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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 29.07.2021) 

 

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

relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.4/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i 

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

Vlorë”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

 

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

relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.5/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i 

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

Elbasan”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

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

dhe mbaroi në orën 11:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 
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5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë 

2. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të Përgatitjes Dokumentacionit Dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

procedimit disiplinor nr.4/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë ndaj 

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

përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

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

procedimit disiplinor nr.5/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë ndaj 

magjistrates znj. {...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Elbasan”, 

i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

 

  

Maksim Qoku: Përshëndetje të nderuar anëtarë! 

Sot do zhvillojmë mbledhjen e datës 29 korrik 2021. 
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Në fakt mbledhja e sotshme është një mbledhje që ka një rend dite të ndikuar 

paksa nga urgjenca, pasi të tre çështjet e rendit të ditës lidhen me afate ligjore, që e 

detyrojnë Këshillin të mblidhen në lidhje me shqyrtimin e tyre. 

Rendi i ditës ka tre çështje. 

Çështja e parë është shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të 

relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.4/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i 

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

Vlorë”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

Çështja e dytë është shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin me short të 

relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.5/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i 

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

Elbasan”, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relator z. Medi Bici). 

Çështja e fundit shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për 

gjykimin e çështjeve të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksione 

në mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Nëse anëtarët nuk kanë gjë në lidhje me rendin e ditës, kalojmë në shqyrtimin e 

çështjes së parë. 

Fjala për relatorin zoti Bici. 

 

Medi Bici: Faleminderit zoti Nënkryetar! 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 28.07.2021, është depozituar kërkesa e 

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

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

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

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

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

e Shqipërisë", të ndryshuar, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 102, pika 2, 

shkronja ”a” e këtij ligji. 

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

paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistratit z.{...}, të masës disiplinore “Ulje e 
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përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit”, të 

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

96/2016, i ndryshuar. 

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

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

statusin profesional të gjyqtarit z.{...}, në referim të nenit 63 të ligjit nr.115/2016, nga ana 

e Këshillit të Lartë Gjyqësor duhet të procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e 

relatorit nga tre anëtarët që përbëjnë Komisionin Disiplinor.   

Në cilësinë e Kryetarit të Komisionit Disiplinor, mbështetur në nenin 63 të ligjit 

nr.115/2016, në nenet 138 dhe vijues të ligjit nr. 96/2016, dhe në nenin 16 të Rregullores, 

“Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, i propozoj Mbledhjes Plenare 

caktimin me short të relatorit për çështjen nr.04/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë ndaj magjistratit z.{...}.  

Për këtë kemi përgatitur edhe projektvendimin i cili është i strukturuar në tre pika. 

 

Maksim Qoku: Faleminderit, zoti Bici! 

 

Medi Bici: Zoti Nënkryetar, duke qenë që çështjet janë të njëjta... 

 

Maskim Qoku: Shorti të bëhet në fund. 

 

Medi Bici: Ta diskutojmë edhe tjetrën, që shortin ta hedhim njëherësh. 

Pastaj votimet i bëjmë veç e veç. 

 

Në të njëjtat kushte kemi edhe për magjistraten e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, {...}. Edhe kjo çështje është regjistruar në Këshill në datën 28.07.2021. Kërkesa 

e ILD-së ka propozim po të njëjtë, “Ulje e përkohshme e pagës deri në 40% për një 

periudhë jo më të gjatë se një vit”, të parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “c”, 

ndarja “i” dhe neni 108 i ligjit nr. 96/2016, i ndryshuar. 
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Prandaj, në cilësinë e kryetarit të Komisionit Disiplinor edhe për këtë çështje 

kërkoj që të zhvillohet shorti ndërmjet tre anëtarëve të Komisionit Disiplinor. 

Edhe për këtë është përgatitur projektvendimi i strukturuar në tre pika, i ngjashëm 

me vendimin që u diskutua më parë. Faleminderit zoti Nënkryetar! 

 

Maksim Qoku: Administrata të bëhet gati për shortin. 

 

Procedura e shortit për projektvendimin e parë: 

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

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

Nga shorti rezulton i zgjedhur anëtari i Komisionit z. Dritan Hallunaj. 

 

Procedura e shortit për projektvendimin e dytë: 

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

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

Nga shorti rezulton i zgjedhur anëtari i Komisionit z. Dritan Hallunaj. 

 

Maksim Qoku: Atëherë, nëse s’ka gjë nga anëtarët, kalojmë në votim sipas radhës 

projekt-aktet. 

Kalojmë fillimisht projektvendimin në lidhje me caktimin me short të relatorit për 

zhvillimin e procedimit disiplinor për sa i përket magjistratit z. {...}. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Dakord. 
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Maksim Qoku: Atëherë, Këshilli miratoi vendimin në lidhje me caktimin me short 

të relatorit në ngarkim të magjistratit z. {...}. 

1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, z. Dritan Hallunaj në cilësinë e 

relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.4/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë ndaj magjistratit të sipërcituar. 

2. Një kopje e këtij vendimi 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 menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

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

 

 Kalojmë në votimin e projekt-aktit të dytë. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Dakord. 

Maksim Qoku: Atëherë, Këshilli miratoi vendimin për: 

1. Caktimin e anëtarit të Komisionit Disiplinor, z. Dritan Hallunaj në cilësinë e 

relatorit për zhvillimin e procedimit disiplinor nr.5/2021, të filluar nga Inspektori i Lartë i 

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

Gjyqësor Elbasan. 

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

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

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

  

* * * 

(Pika 1 dhe 2 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 29.07.2021) 

 

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

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta, në gjykata të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksione në mënyrë të përhershme”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës, relator z. Ilir Toska. 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku. 

 

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

dhe mbaroi në orën 11:17. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

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

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë 

2. Valbona Bako, Përgjegjëse pranë Sektorit të Përgatitjes Dokumentacionit Dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

3. Staf administrativ i KLGJ-së.  

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në 

mënyrë të përhershme”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska).1  

  

Çështja e tretë e rendit të ditës ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e 

çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë 

funksionet në mënyrë të përhershme, kërkesë e ardhur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Korçë. 

Fjala i jepet relatorit të çështjes, z. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

 Zoti Toska parashtron relacionin “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Apelit 

Korçë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Korçë ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale, me karakter “tepër urgjent”. 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Në mes të muajit gusht, të pandehurit në atë gjykim i përfundojnë afatet e 

paraburgimit, ndaj duhet të procedohet për caktimin e një gjyqtari. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës e Apelit Korçë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe i Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1.  

Sa i përket propozimeve vijuese: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Tiranë, që i është propozuar Presidentit të Republikës për emërim në Gjykatën e Lartë, 

proces që nuk ka përfunduar, konkretisht: Z. Asim Vokshi. 

 

Zonja Ukperaj merr fjalën për të sqaruar se në kuadër të një procedimi që po 

zhvillon Komisioni i Vlerësimit të Etikës, ka rezultuar që KED është e ngarkuar me 

verifikimin e kandidatëve që kanë aplikuar për në Gjykatën Kushtetuese dhe një nga 

relatorët është zonja {...}, ndaj zonja Ukperaj propozon që zonja {...} të përjashtohet nga 

caktimi i gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Korçë, praktikë kjo e ndjekur edhe në rastet e 

anëtarëve të KED që kanë qenë relatorë në procedura. 

 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

propozimit të zonjës Ukperaj dhe kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 
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Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

 

Me kaq mbyllet procedura e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Mbledhja deklarohet e mbyllur) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


