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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 16.09.2021) 

 

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

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

magjistratit z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë – seanca, 

ora 13:00. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 13:08 

dhe mbaroi në orën 14:20. 

 

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 shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zonja Brikena Ukperaj.   

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

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

5. {...}, magjistrat (në sallë). 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

8. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...}, me detyrë 

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë – seanca, ora 13:00. 

 

  

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 16 shtator 2021. 

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës janë tre çështje, që kanë të bëjnë me 

zhvillimin e seancave dëgjimore për shqyrtimin e kërkesave të Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratëve z. {...}, znj. {...} dhe 

znj. {...}. 

 Gjithashtu, ju kam bërë me dije që po sot do të hedhim edhe shortet për 

caktimin e relatorit për zhvillimin e procedimeve disiplinore ndaj magjistratit {...}, si 

dhe ndaj magjistratit z. {...} dhe z. {...}. 
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Nga ana tjetër, duke qenë se sipas orarit kemi lënë çështjen e parë të seancës 

dëgjimore në orën 13:00, nga stafi administrativ jemi vënë në dije që kanë ardhur 

palët, konkretisht magjistrati zoti {...} dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Metani. 

Ftojmë palët në sallë. 

 

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

dhe magjistrati zoti {...}.) 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po fillojmë me hapjen e seancës dëgjimore në ngarkim të magjistratit {...}, me 

detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, për shkak të fillimit nga ILD të 

procedimit disiplinor ndaj tij. 

 Verifikojmë si fillim praninë e palëve. 

Është i pranishëm Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani. 

Është i pranishëm gjyqtari, z. {...}, i cili do të përfaqësohet vetë. 

Përpara se të fillojmë me kërkesat paraprake që keni, dëshiroj t’ju informoj që 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor nuk do të jetë e pranishme zonja Ukperaj, e cila ka 

paraqitur deklaratën e mospjesëmarrjes për shkak të papajtueshmërisë në shqyrtimin e 

këtij procedimi disiplinor, duke qenë se ajo ka qenë pjesë e trupit gjykues në Gjykatën 

e Apelit Vlorë, në çështjen civile të përfunduar me vendimin nr. {...}, datë 

15.02.2017, me të cilin është ndryshuar vendimi nr. {...}, datë 19.12.2016 i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Vlorë, të cilat janë pjesë e objektit të këtij procedimi. 

Fillimisht, kemi kërkesa paraprake nga palët? 

 

Artur Metani: Jo! 

 

{...}: As unë nuk kam zonja Kryetare. 

  

 Naureda Llagami: Në zbatim të ligjit dhe të rregullores së procedimit 

disiplinor, po shpjegoj disa nga rregullat, ku secila nga palët ka të drejtë të paraqesë, 

në rastin konkret, kërkesat paraprake (që nuk keni). Siç është e parashikuar, fillimisht 

fjala i jepet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për të parashtruar parashtrimet e tij, 
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kuptohet duke mos përsëritur përmbajtjen e parashtrimeve me shkrim, dhe më pas do i 

jepet fjala magjistratit, i cili edhe ai do të japë parashtrimet e tij, por pa përsëritur ato 

që ka depozituar me shkrim. Pas parashtrimeve, secili anëtar i Këshillit ka të drejtë të 

bëjë pyetje ndaj Inspektorit dhe magjistratit, po ashtu edhe Inspektori ndaj 

magjistratit, dhe e kundërta. Pas përfundimit të pyetjeve dhe përgjigjeve, palët ftohen 

për të dhënë kërkesat përfundimtare. 

 Atëherë, pa humbur kohë, fjalën ia jap Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, lidhur 

me parashtrimin e çështjes. 

    

 Artur Metani: E nderuar Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë! 

 Parashtresa do të jetë shkurt. Parashtresa në formë të gjatë do të dorëzohet në 

protokoll. 

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, {...} mbi bazën e ankesave të shoqërisë “{...}” sh.a dhe Banka 

Kombëtare Tregtare (B.K.T).  

Nga ana e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, është çmuar se në 9 

(nëntë) raste gjyqtari {...} ka rrëzuar kërkesat e Shoqërisë “{...}” sh.a, dhe Banka 

Kombëtare Tregtare (B.K.T) për lëshimin e urdhrave të ekzekutimit, me arsyetimin se 

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

noterial. 

Në zbatim të parimit të vazhdimësisë (kontinuitetit) ligjor dhe institucional, në 

rastin konkret hetimi disiplinor duhet të vazhdonte dhe të plotësohej me elementët e 

nevojshëm 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.  

Në këtë kuadër Inspektori i Lartë i Drejtësisë me vendimin nr.{...} prot., datë 

15.06.2021 ka vendosur vazhdimin e 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 
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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. 

Pavarësisht faktit se hetimi disiplinor i iniciuar nga ana e Inspektoratit të 

Këshillit të Lartë të Drejtësisë përfshin fillimisht 9 (nëntë) vendime gjyqësore të 

dhëna nga magjistrati subjekt hetimi disiplinor, 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 dhe janë trajtuar nga ILD gjatë vazhdimit të hetimit disiplinor vetëm 6 

vendimmarrjet e mëposhtme: Vendimi nr. {...}, datë 19.12.2016, i ndryshuar me 

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

datë 03.10.2016, i ndryshuar me  Vendimin nr. {...}, 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. 

Në 6 vendime gjyqësore të dhëna nga magjistrati 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.  

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. Sikurse 

vërehet, 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.  
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Dispozitat procedurale civile të cilat janë interpretuar gabim nga ana e 

magjistratit, janë të natyrës përcaktuese si dhe të natyrës urdhëruese duke parashikuar 

qartazi ndarjen për detyrimet monetare në të holla për të cilat duhet me akt noterial, 

akt i cili nuk kërkohet për aktet e dhënies së kredive bankare. 

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

të magjistratit {...} rezulton se shkelja e dispozitës urdhëruese procedurale dhe 

interpretimi i gabuar i legjislacionit procedural civil, shkronjës “d” të nenit 510 të 

K.Pr.Civile, 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 rastet e tjera, të cilat nuk janë ankimuar, gjyqtari ka mbajtur të njëjtin qëndrim duke 

rrëzuar kërkesën për lëshimin e tyre, në kundërshtim me ligjin.  

Nga sa më sipër, në rastin konkret provohet se nga ana e magjistratit {...} 

është kryer shkelja disiplinore e parashikuar nga neni 102, pika 2, shkronja “a” e ligjit 

nr. 96/2016, pasi konstatohet se magjistrati në mënyrë të përsëritur me veprimet apo 

mosveprimet e tij, rezulton të mos ketë bërë të mundur zbatimin e ligjit procedural e 

material, si dhe zbatimin e gabuar të ligjit procedural e material, të konstatuar nga një 

gjykatë më e lartë, duke përmbushur në këtë mënyrë jo vetëm njërën nga kriteret e 

shkronjës “a”, të pikës 2, të nenit 102 të ligjit nr. 96/2016, por kumulativisht të dyja 

rastet e parashikuara në këtë dispozitë ligjore. Në rastin konkret, rezulton se 

plotësohen kushtet e parashikuara për t`u konsideruar si shkelje disiplinore, pasi nga 

ana e magjistratit subjekt hetimi disiplinor është bërë një interpretim i gabuar i ligjit 
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procedural civil, në mënyrë të përsëritur, si dhe ky interpretim i gabuar është 

konstatuar nga një gjykatë më e lartë. 

Në analizë të çështjes lidhur me kriteret për caktimin e rëndësisë së shkeljes 

disiplinore, vlen të theksohet se për të arritur në një përfundim të qartë në lidhje me 

rëndësinë e shkeljes disiplinore duhet të bëhet rast pas rasti një analizë juridike dhe 

faktike e kritereve për caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore të parashikuara nga 

neni 115 i ligjit nr. 96/2016, në raport me faktet e provuara në këtë proces hetimi 

disiplinor. Fakte të cilat për shkak të kalimit të një periudhe kohe të gjatë, si dhe 

vazhdimit të hetimit disiplinor nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, kanë 

ndryshuar në raport me gjendjen fillestare të tyre në momentin e kryerjes së hetimit 

disiplinor, nga ana e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.  

Në analizë të kriterit “mbi llojin dhe rrethanat e shkeljes” rezulton se nga ana e 

magjistratit subjekt hetimi disiplinor, janë ndërmarrë veprime që përbëjnë një 

mospërmbushje të rregullt të detyrës, në shkelje të rëndë të normave procedurale 

civile të cilat janë të detyrueshme për zbatim. Parashikimet e nenit 510, shkronja “d” 

të K.Pr.Civile dhe nenit 511 të tij janë të qarta për zbatim, ndërsa magjistrati e ka 

shkelur këtë dispozitë në mënyrë të përsëritur të paktën gjashtë herë në vendimet 

objekt hetimi disiplinor, si dhe pavarësisht vendimit të gjykatës më të lartë, e cila ka 

konstatuar këtë shkelje, magjistrati ka kryer të njëjtën shkelje dhe një here tjetër, gjatë 

periudhës kohore 2020-2021 duke bërë që shkelja të jetë edhe vazhduese. 

Në analizë të kriterit të “shkallës së fajësisë dhe motivi”, paraprakisht 

vlerësohet në rastin konkret rezulton se shkeljet procedurale, të kryera nga magjistrati 

provohet të jenë kryer me dashje direkte.  

Në analizë të kriterit “pasojë e shkeljes”, rezulton se si pasojë e veprimeve të 

kryera nga ana e magjistratit {...}, ka sjellë pasoja për dhënien e drejtësisë, cenimin  e 

prestigjit të gjyqtarit, si dhe ka cenuar besimin e publikut te drejtësia.  

Në analizë të kriterit “të dhënat profesionale, të çështjeve disiplinore dhe të 

dhëna kriminale të magjistratit”, rezulton se magjistrati {...} ka një vjetërsi në detyrë 

prej 21 vitesh si gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, tregues ky, i cili 

prezumon njohuri të konsoliduara të magjistratit në njohjen dhe zbatimin e ligjit dhe 

veçanërisht të dispozitave urdhëruese procedurale. Pavarësisht eksperiencës së tij të 

gjatë në detyrë, gjyqtari ka shkelur në mënyrë të përsëritur si dhe të vazhduar edhe në 



__________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.09.2021 (Pika 1) 
 

 

8 

vitin 2020 këto dispozita, duke krijuar perceptimin e njëanshmërisë së trajtimit të tyre 

në disfavor të palës kërkuese. 

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

disiplinore” në  raport me faktet e provuara në këtë proces hetimi disiplinor, rezulton 

se sjellja e papërshtatshme e magjistratit subjekt hetimi disiplinor ka cenuar imazhin e 

drejtësisë dhe kanë ulur besimin e publikut tek drejtësia. Rezulton se faktet e provuara 

janë përsëritëse dhe të njohura për më tepër se një subjekt financiar bankar apo 

jobankar. 

Në analizë të kriterit “sjellja e magjistratit pas kryerjes së shkeljes dhe pas 

fillimit të hetimit” apo “sjellja e magjistratit gjatë procedimit hetimit/procedimit 

disiplinor dhe qëndrimin që mban ndaj tij”, rezulton se sjellja e magjistratit nuk ka 

qenë bashkëpunuese me Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pasi ai ka 

refuzuar të nënshkruajë aktin e njoftimit të hetimit disiplinor, nuk ka dhënë 

shpjegimet e kërkuara fillimisht nga ana e inspektorëve, të cilat i ka dhënë ditën e 

nesërme.  

Në vijim të procesit hetimor magjistrati subjekt hetimi disiplinor nuk ka 

shfaqur gjithashtu bashkëpunimin e duhur me Zyrën e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë në drejtim të respektimit të afateve të komunikimit shkresor. Ndërkohë që 

në parashtrimet e veta magjistrati në mënyrë të vazhdueshme gjatë hetimit disiplinor 

nuk ka pranuar shkeljen e kryer. Lidhur me shkeljen disiplinore që i ngarkohet, 

rezulton se sjellja e magjistratit ka qenë mohuese, duke mos njohur dhe duke 

kundërshtuar shkeljet disiplinore, të cilat konstatohen si të kryera nga ana e tij. 

Referuar nenit 115, pika 4, shkronja “b” të ligjit nr. 96/2016, vlerësohet si 

rrethanë rënduese, kur shkelja është vazhduese. Rezulton se interpretimi i gabuar i 

ligjit procedural civil të konstatuar nga gjykata më e lartë, që përbën shkelje 

disiplinore të parashikuar nga neni 102, pika 2, shkronja “a” e ligjit nr. 96/2016, 

përveçse e përsëritur më shumë se një herë (2 herë), rezulton gjithashtu që në vijim të 

jetë vazhduese, pasi nga hetimi disiplinor ka rezultuar se edhe në një rast tjetër, 

gjykata më e lartë ka gjetur të njëjtën shkelje, interpretim të gabuar të ligjit procedural 

civil.  

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

disiplinore; (ii) kryerjen e shkeljes disiplinore nga ana e magjistratit me dashje 
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direkte; (iii)  ekzistenca e rrethanës rënduese, pasi shkelja disiplinore është e 

vazhdueshme duke vijuar edhe sot sjellja e gjyqtarit në vendime analoge; (iv) 

përvojën e gjatë të magjistratit në sistemin gjyqësor; (v) cenimin e imazhit të sistemit 

gjyqësor dhe besimit të publikut në sistemin e drejtësisë; (vi) mungesën e ndonjë 

arsyeje specifike që është jashtë kontrollit të magjistratit dhe që mund të lidhet me 

mosfunksionimin e sistemit gjyqësor; arrihet në konkluzionin se veprimet/ 

mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistratit {...}, përbëjnë shkelje disiplinore, 

parashikuar nga neni 102, pika 1 shkronja “a” të ligjit nr. 96/2016; në rastin konkret 

përbëjnë “Shkelje të rëndë disiplinore”.  

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

vlerësohet se në rastin konkret veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e 

magjistratit {...} përbëjnë “Shkelje të rëndë disiplinore”. Në mbështetje të nenit 105, 

pika 1, shkronja “c” dhe “ç”, nenit 108 dhe nenit 109, të ligjit nr. 96/2016 “Për 

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

shkelje të rënda disiplinore mund të jepet masa disiplinore “Ulja e përkohshme e 

pagës” ose “Ulja në detyrë”. Të dyja këto masa mund të jepen për shkelje të rënda, 

por në rastin konkret masa disiplinore “Ulja në detyrë” nuk mund të aplikohet, pasi në 

varësi të rrethanave të faktit, magjistrati {...} ushtron detyrën pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë, e cila nga pikëpamja e kompetencës funksionale është gjykatë 

e shkallës së parë, si dhe nuk ka juridiksion të posaçëm.  

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

ekzistenca e përgjegjësisë disiplinore së magjistratit, në përputhje me parimin e 

drejtësisë, objektivitetit, individualizimit të masës disiplinore si dhe proporcionalitetit, 

në vlerësim të: (i) të gjitha fakteve të konstatuara dhe analizës ligjore të tyre; (ii) llojin 

dhe rrethanat e shkeljes; (iii) formën dhe shkallën e fajësisë nëpërmjet kryerjes së 

shkeljes disiplinore me dashje direkte; (iv) kryerjen e shkeljes disiplinore në mënyrë 

vazhduese; (v) vjetërsisë së magjistratit në sistemin e drejtësisë dhe të dhënat mbi 

aftësitë profesionale të tij; (vi) bashkëpunimit të sforcuar të magjistratit dhe qëndrimit 

mohues gjatë hetimit disiplinor; (vii) ekzistencës së rrethanave rënduese të 

parashikuara në nenin 115, pika 4, shkronja “b” të ligjit nr. 96/2016; (viii) faktit se 

masat më të lehta disiplinore janë të papërshtatshme për rrethanat e shkeljes 

disiplinore; (ix) rrethanat e shkeljes nuk përbëjnë shkelje disiplinore shumë të rëndë 
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dhe nuk është e përshtatshme një masë disiplinore më e rëndë; propozohet caktimi 

ndaj magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë 

masa disiplinore “Ulje e përkohshme e pagës deri në 40 % për një periudhë jo më të 

gjatë se një vit” parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “c”, ndarja “i” dhe neni 

108 i ligjit nr. 96.2016.  

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

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

dhe në mbështetje të nenit 105, pika 1, shkronja “c”, nënndarja “i”; nenit 108 dhe 

nenit 146, pika 2, shkronja “a” , të ligjit nr. 96/2016, të vendosë:  

“Pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 102, pika 2, 

shkronjat “a” të ligjit nr. 96/2016 dhe caktimin e masës disiplinore “Ulje e 

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

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Metani! 

Fjala është për ju zoti {...}. 

 

{...}: E nderuar zonja Kryetare! 

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

(Fjala hyrëse e magjistratit nuk është e mundur të dëgjohet.) 

 ... Gjithashtu pretendohet se përbëjnë pasoja të rënda. 

Duke u nisur nga ky raport, edhe unë kam bërë parashtrimet e mia. Besoj se 

janë të njohura dhe nuk do zgjatem shumë. 

Duke u kthyer në retrospektivë të punës time, më bëjnë krenar edhe përpara 

jush për punën që kam bërë në gjyqësor, në një nga gjykatat më të vështira që ka 

sistemi gjyqësor (Gjykata e Vlorës). Disa herë kam dashur të promovohem, për 

besueshmërinë që ka pasur publiku, që tregohet edhe nga numri i paktë i ankesave që 

kam pasur, megjithëse kur kam filluar në gjyqësor, ngarkesa ka qenë shumë e madhe. 

Nuk kam pasur ngarkesë më të vogël se 700 çështje në vit. Kohët e fundit kemi arritur 

edhe në 1000 çështje në 5 vitet e fundit. 
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Janë të evidentuara rreth 18 mijë çështje që unë kam dhënë vendime dhe kam 

parë evidencat dhe në 21 vite punë janë rreth 15 ankesa ndaj meje në Këshillin e Lartë 

të Drejtësisë. Kjo përkundrazi, ndryshe nga sa pretendohet në raportin e Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë .. (sërish fjala e gjyqtarit nuk dëgjohet) ... Jam ndjerë dhe ndihem 

gjithmonë mirë për vendimmarrjet që kam bërë. 

Për sa i përket rastit konkret, që ka 4 vjet që unë jam nën ndjekjen e masës 

disiplinore (hetimit disiplinor) për vendimet e dhëna, s’kam pasur asnjë motiv 

personal, ndonjë interes, përveç interesit të dhënies së drejtësisë, shërbëtor i dhënies 

së drejtësisë. Më kanë bërë përshtypje këto vendime për pasojat që kanë dhënë, pasoja 

sociale tek njerëzit. Kam gjykuar çështje që janë vënë në ekzekutim në zyrat e 

përmbarimit dhe kanë ardhur njerëzit me padi për pavlefshmëri të titullit ekzekutiv 

dhe kundërshtim të veprimeve përmbarimore, dhe konceptet nuk i kanë të qarta. Kam 

konstatuar që disa prej tyre s’i kanë firmosur fare këto kontrata, të cilat janë që nga 

2008, 2010 e më vonë. Kam parë që kontratat e tyre janë të palexueshme fare, 

milimetrike. As unë si gjyqtar nuk kam mundur t’i lexoj, edhe me syze. Kam parë që i 

kanë sekuestruar shtëpitë apo tokat bujqësore që kanë dhe janë detyruar që të 

emigrojnë jashtë shtetit, se nuk i ka lidhur gjë me pronën e tyre. Ky është një problem 

i cili është thelluar gjithmonë e më tepër dhe unë s’mund të rrija indiferent, 

pavarësisht se unë jam thjesht për vendimmarrje. Ato janë probleme të tjera që i 

përkasin edhe politikës, e të tjera, e të tjera. Unë vendimet i jap duke parë këto pasoja 

që kanë ardhur dhe nuk mund të qëndroja indiferent. 

Ndryshe nga sa pretendohet në materialin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 

këto vendime nuk janë detyruese për gjykatën e shkallës së parë, por janë orientuese 

të gjykatës së apelit. Vendimet unifikuese dhe vendimet e Gjykatës së Lartë janë 

vendime detyruese dhe asnjëherë nuk i kam shkelur këto vendime ligjore. 

Për sa i përket vendimeve të apelit, që janë prishur 2-3 vendime, jam shprehur 

fillimisht që nuk bëhen me akt noterial dhe jam shprehur në arsyetimin e vendimit, 

por nuk ka qenë e vetmja arsye që nuk është akt noterial. Pavarësisht se ligji nuk e 

shpreh që duhet bërë detyrimisht me akt noterial. Më vonë është rregulluar në 

legjislacion që duhet të lëshohet urdhri i ekzekutimit, pavarësisht se nuk janë me akt 

noterial. 
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Nuk ka qenë kjo arsyeja. Arsyeja ka qenë ajo që thashë. Ato pasoja që sjellin 

këto urdhra ekzekutimi të cilat janë të pavlefshme, janë në kundërshtim me dispozitat 

e përgjithshme mbi kontratat, janë të disfavorshme për palën kredimarrëse. Pothuajse 

janë formale, të përgatitura dhe firmosen (sepse nuk lexohen dot) me shpejtësi. Ato 

marrin një shumë të vogël, rreth 100.000 lekë të vjetra dhe kam parë që janë me 2-3% 

në muaj interesat. Ata janë shprehur që janë në muaj, por ato kanë qenë në ditë. 2-3% 

në ditë, 1 milion, janë 30 mijë në ditë. Për 30 ditë dyfishohet. Pastaj ka vazhduar me 

vënien e ekzekutimit dhe i kanë sekuestruar shtëpitë.  

Unë kam pasur shumë raste, siç ju thashë më lart. Ju kam paraqitur edhe ca 

prova këtu lidhur me disa shoqëri jobankare. Po të shikoni, kam paraqitur nja dy 

kontrata që nuk lexohen fare. Janë milimetrike. Është rrëzuar arsyetimi që është e 

palexueshme fare. E keni si provë. Po të shikoni, nuk lexohet fare. Është e 

palexueshme. Arsyetimi im ka qenë që, jo se nuk janë akte noteriale, por kontrata 

është e palexueshme.  

Gjithashtu jam shprehur në disa arsyetime vendimesh, kur është bërë kalimi i 

kredive, kontratat e viteve 2008, 2010, kanë kaluar nga një bankë tek banka tjetër, në 

një kohë që duhet të njoftohet patjetër kredimarrësi. Nuk janë njoftuar. Unë nuk e kam 

quajtur titull ekzekutiv. E ka dispozita atë. Pra nuk ka qenë i vetmi arsyetim që “nuk 

janë akte noteriale”.  

Lidhur me besueshmërinë si gjyqtar, janë paraqitur prova që nga diploma ime 

e vitit ’89, lista e notave. Është paraqitur një vendim i 2004 që kam marrë masë 

disiplinore “Vërejtje me paralajmërim”.  

Lidhur me këto, dua të them që, në diplomën time që ndodhet bashkëlidhur si 

provë, thuhet që kam filluar studimet në vitin ’85 (studimet filluan në shtator dhe 

provimet në ’86-ën dhe i kam mbaruar në ’89-ën). Në korrik të ’89-ës kam marrë 

diplomën. Nuk kam ngelur në asnjë provim. Bile është bërë pjesë e hetimit diploma 

ime, pasi kursi i korrespondencës është 5-vjeçar, por unë duke punuar si sekretar 

gjyqësor, kryesekretar, përmbarues (për shkaqe ekonomike e vazhdova pa shkëputje 

nga puna, e kisha të thjeshtë për shkak se më ndihmonte edhe vendi i punës) e kam 

bërë shkollën për 3 vjet.  

Thuhet që vihen në dyshim cilësitë e mia profesionale. 
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Që në fillim kanë spikatur cilësitë e mia profesionale. Ka pasur vende për 

gjyqtarë, e plotë s’kanë vajtur. Më kanë kërkuar 3-4 herë të shkoja gjyqtar. S’kam 

dashur të shkoja gjyqtar sepse rroga ishte e vogël.  

Në vitin 2000 është rritur rroga e gjyqtarëve, dhe kam kaluar gjyqtar. Jam 

munduar që të jem dinjitoz në punën time. 

Përderisa thuhet që është parashkruar vendimi i 2004-ës i dhënë “Vërejtje me 

paralajmërim”, atëherë nuk duhet të përmendej fare në material.  

Ai vendim është anuluar me ankimin e dy gjyqtarëve të tjerë nga Gjykata e 

Lartë, sepse ishte një vendim që, gjyqtari nuk mban përgjegjësi për vendimmarrje. 

Ishin edhe disa vendime që ishte aplikuar neni 59, ca vendime që ishte 

minimumi 5 vjet burgim për një trastë me portokalle, ku ishin dy bashkëpunëtorë; ku 

për një viç që bënte 50 mijë lekë, tre të mitur nga 18 vjeç e gjysmë ia çuan kasapit; më 

pas u zëvendësua pasi i ati i tyre dha paratë; unë i zbrita në minimum sepse kishte 

rrethana lehtësuese dhe i dënova 2 vjet. 5 vjet ishte minimumi atëherë. Vendimmarrja 

u quajt shkelje e rëndë. 

Këto vendime të Këshillit të Lartë të Drejtësisë në atë kohë u anuluan. Unë 

nuk e kundërshtova. Të dy gjyqtarët {...} dhe {...} e kundërshtuan. {...} u kthye në 

punë (e dinë të gjithë). {...} iu hoq “Vërejtja”. Unë kisha gjykuar dhe deri në vitin 

2004 pothuajse të gjitha veprat penale të rënda. Kam gjykuar të gjithë ngjarjet e ’97-

ës e deri në vitin 2001... 

 

Naureda Llagami: Më fal zoti {...}, mund të fokusohemi tek objekti i 

procedimit? 

 

{...}: ... u ndjeva shumë mosmirënjohës me atë vendim që dhanë atëherë 

“Vërejtje me paralajmërim”, dhe kam dashur të largohem fare nga gjyqësori. 

    

Naureda Llagami: Mund të fokusohemi tek parashtresat për objektin në fjalë? 

 

{...}: Në qoftë se do merret një vendim nga ana juaj që gjyqtari të mbajë 

përsëri përgjegjësi për vendimmarrje, për këto urdhrat e ekzekutimit, ku s’ka ardhur 

asnjë pasojë... Ata i lënë me vite të tëra dhe i kam kamatëvonesat dhe legjislacioni 
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është shumë i favorshëm për ta. Ai legjislacion po sjellë pasoja të rënda sociale. Ka 

kontrata që kanë 10 vjet dhe kanë vajtur 10-fishin dhe po i marrin pronat. 

Legjislacioni s’duhet të jetë më i favorshëm në kushtet e ekonomisë së tregut për këto 

banka. Duhet të jetë në kushte të barabarta. Po u lëshua urdhri i ekzekutimit, është 

zgjidhur kontrata e qirasë. Atëherë është vetëgjyqësi në qoftë se llogaritet më pas kjo. 

Unë sot kisha 14 gjyqe dhe është kosto shumë e madhe për palët, në krahasim 

me mbledhjen e sotshme. Unë për respekt, ju jeni edhe gjyqtarë, keni qeverinë e 

gjyqësorit, por nuk duhet të lejohet që gjyqtari të mbajë përgjegjësi për vendimmarrje. 

Vendimet e apelit i prish Gjykata e Lartë dhe lë në fuqi vendimin e shkallës së parë. 

Kush i çoi këto “lëshim urdhri ekzekutimi” në Gjykatën e Lartë? S’i çon njeri. Ato 

shkojnë në dhomë këshillimi. Nuk ka palë që t’i çojë. 

Prandaj unë kam besim në vendimmarrjen tuaj. Të keni besim edhe tek unë, se 

në vazhdimësi, ndoshta siç thotë populli “kur ha bukë, bën edhe thërrime”, unë do 

mundohem të jem korrekt deri në fund dhe jem dinjitoz deri në fund. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti {...}! 

Ftoj kolegët nëse kanë pyetje. 

Akte të tjera përveç parashtresave për të depozituar/administruar, keni zoti 

{...}? 

 

{...}: Harrova të përmendja që, në aktin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 

vihet në pikëpyetje edhe afati i parashkrimit. Derisa gjyqtari nuk duhet të jetë më nën 

efektin e një hetimi disiplinor... në punën e tij janë vënë afate të shkurtra 3-mujore dhe 

6-mujore edhe në dispozitat kalimtare. Këto afate kanë kaluar.  

      

Naureda Llagami: Atëherë, prova të reja nuk keni? 

 

{...}: Nuk kam. Ato që kam paraqitur. Besoj që janë të mjaftueshme. Më 

shumë është problemi ligjor, me sa kuptoj unë.  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Do ftoja kolegët nëse kanë pyetje. 
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 Po, zonja Kadi! 

 

 Brunilda Kadi: Faleminderit!  

 Kam një pyetje që fillimisht e kam për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë dhe 

më pas për gjyqtarin.  

 A ka informacion nga hetimi nëse është bërë pavlefshmëri titulli nga debitorët 

e këtyre dy titujve për të cilat bëhet fjalë në vendimet e ndryshuara nga gjykata e 

apelit? 

 

Artur Metani: Jo! 

 

Brunilda Kadi: Pyetja bëhet nisur edhe nga kundërshtimet që bën gjyqtari, që 

nuk dihet fati i zgjidhjes së themelit të çështjes nëse kjo do të ishte bërë objekt 

shqyrtimi në Gjykatën e Lartë. Në kushtet kur objekti i gjykimit ka qenë “lëshim 

urdhri ekzekutimi”, këto çështje, nëse marrin përgjigje pozitive në shkallë të parë ose 

në apel, nuk shkojnë asnjëherë në Gjykatën e Lartë sepse nuk ka kush t’i ankimojë. 

Mjeti i vetëm, që personi i cili cenohet, në këtë rast debitori, kundër të cilit është 

lëshuar urdhri, mund ta kundërshtojë dhe mund të ketë interes të shkojë deri në 

Gjykatën e Lartë, është nëpërmjet një procedure “pavlefshmëri titulli”.  

Nuk ka informacion nëse këto dy debitorët në këto dy vendimet...? 

Nuk ka informacion?!  

Atëherë, të njëjtën pyetje e drejtoj për gjyqtarin. Nisur edhe nga kundërshtimet 

që keni bërë ju, ju vetë keni hetuar? 

 

{...}: Aty e kam marrë motivin që kam pasur keqardhje për këta njerëz... 

Brunilda Kadi: Jo, pyetja është konkrete. 

T’i referohemi dy vendimeve. Bëhet fjalë për vendimin nr. {...}, 19.12.2016, i 

cili është ndryshuar me vendimin nr. {...}, datë 15.02.2017 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë; dhe vendimi tjetër është nr. {...}, 03.10.2016, ndryshuar me vendimin nr. 208, 

datë 20.12.2016. Vetëm këto dy vendime janë ndryshuar nga apeli. Debitorët e këtyre 

dy titujve, keni informacion, kanë bërë konflikt në gjykatë për pavlefshmëri titulli? 

{...}: Ka disa çështje. 
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Brunilda Kadi: Jo, këto dy konkretet. 

{...}: Për këto duhet hetuar. 

Brunilda Kadi: Meqë ju e kundërshtoni, mendova që mund të kishit 

informacion. 

{...}: S’kisha kohën e duhur. 

Dihet ajo që bëhet me veprimet procedurale. Shkojnë për ekzekutim në zyrën 

e përmbarimit... 

Brunilda Kadi: Konkretisht nuk keni informacion? 

{...}: Nuk ka ndodhur ndonjë pasojë. Bile ata duan t’i zgjasin sa më shumë... 

Brunilda Kadi: Të lutem, këto janë konsiderata të përgjithshme. 

Unë e kisha pyetjen konkrete. Për këto dy raste, keni informacion apo jo? 

{...}: Nuk kam informacion. 

Brunilda Kadi: Faleminderit!  

{...}: 15 seanca gjyqësore unë i bëj në ditë e s’kisha kohën e mjaftueshme... 

 

Brunilda Kadi: Mbas dy vendimeve që janë ndryshuar nga gjykata e apelit, ju 

keni vijuar me të njëjtën praktikë? Keni dhënë vendime të tjera? 

{...}: Jo, arsyetimet kanë qenë të tjera. I kam respektuar vendimet e gjykatës së 

apelit, se unë jam gjyqtar me përvojë.  

Brunilda Kadi: Pra edhe pse ju në bindjen tuaj të brendshme ose atë që thatë 

deri tani, mendoni që nuk duhet ndryshuar urdhri dhe ju e keni lëshuar sepse... 

(Ndërhyn zoti {...}.) 

Brunilda Kadi: Të lutem, ta mbaroj pyetjen. 

Pra pasi keni rënë në dijeni të dy vendimeve tuaja të ndryshuara, më tutje, kur 

keni pasur raste të ngjashme, a i keni lëshuar urdhrat për shkak të këtyre që thotë 

gjykata e apelit ose vendimi? 

{...}: I kam respektuar vendimet. 

Brunilda Kadi: Pra keni dhënë vendime të ndryshme? 

{...}: Kam dhënë arsyetime të ndryshme, jo që nuk është akt noterial. Thashë 

që kanë kaluar nga një bankë në bankën tjetër pa njoftuar kredimarrësin. Kanë qenë 

në disfavor dhe të palexueshme. Ka edhe një vendim që është lënë në fuqi vendimi im 

se ka qenë me këtë lloj arsyetimi. 
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Unë mendoj që nuk ka ardhur ndonjë pasojë se u vonua. Pasoja është që është 

vonuar dy muaj vjelja e detyrimeve.  

Brunilda Kadi: Faleminderit!  

Unë thjesht e ngrita në parim sepse konkretisht pastaj duhet ta shoqëronit me 

aktin konkret atë që kërkoni. Thjesht pyetja ime ishte kjo. 

 

Naureda Llagami: Kolegë të tjerë? 

Atëherë, nëse nuk ka pyetje, unë  do ftoja palët të largohen nga salla për të 

lejuar Këshillin vijimin e shqyrtimit. 

 

(Largohen nga salla Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Metani dhe magjistrati 

zoti {...}. Mbledhja vijon vetëm në prezencë të anëtarëve. Pas diskutimeve, anëtarët 

bien dakord që seanca të shtyhet për datën 5 tetor 2021, ora 11:00.) 

(Futen në sallën e mbledhjes zoti Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë 

dhe magjistrati z.{...}.) 

 

Naureda Llagami: Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: Shtyrjen e seancës 

dëgjimore për të marrë kohë për të vijuar diskutimin më datë 5 tetor, ora 11:00. 

Faleminderit! 

  

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

dhe magjistrati z.{...}.) 

     

 

* * * 

(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 16.09.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

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

seanca, ora 14:30. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 14:25 

dhe mbaroi në orën 14:40. 

 

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 shqyrtimin e kësaj çështjeje anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, zonja Brikena Ukperaj.   

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

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

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

7. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan – seanca, ora 14:30. 

  

Naureda Llagami: Vijojmë me çështjen e dytë të rendit të ditës, e cila ka të 

bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të 

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

detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

Hapim seancës dëgjimore. 

I pranishëm është vetë Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Metani. 

Ndërkohë që zonja {...} është në pamundësi për të ardhur dhe për të qenë në 

këtë seancë dëgjimore, pasi ka njoftuar Këshillin, përmes kërkesës me nr. {...} prot., 

datë 16.09.2021, ku ka bashkëlidhur një raport mjekësor dyditor që e bën të pamundur 

që të jetë prezentë në këtë seancë dëgjimore.  

Siç jeni në dijeni, zonja {...} ka parashtruar pretendimet e saj lidhur me 

çështjen objekt procedimi, ndërkohë që është në kushte pamundësie për të qenë sot, 

fakt i provuar edhe me raportin bashkëlidhur kërkesës për shtyrje të seancës. 
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Në kushtet që është në pamundësi...? Si vlerësoni? Nga ana e Inspektorit? 

 

Artur Metani: Dakord për shtyrjen. 

 

Naureda Llagami: I lëmë në të njëjtën ditë? 

Artur Metani: Më datë 5 thatë ju. 

Naureda Llagami: Po, më datë 5. 

Artur Metani: Po! 

 

Naureda Llagami: Atëherë, më datë 5, ora 12:30. 

Jemi dakord? 

(Anëtarët e Këshillit janë dakord për shtyrjen e seancës dëgjimore më datë 5 

tetor, ora 12:30.) 

Atëherë, shtyhet seanca dëgjimore. 

Ndërkohë, lidhur me çështjen e tretë që kemi në rendin e ditës, duke qenë që 

ajo është “online”, mund ta zhvillojmë të gjithë bashkë “online”, për sa kohë edhe nga 

ana e magjistrates është konfirmuar që të jetë “online”. 

 

Artur Metani: Po iki në zyrë domethënë. 

Në rregull. 

Vetëm të më mundësohet nga ana teknike, të më dërgohet ftesa. 

 

Naureda Llagami: Patjetër! 

Shumë faleminderit për prezencën tuaj. 

     

* * * 

(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 16.09.2021) 

 

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

të relatorit, për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.6/2021, të filluar ndaj magjistratit 

z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Fier”, i përgatitur nga 

Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short 

të relatorit, për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.7/2021, të filluar ndaj 

magjistratëve, {...} dhe {...}, me detyrë gjyqtarë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë” 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 14:25 

dhe mbaroi në orën 14:40. 

 

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) 
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6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të relatorit, për 

zhvillimin e procedimit disiplinor nr.6/2021, të filluar ndaj magjistratit z. {...}, me 

detyrë gjyqtar në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Fier”, i përgatitur nga Komisioni 

Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të relatorit, për 

zhvillimin e procedimit disiplinor nr.7/2021, të filluar ndaj magjistratëve, {...} dhe 

{...}, me detyrë gjyqtarë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë” i përgatitur nga Komisioni 

Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

 

Naureda Llagami: Vazhdojmë me çështjet e radhës që kanë të bëjnë me 

hedhjen e shortit për caktimin e relatorit mbi procedimet disiplinore, ndaj 

magjistratëve z. {...}, z. {...} dhe {...}. 

Fjalën ia jap zotit Bici, dhe ndërkohë administrata të mundësojë goglat. 

 

Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 
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Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datën 13.09.2021, është depozituar 

kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistratit, z.{...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

Sipas Inspektorit, ky magjistrat është dënuar me vendim të formës së prerë të 

Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, me 3 vjet burgim. Kështu që, e ka sjellë për 

procedim pranë Këshillit. 

 

Naureda Llagami: Ndërpresim relatimin e çështjes, për të lejuar zonjën 

Ukperaj që të jetë prezente. 

(Futet në platformën “online” zonja Ukperaj.) 

Brikena Ukperaj: Përshëndetje! 

Jam “online”. 

 

Naureda Llagami: Edhe një herë, ia japim fjalën kryetarit të Komisionit, zotit 

Bici, për të filluar me relatimin e çështjes. 

 

Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Në datën 13.09.2021, është depozituar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor 

kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj 

magjistratit, z.{...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

Kërkesa e mbështetur në nenin 194 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar dhe nenit 138 të ligjit nr.96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në 

parashikimet e Kushtetutës, neni 140. 

Shkak për këtë, siç e dimë, ky gjyqtar është i dënuar me vendimin e Gjykatës 

së Apelit për Krimet e Rënda, vendim i cili është i formës së prerë, prandaj në cilësinë 

e kryetarit të Komisionit, i kërkoj Këshillit të Lartë Gjyqësor që të hedhë shortin për 

këtë çështje, pikërisht për magjistratin {...}. 

 

Gjithashtu, po në këtë datë, ka ardhur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor edhe 

çështja ndaj dy magjistratëve të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe pikërisht për 

magjistratin {...} dhe {...}. 
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Kërkesa bazohet në dispozitat siç përmenda më lart. Masa e kërkuar për këto 

dy magjistratë, nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë është “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”, të ligjit nr. 96/2016. 

Në cilësinë e kryetarit të Komisionit, edhe për këto dy magjistratë, kërkoj që të 

hidhet shorti për caktimin e relatorit. 

 

Zonja Kryetare, për të dyja çështjet kam një kërkesë. 

Në shortin që kemi bërë herën e kaluar për dy çështje, na ka dhënë një rezultat 

të deformuar sepse të dyja çështjet janë çuar tek një anëtar, kështu që mendoj, për 

zhvillimin e këtij shorti, në një vazo të vihen emrat e tre anëtarëve të Këshillit dhe në 

vazon tjetër dy çështjet. Të kapet çështja e parë, të kapet relatori dhe pastaj ky relator 

të përjashtohet nga shorti. Për të dy çështjet të bëhet një short. 

 

Naureda Llagami: Administrata të vijojë sipas orientimeve që dha zoti Bici 

lidhur me procedurën e shortit. 

 

Procedura e shortit:  

 Fillimisht futen në vazon e parë të qelqit shiritat e letrës ku citohen çështjet, 

përkatësisht: shiriti i parë  - procedimi disiplinor nr. 6/2021 dhe shiriti i dytë - 

procedimi disiplinor nr. 7/2021.  

 Më pas futen në vazon e dytë të qelqit shiritat e letrës me emrat e relatorëve: z. 

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

 

 Procedura e përzgjedhjes: 

 Përzgjidhet shiriti i parë - procedimi disiplinor nr. 6/2021. 

 Për këtë çështje, relator caktohet anëtari z. Medi Bici. 

 Përzgjidhet shiriti i dytë - procedimi disiplinor nr. 7/2021. 

 Për këtë çështje, relator caktohet anëtari z. Maksim Qoku. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, jeni dakord me propozimin e shortit të parë? 

Maksim Qoku: Pro. 
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Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

Medi Bici, në cilësinë e relatorit të procedimit disiplinor nr.6/2021, të filluar nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ndaj magjistratit, z.{...}, me detyrë gjyqtar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 

magjistratit, z.{...}, 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 në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të 

subjekteve. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek caktimi me short për çështjen e dytë, 

procedimi disiplinor nr. 7/2021. Për këtë shorti i ra z. Qoku. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 
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Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

Maksim Qoku, në cilësinë e relatorit të procedimit disiplinor nr.7/2021, të filluar nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ndaj magjistratëve, {...} dhe {...}, me detyrë gjyqtarë 

pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. 

2. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe 

magjistratëve, {...} dhe {...}, 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 në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të 

subjekteve. 

 

Me kaq ndërpresim mbledhjen, për t’u ritakuar në orën 16:00. 

     

* * * 

(Pika 3 dhe 4 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 16.09.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

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

nga mbledhje plenare e datës 16.07.2021) – seanca, ora 16:00. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 16:00 

dhe mbaroi në orën 17:35. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

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

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës “online”:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

3. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

4. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

5. {...}, magjistrate. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

8. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë (shtyrë nga mbledhje plenare e datës 

16.07.2021) – seanca, ora 16:00. 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 Po rifillojmë mbledhjen plenare lidhur me çështjen e fundit që kishim në 

rendin e ditës për zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në ngarkim të 

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

cila është shtyrë nga mbledhja e datës 16.07.2021, ku me vendim të Këshillit dhe me 

propozim të ILD-së u vendos që këtë mbledhje, për shkak të distancës që ka zonja 

{...}, ta zhvillonim “online” përmes platformës që kemi.  

 Duke qenë se jemi të gjithë të pranishëm dhe Këshilli është i gjithë i 

pranishëm në këtë mbledhje, po çelim seancën dëgjimore në ngarkim të magjistrates 

{...}.  

Verifikojmë praninë e palëve. 

I pranishëm është Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Metani. 
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Ndërkohë që e pranishme, të paktën në aspektin teknik është edhe zonja {...}, 

të cilën do të lutesha që të ishte edhe në aspektin fizik, për konfirmim dhe verifikim të 

palëve. 

 

{...}: Përshëndetje! 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

 

Naureda Llagami: Atëherë, palët janë të pranishme. 

Shkurtimisht po ju informoj lidhur me procedurën disiplinore.  

Në zbatim të ligjit dhe të rregullores së procedimit disiplinor, rregullat për 

zhvillimin e seancës, secila palë ka të drejtë të paraqesë kërkesat paraprake në këtë 

seancë, të cilat do të shqyrtohen menjëherë pa praninë tuaj. Në fillim i jepet fjala 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, i cili do të paraqesë parashtrimet duke mos e 

përsëritur përmbajtjen e atyre të dorëzuara me shkrim, dhe më pas i jepet fjala 

magjistrates për parashtrimet e saj, edhe ajo duke mos përsëritur ato që i ka depozituar 

me shkrim.  

Pas përfundimit të parashtrimeve, secili anëtar i Këshillit ka të drejtë për 

pyetje ndaj Inspektorit dhe magjistrates dhe po ashtu dhe Inspektori ndaj magjistratit 

dhe e kundërta.  

Pas përfundimit të pjesës pyetje dhe përgjigje, palët do të ftohen për të dhënë 

kërkesat përfundimtare të tyre dhe për të lënë seancën e cila do të vazhdojë me 

diskutimin dhe vendimmarrjen në procedim. 

Në fakt, për efekt të dinamikës së çështjes, më lejoni t’ju them shkurtimisht 

disa fakte lidhur me fillimin e procedimit. Jeni në dijeni që pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, më datë 22.04.2021, është regjistruar kërkesa e ILD-së për fillimin e 

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

Apelit Tiranë. Më tej, më datë 26.04.2021, Këshilli me vendim nr. 175, caktoi 

anëtarin e Komisionit disiplinor z, Medi Bici si relator në procedimin disiplinor në 

ngarkim të magjistrates. Ky vendim më tej i është njoftuar gjyqtares nëpërmjet 

shkresës nr. 1779/2 prot., datë 27.04.2021, ashtu sikurse edhe nëpërmjet postës 

elektronike, me adresën që ajo ka vënë në dispozicion të Këshillit. 
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Pas caktimit të relatorit, Këshilli në mbledhjen e datës 07.05.2021, me vendim 

nr. 189, caktoi fillimisht datën 17 qershor ora 11:00 si datë të zhvillimit të seancës 

dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së ILD-së. Vendimi për caktimin e seancës 

dëgjimore, iu njoftua gjyqtares, së bashku edhe me të drejtat që ka gjyqtarja në këtë 

procedim.  

Më tej, Këshilli u vu në dijeni nga ana e gjyqtares, nëpërmjet postës 

elektronike, më 2 qershor, ku ka paraqitur parashtresat dhe dokumentet shoqëruese. 

Në përmbajtjen e parashtresave magjistratja zonja {...} ka paraqitur edhe dëshirën për 

t’u paraqitur personalisht pranë Këshillit, duke theksuar se pavarësisht vullnetit të saj, 

e ka të pamundur paraqitjen për shkaqe objektive, duke qenë se në datën 14 maj ka 

bërë një ndërhyrje të rëndë kirurgjikale në kolonën vertebrale. Në këto kushte, duke 

vlerësuar rëndësinë që ka zhvillimi i kësaj seance dëgjimore, ajo ka kërkuar nga ana e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, shtyrjen pa afat të zhvillimit të seancës dëgjimore, duke 

mundësuar në këtë mënyrë që magjistratja të jetë fizikisht dhe e aftë për të udhëtuar. 

Mbledhja e datës 17 qershor, caktuar për zhvillimin e seancës dëgjimore, është 

shtyrë sërish nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi vlerësoi se në zhvillimin e këtij 

procesi disiplinor, përbën rëndësi fakti që më datë 30.04.2021, KPK-ja ka vendosur 

“Shkarkimin nga detyra” të magjistrates znj. {...}. Ndaj për këtë shkak, deri në 

njohjen me vendimin e arsyetuar të KPK-së, ku ndër shkaqet e shkarkimit mund të 

ishte edhe mosparaqitja në detyrë për një kohë të gjatë të gjyqtares, bëri që KLGJ-ja të 

caktonte një seancë të radhës për zhvillimin e këtij procedimi më datë 16.07.2021, ora 

11:00. 

Sërish gjyqtares i është komunikuar data e seancës dhe ora në rrugë 

elektronike. Magjistratja ka bërë me dije Këshillin me e-mailin e datës 24.06.2021 se 

gjendja shëndetësore vazhdon të jetë e tillë, duke mos e lejuar atë që të udhëtojë. 

Gjithashtu ka bërë me dije se e ka të pamundur të shkojë e të bëjë ndreqje të të metave 

të prokurës, për avokaten dhe pretendon se nuk janë në kushtet për të vepruar sipas 

Kodit të Procedurës Penale për deklarimin e mungesës nga KLGJ-ja.  

Ndërkohë, më datë 16.06.2021, KPK ka publikuar në faqen zyrtare të 

internetit vendimin e arsyetuar të dhënë ndaj magjistrates, dhe në seancën e caktuar 

më datë 16 korrik 2021, KLGJ-ja vendosi të shtyjë zhvillimin e seancës dëgjimore për 

datën 16.09.2021 ora 16:00, duke mbajtur në konsideratë vendbanimin e përkohshëm 
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të magjistrates dhe duke i lejuar që të zhvillohet kjo seancë “online”, përmes 

platformës, propozim i ILD-së dhe që u pranua nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Kështu është njoftuar gjyqtarja dhe aktualisht kemi mundësi që ta kemi 

prezent “online”, për të vijuar me zhvillimin e seancës dëgjimore.  

Unë do doja në zhvillim të procedurës, pa humbur kohë të fillojmë.  

Siç ju thashë, kemi Inspektorin e Lartë të Drejtësisë i cili do fillojë me 

parashtrimet e tij dhe më pas do ia japim fjalën magjistrates. 

 

Artur Metani: Faleminderit, Kryetare për fjalën! 

Faleminderit magjistrates, që na bën të mundur edhe pjesëmarrjen e saj sepse e 

di problemin shëndetësor, dhe të shkuara nga ana njerëzore. 

Do filloj me parashtresën time shkurt edhe për të mos lodhur dëgjuesit, sepse 

parashtresa e gjatë do të protokollohet pranë protokollit të KLGJ-së. 

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Në analizë të dokumentacionit të administruar në kuadër të këtij procesi 

hetimor disiplinor, rezulton e provuar se magjistratja {...} ushtron detyrën e gjyqtares 

pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

Me vendimin nr. 26, datë 09.02.2018, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë “Për 

dhënie leje për arsye shëndetësore familjare gjyqtares {...}”, gjyqtares i është 

akorduar leje për shkëputje të përkohshme nga puna, duke filluar nga data 01.04.2018, 

për një periudhë 2-vjeçare, afat i cili ka përfunduar në datë 31.03.2020, dhe gjyqtarja 

duhej të paraqitej në detyrë në datë 01.04.2020, fakt i cili nuk rezulton të ketë 

ndodhur.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. {...}, datë 28.10.2020 “Për 

refuzimin e kërkesës së gjyqtares {...} për dhënie leje shtesë të papaguar” ka vendosur 

refuzimin e kërkesës, për dhënie leje shtesë të papaguar. Në vendimin e KLGJ-së, 

rezulton se shkaku i refuzimit të kërkesës është ezaurimi i afatit maksimal (2-vjeçar) 

që parashikon ligji për të marr leje të papaguara për arsye familjare dhe/ose 

shëndetësore, leje e cila i është dhënë nga KLD me vendimin nr. 26, datë 09.02.2018, 

afat i cili është ezauruar nga gjyqtarja {...}. 

Ndërkohë magjistratja ka bërë objekt shqyrtimi gjyqësor vendimin nr. {...}, 

datë 28.10.2020, për të cilin Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin  nr. 
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11, datë 02.02.2021, ka vendosur shfuqizimin e tij dhe kthimin e çështjes për 

rishqyrtim pranë KLGJ-së. Në zbatim të vendimit të sipërcituar, KLGJ-ja ka rimarrë 

në shqyrtim kërkesën e magjistrates dhe me vendimin nr. {...}, datë 29.03.2021 ka 

vendosur sërish refuzimin e saj. 

Rezulton gjithashtu se edhe nga vendimi i fundit i Këshillit të Lartë Gjyqësor 

nr. {...}, datë 29.03.2021 për të cilin magjistratja ka marrë dijeni në datë 31.03.2021, 

vazhdon të mosparaqitet në mënyrë të pajustifikuar në detyrë. 

Gjatë hetimit disiplinor provohet se nga ana e magjistrates nuk është arritur të 

justifikohet mungesa e saj në punë për shkaqet objektive të pretenduara prej saj, duke 

mos pasur asnjë vendimmarrje për shtyrje të lejes së dhënë me vendimin nr. 26, datë 

09.02.2018, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Nga hetimi disiplinor i kryer provohet 

se as Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe as zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit nuk kanë 

dhënë asnjë vendim pozitiv mbi kërkesën e magjistrates për pamundësinë e 

pretenduar prej saj për të justifikuar mosparaqitjen e saj në detyrë mbas datës 

01.04.2020, duke sjellë një mosparaqitje në detyrë pa shkaqe të justifikuara prej më 

tepër se 1 vit.  

Nga sa më sipër provohet se nga ana e magjistrates {...} është kryer shkelja 

disiplinore e parashikuar nga neni 102, pika 2, shkronjat “f” dhe “gj”, të ligjit nr. 

96/2016, në të cilin parashikohet shprehimisht se: “Shkelje disiplinore gjatë ushtrimit 

të funksionit janë, në veçanti, por pa u kufizuar në to, veprimet, mosveprimet ose 

sjelljet e magjistratit, si më poshtë: ... f) mungesa e pajustifikuar në detyrë, sipas 

parashikimeve të këtij ligji, për më shumë se 3 ditë pune në vit. ... gj) moszbatimi pa 

shkaqe të justifikuara të vendimeve të dhëna nga Këshilli.” 

Në analizë të kriterit “mbi llojin dhe rrethanat e shkeljes” rezulton se 

magjistratja ka një mungesë të pajustifikuar në detyrë në mënyrë të konsiderueshme 

prej më tepër se 1 viti, ndërsa rezulton gjithashtu të mos ketë zbatuar vendimet e 

organeve kompetente si KLD dhe KLGJ të cilat kanë normuar nga pikëpamja e 

afateve kohën e lejes së papaguar të dhënë dhe të refuzuar.  

Në analizë të kriterit të “shkallës së fajësisë dhe motivi”, rezulton se secila 

shkelje disiplinore nga ana e magjistrates {...} është kryer me dashje direkte. 

Magjistratja {...} rezulton se nga data 01.04.2020 deri aktualisht vijon të mos 

paraqitet në detyrë, duke bërë që jo vetëm shkaqet, por dhe vetë afati i kësaj 
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mosparaqitje të jetë ndikues edhe në klasifikimin e llojit të shkeljes disiplinore si 

shumë të rëndë.  

Në analizë të kriterit “pasojë e shkeljes” asaj të mungesës së pajustifikuar në 

detyrë prej më tepër se 1 vit, rezulton se si pasojë e veprimeve/mosveprimeve të 

kryera nga ana e magjistrates {...} ka sjellë pasoja për dhënien e drejtësisë, cenimin  e 

prestigjit të gjyqtarit, si dhe ka cenuar besimin e publikut te drejtësia.  

Në analizë të kriterit “të dhënat profesionale, të çështjeve disiplinore dhe të 

dhëna kriminale të magjistratit”, rezulton se magjistratja {...} ka një vjetërsi në detyrë 

prej 8 vitesh si gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë, ndërsa më herët ka ushtruar 

detyrën e gjyqtares pranë Gjykatës së Lartë, tregues i njohurive shumë të mira të saj 

mbi legjislacionin si dhe mbi rolin e ushtrimit të detyrës me etikë dhe disiplinë të 

magjistratit.  

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

disiplinore” rezulton se sjellja e papërshtatshme e magjistrates subjekt hetimi 

disiplinor nuk është shtrirë vetëm tek magjistratja subjekt i hetimit disiplinor por 

mund të krijojë terren për sjellje të papërshtatshme edhe në rastet të tjera të ngjashme.  

Mosparaqitja në detyrë me argumentin themelor atë të mungesës së udhëtimit 

të sigurt për shkak të Covid-19, mund të aplikohet edhe nga magjistratë të tjerë për të 

mos u paraqitur në detyrë dhe për të mos ushtruar detyrën e caktuar me Kushtetutë 

dhe me ligj, duke sjellë rrezik serioz në ofrimin e shërbimit të dhënies së drejtësisë me 

efikasitet për publikun. Është fakt i njohur se nga organika e Gjykatës së Apelit 

Tiranë ushtrojnë detyrën vetëm 9 gjyqtarë, më pak se 1/3 e saj, e cila ka sjellë një 

fluks të paprecedentë pune dhe një ngarkesë të papërballueshme, zvarritje gjykimesh, 

çfarë nënkupton dhe rëndësinë thelbësore që ka paraqitja në detyrë e çdo gjyqtari për 

të ofruar shërbimin e tij dhe për të ushtruar detyrën. 

Në analizë të kriterit “sjellja e magjistratit pas kryerjes së shkeljes dhe pas 

fillimit të hetimit” apo “sjellja e magjistratit gjatë procedimit hetimit/procedimit 

disiplinor dhe qëndrimin që mban ndaj tij”, rezulton se sjellja e saj ka qenë mohuese, 

duke mos njohur dhe duke kundërshtuar shkeljet disiplinore të cilat konstatohen si të 

kryera nga ana e saj. 

Referuar nenit 115, pika 2 dhe 4, shkronja “b” të ligjit nr. 96/2016, vlerësohet 

si “rrethanë rënduese” vazhdimi shkeljeve disiplinore të parashikuara nga neni 102, 
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pika 1, shkronjat “f” dhe “gj” të ligjit nr. 96/2016. Nga të dhënat e fundit të marra 

gjatë hetimit disiplinor rezulton se magjistratja {...} vijon të mos paraqitet në mënyrë 

të pajustifikuar në detyrë edhe aktualisht si dhe rezulton të vijojë moszbatimin e 

vendimeve të Këshillave. 

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

që referon në mungesë të pajustifikuar në detyrë në afate të konsiderueshme prej më 

tepër se 1 viti dhe moszbatimin e vendimeve të Këshillave për kohën e mosparaqitjes 

së justifikuar në detyrë; (ii) kryerjen e shkeljes disiplinore nga ana e magjistrates me 

dashje direkte; (iii) ekzistenca e rrethanës rënduese, pasi secila prej shkeljeve 

disiplinore është e vazhdueshme duke vijuar mosparaqitjen e pajustifikuar në detyrë 

dhe moszbatimin e vendimeve të Këshillave; (iv) përvojën e gjatë të magjistrates në 

sistemin gjyqësor, përfshirë Gjykatën e Lartë; (v) cenimin e imazhit të sistemit 

gjyqësor dhe besimit të publikut në sistemin e drejtësisë; (vi) ekzistencën e rrezikut të 

shkaktuar nga shkelja disiplinore pasi sjellja e papërshtatshme e magjistrates subjekt 

hetimi disiplinor, sjellje e cila rrezikon të ndiqet si shembull nga magjistratë të tjerë si 

dhe krijon terren për sjellje të papërshtatshme dhe në raste të tjera të ngjashme, me 

rrezik serioz në ofrimin e shërbimit të dhënies së drejtësisë me efikasitet për publikun; 

(vii) mungesën e ndonjë arsyeje specifike që është jashtë kontrollit të magjistratit dhe 

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

veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistrates {...} që përbëjnë shkelje 

disiplinore parashikuar nga neni 102, pika 1, shkronjat “f” dhe “gj” të ligjit nr. 

96/2016, në rastin konkret përbëjnë “Shkelje shumë të rëndë disiplinore”.  

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

vlerësohet se referuar rrethanave të kryerjes së shkeljeve disiplinore, momenti 

subjektiv si dhe dëmet që i sjellin shoqërisë dhe shtetit, rezultojnë të jenë të asaj 

natyre që e bëjnë të pamundur kryerjen e mëtejshme të funksioneve kushtetuese nga 

ana e magjistrates {...}.  

Rezulton se magjistratja {...} me dashje vijon të mos paraqitet në detyrë 

megjithëse ka disa vendime të Këshillit të cilat nuk e justifikojnë mosparaqitjen e saj 

në detyrë, mungesë e cila është e konsiderueshme prej më tepër se 1 viti, në një kohë 

që afati justifikues i përcaktuar në ligj deri në 3 ditë, dëmi që i sjell shoqërisë dhe 

shtetit është mosushtrimi i funksionit publik më dëm në administrimin e drejtësisë, 
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dhe mbingarkesa e gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Tiranë edhe me çështje të cilat 

duhej të gjykoheshin nga ana e magjistrates {...}, duke sjellë dëm në dhënien e 

drejtësisë me efikasitet, rreziku potencial që sjellja e saj të ndiqet edhe nga magjistratë 

të tjerë, rezultojnë të jenë të asaj natyre që e bëjnë të pamundur kryerjen e mëtejshme 

të funksionit kushtetues, atë të gjyqtarit. Sjellja e magjistrates {...} në kundërshtim me 

ligjin është flagrante dhe e rëndë në atë mënyrë që e bën atë të papërshtatshëm për të 

vijuar të ushtrojë detyrën e magjistrates.  

Për sa sipër, duke mbajtur në konsideratë faktin se masa disiplinore është e 

varur nga ekzistenca e përgjegjësisë disiplinore të magjistratit, në përputhje me 

parimin e ligjshmërisë, duke u siguruar që masa e dhënë të jetë e parashikuar nga ligji 

dhe e nevojshme për të përmbushur qëllimin e ligjit; duke u bazuar në kriteret 

objektive lidhur me rëndësinë e shkeljes disiplinore dhe masës disiplinore; 

individualizmit dhe proporcionalitetit, pra që ndaj magjistratit të jepet ajo masë që 

është e domosdoshme dhe e dobishme, për arritjen e qëllimit të procedimit disiplinor 

ndaj tij, në përputhje me shkeljen disiplinore që ka kryer, paraprakisht vlerësohet se 

për veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistrates {...} nga neni 102, pika 

1, shkronjat “f” dhe “gj” të ligjit nr. 96/2016, të cilat përbëjnë “Shkelje shumë e rëndë 

disiplinore” të cilat referuar nenit 140, pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, përbëjnë akte të rënda etike që diskreditojnë pozitën dhe 

figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës, duhet të jepet masa disiplinore 

“Shkarkim nga detyra”. 

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

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

dhe në mbështetje të nenit 105, pika 1, shkronja “dh”, nenit 111, pika 1, dhe nenit 

146, pika 2, shkronja “a”, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të vendosë:  

“Pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së 

Apelit Tiranë për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 140, pika 2, shkronja 

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

dhe “gj”, të ligjit nr. 96/2016 dhe caktimin ndaj tij të masës disiplinore “Shkarkim nga 

detyra”.  
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Faleminderit!    

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Metani! 

Fjalën do doja t’ia jepja zonjës {...}. 

   

{...}: Ju falënderoj! 

Paraprakisht kisha dy pyetje për Kryeinspektorin. A mund t’ia bëj ato pyetje? 

 

Naureda Llagami: Pyetjet i lëmë në fund. Vazhdojmë me parashtresat. 

 

{...}: Në mënyrë që të më ndihmonte mua për të ezauruar ato çfarë kam 

ndërmend të them. 

 

Naureda Llagami: Dakord! 

 

{...}: Atëherë, pyetja e parë lidhet me vendimin nr. 11, datë 02.02.2021, të 

Gjykatës Administrative të Apelit, që sapo e përmendi zoti Kryeinspektor. Dua të di, 

si e konsideron institucioni i Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë këtë vendim, a është 

një vendim i formës së prerë apo nuk është një vendim i formës së prerë? – kjo është 

pyetja e parë. 

Pyetja e dytë është: - A e keni përfshirë moszbatimin e vendimit nr. {...}, datë 

29.03.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si një shkelje tjetër timen, dhe keni marrë 

një vendim për këtë për të shtuar objektin e procedimit? Faleminderit!  

 

Artur Metani: Atëherë, pyetja e parë nuk ka lidhje me çështjen e hetimit, pra 

si të thuash, nuk ka lidhje me raportin. Unë pranoj pyetje për raportin dhe ndonjë 

paqartësi për raportin. Mendimet pastaj janë të ndryshme. Është e drejta juaj të 

mbroheni sipas vullnetit tuaj, për parashtresat e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

Pyetja e dytë, si ishte edhe një herë të lutem? 

 

{...}: Lidhur me vendimin nr. {...}, pra është vendimi i fundit i KLGJ-së që ka 

refuzuar përsëri kërkesën, mbas rishqyrtimit. E keni konsideruar ju këtë, si 
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Inspektorat, një shkelje tjetër, veç atyre dy shkeljeve që kisha për të cilat më kishit 

akuzuar, dhe a e keni një vendim, për ta përfshirë edhe këtë në rrethin e atyre 

shkeljeve që ju keni parashtruar në material? A keni një vendim sipas nenit 125, 

paragrafi i parë i ligjit 96/2016?    

 

Artur Metani: Kërkoj ndjesë, dua dy minuta kohë sa të lexoj raportin sepse më 

ngatërrohen datat. 

 

{...}: Bëhet fjalë për vendimin e fundit, që ka refuzuar, në zbatim të vendimit të 

gjykatës. 

 

Artur Metani: Po pra po, por sot kisha tre seanca dhe më ngatërrohen datat 

dhe dokumentacioni që kam në dosje.  

Gjithsesi, kjo është pjesë e raportit dhe dosja është në KLGJ. Nuk e kuptoj 

pse?! Ju do bëni mbrojtjen tuaj. Që mos të vonohet edhe prezantimi... 

 

{...}: Nuk ka problem.  

Atëherë, ju falënderoj! 

Thashë mos kishit ndonjë gjë specifike. 

Atëherë, zonja Kryetare, unë mund të vazhdoj me parashtrimet e mia? 

 

Naureda Llagami: Po! Të lutem! 

 

{...}: Faleminderit!  

Të nderuar anëtarë të KLGJ-së! 

Së pari, ju falënderoj nga zemra për mundësinë që më dhatë, për të qenë pjesë 

e kësaj seance dëgjimore, nëpërmjet platformës “online”. 

Për mua është shumë e rëndësishme qenia prezent në këtë seancë, për të 

sqaruar arsyet, pra ato të cilat më kanë detyruar të mos paraqitem në detyrë. 

Ecuria e deritanishme e të gjitha vendimeve të marra prej jush, në fakt, më ka 

bërë të mendoj që ky proces zhvillohet në një farë njëanshmërie, apo i paracaktuar për 

nga vendimmarrja. Kjo pasi, ju arbitri, që po na gjykon ne të dyja palët, nga njëra anë 
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raportin e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë dhe nga ana tjetër mua magjistraten, keni 

qenë konsekuent në qëndrimet që keni mbajtur lidhur me këtë çështje, qëndrime të 

cilat kanë qenë në një linjë, që mungesa ime në detyrë ka qenë e pajustifikuar. 

Gjithsesi, unë shpresoj që ditën e sotme, me shpjegimet që do t’ju jap, t’ju ndihmoj të 

kuptoni situatën shëndetësore dhe situatën objektive që më ka detyruar mua për të 

mos u kthyer në detyrë, dhe pse jo, edhe të ndryshoni mendim, duke treguar se me 

mundësinë që më dhatë, nuk keni qëllim në fakt vetëm të respektoni një procedurë për 

seancë dëgjimore, që ua kërkon ligji, por do ta shqyrtoni çështjen në thelbin e saj dhe 

do të merrni një vendim të drejtë. 

Sot jam para jush në respekt të një pune të gjatë 33-vjeçare në sektorin e 

drejtësisë, të cilën e kam kryer me përkushtim, me profesionalizëm dhe me seriozitet. 

Më rëndon dhe më fyen pa masë etiketimi që më bëhet, se kam diskredituar figurën e 

gjyqtarit. Por gjithsesi nuk vij as me ndjenjën e turpit dhe as me ndjenjën e fajit, para 

vetes time, para familjes time, para të gjithë ju kolegëve të mi të nderuar dhe para të 

gjithë miqve që më njohin dhe që kanë punuar me mua gjatë gjithë jetës së tyre. Unë 

jam krenare me shërbimin që i kam bërë vendit me punë time të të gjithë këtyre 

viteve. 

Gjatë karrierës time më është dashur të punoj fort për ta nderuar figurën e 

gjyqtarit dhe për t’i dhënë më shumë vlerë. Jo rrallë kam marrë vendime për çështje 

shumë sensitive. Fati e ka dashur që të jem pjesë e trupave gjyqësore në dy nga 

çështjet që sot konsiderohen si çështjet e shekullit, dhe në të dyja këto çështje, e them 

me shumë krenari që kam pasur forcën dhe kurajën të kem një mendim ndryshe nga 

shumica që ka marrë ato vendime që dihen. Dhe këtë nuk e kam bërë për asnjë arsye. 

Ajo ka qenë bindja ime, në një kohë kur nuk dihej fare se çfarë do të ishte vetting-u 

apo reforma në drejtësi, pasi bëhet fjalë për gjykime që janë zhvilluar në vitet 2008 

dhe 2013 (me sa kujtoj).  

Në respekt të etikës profesionale, si dhe të dispozitave procedurale penale të 

cilat e ndalojnë gjyqtarin që të shprehet për qëndrimin “kundër” që mund të ketë në 

një çështje penale, nuk jam deklaruar asnjëherë për qëndrimet e mia, por i kam 

mbajtur ato për vete, si gjënë timen më të çmuar gjatë gjithë karrierës time 

profesionale. Po flas për këto sot për herë të parë dhe ndoshta të fundit, jo për t’i 

përdorur si një armë për t’i shpëtuar përgjegjësisë disiplinore, në rast se do të 
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konkludohet që kam një të tillë, por për t’ju treguar juve që figura e gjyqtarit, për mua 

ka qenë shumë e rëndësishme dhe atë jam munduar ta mbroj dhe t’i jap vlerë në çdo 

moment të punës time. 

Po ju them se nuk kam asnjë dhe nuk kisha asnjë arsye, as profesionale dhe as 

morale, që të mos paraqitesha në detyrë në momentin që ka mbaruar afati i lejes 

dyvjeçare. Arsyeja e vetme që më ka detyruar për këtë, kanë qenë kombinimi i 

situatës së jashtëzakonshme mbarë botërore që u krijua për shkak të pandemisë me 

gjendjen shëndetësore timen dhe të bashkëshortit tim, me të cilin jam në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës. 

Atëherë, po e filloj me disa konstatime lidhur me procedurën, para se të filloj 

lidhur me themelin e çështjes. 

Inspektorati i Lartë i Drejtësisë e ka filluar hetimin disiplinor për shkeljen e 

mosparaqitjes në detyrë dhe për moszbatimin e vendimit të ish-KLD-së, të muajit 

shkurt (09.02.2018) si dhe të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) nr. {...}, 

datë 28.10.2020, në një moment kur ishte në dijeni se po zhvillohej një proces 

gjyqësor, pikërisht për kundërshtimin e vendimit nr. {...}. Nuk them se kjo ka pasur 

ndonjë pengesë ligjore, absolutisht jo. Por në momentin që Inspektori u vu në dijeni të 

faktit se po zhvillohej një proces gjyqësor, sipas ligjit nr. 96/2016 dhe konkretisht 

nenit 126 të tij, kishte detyrimin që të pezullonte hetimet. Kjo dispozitë e parashikon 

qartësisht se: “1. Inspektori i Lartë i Drejtësisë vendos pezullimin e hetimit disiplinor 

kur është duke u zhvilluar hetim penal ose një proces gjyqësor penal, administrativ 

ose civil: a) në të cilat, njëra nga palët është magjistrati; b) shkelja e dyshuar lidhet me 

të njëjtat fakte, për të cilat do të merret vendimi.” 

Në pikën 2 të kësaj dispozite thuhet: “2. Hetimi pezullohet deri në dhënien e 

vendimit të formës së prerë të institucionit kompetent.”  

Pikërisht, për shkak të këtij parashikimi në pikën 2, e kisha edhe pyetjen e parë 

që i drejtova Kryeinspektorit. Por gjithsesi unë do të jap shpjegimet e mia.  

Në rastin konkret mendoj që kanë qenë totalisht kushtet për t’u bërë ky 

pezullim, pasi palë në një gjykim të nisur në një proces isha unë gjyqtarja/magjistratja 

dhe shkelja e dyshuar lidhej me të njëjtat fakte, pikërisht me mosrespektimin e njërit 

nga vendimet, që ishte vendimi nr. {...}. Ekzistonte një koneksitet midis këtyre të 

dyjave, për shkakun se, në varësi të vendimit që do të jepej për vendimin nr. {...}, 
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mund të kishte një vendimmarrje nga ana e ILD-së. Unë faktikisht e kam bërë një 

kërkesë të tillë përpara ILD-së, e kam bërë menjëherë sapo u vura në dijeni të fillimit 

të hetimit disiplinor dhe e ripërsërita atë në momentin kur dërgova parashtresat e mia, 

që duhet të jenë rreth datës 22 janar. Por nuk pata asnjëherë, asnjë përgjigje dhe në 

raportin përfundimtar për procedimin disiplinor që ju është dërguar juve, është thënë 

që nuk kishte asnjë shkak pse duhej të merrej një vendim pezullimi për çështjen. 

Nevoja e pezullimit diktohet jo vetëm nga dispozita që citova më lart, por edhe 

nga neni 130, paragrafi i tretë i po atij ligji, ku thuhet se: “3. Kur shkelja e pretenduar 

lidhet me çështje në proces në gjykatë ose në prokurori, hetimi duhet të jetë i tillë që 

të mos cenojë pavarësinë e magjistratit në gjykimin dhe hetimin e tyre dhe të mos 

konsiderohet si ndërhyrje. Në një rast të tillë Inspektori i Lartë i Drejtësisë: a) 

pezullon hetimet, sipas rasteve të parashikuara në nenin 126 të këtij ligji; ... .” 

Kështu që, në konceptin tim, në referim të dispozitave të mësipërme, hetimi 

disiplinor duhet të qëndronte i pezulluar deri në dhënien e vendimit të formës së prerë. 

Këtu vjen ai momenti, nëse vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit është ose jo i 

formës së prerë.  

Siç e tha edhe Kryeinspektori, kjo është një çështje që mund të hajë shumë 

diskutime dhe ne do ndalemi të shprehi secili pikëpamjet e veta, por unë kam 

pikëpamjen time. Nëse vendimi i gjykatës së apelit do të ishte i formës së prerë, 

atëherë ai do të passillte... (për mua është i formës së prerë, por gjithsesi ndaj atij 

është ushtruar rekurs dhe po e lëmë në çmim të gjithsecilit). Por nëse do të 

konsiderohej si i formës së prerë, atëherë ishte detyrim i çdo institucioni për ta zbatuar 

dhe për ta respektuar këtë vendim, detyrim që buron nga neni 122, pika 3 e 

Kushtetutës, ku thuhet se organet e shtetit janë të detyruara të zbatojnë vendimet 

gjyqësore; të gjithë vendimet e jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese, ku thuhet se 

askujt nuk i lejohet të vërë në diskutim njohjen e vendimeve apo të refuzojë zbatimin 

e tyre; nga Kodi i Procedurës Civile të reflektuara (që nuk dua t’ua citoj tani, por ju e 

dini vetë) neni 451, paragrafi a; etj. Pra, nëse vendimi do të konsiderohej i formës së 

prerë, ai duhet të ishte respektuar. Është e vërtetë se dispozitivi i vendimit nuk 

përmban detyrime direkt për Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, përmban detyrime për 

Këshillin e Lartë Gjyqësor. Gjithsesi, ajo pjesë e vendimit, e cila lidhet me 

shfuqizimin e vendimit nr. {...}, si dhe rrethanat dhe faktet e pranuara nga gjykata me 
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një vendim të formës së prerë, duhet të ishin marrë në konsideratë dhe nuk mund të 

viheshin në diskutim. Pra nëse vendimi nr. {...} u shfuqizua nga gjykata, ai duhej të 

konsiderohej dhe më pas i shfuqizuar, dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë nuk mund të 

më thoshte mua që ti nuk ke zbatuar vendimin nr. {...}. 

Unë e kam të qartë që sipas nenit 126, paragrafi 4 i ligjit nr. 96/2016, 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë i referohet vetëm fakteve mbi të cilat bazohet vendimi i 

formës së prerë të gjykatës. Dhe unë atë doja, që t’i referohej atyre fakteve që Gjykata 

Administrative e Apelit i pranoi si të vërteta dhe pikërisht për shkak të atyre fakteve, 

shfuqizoi atë vendim dhe i tha Këshillit të Lartë Gjyqësor që rishqyrtojeni përsëri. - 

Pashë vetëm njërën anën, në qoftë se vendimi konsiderohej i formës së prerë.   

Po marrim anën tjetër, që vendimi nuk konsiderohet i formës së prerë. 

Faktikisht, ndaj këtij vendimi është bërë një rekurs. Për ata juristë, të cilët e 

konsiderojnë vendimin jo të formës së prerë, atëherë duhet të ishte pritur derisa 

vendimi të merrte formë të prerë dhe pastaj të vazhdohej procedimi.  

Kështu që, në të dyja rastet, Inspektori i Lartë i Drejtësisë duhet të kishte 

vepruar në një farë mënyre, ose duhet të respektonte vendimin si vendim të formës së 

prerë, ose duhet të priste se vendimi nuk ka marrë formë të prerë dhe në momentin që 

ai do të merrte formë të prerë, të vazhdonte me procedimin, për aq sa do t’i hynin në 

punë rrethanat dhe faktet që janë të pranuara në atë vendim. 

Neni 145 i ligjit nr. 96/2016 e rregullon edhe këtë problem, pra problemin e 

pezullimit të procedimit disiplinor, duke thënë se: “Parashikimet ligjore gjatë 

procedimit disiplinor të nenit 126, të këtij ligji, do të aplikohen për aq sa gjejnë 

zbatim.” 

Kështu që, lidhur me momentin e procedurës kisha për të thënë këto që sapo ju 

thashë. 

Atëherë, po kaloj për themelin e çështjes.  

Në kërkesën e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për masë disiplinore, 

pretendohet se kam kryer shkelje të rënda të Kushtetutës (neni 140, paragrafi i dytë, 

germa “a”), shkelje të rënda profesionale dhe etike që diskreditojnë pozitën dhe 

figurën e gjyqtarit, dhe nenin 102, pika 1, germat “f” dhe “gj” të ligjit nr. 96/2016. Më 

konkretisht, në referim të germës “f”, pretendohet se kam kryer mungesa të 

pajustifikuara për 9 muaj, 1 vit, edhe më shumë le të themi. Ndërsa në referim të 
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germës “gj”, pretendohet të mos kem zbatuar pa shkaqe dy vendime, vendimin nr. 

{...}, datë 09.02.2018 dhe vendimin nr. {...}, datë 28.10.2020. Pikërisht për këtë 

moment ia bëra pyetjen të nderuarit Kryeinspektor, pasi nëse do të ishte shtuar edhe 

vendimi nr. {...}, datë 29.03.2021, duhet të isha vënë në dijeni nëpërmjet një vendimi, 

sipas nenit 125, paragrafi i parë i ligjit nr. 96/2016.   

Realisht, në të gjitha komunikimet që kam pasur me ILD-në, jam përpjekur të 

argumentojë që nuk kam kryer asnjë prej këtyre shkeljeve. Këtij qëndrimi vazhdoj t’i 

përmbahem edhe sot. 

Po e nis nga mosrespektimi i dy vendimeve, vendimit të ish-KLD-së dhe 

vendimit {...}. Unë them se nuk kam shkelur vendimin e ish-KLD-së, datë 

09.02.2018. Leja dyvjeçare që më ishte dhënë, përfundonte në datën 31.03.2020. Unë 

në respektim të kësaj leje, prej disa muajsh kisha prerë biletën për t’u kthyer në 

Shqipëri në datë 26.03.2020. Dihet që në fillim, kur mora lejen, që unë do ta 

shpenzoja lejen jo në Shqipëri dhe nuk është çudi që ta kisha prerë atë qoftë edhe në 

afatet e fundit, por brenda përfundimit të lejes dyvjeçare. 

Në pikën 32 të raportit të Inspektoratit, lidhur me momentin e udhëtimit, 

arsyetohet se unë nuk duhet ta kisha menduar udhëtimin në momentet e fundit të 

mbarimit të lejes dhe aq më tepër kur situata e COVID-19 kishte filluar të krijonte 

shqetësim mbarë botëror që në janar. 

Nuk kam ç’të them, por ky lloj arsyetimi më duket totalisht tendencioz. 

Planifikimi për t’u kthyer në atë datë ka qenë bërë prej muajsh dhe askush nuk kishte 

të drejtë të diskutonte se si do ta administroja unë lejen që më ishte dhënë për këto dy 

vjet.  

Për sa i përket situatës mbarë botërore dhe mungesës së reagimit tim në kohë, 

pra se duhet të kisha reaguar disa muaj më përpara, dua të theksoj se fatkeqësisht nuk 

i kam pasur aftësitë parashikuese të relatuesit të materialit. Po ju them një gjë, që nuk 

mund të flasim me mendësitë e sotme dhe të gjykojmë veprimet e një kohe të 

mëparshme sepse sot tashmë të gjithë e dimë se sa po vazhdon COVID-i dhe nuk e 

dimë se sa mund të vazhdojë akoma, por ama dimë që kjo mori një periudhë shumë të 

gjatë kohe. Në ato momente as nuk e kemi ditur dhe as nuk mund ta merrnim me 

mend. Gjithë brezi ynë dhe të gjithë çfarë jetojnë sot, nuk mendoj se kanë ndeshur një 

situatë të tillë. Ishte hera e parë dhe s’kisha si të reagoja në mënyrë tjetër, duke marrë 
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masa që të kthehesha më shpejt. Aq më tepër që, qeveritë e të gjitha vendeve, dhe unë 

i ndiqja lajmet, isha shumë e azhurnuar me situatën sepse dëshiroja vërtetë të 

kthehesha, por në televizor, lajmet që jepeshin ishin të tilla që, qeveritë e vendeve 

asnjëherë nuk e pranonin faktin që në këto shtete, flitej që kishte hyrë COVID-i që në 

janar, por asnjëherë nuk u pranua. Vetëm në momentet e fundit, me çështje ditësh, u 

mbyllën fluturimet, pastaj u shpallën gjendjet e jashtëzakonshme, u bë “lockdown” 

nga të gjitha anët dhe fatkeqësisht nuk e kisha aftësinë ta parashikoja këtë gjë.  

Unë kam bërë ato veprime që duhet të bëja në momentin e parë që konstatova 

këtë fakt. Unë njoftova, nëpërmjet një njoftimi, ju të nderuar anëtarë të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, duke ju thënë se situata ishte e tillë që, me rrisk dhe për shkak të 

mbylljes së fluturimeve, por edhe të situatës së gjendjes shëndetësore timen dhe të 

bashkëshortit tim, nuk do të mund të paraqitesha në detyrë, pra ju kërkova të më 

justifikoni mosparaqitjen në detyrë dhe ju premtova se do të kthehesha në momentin 

kur fluturimet do të rihapeshin dhe do të ishin të sigurta në pikëpamjen shëndetësore. 

Po të njëjtin njoftim, juve jua kam bërë në datën 20, dhe kryetarit të komanduar të 

gjykatës ia kam bërë në datën 21 të muajit mars. Pra mendoj që jam, deri në këtë 

moment, plotësisht në respekt të të gjitha detyrimeve që unë kisha nga ligji. 

Në pikën 42 të raportit, arsyetohet se nga ana ime nuk është paraqitur qoftë 

edhe një kërkesë formale për leje shtesë para kryetarit të gjykatës apo para Këshillit.  

Po, është e vërtetë që nuk kam paraqitur një kërkesë për leje shtesë. Para 

kryetarit të gjykatës nuk mund të paraqisja sepse kryetari i gjykatës e ka të drejtën për 

të dhënë një leje për periudhë shumë të shkurtër, gjë që nuk vlerësoja që ta paraqisja. 

Ndërsa para jush, nuk e vlerësova të bëja një kërkesë që në fillim, për shumë arsye:  

Së pari, situata e pandemisë sapo kishte filluar. Askush nuk e dinte se sa ajo 

do të zgjaste. Mendonim se do të ishte një gjë e shkurtër, do të zgjaste një periudhë 

fare të vogël kohe, nuk dinim si do ishte situata e infektimeve, e të tjera si këto, dhe 

personalisht kam menduar se zgjidhja do të gjendej shumë shpejt. Unë e dija që ligji 

parashikon deri në dy vjet leje për arsye familjare dhe shëndetësore dhe e dija që 

paraqitja e një kërkese në atë moment nuk do të ishte aspak produktive sepse pa e 

ditur sesi do të shkonte puna, pa e ditur se sa do zgjaste kjo situatë. S’mund të kërkoja 

leje dhe t’ju thosha që më jepni leje 1 muaj apo 2 muaj, apo 3 muaj, apo 5 muaj. Dhe 

ju përsëri do ta kishit refuzuar, sikundër më refuzuat edhe lejen me vendimin nr. {...}.    
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Duke qenë që në të gjithë botën ishte shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore, 

në Shqipëri (më fal) dhe në të gjithë botën ishte shpallur gjendja e pandemisë dhe të 

gjitha shtetet kishin “lockdown”, nuk mendoja se për mua personalisht duhej një 

vendim specifik për rastin konkret, pasi kjo situatë ishte situatë mbarë botërore.  

Gjithashtu, një moment tjetër përse unë nuk bëra një kërkesë për leje ishte se, 

në dijeninë time, të gjitha gjykatat dhe institucionet e drejtësisë, në atë periudhë ka 

qenë të mbyllura, kishin pezulluar punën dhe këtë gjë e kam konstatuar të shpallur në 

faqen zyrtare tuajën, të paktën deri në datën 27 prill 2020, ju kishin shpallur në faqen 

zyrtare që do pezullohej puna nëpër gjykata, për të marrë masa për t’i shpëtuar 

COVID-it. Ndërsa unë në fakt në atë periudhë pretendohet që të udhëtoja. 

Së fundi, një nga arsyet që nuk e bëra fillimisht kërkesën ishte se, në mediat e 

kohës po flitej se shumë shpejt do të dilte një vaksinë, flitej për muajin shtator 

faktikisht, fund gushti, fillim shtatori, dhe që të gjithë prisnim të bënim atë vaksinë 

dhe pa menduar gjatë dhe pa ditur as rrisqet nga vaksinat, as të gjitha këto diskutime 

që po bëhen sot, shpresonim që t’i kthehesha detyrës dhe të respektoja edhe vendimin 

e ish-KLD-së.   

Në raportin e Inspektoratit thuhet se, veprimet e mia në vijim, pra edhe pas 

momentit kur u rifillua puna nëpër gjykata, nuk kanë qenë në përputhje me atë çfarë 

duhet të bëja, pasi në pikën 41.2 të materialit thuhet fluturimet kanë rifilluar në datën 

15 dhe megjithatë, nga ana ime nuk ishte ndërmarrë asnjë veprim për t’u kthyer, duke 

vetëvlerësuar të mos udhëtojë.  

Së pari, dua t’ju them se, nëse mendohet se pengesa ime për t’u kthyer në 

Shqipëri ka qenë vetëm çështja e fluturimeve, atëherë është e kotë që të vazhdojmë 

diskutimin sepse fluturimet janë rihapur realisht dhe s’kam asnjë pengesë, por nuk 

është kjo çështja. Për ato fluturime që bëhet fjalë, në datën 15 qershor (unë nuk e di 

ku e kanë gjetur në material, kanë referuar diku), ato fluturime ishin fluturime që nëse 

do të arrije të gjeje një biletë, pa llogaritur çmimin që ajo do kishte, mund të 

ktheheshe në Shqipëri edhe pas 3 ditësh, për arsye se të gjitha fluturimet e tranzitit 

ishin të gjitha të anuluara. Nuk dihej kur niseshe dhe kur soseshe. Për mua nuk ishte 

vetëm çështja se nuk fluturoja dot, por ishte çështja edhe e kohëzgjatjes së fluturimit 

sepse më e pakta që mund të zgjaste fluturimi ishte 24 orë, por siç ju thashë, në atë 

periudhë, bëhesh fjalë që udhëtimet zgjasnin me ditë të tëra. Unë jua kam bërë me dije 
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që unë dhe bashkëshorti im kemi probleme të tilla shëndetësore të cilat na pengojnë 

dhe përbëjnë një rrisk shumë të lartë, përbënin në atë kohë, përbëjnë edhe sot, por 

ndoshta pak më të ulët për shkakun se deri diku themi se kemi një mbrojtje nga 

vaksinat, përbënin një rrisk shumë të lartë për të fluturuar. 

Unë vuaj nga disa sëmundje, të cilat në raportet e Organizatës Botërore të 

Shëndetësisë, apo të organizatave të shëndetësisë të çdo shteti, edhe të vendit tonë, 

klasifikohen si sëmundje me rrisk të lartë, siç janë hipertensioni, siç është astma 

bronkiale, siç është kisti në veshka, etj. Ndërsa bashkëshorti im është prej dy vitesh 

duke përdorur aparat frymëmarrjeje, nga ato aparate që përdorin ata persona që 

shkojnë dhe shtrohen në spital kur kanë problemet e COVID-it apo aparat Resmed me 

të cilën fle çdo natë. Mendoni pak se çfarë rrisku përbënte kjo për mua dhe për 

familjen time.  

Unë në fakt, pavarësisht se diku kam shprehur se vlerësoj, në fakt nuk kam 

vetë vlerësuar. Unë për të gjithë këtë situatë jam interesuar. Kam pyetur mjeken e 

familjes, por në ato momente, kur dihej se si ishte situata, as që kisha mundësi të 

merrja qoftë edhe një letër, qoftë edhe një konfirmim shkresor nga mjekja e familjes. 

Ajo më kishte thënë vazhdimisht që për ju nuk e rekomandoj kurrsesi udhëtimin. Ju 

mund të udhëtoni, por do të merrni një rrisk shumë të lart sepse të nderuar anëtarë të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, mjekët asnjëherë nuk të vendosin ndalim e udhëtimit dhe 

të thonë “të ndaloj të udhëtosh”, se nuk janë ata që janë përgjegjës për jetën tënde, por 

je ti vetë përgjegjëse. Ata vetëm të rekomandojnë dhe të bëjnë të vetëdijshëm për 

çfarë rrisqesh sjell situata.  

Unë në këto kushte, mjeken e familjes nuk arrita ta kontaktoj, fillimisht vetëm 

nëpërmjet telefonit. Më mbrapa ka qenë e mundur të hyja nëpërmjet platformës 

“patient site”, pra të faqes time mjekësore, dhe të mundesha të kisha akses për t’ju 

dokumentuar sëmundjet nga të cilat vuaja unë dhe bashkëshorti im, pasi edhe kjo gjë 

nuk duhet të merret e ndarë, për sa kohë leja jepet për arsye edhe familjare edhe 

shëndetësore, edhe gjendja e bashkëshortit tim duhet të ndikonte tek ju, për të më 

mundësuar qëndrimin tim këtu sepse unë nuk kisha asnjë mundësi ta lija atë vetëm 

këtu në Amerikë, apo ta merrja dhe të rrezikoja, veç jetës time, edhe jetën e 

bashkëshortit tim.  
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Vetëm shumë vonë, në momentin kur është bërë gjykimi, unë kam mundur të 

marrë dokumente prej faqes mjekësore dhe për t’i bërë ato prezent, sepse kur u nisëm 

nga Shqipëria, as e mendonim që situata do të precipitonte e tillë që të merrnim edhe 

andej diagnozën e astmës bronkiale për shembull, që e vë në diskutim raporti i 

Inspektoratit. Unë e kam pasur që në momentet para se të nisesha për në Amerikë. 

Unë kam paraqitur një, ju e quani recetë, por ajo nuk është një recetë. Mjeku i 

familjes, mbi bazën e konstatimeve që janë bërë në spitalin “Shefqet Ndroqi”, më ka 

dhënë mjekimin me pompë për tre muaj muajt e fundit, para se të nisesha në Amerikë, 

dhe askush nuk të lëshon një mjekim të tillë , me diagnozën “astma bronkiale”, pa 

qenë i sigurt për konstatimin që a është e vërtetë apo jo. Po, s’ka qenë e mundur kjo të 

merrej nga spitali “Shefqet Ndroqi”, se situata erdhi e tillë pastaj. Më përpara as që 

më ishte dashur ta merrja. Rastësisht më shkoi në mendje për ta paraqitur pranë jush. 

Në momentin që ishte gjykimi u interesova pranë farmacisë ku kishte shkuar kjo 

recetë, në rrugë “online” kishte shkuar dhe që munda ta marrë. Por dua të them këtë 

që, edhe në qoftë se do të vetë vlerësoja që të mos paraqitesha, të mos udhëtoja në atë 

moment, kjo nuk ishte ndonjë çudi sepse është një e drejtë kushtetuese, e drejta e jetës 

dhe e shëndetit, që jepet për çdo njeri dhe që mbrohet nga të gjitha institucionet e 

shtetit, të cilat kanë detyrim të marrin masat, që individët ta gëzojnë këtë të drejtë 

kushtetuese. Në qoftë se kjo e drejtë nuk respektohet nga ana e institucioneve të 

shtetit, atëherë nuk më mbetet gjë tjetër, vetëm se këtë gjënë ta vlerësoj dhe të shikoj a 

do të rriskoj apo nuk do të rriskoj.  

Unë nuk do të ndalem këtu. Kam vendime të Konventës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut, të cilat janë edhe në vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit 

(rezultojnë të pasqyruara), për të drejtën e jetës dhe për detyrimin e institucioneve 

shtetërore që të marrin të gjitha masat për të shmangur një rrezik real të drejtpërdrejtë 

të jetës. Ka shprehje të tilla si “dështimi për të mbrojtur dhe informuar individët për 

rrezikun që u kanosej, kërcënoi të drejtën e tyre për jetën”, jo më për një rrezik që 

dihej tashmë dhe nuk kishte pse të na informonin organet qeverisëse të drejtësisë 

sepse ne ishim të informuar për këtë gjë, por duhet të merreshin të gjitha masat që të 

mos vihesh në diskutim/në kërcënim jeta. Kështu që, unë nuk e pashë një reagim të 

tillë, përkundrazi, ndodhi që në muajin shtator nuk doli as vaksina dhe pikërisht në 

muajin tetor pastaj vlerësova të paraqisja kërkesën. 
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Faktikisht, dua të jem e sinqertë, që edhe një heshtje nga ana juaj (juve anëtarë 

të KLGJ-së), pavarësisht se nuk kishit detyrimin të merrnit një vendim sepse realisht 

nuk ju ishte kërkuar që të merrnit një vendim, por së paku, vetëm nga kjo shkresë 

“Njoftim” që unë ju kisha dërguar, nuk pata qoftë edhe reagimin më të vogël, se kur 

ju e mendonit se mund të ishte situata e përshtatshme, sipas jush, për të udhëtuar. 

Kështu që, të gjitha këto, më bënë që, në fillim të muajit tetor të paraqisja kërkesën 

për të dhënë leje shtesë. Pra në këtë moment po them se, lidhur me vendimin e parë, të 

cilin pretendohet se e kam cenuar (vendimin e ish-KLD-së), nuk kam kryer asnjë 

shkelje në vlerësimin tim. Thjesht kam bërë ato veprime në mbrojtje së të drejtës së 

jetës dhe të shëndetit tim dhe të familjes time. 

Nuk e di në jua thashë, që biletën e udhëtimit që kisha prerë, jua kam dërguar 

edhe juve edhe ILD-së dhe, nuk e di, a mund të paraqitesha unë në datën 1 sepse 

kështu thuhet, që në datën 1 prill nuk je paraqitur dhe s’na intereson. 

Lidhur me vendimin nr. {...}, diskutohet që edhe ky vendim nuk është zbatuar 

nga ana ime. Ju më refuzuat kërkesën me arsyetimin se kisha plotësuar kufirin 

dyvjeçar maksimal të parashikuar nga ligji për leje të papaguar dhe se nuk ka një 

parashikim ligjor që të justifikojë dhënien e lejes për këtë shkak. 

Unë kam të them se nuk është i vërtetë pretendimi që unë kam refuzuar të 

zbatoj këtë vendim. Pikë së pari, ky vendim nuk përmbante ndonjë detyrim për mua 

që duhet ta zbatoja. Çështja e zbatimit të ligjit dihet nga të gjithë. Secili nga ne duhet 

të paraqitet në detyrë. Refuzimi për dhënien e lejes nuk kishte ndonjë detyrim që unë 

të isha e detyruar ta respektoja. Por gjithsesi, unë lidhur me këtë vendim kam 

shfrytëzuar mundësitë që më jep ligji, mundësinë për ta kundërshtuar atë në gjykatë, 

për të cilën ju u vutë në dijeni menjëherë. 

Në pikën 51 të materialit thuhet se unë duhet të paraqitesha në detyrë dhe 

pavarësisht se çfarë do të bëja me procesin gjyqësor. Ju e keni të qartë që ky argument 

nuk ka sens, pasi çfarë kuptimi do të kishte që të kthehesha në Shqipëri, të paraqitesha 

në detyrë dhe pastaj të bëja gjyqin. Ai gjyq nuk kishte më asnjë vlerë. Kështu që, unë 

zgjodha rrugën gjyqësore dhe gjykata e ka analizuar çdo rrethanë që prej datës 1 prill 

të vitit 2020 dhe deri në momentin që ka dhënë vendimin. Në konceptin tim, gjykata i 

ka vlerësuar pretendimet e mia të drejta dhe të bazuara.  
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Në pikën 53 të materialit thuhet: “Fakti që vendimi nr. {...}, datë 28.10 është 

shfuqizuar nga gjykata, nuk sjell justifikimin e mosparaqitjes në detyrë”. Atëherë, unë 

shtroj një pyetje, nëse gjykata nuk do të vlerësonte se pretendimet e mia për 

pamundësinë e udhëtimit do të ishin të bazuara, cila do të ishte arsyeja që do të kishte 

cenuar këtë vendim? Unë them se gjykata e ka arsyetuar qartësisht atë dhe ka 

konkluduar se: “Nuk është zbatuar drejt parimi i proporcionalitetit me nevojën e 

daljes së tij për arritjen e qëllimit të parashikuar në ligj në raport me shëndetin dhe 

jetën e paditëses. Nisur nga sa më sipër, kolegji arrin në përfundimin se nga ana e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, në shqyrtimin e kërkesës së paditëses për dhënie leje të 

papagueshme 1 vit, nuk janë marrë në konsideratë situata e jashtëzakonshme në të 

cilën është diktuar bërja e saj në raport me kushtet shëndetësore të paditëses, për të 

cilat ajo ka njoftuar Këshillin se e vendosin në kushte të pasigurta për jetën”.  

Unë mund t’ju lexoj shumë pasazhe nga vendimi. Sigurisht që nga ana e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe nga ana e ILD-së ky vendim është parë. Por në një 

moment thuhet se: “Pala e paditur prapëson se për sa kohë gjykatat funksionojnë në 

zbatimin e masave të sigurisë ndaj virusit SARS COV-19, atëherë nuk mund të 

justifikohet kërkesa e paditëses për dhënie leje të papagueshme. Kolegji vlerëson se 

prapësimet e palës së paditur nuk qëndrojnë për faktin se situata e paditëses {...} nuk 

mund të merret e shkëputur nga situata në të cilën ajo ndodhej, vendi ku jetonte, 

situata ku do kthehej (Shqipëria), pasi në rastin konkret, për shkak të shpalljes së 

fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë, për shkak të epidemisë së 

shkaktuar nga COVID-19, bota ndodhej në izolim, ky fakt është i njohur botërisht dhe 

për faktet e njohura botërisht, nuk ka nevojë të provohen. Paditësja, për shkak të 

gjendjes së saj shëndetësore, sikundër provohen nga dokumentet përmbledhje 

shëndetësore, ka parashtruar faktin që ka qenë e pamundur të udhëtojë pikërisht për 

rreziqet që përmban ekzistenca e virusit në raport me sëmundjet bashkëshoqëruese që 

ajo ka. Gjendja shëndetësore e paditëses provohet jo vetëm nga kartela e shëndetit e 

lëshuar nga qendra ku ajo jeton në SHBA, por edhe nga Qendra Shëndetësore nr. 1 ku 

rezulton se paditësja ka qenë e diagnostifikuar me “Astmë bronkiale”...”, etj. 

Ka shumë pasazhe që mund t’i lexoj nga ky vendim dhe që tregojnë që 

ndryshe nga sa thuhet në këtë material, në një farë mënyre edhe pse nuk është thënë 

shprehimisht që shkaqet janë të justifikuara, gjithë arsyetimi flet për këtë gjë, pra që 
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gjykata e ka prishur vendimin e KLGJ-së pikërisht sepse ka gjetur shkaqe të 

justifikuara nga ana ime.  Por nga ana tjetër, gjykata e ka pasur të qartë diskrecionin e 

saj, se ajo në kushte të tjera ndoshta me këtë lloj arsyetimi që është bërë, unë mendoj 

që po të ishte një çështje tjetër në diskrecionin e gjykatës, ajo do ta kishte vendosur 

dhe nuk do kishte vendosur pushimin e gjykimit për atë pjesë, por e ka pasur të qartë 

që diskrecioni është nga ana e KLGJ-së, për të marrë vendime të tilla. 

Gjithsesi, jemi në kushtet kur vendimi nr. {...} është vendim nul, i prishur nga 

gjykata. Atëherë, kur një vendim nul nuk ka pasoja, si mund të zbatohet ky vendim 

dhe si mund që në materialin e Inspektoratit, të parashikohet si një ndër shkeljet që 

unë kam bërë, moszbatimi i vendimit nr. {...}? 

Kështu që, unë mendoj që situata deri në këtë moment, të dhënies së vendimit, 

i është nënshtruar shqyrtimit gjyqësor. Çdo gjë është parë. Shkaqet janë vlerësuar të 

justifikuara dhe nuk mund të pretendohet që nuk kam zbatuar një vendim që është nul 

sot momentalisht, i prishur. 

Lidhur me vendimin nr. {...}, e pyeta të nderuarin zotin Kryeinspektor 

pikërisht për vendimin nr. {...} nëse keni marrë ndonjë vendim për ta përfshirë edhe 

këtë si një shkelje tjetër, për të shtuar objektin e procedimit dhe nuk e pyeta kot, pasi 

vendimi nr. {...} në fakt është një vendim “copy-paste” i vendimit nr. {...}. Thuhet se 

ka dalë në zbatim të vendimit të gjykatës, por për mua ai ka ndryshuar vetëm numrin 

dhe datën, pasi të gjitha çfarë janë thënë në atë vendim janë po ato të vendimit nr. 

{...}. Megjithatë, ka një kontradiktë në mënyrën sesi është vepruar për marrjen e këtij 

vendimi nr. {...}, të cilën unë ia kam bërë me dije edhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

pavarësisht se nuk e kam kundërshtuar këtë vendim. Ka një kontradiktë sepse nga 

njëra anë KLGJ nuk ka qenë dakord me këtë vendim, e ka konsideruar të marrë në 

shkelje të ligjit procedural dhe material dhe ka depozituar një rekurs në Gjykatën e 

Lartë. Okej, ky është mendimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Nga ana tjetër, pa pritur 

se çfarë do të bëhet me rekursin në Gjykatën e Lartë, merr një vendim për ta 

rishqyrtuar çështjen dhe për të marrë një vendim të njëjtë me atë të parin. Atëherë, kjo 

kontradiktë logjike juridike evidenton faktin se çdo gjë është bërë thjesht dhe 

ngushtësisht në aspektin formal. Nuk ka asgjë lidhur me themelin e çështjes. Vendimi 

gjyqësor është shpërfillur tërësisht dhe provat, një nga arsyet që është shtuar si të 

thuash në raport me vendimin e mëparshëm nr. {...}, ishte fakti se ishin paraqitur disa 
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prova, por sipas KLGJ-së, provat nuk provonin arsyen për të cilën unë kërkoja leje. 

Unë im kam paraqitur KLGJ-së të njëjtat prova të cilat ia kisha paraqitur gjykatës, të 

njëjtat prova që tani sapo i lexova. Gjykata i ka cilësuar dhe i ka vlerësuar se me to 

provohet fakti që unë isha në kushte të atilla shëndetësore që nuk e kisha mundësinë 

për të udhëtuar. 

Dy argumente të tjera që janë dhënë në këtë vendim nr. {...} janë po ato: Leja 

dyvjeçare ishte e konsumuar nga unë dhe nuk parashikohet një shkak i tillë në ligj për 

të kërkuar leje. Të dyja këto argumente ishin ezauruar më përpara. Dihet që dy vjet 

është parashikimi ligjor, por kjo bën fjalë për kushtet e zakonshme. Ligji nuk është 

bërë për kushte të jashtëzakonshme dhe as nuk kishte ndodhur ndonjëherë një situatë 

e tillë e jashtëzakonshme. Kështu që, nuk kishte se si të parashikoheshin në ligj të tilla 

gjëra. Ka parashikime për situata të jashtëzakonshme, por nuk mund të bëhen për çdo 

ligj specifik, ato janë parashikime të përgjithshme dhe që specifikisht duhet që çdo 

institucion t’i zbatojë në momentin që shfaqet një rast i tillë.   

 Siç ju thashë, ndihem totalisht e zhgënjyer nga ju të nderuar anëtarë të KLGJ-

së, që morët një vendim të tillë, të njëjtë, pa respektuar vendimin e Gjykatës 

Administrative të Apelit, ose të kishit pritur derisa ai të merrte, sipas jush, në qoftë se 

nuk kishte marrë formë të prerë, të merrte formë të prerë duke u shqyrtuar edhe 

rekursi. Unë nuk e përsërita një gjykim përsëri sepse do të viheshim në të njëjtën 

situatë. Do xhironim përsëri në boshllëk; unë do inicioja një proces gjyqësor; do 

merrte gjykata një vendim; në eventualitetin që vendimi do ishte i njëjtë, ju do 

zbatonit ashtu siç e mendoni ju dhe do të shkonim në një rreth vicioz.  

Gjithmonë kam qenë aktive në komunikimet me ju. Asnjëherë nuk jam 

shmangur dhe asnjëherë nuk jam fshehur. Kam bërë parashtresat e mia, duke ju thënë 

edhe arsyen, në rastin konkret, përse unë nuk e kundërshtova gjyqësisht këtë vendim.    

Lidhur me shkeljen tjetër që pretendohet se kam munguar në detyrë pa shkaqe 

të justifikuara. Dëgjova zotin Kryeinspektor i cili bëri një argument shumë të zgjeruar 

lidhur me mosparaqitjen pa shkaqe, lidhur me si duhet konsideruar kjo shkelje, 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese, dhe nuk i heq asnjë presje. Pa dyshim, jo një 

mungesë kaq e gjatë, por tre ditë në qoftë se është pa shkaqe të justifikuara, për mua 

është pikërisht ajo dispozitë, neni 140 i Kushtetutës, sjellje etike që cenon figurën e 

gjyqtarit. Por unë po ju them se në rastin konkret mungon ajo qenia ime, mungesa ime 
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të jetë me shkaqe të pajustifikuara. Përkundrazi, në pikën 43 të materialit, të këtij 

procedimi, thuhet se me konceptin “mungesë e pajustifikuar” kihet parasysh se nga 

ana e KLGJ-së nuk ka një vendim miratimi të ndonjë kërkese për leje, që do ta bënte 

mosparaqitjen time që të ishte me shkaqe të justifikuara. Unë nuk e mendoj kështu. 

Fakti që nga ana juaj nuk kam marrë një përgjigje pozitive lidhur me kërkesat e mia 

për leje shtesë, nuk do të thotë se kërkesa ime dhe shkaqet që më kanë detyruar të mos 

jem në detyrë, të jenë të pajustifikuara.  

Ne kemi një marrëdhënie punëdhënës-punëmarrës, ku secili prej nesh 

pretendon se ka të drejtë. Ju të nderuar anëtarë të KLGJ-së pretendoni se e drejta juaj 

është që të mos më jepni leje, ndërsa unë pretendoj se kam të drejtë të kem një 

mundësi për leje shtesë, për ato shkaqe të janë diskutuar. Atëherë, nuk jemi ne ata që 

vendosim, as ju dhe as unë, por është një gjykatë/arbitri, i cili në rastin konkret është 

shprehur qartë për mua dhe pa ekuivoke. Kërkesa ime drejtuar KLGJ-së ka qenë një 

rast përjashtimor, siç ju thashë, dhe në raste të tilla legjislacionet e vendeve njohin 

veprime flagrante nga ligji, siç mund të ishte edhe rasti konkret.  

Në thelb, unë e kam kundërshtuar vendimin e KLGJ-së, jo për shkakun se ai 

ishte i paligjshëm, se po t’i qëndrosh strikt ligjit, ligji i ka të qarta gjërat dhe për ato 

nuk ka pse të lodhesh dhe të thuash se ligji parashikon të drejtën për dy vjet për të 

dhënë leje dhe nuk është një shkak i parashikuar në ligj ky për leje shtesë, por unë e 

kam bërë atë bazuar në bazën ligjore timen, kur kam kërkuar në gjykatë, i jam 

referuar nenit 116 të Kodit të Procedurave Administrative, i cili lejon edhe 

shfuqizimin e një akti në dukje të ligjshëm, nëse shfuqizimi është i domosdoshëm për 

të parandaluar apo eliminuar një dëmtim serioz të jetës dhe shëndetit të njerëzve. 

Gjykata Administrative e ka përdorur këtë standard në fakt, sepse pikërisht këtë ka 

marrë në konsideratë dhe këtë ka arsyetuar, që në situatë të jashtëzakonshme duhej 

zbatuar ligji në një mënyrë të devijuar për t’iu përshtatur situatës, duke pasur parasysh 

parimin e proporcionalitetit në raport me kushtet e mia shëndetësore dhe me 

domosdoshmërinë për të qenë në krye të detyrës. Unë do ta dëshiroja shumë të isha në 

krye të detyrës ën atë kohë, por nuk e di se cila do të ishte më primare, edhe për ju, 

jeta ime apo të vija dhe të plotësoja, sikundër u tha që gjykata ka mbetur me 9 anëtarë 

(gjykata mund të ketë mbetur edhe me më pak tani dhe po vazhdojnë të ikin akoma) 

dhe nuk është çështja që një gjyqtare do të shkaktonte katastrofën aty dhe që nuk 



__________________________________________________________________

___ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.09.2021 (Pika 5) 
 

 

52 

erdhi të plotësonte kolegjet. Sigurisht, secili nga ne mban përgjegjësinë e vet, ka 

vendin e vet në të gjithë këtë zinxhir, por ama ju thashë edhe një herë, nuk jam e 

papërgjegjshme, por kam qenë e detyruar në rrethana të tilla, për të mbrojtur jetën 

time dhe shëndetin tim. 

Ju dëgjova me vëmendje, i nderuar zoti Inspektor, Kryeinspektor, e kam parë 

edhe në materialin e paraqitur nga ju, se mosparaqitja ime në detyrë vlerësohet se 

mund të shkaktojë një precedent edhe për gjyqtarët e tjerë dhe të aplikohet edhe nga 

magjistratët e tjerë. Për mua më duket shumë absurde të kesh një arsyetim të tillë, për 

shkakun se asnjëri nga magjistratët nuk është ndodhur jashtë Shqipërisë në momentin 

që ndodhi situata e pandemisë. Mua më qëlloi fati, që leja nuk ishte përfunduar dhe 

nuk ka pse magjistratët të ndjekin shembullin tim në këtë rast. Le të marrin një 

shembull të mirë në qoftë se duan ta ndjekin, nga ato cilësitë e mira që unë kam. S’ka 

pse të mendohet sot që një magjistrat do iki, do shkojë jashtë shtetit dhe pastaj do 

thotë që unë s’mund të vija më. Kjo s’ka sens fare. Gjithsesi, këtë përgjigje jua ka 

dhënë vetë Gjykata Administrative e Apelit e cila thotë se: “Ndryshe do të ishte rasti 

nëse paditësja do të ndodhej në territorin shqiptar në këtë situatë pandemie dhe do të 

kërkonte leje të papagueshme, pikërisht nën argumentin se qenia e saj me disa 

sëmundje bashkëshoqëruese i rrezikojnë jetën. Këto do të duheshin të analizoheshin 

përkundrejt argumentit të palës së paditur, se gjykatat janë hapur, funksionojnë, duke 

ofruar shërbimin për publikun, dhënien e drejtësisë, nën zbatimin e kushteve të rrepta 

dhe protokolleve...”, etj., etj. Për mendimin tim, kjo nuk ka vend për t’u diskutuar. 

Në pikën 50 të materialit thuhet se vullneti im për t’u paraqitur në detyrë nuk 

ekziston më, meqenëse nuk ka asnjë pengesë për udhëtimet dhe megjithatë, unë nuk 

vazhdoj të paraqitem aty. Ju tashmë i dini arsyet e moskthimit tim në Shqipëri, jua 

kam bërë të ditura edhe në komunikimet që kemi pasur. E padëshiruar kjo situatë, nuk 

do zgjatem fare tek kjo, por dua të them se nëse unë do të kthehesha në Shqipëri 

menjëherë pas vendimit nr. {...} të muajit mars, që më keni refuzuar kërkesën për herë 

të dytë, dua të di çfarë ndikimi do të kishte kjo në ecurinë e procedimit disiplinor, do 

të kishte ndonjë vlerë? Ia vlente që unë të rrezikoja edhe të vija në ato momente kur 

procedimi kishte filluar? Ju e dini shumë mirë se për sa kohë, dy shkaqet për të cilat 

procedimi kishte filluar, ishin vendimi i ish-KLD-së dhe vendimi nr. {...}, kjo nuk do 
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të luante asnjë rol. Përpos faktit që nga ana e ILD-së nuk ka një vendim shtesë lidhur 

me këtë shkelje të kryer më vonë nga ana ime.  

Të nderuar anëtarë të KLGJ-së! Për shkak të situatës time shëndetësore, e cila 

nuk po shkon fare drejt përmirësimit, nuk jam në gjendje të vlerësoj nëse do të kisha 

qenë e aftë t’i rikthehesha detyrës, nëse do të isha aty pra, në Shqipëri dhe në rast se 

nuk do të kishte një vendim shkarkimi karshi meje. Por dëshiroj t’ju bëj të qartë, se 

këtij procesi do t’i shkoj deri në fund, thjesht për çështje dinjiteti. Nuk mund të lejoj 

unë që një punë kaq e gjatë dhe e përkushtuar në vite, të hidhet poshtë në mënyrën më 

të keqe të mundshme dhe për shkakun më të keq të mundshëm, duke më akuzuar se 

kam diskredituar figurën e gjyqtarit, ndërkohë që unë kam kryer me veprimet e mia, 

çdo veprim i imi, ka qenë në mbrojtje të të drejtës time kushtetuese, për jetën dhe për 

një shëndet të mirë. 

Ju falënderoj që më dëgjuat. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

 

Artur Metani: Kryetare! 

Kam një përgjigje për magjistraten, për pyetjen e dytë që bëri, për atë që 

thashë që kërkoj 5 minuta që të shikoja raportin, dhe magjistratja vazhdoi. 

Naureda Llagami: Po, zoti Metani! 

Artur Metani: Përgjigja është e shkurtër: Jo, nuk ka vendim shtesë. Nuk ka 

vendim ndryshim hetimi sepse s’ka sesi të kishte sepse nuk është një hetim i ri, nuk 

është një shkelje e re, nuk është një sjellje e re e magjistrates. Është akt që i shkon 

dosjes në vazhdimësi. Për këtë arsye nuk ka sesi të kishte vendim hetimi. Materiali i 

është dërguar më pas KLGJ-së dhe KLGJ-ja ka ndjekur procedurat e veta duke 

njoftuar magjistraten. 

Unë i kuptoj emocionet, dhe kjo është një situatë shumë e vështirë, me thënë të 

drejtën, në pikëpamjen njerëzore, por tek e fundit fare ne jemi organe publike dhe e 

kemi përgjegjësi publike, kemi disa kompetenca që i kanë përcaktuar Kushtetuta dhe 

ligjet dhe emocionet janë të vështira për t’u përfshirë në këtë mes. Në këtë kuptim, 

çdo fjalë që themi është thjesht e bazuar në ligj dhe nuk përfshin emocionin personal. 

Këtë e them sepse pa dyshim termat që përdoren në raport mund të jenë terma që të 
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bëjnë përshtypje, pra terma që ka përdorur ligji për shkelje konkrete, nuk janë terma të 

përdorur individualisht apo personalisht.  

Në lidhje me një pretendim që ngriti magjistratja për masën e ndonjë rreziku të 

shkaktuar nga shkelja disiplinore për precedentin e krijuar për magjistratë të tjerë, pa 

dyshim që është e qartë që nuk bëhet fjalë për përdorimin e një shembulli të ngjashëm 

sepse nuk ka sesi. Ai pretendim që ngre në raport është për faktin se si sillet 

magjistratja në raport me vendimet e KLGJ-së, si sillet në raport me vendimet 

gjyqësore. Ky është një cenim, dhe për këtë arsye e kam proceduar, ose një nga arsyet 

që e kam proceduar është edhe ky shkak.  

 

{...}: Më falni! 

Nuk e kuptova. Si sillet magjistratja në raport me vendimet gjyqësore? –se nuk 

ju dëgjova mirë. 

Artur Metani: Po! 

{...}: Dhe konkretisht kë keni parasysh, cilin vendim gjyqësor? 

Artur Metani: Të KLGJ-së. Pra janë dy vendime të KLGJ-së. 

Nëse çdo magjistrat tjetër vazhdon ngre pretendime për moszbatim të 

vendimeve të KLGJ-së, këtu na krijohet një situatë amulli dhe ky është një shqetësim. 

Megjithatë, kjo është përgjigje për pretendimin tuaj. 

Ajo për të cilën doja ta merrja fjalën në fakt është vetëm përgjigjja për pyetjen 

e dytë që ngritët, që jo, nuk ka vendim hetimi, se s’ka si të ketë vendim hetimi, për sa 

kohë nuk është një shkelje e re, për sa kohë nuk është një sjellje e re e magjistratit. 

Faleminderit! 

 

{...}: Mundem vetëm për diçka Kryetare? 

Naureda Llagami: Po, zonja {...}! 

 

{...}: Dua ta falënderoj të nderuarin zotin Kryeinspektor që e kupton nga ana 

emocionale se si qëndron situata, por unë kurrsesi nuk iu drejtova ju të nderuar lidhur 

me anën emocionale. Në qoftë se ju e kuptuat pjesën e emocionit tim, kjo është aftësia 

juaj dhe paaftësia ime për ta mbajtur për veten time këtë emocion. Por unë ju kërkoj 
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juve që të respektoni ligjin. Jam dakord me ato që tha Kryeinspektori që në rastin 

konkret zbatojmë ligjin. Edhe unë pikërisht atë ju kërkoj, të zbatoni ligjin.  

Sa për vendimet, vendimet e KLGJ-së janë shumë të rëndësishme dhe po aq të 

rëndësishme zoti Kryeinspektor janë edhe vendimet e gjykatave të cilat duhet të 

zbatohen nga të gjitha institucionet, duke përfshirë edhe KLGJ-në në vendimmarrjen e 

saj. Faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Na zbatim të procedurës, fjalën ia jap anëtarëve të Këshillit, nëse kanë pyetje 

si për Inspektorin, ashtu edhe për zonjën {...}. 

Me sa duket, asnjë nga anëtarët nuk ka pyetje. 

Paraprakisht në fakt, unë zonja {...}, doja t’ju bëja me dije që në seancën e 

fundit, nga ana e relatorit të çështjes është propozuar proceduralisht pezullimi i 

procedimit disiplinor, të filluar ndaj jush, deri në marrjen formë të prerë vendimit të 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që disponon mbi shkarkimin tuaj. Duke qenë se 

shkaqet janë bërë me dije nga relatori, unë do doja paraprakisht, si për ju, ashtu edhe 

për Inspektorin, opinionin tuaj lidhur me këtë qëndrim të relatorit.  

 

{...}: Doni në radhë të parë opinionin tim apo të Kryeinspektorit? 

Naureda Llagami: Nuk ka rëndësi. Kush e do fjalën nga palët. 

{...}: Atëherë, po përgjigjem unë, meqenëse e kam hapur mikrofonin. 

Unë jam njohur me këtë qëndrim të relatorit sepse e kam parë në “website-in” 

tuaj. Edhe pse mund të më vinte për shtat lidhur me vendimmarrjen që mund të ishte 

për pezullimin e procedimit disiplinor, nuk është se jam dakord me atë qëndrim, për 

shkakun se unë vazhdoj të jem gjyqtare, pavarësisht se jam e shkarkuar nga shkalla e 

parë, ai vendim nuk ka marrë formë të prerë dhe në këto kushte, nëse do të isha aty do 

të kisha të gjitha të drejtat e gjyqtarit: do të përfitoja pagën në atë masë që e marrin 

gjyqtarët e tjerë; do t’ju nënshtrohesha të njëjtave detyrime që kanë gjyqtarët, me 

përjashtim të detyrimit për të gjykuar çështje. Nuk ka çfarë pritet nga shkalla e dytë e 

vetting-ut. Sepse po themi, që shkalla e dytë e vetting-ut nuk më shkarkoi mua, po 

marrim rastin më të mirë (megjithëse siç janë nisur këto punë tani, janë nisur 

mbrapsht të gjitha punët. Nuk duhet të ishte nisur vetting-u në një moment pa u 
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diskutuar njëherë kjo çështje), megjithatë, po e marrim sikur shkalla e dytë e vetting-

ut më riktheu mua në detyrë. Atëherë, çfarë duhet të bëni ju, duhet të vazhdojmë të 

diskutojmë të njëjtat gjëra për këto shkelje që i kam bërë unë? Po unë në qoftë se i 

kam bërë këto shkelje, le të përgjigjem për atë që kam bërë tani.  

Por unë them se ka arsye për ta pezulluar, për një tjetër arsye, jo për atë që ju 

thatë, por për faktin që, në varësi të qëndrimit që ju keni karshi vendimit gjyqësor, ju 

ose duhet ta prisni çfarë do bëhet me çështjen në Gjykatën e Lartë nëse e konsideroni 

që nuk është një vendim i formës së prerë. Nëse e konsideroni vendim të formës së 

prerë, atëherë ju duhet ta respektoni atë dhe duhet ta mbyllni sot, ta respektoni atë 

vendim gjyqësor, pavarësisht. Të dilni mbi veten tuaj në qoftë se e keni atë forcë ta 

bëni, të dilni mbi veten dhe, unë nuk them se këto që them unë janë të drejta, por unë 

pretendoj që ju nëse do ta konsideroni vendimin e gjykatës të formës së prerë, me 

gjithë këto citime që unë ju thashë/shkaqet, mund të konkludoni sot dhe të merrni një 

vendim që do të jetë në interesin tim dhe në nderin tuaj. Por gjithsesi, ju të nderuar do 

të mbeteni për çfarëdo lloj vendimi që do të merrni.    

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja {...}! 

Po, zoti Metani! 

 

Artur Metani: Në lidhje me këtë propozim, kam këtë mendim. 

Në rastin konkret, për sa konstatohet edhe nga përmbajtja e vendimit nr. {...}, 

datë 30 prill 2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për kriterin e vlerësimit të 

znj. {...}, nëpërmjet dy procedimeve disiplinore, nuk bëhet fjalë për të njëjtat fakte 

lidhur me shkeljen disiplinore ndaj magjistrates {...}. Në mbështetje të nenit 145 dhe 

126 të ligjit 96/2016, pezullimi i procedimit mund të kryhet kur është duke u zhvilluar 

një hetim penal ose proces gjyqësor penal administrativ ose civil, ku njëra nga palët 

është magjistrati si dhe shkelja e dyshuar lidhet me të njëjtat fakte, për të cilat do të 

merret vendimi.  

Në faqen 31 të vendimit nr. {...}, arsyetohet se: “Trupi gjykues, duke marrë në 

konsideratë faktin se subjekti nuk është paraqitur për të ushtruar detyrën e gjyqtares 

pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, që nga data 1.4.2020, si dhe nisur nga parashikimi 
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ligjor për sa i përket periudhës së rivlerësimit, vlerëson se shkelja disiplinore lidhur 

me etikën, e ndodhur pas kësaj periudhe është kompetencë vlerësimi e KLGJ-së.”  

Në rastin konkret, pezullimi i procedimit disiplinor nuk rezulton të jetë mjet 

procedural për zgjidhjen e një sërë çështjesh, të cilat mund të lindin nga marrëdhënia 

e varësisë ose paragjykueshmërisë që ekziston midis dy procedimeve disiplinore. 

Këto dy procedime disiplinore nuk janë të ndërlidhur me njëri-tjetrin, si dhe mënyra e 

disponimit apo vendimmarrjes nga ana e organeve të rivlerësimit, nuk ndikon 

drejtpërsëdrejti mbi mënyrën e zgjidhjes së procedimit disiplinor, për të cilin po 

zhvillojmë debatin aktualisht.  

Ekzistenca e një procedimi tjetër disiplinor, sipas dispozitave të ligjit 84/2016, 

me objekt krejt të ndryshëm nga procedimi disiplinor aktual dhe mbi fakte të 

ndryshme, nuk përbën parakusht për trajtimin e çështjeve të cilat do të trajtohen në 

procedimin disiplinor, i cili po zhvillohet aktualisht në KLGJ. Për sa kohë magjistratja 

{...}, subjekt i procedimit disiplinor, ka statusin e magjistratit, si dhe propozimi nga 

ana e ILD-së të masës “Shkarkim nga detyra”, e cila mund të jetë e ndryshme me 

vendimmarrjen e Këshillit apo masa e dhënë nga ana e organeve të rivlerësimit me një 

vendim jo të formës së prerë objekt ankimi, nuk mund të diktojë ecurinë e këtij 

procedimi disiplinor.  

   

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Metani! 

Atëherë, edhe një herë, i drejtoj fjalën kolegëve, nëse kanë ndonjë diskutim? 

(Anëtarët nuk kanë diskutime.) 

Atëherë, unë do kërkoja asistencën e IT-së, për të lejuar anëtarët/Këshillin të 

vijojë diskutimin mbi vijimësinë e çështjes. 

 

(Palët largohen nga platforma “online” dhe diskutimet mbi çështjen vijojnë 

vetëm në prezencë të anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pas diskutimeve i 

rimundësohet sërish lidhja palëve, nëpërmjet platformës “online”, për t’i komunikuar 

vendimmarrjen e anëtarëve të Këshillit.) 

 

Naureda Llagami: Këshilli i lartë Gjyqësor vendosi shtyrjen e seancës 

dëgjimore, për të marrë kohë për të vijuar diskutimin, më datë 11 tetor, ora 15:00. 
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Faleminderit për prezencën. 

Seanca dëgjimore sërish do të jetë me platformën “online”. 

Punë të mbarë! 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


