}, datë 23.12.2016, të Gjykatës së Rrethit Vlorë nga neni 140, pika 2, 

shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë si ligj i zbatueshëm për vendimet 

gjyqësore të dhëna pas datës 22.11.2016, kohë kur ka hyrë hyri në fuqi ligji nr. 96/2016 

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

Në të njëjtën kohë, në nenin 102, pika 2, shkronja “a” të ligjit nr. 96/2016 “Për 

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

parashikohet shprehimisht se: “Sipas parashikimeve të shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 

101, të këtij ligji, shkeljet disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit si magjistrat janë, në 

veçanti, por pa u kufizuar në to, veprimet, mosveprimet ose sjellja e magjistratit, si më 

poshtë: a) mosrespektimi i rëndë ose i përsëritur i legjislacionit procedural dhe material 

ose zbatimi i gabuar i legjislacionit procedural dhe material, kur konstatohet nga një 

gjykatë më e lartë;”- shkelje e cila pretendohet të jetë kryer, në rastin konkret, nga 

magjistrati z.{...}, subjekt hetimi disiplinor. 

Nga kontrolli gjyqësor nga gjykata më e lartë që i është bërë vendimmarrjeve të 

magjistratit z. {...} rezulton se shkelja e dispozitës urdhëruese procedurale dhe 
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interpretimi i gabuar i legjislacionit procedural civil, shkronjës “d” të nenit 510 të 

K.Pr.Civile, i cili parashikon  shprehimisht se: “Janë tituj ekzekutivë: ... d) aktet noteriale 

që përmbajnë detyrim në të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare, ose aktet 

për dhënien e kredive nga institucionet financiare jobankare” dhe nenit 511 të 

K.Pr.Civile, i cili parashikon shprehimisht se: “Urdhri i ekzekutimit vihet në ekzekutim 

me kërkesën e kreditorit. Për këtë qëllim lëshohet urdhri i ekzekutimit, brenda 5 ditëve 

nga data e paraqitja e kërkesës së kreditorit, i cili jepet: ... ç) për rastet e parashikuara nga 

shkronjat “d”, dh”, “e”, nga gjykata e vendit ku është caktuar të bëhet ekzekutimi”, është 

konstatuar pikërisht nga gjykata më e lartë. 

Me vendimin nr. {...} datë 15.02.2017 Gjykata e Apelit Vlorë ka ndryshuar 

vendimin nr. {...} datë 19.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, që i përket 

kërkuesit Shoqëria “{...}”sh.a. Ndërsa, me vendimin nr. {...} datë 20.12.2016 Gjykata e 

Apelit Vlorë ka vendosur ndryshimin e vendimit nr. {...} datë 03.10.2016, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë që i përket kërkuesit Banka Kombëtare Tregtare (BKT). 

Në të 2 rastet e sipërcituara, gjykata më e lartë ka vlerësuar interpretim të gabuar 

të legjislacionit procedural civil për lëshimin e urdhrave të ekzekutimit për natyrën e 

akteve për dhënien e kredive bankare, ose aktet për dhënien e kredive nga institucionet 

financiare jobankare. 

Pavarësisht faktit se vetëm në 2 raste është konstatuar cenimi i vendimeve 

gjyqësore nga gjykata më e lartë për shkelje procedurale që parashikohen njëkohësisht 

dhe shkelje disiplinore, rezulton se edhe në 4 (katër) raste e tjera, të cilat nuk janë 

ankimuar, ILD pretendon se gjyqtari ka mbajtur të njëjtin qëndrim duke rrëzuar kërkesën 

për lëshimin e tyre, në kundërshtim me ligjin. Në të gjitha ato raste në të cilat gjyqtari ka 

disponuar në këtë mënyrë dhe që janë ankimuar në gjykatën më të lartë, të gjitha 

vendimet janë cenuar, pavarësisht se këto provojnë fakte që janë jashtë periudhës 5–

vjeçare të parashkrimit të shkeljes disiplinore.  

Gjithashtu rezulton se 2 vendimet e sipërcituara të Gjykatës së Apelit Vlorë, sipas 

ILD, janë dhënë nga dy trupa të ndryshëm gjykues, me përbërje të ndryshme të anëtarëve 

të tyre, tregues ky se interpretimi i ligjit procedural civil është i njëjtë nga ana e kësaj 

gjykate dhe e ndryshme dhe e gabuar nga ana e gjyqtarit {...}. Në gjykimet e natyrës së 

lëshimit të urdhrit të ekzekutimit, shihet vetëm nëse plotësohen kushtet e parashikuara në 
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ligj për t`u konsideruar një akt si titull ekzekutiv dhe nëse rezulton i tillë, duhet lëshuar 

urdhri për ekzekutimin e titullit ekzekutiv.  

Bazuar në nenin 31 të Rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor”, në cilësinë e Relatorit të çështjes, u kryen verifikime mbi ekzistencën e 

rasteve të parashikuara nga neni 139 të Ligjit “Për Statusin”, të cilat çojnë Këshillin drejt 

vendimmarrjes për mbylljen e procedimit disiplinor, pa zhvilluar seancë dëgjimore. Këto 

raste janë të parashikuara në mënyrë shteruese në ligj, si vijon:  

Nëse shkelja disiplinore është parashkruar në kohën kur ka filluar hetimi, sipas 

nenit 117 të Ligjit “Për Statusin”. Sipas këtij neni shkeljet disiplinore parashkruhen 

brenda pesë vjetëve. Në çdo rast afati i parashkrimit fillon nga momenti kur shkelja e 

pretenduar është kryer.  

Në lidhje me afatin e parashkrimit, ILD parashtron se pavarësisht faktit se hetimi 

disiplinor i inicuar nga ana e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë përfshin 

fillimisht 9 raste, në kohën e vendimit për vazhdimin e hetimit disiplinor dhe aktualisht 

janë brenda afatit 5 – vjeçar të parashkrimit për hetimin disiplinor të parashikuar nga neni 

117 dhe neni 134, pika 1, shkronja “c” të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe do të trajtohen në këtë 

raport hetimi vetëm 6 vendimmarrjet e mëposhtme:  

Vendimi nr. {...} datë 19.12.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ndryshuar 

me Vendimin nr. {...} datë 15.02.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë;  

Vendimi nr.983 datë 03.10.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ndryshuar 

me  Vendimin nr.208 datë 20.12.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë;  

Vendimi nr. {...} datë 21.10.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë;  

Vendimi nr. {...} datë 21.11.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë;  

Vendimi nr. {...} datë 21.11.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë;  

Vendimi nr. {...} datë 23.12.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

Gjithashtu, nuk rezulton të ketë vendim për pezullim hetimi disiplinor, i cili sipas 

ligjit për Statusin, të ketë ndërprerë afatin e parashkrimit të shkeljes disiplinore afat i cili 

vazhdon.  
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Sa më lart parashtruar, arrihet në përfundimin se afati i parashkrimit për shkeljet 

disiplinore të pretenduara nga ILD, është 5 vjet dhe vazhdimi i hetimit disiplinor, është 

vendosur brenda këtij afati parashkrimi. 

Nëse çështja ka qenë objekt i një procedimi disiplinor që është zgjidhur me 

vendim të formës së prerë – Nga verifikimet e kryera dhe të dhënat e dosjes hetimore, 

nuk rezulton se shkeljet e pretenduara, të ketë qenë objekt i ndonjë procedimi disiplinor, 

të zgjidhur me vendim të formës së prerë. 

Nëse ka arsye të tjera për të mbyllur procedimin, në përputhje me parashikimet e 

nenit 134, pika 1, germat “ç” dhe “d” të Ligjit “Për Statusin” - Sipas këtij neni 

parashikohet se Inspektori i Lartë i Drejtësisë mbyll hetimin disiplinor, nëse provohet se 

rezultatet e hetimit të çojnë drejt përfundimit se: magjistratit i mbaron statusi, bazuar në 

kriteret e parashikuara, në shkronjat “b” deri në “ç”, të pikës 1, të nenit 64, të Ligjit për 

Statusin ose nuk ushtron funksionin e tij në mënyrë të përhershme, sipas parashikimeve të 

nenit 67 të Ligjit për Statusin ose magjistrati ka vdekur. 

Sa referuar, konstatohet se nga verifikimet e kryera dhe nga të dhënat e dosjes 

hetimore, nuk rezultoi e provuar ekzistenca e një prej këtyre shkaqeve ligjore.  

Nëse raporti i hetimit është depozituar pa u arsyetuar - Në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor është depozituar raporti i hetimit i përgatitur nga Inspektorët znj. {...} dhe 

znj.{...}, dhe miratuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, sipas parashikimeve të nenit 

133, pika 3 e Ligjit për Statusin.   

Referuar këtij parashikimi ligjor, arrihet në përfundimin se raporti i hetimit është 

depozituar i arsyetuar në të gjithë elementët formalë të kërkuar nga kjo dispozitë ligjore. 

Në kushtet kur nuk ndodhemi në një nga rastet e parashikuara në ligj për mbylljen 

e procedimit disiplinor, Këshilli duhet të vendosë kalimin e çështjes për shqyrtim të 

mëtejshëm në seancë dëgjimore dhe të caktojë datën për seancën e parë dëgjimore, e cila 

duhet të jetë brenda 1 muaji nga dita e marrjes së dosjes nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë, pra datë 28.07.2021. Në caktimin e datës së seancës dëgjimore Këshilli duhet 

të mbajë në konsideratë edhe afatin 15–ditor të njoftimit të palëve për datën e seancës 

dëgjimore, sipas parashikimeve të nenit 138 të Ligjit 96/2016  “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar.  
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Duke qenë se dosja e paraqitur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë është 

protokolluar pranë Këshillit në datën 28.07.2021, para fillimit të periudhës së lejes 

vjetore, është e nevojshme zgjatja e afatit të seancës dëgjimore deri në dy muaj sipas 

parashikimeve të nenit 138, pika 3 të Ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar.  

Në mbledhjen e datës 30.07.2021 Komisioni Disiplinor pasi dëgjoi relatorin e 

çështjes z. Dritan Hallunaj, si dhe u njoh me relacionin dhe projektvendimin e hartuar nga 

ana e tij, vendosi kalimin e projektvendimit “Për caktimin e seancës dëgjimore për 

shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Vlorë”. 

Për këtë arsye kemi përgatitur edhe vendimin nëse mund ta lexoj. 

 

Naureda Llagami: Jo, nuk ka nevojë. 

Lidhur me zgjatjen e afatit të caktimit të seancës dëgjimore, keni ndonjë ide për 

caktimin e datës dhe orës? Mund të bëj një propozim, duke marrë parasysh që kemi lënë 

seancën për znj.{...} me datë 16 shtator, mendoni që t’i lëmë...? 

 

Dritan Hallunaj: Për mua personalisht data është shumë e favorshme. T’i lëmë të 

gjithë atë ditë. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, ne e kemi lënë për zonjën Sinojmeri në orën 16:00. 

Mund ta lëmë në orën 13:00? 

 

Dritan Hallunaj: Për mua dakord, personalisht. 

 

Naureda Llagami: Nga kolegët ndonjë propozim tjetër? 

Nëse jo, atëherë ta bëjmë caktimin e seancës 16 shtator, ora 13:00. Kalojmë për 

miratim projekt-aktin. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 
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Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Zgjatjen e afatit në caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e procedimit 

disiplinor nr.4/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë ndaj magjistratit z.{...}, 

me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, për shkak të periudhës së 

pushimeve vjetore. 

2. Caktimin e datës 16 shtator ora 13:00, si datë e zhvillimit të seancës dëgjimore, 

për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistratit z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Vlorë.  

3. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 

magjistratit {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, brenda 5 ditëve nga shpallja 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. 

 

* * * 

(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 04.08.2021) 

 

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

dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

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

Rrethit Gjyqësor Elbasan”, përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Dritan 

Hallunaj).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

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

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

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

Brikena Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

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

Elbasan”, përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Dritan Hallunaj). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projekt-akti i dytë që edhe ky projekt-akt ka të 

bëjë me caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të magjistrates {...}. Edhe për 

këtë projekt-akt fjalën ia jap sërish zotit Hallunaj. 

 

Dritan Hallunaj: Faleminderit, Kryetare! 

Edhe çështja e dytë ka të bëjë me caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

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

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 28.07.2021, me shkresën me nr.{...} 

prot. është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

disiplinor ndaj magjistrates, znj.{...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Elbasan.  

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 
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nenin 138 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, znj. {...}, të masës disiplinore “Ulje 

e përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit”, të 

parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “c”, ndarja “i” dhe neni 108  i ligjit nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të 

ndryshuar. Jam caktuar unë si relator i kësaj çështjeje me vendimin nr.336 datë 

29.07.2021 të Këshillit. 

Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë me Urdhrin nr. {...} prot. datë 

03.02.2017 “Për fillimin e hetimit disiplinor ndaj veprimtarisë gjyqësore të gjyqtares së 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan {...}” ka urdhëruar: “Fillimin e hetimit disiplinor 

ndaj gjyqtares {...}, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, për kryerjen e akteve dhe 

sjelljeve që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit”.  

Hetimi disiplinor ka filluar mbi bazën e ankesës publike, që lidhet me bërjet 

publike të disa fakteve të transmetuara në televizionin “Klan”, në emisionin investigativ 

“STOP”, në mbrëmjen e datës 31.01.2017. Në emisionin investigativ “STOP” janë 

denoncuar fakte të cilat diskreditonin rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit, ku ndër të 

tjera pretendohej se magjistrate {...}, kundrejt shumës monetare prej 2000 euro ka marrë 

përsipër të aplikojë minimumin e dënimit për personin në paraburgim {...}, i cili akuzohej 

për tre vepra penale. 

Me shkresën nr. {...}  prot. datë 08.02.2017, kthim përgjigje të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, protokolluar pranë Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë me nr. {...} prot. datë 08.02.2017, është bërë me dije se ndaj shtetases {...}, me 

detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, është regjistruar procedimi 

penal nr. {...} datë 31.01.2017, pasi dyshohet për kryerjen e veprën penale të 

“Korrupsionit pasiv i gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, 

parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal. Gjithashtu me Vendimin nr. {...} datë 

03.02.2017 Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, ka caktuar ndaj personit nën 

hetim, shtetases {...}, masën e sigurimit personal me karakter shtrëngues atë të 

“Pezullimit të një detyre apo shërbimi publik”, parashikuar nga neni 242 i Kodit të 
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Procedurës Penale. Për këtë shkak, me vendimin nr. {...}  datë 07.02.2017 Këshilli i Lartë 

i Drejtësisë ka vendosur “Pezullimin përkohësisht nga ushtrimi i detyrës gjyqtaren {...}, 

deri në përfundim të procedimit penal në ngarkim të saj”. 

Me Vendimin nr. {...} prot., datë 18.05.2017 të Inspektoratit të Këshillit të Lartë 

të Drejtësisë është vendosur: “Pezullimi i hetimit disiplinor ndaj gjyqtares {...}, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, deri në dhënien e vendimit të formës së prerë për 

procedimin penal nr. {...}, datë 31.01.2017. Pezullimi i hetimit disiplinor ndërpret afatet e 

procedimit të parashikuara nga neni 118 i ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.” 

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, me vendimin e 

datës 20.07.2017, lidhur me procedimin ka vendosur: “Pushimin e hetimeve në ngarkim 

të personit nën hetim {...}. Konstatimin e shuarjes së masës së sigurimit personal me 

karakter ndalues “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik”. 

Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me Vendimin nr. {...} prot., datë 

18.09.2017 ka vendosur: “Për vazhdimin e hetimit disiplinor për shkak të rënies së 

shkakut të pezullimit ndaj veprimtarisë së gjyqtares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, {...}”.  

Në përfundim të hetimit disiplinor nga ana e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë bazuar në përmbajtjen e vendimit penal datë 20.07.2014 të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, që i përket procedimit penal nr. {...}, si 

dhe mbështetur në deklarimet e vet gjyqtares {...}, në deklarimet e kryetarit të gjykatës së 

atëhershëm, në deklarimet e avokatit dhe deklarimet e sekretares gjyqësore, ka çmuar  se  

nuk  provohet  që  gjyqtare  {...} të  ketë  kryer  akte  korruptive, në ngjarjen e 

transmetuar nga emisioni investigativ “STOP” pranë televizionit “Klan”, në mbrëmjen e 

datës 31.01.2017, ndërsa janë konsumuar prej saj akte e sjellje diskredituese për pozitën 

dhe figurën si gjyqtare, akte që do të përbënin shkelje disiplinore nëse do të provoheshin 

se ishin kryer. Në të njëjtën kohë, në lidhje me përdorimin e shprehjes: “Predispozicionin 

pozitiv për zgjidhjen e çështjes”, Inspektorati ka çmuar se ky lloj komunikimi është i 

papërshtatshëm për një gjyqtar, për shkak të perceptimeve që ai krijon për figurën morale 

të gjyqtarit, sidomos e parë kjo shprehje në kontekstin e plotë të ngjarjes objekt i këtij 

hetimi disiplinor.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 04.08.2021 (Pika 2) 
 

 

23 

Inspektorati ka konkluduar se magjistratja {...}, me detyrë gjyqtare pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, ka kryer shkelje të normave të etikës në 

marrëdhënie me pjesëmarrësit në procesin gjyqësor. Shkeljet e mësipërme të etikës të 

cilat janë klasifikuar nga inspektorët përgjegjës sipas nenit 32, shkronja “dh”, të ligjit 

nr.9877 datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, si dhe janë vlerësuar se përbëjnë shkak për fillimin e procedimit disiplinor 

referuar nenit 140, pika 2, shkronja “a” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 

133, pika 3 dhe nenit 160, të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ka përcjellë raportin e hetimit 

disiplinor dhe dokumentacionin shoqërues për të vlerësuar mundësinë eventuale për 

fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates {...}, kompetencë kjo e cila nuk është 

ushtruar nga ana e Ministrit të Drejtësisë, ndërsa dokumentacioni fotokopje është 

përcjellë pranë institucionit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në muajin dhjetor të vitit 

2020. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me shkresën nr. {...} prot. datë 02.04.2021, regjistruar 

pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ka përcjellë për trajtim praktikën 

origjinale, lidhur me hetimin administrativ të zhvilluar nga ana e Inspektoratit të Këshillit 

të Lartë të Drejtësisë ndaj magjistrates {...}. 

Me vendimin nr. {...} prot. datë 09.06.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 

“Për vazhdimin e hetimit disiplinor”, është vendosur vazhdimi i hetimit disiplinor ndaj 

magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan për 

shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 140 pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, si dhe nga neni 102, pika 2, shkronja “dh” e ligjit nr.96/2016 

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

Në analizë të dokumentacionit të administruar në kuadër të këtij procesi hetimor 

disiplinor, ILD pretendon se rezultojnë të provuara faktet si më poshtë.  

Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, me vendimin nr. {...} prot. datë. 

03.02.2017, ka filluar hetimin disiplinor ndaj gjyqtares {...}, kryerjen e shkeljes 

disiplinore të shkeljes së rregullave të etikës gjyqësore, të parashikuar nga neni 32, 

shkronja “dh”, të ligjit nr.9877 datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”. Me vendimin nr. {...} datë 09.06.2021 të Inspektorit të Lartë të 
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Drejtësisë është vendosur vazhdimi i këtij hetimi disiplinor për të njëjtën shkelje 

disiplinore, e cila sipas ligjit aktual parashikohet si shkelje disiplinore nga neni 102, pika 

2, shkronja “dh”, të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.  

Hetimi disiplinor ka filluar mbi bazën e fakteve të bëra publike në televizionin 

“Klan”, në emisionin investigativ “STOP” në mbrëmjen e datës 31.01.2017, që 

diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. Konkretisht, emisioni “STOP” në 

televizionin “Klan”, ka publikuar një investigim në të cilin sipas programit televiziv janë 

të përfshirë sekserë, gjyqtarë e prokurorë. Televizioni ka denoncuar se, gjyqtarja e 

Elbasanit, {...}, kundrejt shumës 2000 euro merr përsipër të nxjerrë me minimumin e 

dënimit, personin në paraburgim {...}. Ai akuzohej për 3 vepra penale mes të cilave, 

vjedhje, dhunë në familje dhe kundërshtim të forcave të policisë. Gazetarët kanë 

denoncuar se si nëpërmjet një sekseri janë dhënë 2000 euro për gjyqtaren {...} dhe 1500 

euro për prokuroren, që të mos bënte apelim të çështjes.  

Në ngjarjen e mësipërme pasqyrohen dy situata: E para, një qytetar në vitin 2016, 

ka zhvilluar disa biseda me punonjësin e policisë {...}, nga përmbajtja e të cilave ngrihen 

dyshime se gjyqtarja {...} ka kryer akte dhe sjellje që diskreditojnë rëndë figurën e 

gjyqtarit në funksion të zgjidhjes së parregullt të një çështjeje gjyqësore penale. 

Konkretisht, ngrihen dyshime se ajo ka dhënë një vendim kundrejt marrjes së parave. E 

dyta, qytetari ka hyrë në zyrën e gjyqtares {...} dhe ka komunikuar me të. Nga përmbajtja 

e bisedës ngrihen dyshime të arsyeshme se kjo gjyqtare ka kryer akte dhe sjellje që 

diskreditojnë rëndë figurën e gjyqtares. Konkretisht, kjo gjyqtare në shkelje të të gjitha 

rregullave ka zhvilluar takime jashtëgjyqësore me një palë ndërgjyqëse, ndërkohë që po 

zhvillonte një proces gjyqësor. Nga përmbajtja e bisedës ngrihen dyshime se gjyqtarja 

{...} pranon se ka pasur dhe ka pranuar të ketë ndërhyrje për zgjidhjen e çështjes 

gjyqësore. Në këto biseda ajo ka përdorur shprehje të papërshtatshme për figurën e 

gjyqtarit. 

Me vendimin datë 06.09.2016, gjyqtarja ka planifikuar seancë gjyqësore më datë 

27.09.2016. Në vijim më 11.10.2016; 25.10.2016; 08.11.2016 dhe seanca e fundit datë 

16.11.2016.  
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Më poshtë, në relacionin që kam përgatitur janë të gjitha përgjimet apo 

transkriptet e përftuara nga biseda që ka pasur gjyqtarja me qytetarin gjatë kohës që ai 

është afruar në ambientin e zyrës së gjyqtares, të cilat për efekt kohe unë edhe mund t’i 

lexoj. Nëse jeni dakord, t’i kalojmë, pasi ju i keni të gjitha aktet përpara. Mund të vijoj 

më tej. 

 Meqë nuk ka pretendime në lidhje me leximin e deklarimeve apo transkriptit të 

bisedave, po vazhdoj me procedurën e verifikimit të kërkesës.  

Bazuar në nenin 31 të Rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor”, në cilësinë e Relatorit, u kryen verifikime mbi ekzistencën e rasteve të 

parashikuara nga neni 139 të Ligjit “Për Statusin”, të cilat çojnë Këshillin drejt 

vendimmarrjes për mbylljen e procedimit disiplinor, pa zhvilluar seancë dëgjimore. Këto 

raste janë të parashikuara në mënyrë shteruese, si vijon:  

a) Nëse shkelja disiplinore është parashkruar në kohën kur ka filluar hetimi, sipas 

parashikimeve të nenit 117 të Ligjit “Për Statusin”.  

Sa më lart, arrihet në përfundimin se: Afati i parashkrimit për shkeljen ligjore të 

pretenduar nga ILD-ja është 5 vjet dhe fillimi i hetimit disiplinor me iniciativë është 

vendosur brenda afatit të këtij parashkrimi.  

b) Nëse çështja ka qenë objekt i një procedimi disiplinor që është zgjidhur me 

vendim të formës së prerë.  

Nga verifikimet e kryera dhe të dhënat e dosjes hetimore, nuk rezulton se shkeljet 

e pretenduara, të ketë qenë objekt i ndonjë procedimi disiplinor, të zgjidhur me vendim të 

formës së prerë. 

c) Nëse ka arsye të tjera për të mbyllur procedimin, sipas parashikimeve ligjore të 

nenit 134, të Ligjit “Për Statusin”, thuhet:  

• magjistratit i mbaron statusi;  

• nuk ushtron funksionin e tij në mënyrë të përhershme; 

• magjistrati ka vdekur. 

Sa referuar, konstatohet se nga verifikimet e kryera dhe nga të dhënat e dosjes 

hetimore, nuk rezultoi e provuar ekzistenca e një prej shkaqeve ligjore si më lart cituar.  

ç) Nëse raporti i hetimit është depozituar pa u arsyetuar.  
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Në Këshillin e Lartë Gjyqësor është depozituar raporti i hetimit i përgatitur nga 

Inspektore znj. {...} dhe znj. {...}dhe miratuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, sipas 

parashikimeve të nenit 133, pika 3 e Ligjit “Për Statusin”.   

Referuar këtij parashikimi ligjor, arrihet në përfundimin se raporti i hetimit është 

depozituar i arsyetuar në të gjithë elementët formalë të kërkuar nga kjo dispozitë ligjore. 

Në kushtet kur nuk ndodhemi në një nga rastet e parashikuara në ligj për mbylljen 

e procedimit disiplinor, Këshilli duhet të vendosë kalimin e çështjes më tej në seancë 

dëgjimore dhe të caktojë datën për seancën e parë dëgjimore, e cila duhet të jetë brenda 1 

muaji nga dita e marrjes së dosjes nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, pra datë 28.07.2021.  

Përfundimisht, duke pasur parasysh edhe faktin që periudha rakordon edhe me 

periudhën e lejes, kërkoj që të shtyhet për dy muaj, duke zgjatur caktimin e seancës 

dëgjimore për magjistraten {...}. Nëse ne biem dakord, meqenëse kemi lënë disa çështje 

të tjera, për datën 16 shtator. Ky është afati optimal, pasi mund të arrihet edhe njoftimi 

magjistrates 15 ditë përpara zhvillimit të seancës dëgjimore dhe njohja e saj me aktet. 

Data 16 është data më e përshtatshme. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Hallunaj! 

Atëherë, propozimi juaj është sërish data 16. 

Në orën 13:00 ne lanë shqyrtimin e seancës dëgjimore ndaj zotit {...}. Në orën 

16:00 kemi për {...}. Ta lemë në orën 15:00? 

 

Dritan Hallunaj: Dakord për mua. 

 

Medi Bici: 14:30. Të ketë 1 orë e gjysmë ndërmjet. Mund të zgjasin. 

 

Naureda Llagami: Okej! 

Jemi dakord me propozimin? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 
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Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Zgjatjen e afatit në caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e procedimit 

disiplinor nr.5/2021 të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë ndaj magjistrates znj. 

{...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkak të periudhës 

së pushimeve vjetore. 

2. Caktimin e datës 16 shtator ora 14:30, si datë e zhvillimit të seancës dëgjimore, 

për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

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

Gjyqësor Elbasan.  

3. 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. 

 

* * * 

(Pika 2 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 04.08.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për shqyrtimin e 

kërkesës për daljen në pension të parakohshëm të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, 

z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Brikena Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për shqyrtimin e kërkesës për daljen në pension të 

parakohshëm të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, z. {...}”, përgatitur nga Komisioni 

i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës, e cila ka të bëjë me shqyrtimin 

e kërkesës për daljen në pension të parakohshëm të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës, 

z. {...}. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 19.07.2021, është depozituar një 

kërkesë nga gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, z. {...}, me objekt kërkim për përfitim të 

pensionit të parakohshëm, referuar nenit 27 pika 1/a, e ligjit 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Si shkak të 

paraqitjes së kërkesës, magjistrati ka parashtruar moshën e tij, mbi 60 vjeç. 

Nga informacioni i marrë më datë 22.07.2021 nga Departamenti i Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative lidhur me vjetërsinë në punë si gjyqtar i këtij 

magjistrati, rezulton se:  

“Zoti {...} ka përfunduar studimet në fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e 

Tiranës (kurs i plotë i përshpejtuar) më datë 08.07.1994. në këtë vit është diplomuar si 

jurist. 

Me Vendimin nr. {...} datë 24.11.1993, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 

emërohet ndihmës gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gramsh. 
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Me Vendimin nr.{...} datë 1.07.1994, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, është 

transferuar ndihmës gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Elbasan. 

Me Vendimin nr.{...} datë 30.03.1995, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, emërohet 

gjyqtar dhe njëkohësisht zëvendëskryetar në Gjykatën e Rrethit Elbasan. 

Me Vendimin nr.{...} datë 21.04.2008, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, emërohet 

Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

Me Vendimin nr.{...} datë 15.11.2012, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 

riemërohet Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

Me Dekretin nr.{...} datë 25.04.2016, të Presidentit të Republikës, është emëruar 

gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës, ku vijon të ushtrojë detyrën e gjyqtarit deri në vitin 

2019, datë në cilën ai me vendim të KPK–së, konkretisht me vendimin nr.{...}datë 

22.11.2019 është shkarkuar nga detyra. Ndërkohë vendimi i shkarkimit është ankimuar 

nga ana e magjistratit dhe çështja ndodhet për shqyrtim pranë Kolegjit të Posaçëm të 

Apelimit. 

Kërkesa e gjyqtarit {...} për pensionin e parakohshëm bazohet në pikën 1/a të 

nenit 27 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “1. Magjistrati gëzon të drejtën e pensionit 

të parakohshëm nëse: a) ka mbushur të paktën moshën 60 vjeç; b) ka ushtruar funksionin 

e magjistratit për të paktën 30 vjet, duke përfshirë edhe periudhën e komandimit. 

Bazuar në pikën 3 të nenit 27 të Ligjit nr. 96/2016, ku parashikohet se: “Këshillat 

miratojnë pensionin e parakohshëm të magjistratit, pasi kanë marrë më parë mendimin e 

kryetarit të gjykatës”, nga ana ime si relatore dhe nga ana e Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, nuk u vlerësua si i nevojshëm ky mendim, duke pasur parasysh që aktualisht 

gjyqtari, që nga viti 2019 dhe aktualisht, nuk ushtron funksionin e gjyqtarit, pasi siç e 

citova edhe pak më sipër, me vendimin nr.{...} datë 22.11.2019 të Komisionit të Pavarur 

të Kualifikimit është vendosur shkarkimi i tij nga detyra.  

Bazuar sa më lart, në interpretim të ligjit të sipërcituar, pra të nenit 27 të ligjit 

96/2016, dhe rrethanave të faktit të parashtruara, rezulton që në rastin konkret, nuk 

plotësohen kërkesat që përcakton ligji, me qëllim që Këshilli, si organi ligjor përgjegjës, 

të jetë në kushtet e miratimit të kërkesës për pension të parakohshëm, të paraqitur nga 

magjistrati {...}, për shkak se, pavarësisht faktit të mbushjes së moshës 60 vjeç, rezulton 
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se gjyqtari është diplomuar si jurist më datë 08.07.1994, duke mos plotësuar kështu 

kërkesën ligjore që parashikon neni 27 pika 1, germa b, të Ligjit nr.96/2016, pra ai nuk ka 

ushtruar profesionin e magjistratit për të paktën 30 vjet. Nga viti ’94 deri në momentin 

kur ai është shkarkuar nga funksioni i gjyqtarit (viti 2019), rezulton që gjyqtari të ketë një 

vjetërsi në punë si gjyqtar prej 25 vitesh. Por edhe nëse në këtë llogaritje do të përfshinim 

periudhën gjatë së cilës gjyqtari është pezulluar me vendim të KPK–së, pra periudhën 

gjatë së cilës ai nuk ka ushtruar funksionin e tij por gëzon akoma statusin e magjistratit, 

edhe në këtë situatë nuk rezulton që gjyqtari të plotësojë 30 vjet në ushtrimin e 

profesionit si magjistrat. Pra nëse llogaritja do t’i referohej vitit ’94 dhe 2021, rezulton që 

edhe në këtë rast gjyqtari do të kishte 27 vjet në profesion si gjyqtar dhe jo 30 vjet siç 

kërkon ligji, si një nga kriteret kumulative, bashkë me moshën 60 vjeç, për të përfituar të 

drejtën e daljes në pension të parakohshëm. 

Mbi sa më lart, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës lidhur me këtë kërkesë të 

paraqitur nga gjyqtari {...}, i ka paraqitur Këshillit të Lartë Gjyqësor projektvendimin 

përkatës duke propozuar që ky Këshill të vendosë: 

1. Mospranimin e kërkesës për dalje në pension të parakohshëm të gjyqtarit {...}. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim përpara se ta hedhin në votim projekt–

aktin? 

 

Brunilda Kadi: Kërkoj unë fjalën Kryetare! 

Naureda Llagami: Po, Bruna! 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit!  

Nisur nga rrethanat e sapo parashtruara nga relatorja, unë vlerësoj se është rasti që 

ne duhet të pezullojmë shqyrtimin e kërkesës, pasi vlerësoj se në këtë rast duhet të presim 

që vendimi i shkarkimit nga shkalla e parë e organeve të rivlerësimit, duhet të marrë 

formë të prerë, ose të qartësohet statusi i magjistratit. Nuk mund t’i hyjmë themelit të 

kërkesës pa përfunduar kjo procedurë. Mendoj që pak a shumë Këshilli ka mbajtur këtë 
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qëndrim, edhe në rastet e tjera, kur i ka dhënë vlerë vendimit të shkallës së parë të 

organeve të rivlerësimit, kur ka vendosur për shembull për kandidatët që kanë bërë 

kërkesë për promovim në Gjykatën e Lartë apo në gjykatat e apelit, në rastin kur ata janë 

shkarkuar me vendim të KPK–së, ne i kemi dhënë vlerë atij vendimi duke vendosur 

skualifikimin e tyre.  

Kështu që, bazuar në Kodin e Procedurave Administrative, vlerësoj që shqyrtimi i 

kësaj kërkese duhet të bëhet mbasi të marrë vendimi formë të prerë nga KPA–ja. Kështu 

që, përpara se të kalojmë për të votuar në themel, unë kërkoj që të votohet propozimi im 

në lidhje me pezullimin e kësaj procedure. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit 

Ndonjë diskutim? 

 

Marçela Shehu: Mundem Kryetare? 

Naureda Llagami: Po, zonja Shehu! 

 

Marçela Shehu: Lidhur me atë që thotë zonja Kadi, unë vlerësoj se nuk jemi në 

kushtet e pezullimit. Duke qenë se nga ana e Komisionit është vlerësuar se, për sa kohë 

gjyqtari vazhdon të gëzojë statusin e magjistratit, atëherë ai gëzon të gjitha të drejtat, 

sikurse duhet të përmbushë të gjitha detyrimet që parashikon ligji, të cilat rregullojnë 

kuptimin e statusit të magjistratit.  

Ndërsa, lidhur me analogjinë që i bëhet me rastin e gjyqtarëve të Gjykatës së 

Lartë, kandidatëve që kanë kandiduar për në Gjykatën të Lartë, dhe të cilët janë 

skualifikuar nga Këshilli në momentin që ata janë shkarkuar nga KPK, unë sjell në 

vëmendje të Këshillit se, ky qëndrim është mbajtur pasi nga ana e Këshillit është 

konstatuar dhe është vlerësuar që vendimi i Komisionit përbën masë disiplinore në fuqi 

dhe masa disiplinore në fuqi është një nga rastet e përjashtimit të kandidatit, sipas ligjit, 

nga gara për ngritjen në detyrë, dhe nuk është bërë për shkak se është pritur vendimi i 

Komisionit... etj., etj., nëse e kuptova mirë zonjën Kadi. 

Ndërsa në këtë rast, megjithëse zoti {...} ka një masë disiplinore në fuqi, kjo masë 

disiplinore nuk mund ta penalizojë atë nga të drejtat për të përfituar pensionin e 
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parakohshëm. Kjo masë mund ta penalizonte zotin {...}, nëse ai, si kandidatët e tjerë, të 

kishte kandiduar për në Gjykatën e Lartë dhe do të skualifikohej, por nuk mund ta 

penalizojë atë për të përfituar një të drejtë që në fakt ia njeh ligji për Statusin.  

Kështu që, unë përfundimisht, jam kundër propozimit të Brunës për pezullimin. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Shehu! 

Ndonjë diskutim tjetër? 

 

Fatmira Luli: Jam dakord me zonjën Shehu, edhe për arsyen që shpjegoi më parë 

zonja Shehu, që edhe sikur të pezullohej edhe sikur të mos pezullohej, në të dyja rastet 

nuk e plotëson kriterin e vjetërsisë, domethënë nuk plotëson 30 vjet. Kështu që, në të dyja 

rrethanat nuk do të na sillte gjë pezullimi sepse ai nuk plotëson kushtet formale për ta 

përfituar këtë pension. 

 

Brunilda Kadi: Mundem Kryetare? 

Naureda Llagami: Po! 

 

Brunilda Kadi: Në lidhje me plotësimin apo jo të kritereve, mendoj që së pari, në 

parim, nuk mund të diskutohet themeli, kur ka një diskutim procedural. Së dyti, në qoftë 

se do vijojmë me këtë logjikë, nëse për shembull të supozojmë që vendimi në KPA i zotit 

{...} do jetë mbas 3 vjetësh, mendoj që mund të plotësojë për shembull kriteret zoti {...}, 

sepse i ka 27 vjet. Koha gjatë së cilës ai ka qenë i pezulluar, i llogaritet si përvojë 

profesionale sepse ai është me status magjistrati dhe paguhet 75%. Kështu që, nuk 

mendoj se është argument edhe për këtë arsye. Domethënë, e para është që s’mund t’i 

hyjmë meritës së çështjes pa mbaruar punë me procedurën. S’mund të themi ne që 

meqenëse nuk i plotëson kriteret, s’ia vlen ta presim. Kështu që, nuk jam dakord me këtë 

argument dhe përsëri i qëndroj propozimit për t’u hedhur në votë. 

 

Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 
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Ilir Toska: Sipas nenit 66 të Kodit të Procedurave Administrative, përcaktohet se: 

“Nëse organi publik që zhvillon procedurën përballet me një çështje, zgjidhja e së cilës 

është parakusht për zgjidhjen e procedurës dhe që përbën një çështje ligjore të pavarur, 

për zgjidhjen e së cilës është kompetent një gjykatë ose organ tjetër, organi publik që 

zhvillon procedurën administrative pezullon procedurën deri në marrjen e një vendimi të 

formës së prerë për çështjen paraprake... .” 

 Rasti konkret, çështja paraprake që referohet nga zonja Kadi, nuk ka asnjë 

ndikim në çështjen që ne kemi sot për shqyrtim. Pavarësisht se çfarë do vendosë Kolegji i 

Posaçëm i Apelimit për rastin e zotit {...}, kjo nuk ka asnjë ndikim për vendimmarrjen 

tonë për sa zoti {...} kërkon për trajtimin e tij me pension të parakohshëm sipas nenit 27 

të ligjit për Statusin. Ndaj mendoj se ne do duhet të procedojmë për shqyrtimin e kërkesës 

në themel. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Nëse nuk kemi më diskutime, unë do të propozoja që të hidhja kërkesën e zonjës 

Kadi, duke qenë se është kërkesë procedurale, lidhur me pezullimin e shqyrtimit nga ana 

e Këshillit të kësaj çështjeje. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Pro. 

Dhe që mos ta merrja fjalën direkt pas zotit Toska, thjesht dua të theksoj që, lidhje 

ka sepse për shembull, në propozimin që vjen Komisioni për ta rrëzuar kërkesën në 

themel sepse nuk plotësohen kriteret, unë personalisht siç kam votuar - sepse nuk dua të 

paragjykoj vendimin, pasi unë qëndrimin tim e kam mbajtur në raste identike – unë 

mendoj që kriteret i plotëson, por në kushtet kur zoti {...} është i shkarkuar nga organet e 

vetting–ut në shkallë të parë, nuk do ta votoja edhe pse i ka të plotësuara kriteret. Se çfarë 

do ndodhë? Nëse ai do t’i kishte të plotësuara kriteret, qoftë edhe për shumicën, ne 

marrim vendimin dhe zoti {...} del në pension të parakohshëm, nuk e di se çfarë objekti 

do ketë KPA-ja për ta shqyrtuar pastaj?! Sepse i bie që neve t’ia heqim nga duart 

subjektit të rivlerësimit pa një shkak të parashikuar në ligj. Këtë komentin e bëra për të 

kundërshtuar argumentin që dha zoti Toska. Pra unë jam pro pezullimit. 
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Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër.  

Meqenëse zonja Kadi bëri replikë, nuk duhet të shqetësohemi se çfarë do vendosi 

një organ tjetër në procedurën e tij por duhet të shqetësohemi çfarë duhet të vendosim ne 

në procedurën tonë. Faleminderit!   

Alban Toro: Kundër, pasi në rastin konkret subjekti/magjistrati nuk plotëson 

kriteret për përfitimin e pensionit të parakohshëm. 

Fatmira Luli: Kundër, për arsyen që vjetërsia në punë për të dalë dhe përfituar 

pensionin e parakohshëm duhet të llogaritet në momentin që ai paraqet kërkesën dhe jo 

mbas 5 vjetësh ose 4 vjetësh kur mund të supozohet që të mbarojë edhe KPA-ja. 

Faleminderit!   

Marçela Shehu: Kundër. 

Erjon Muharremaj: Kundër, me arsyetimin që zoti {...} nuk plotëson kriteret për 

pension të parakohshëm. Faleminderit!  

Medi Bici: Kundër. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(Nuk pranohet propozimi i zonjës Kadi.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në votimin e projekt–aktit. 

Maksim Qoku: Dakord, por për shkaqe të ndryshme nga ato që ka paraqitur 

relatori i Komisionit përkatës. 

Brunilda Kadi: Kundër, pasi, së pari njëherë, në kushtet kur Këshilli me shumicë 

votash vendosi rrëzimin e propozimit tim për pezullim, që do të thotë që tani ka një 

vendim Këshilli që çështja të shqyrtohet në themel, dhe unë tani diskutoj themelin.  

Siç jam shprehur edhe në raste të ngjashme/identike, mendoj që kushtet nuk janë 

kumulative. Argumentit për këtë rast i shtoj edhe një informacion që është marrë gjatë 

kësaj kohe dhe që ne kemi pasur në shqyrtim kërkesat, sikundër është marrë informacion 

nga vendet e rajonit apo vendet e tjera, asnjë vend nuk i ka këto kritere që të jenë 

kumulative në këto lloj kushtesh. Sepse nuk mund të jetë kumulativ kushti që duhet të 

kesh 30 vjet përvojë profesionale si gjyqtar/magjistrat dhe të jesh edhe 60 vjet. Kështu që 

vazhdoj të mendoj dhe të argumentoj që këto kushte që ka vendosur ligji nuk janë 
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kumulative dhe gjyqtari e plotëson njërin prej tyre dhe mendoj që duhet të dalë në 

pension të parakohshëm. Faleminderit!  

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord.  

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord.   

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Medi Bici: Kundër sepse edhe unë mendoj ashtu si Bruna. Të dy kriteret nuk janë 

kumulative dhe nuk duhet të përmbushen në një kohë. Ky pension jepet i pjesshëm, jepet 

për sasinë e viteve që ke punuar dhe mund të llogaritet si për vitet kur ke pak, si edhe kur 

ke shumë. Në këtë rast, subjekti mbush moshën 60 vjeç dhe ka të drejtë të dalë në 

pension dhe në pjesën tjetër i afrohet përfitimit maksimal që mund të ketë ky pension i 

pjesshëm për të cilin ne duhet të kishim marrë masa për të përgatitur aktet nënligjore.   

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Mospranimin e kërkesës për dalje në pension të parakohshëm të gjyqtarit {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarit z.{...} dhe Gjykatës së Apelit Durrës. 

3. Kundër këtij vendimi mund të ushtrohet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit Tiranë, brenda 15 ditëve nga dita e njoftimit. 

Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

 

* * * 

(Pika 3 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 04.08.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit 

të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. {...}”, përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu).  

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:10 

dhe mbaroi në orën 12:20. 

 

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. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

Brikena Ukperaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj.{...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja e fundit për sot që ka të bëjë me mbarimin 

e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj. {...}. 

Për më shumë detaje, prapë fjalën ia jap zonjës Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Më datë 08.07.2021, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, është paraqitur një kërkesë 

nga gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, znj.{...}, nëpërmjet të cilës ajo ka 

parashtruar dorëheqjen e saj nga statusi i magjistratit.  

Gjithashtu, po në këtë datë, pranë Këshillit është depozituar edhe një kërkesë 

tjetër nga kjo gjyqtare, nëpërmjet të cilës ka kërkuar daljen në pension të parakohshëm, 

kërkesë e cila është në shqyrtim pranë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Në kuadër të 

shqyrtimit të kësaj kërkese është kërkuar një informacion nga Këshilli i Lartë i 

Prokurorisë me shkresën nr. {...} prot. datë 12.07.2021, informacion i cili nuk është 

depozituar akoma pranë Këshillit. 

Kërkesa e magjistrates znj.{...}, me anë të së cilës ajo kërkon heqjen dorë nga 

statusi i magjistratit, bazohet në nenin 64 dhe 65 të ligjit 96/2016, dispozita të cilat 

rregullojnë pikërisht dorëheqjen si një nga rastet e mbarimit të statusit të magjistratit. 

Në këto kushte, rezulton se jemi në kushtet e mbarimit të statusit të magjistratit të 

zonjës {...}, për shkak të dorëheqjes së paraqitur nga ana e saj pranë Këshillit.  
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Kjo dorëheqje, në referim të nenit 65, pika 2 të ligjit nr.96/2016, i krijon efektet 

ligjore më datë 31.08.2021, pra në fund të muajit pasardhës, nga dita kur Këshilli ka 

marrë deklarimin me shkrim të dorëheqjes, që është data 08.07.2021. 

Mbi sa më lart, me cilësinë e relatores, i propozoj Këshillit të miratojë dorëheqjen 

e znj.{...}, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe të vendosë: 

Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për znj.{...}, gjyqtare e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë për shkak të dorëheqjes së saj nga ky status. 

Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.08.2021. 

Të përjashtojë gjyqtaren znj. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Ky është edhe projektvendimi i propozuar përpara Këshillit. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi projekt–aktin? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e tij? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord.  

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord.   

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Medi Bici: Pro.   

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për znj.{...}, gjyqtare e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për shkak të dorëheqjes së saj nga ky status. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.08.2021. 

3. Të përjashtojë gjyqtaren znj.{...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
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4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtares znj.{...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

 

Mbledhja deklarohet e mbyllur. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


