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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 05.10.2021) 

 

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 – (shtyrë nga 

mbledhja plenare e datës 16.09.2021) - seanca 5 tetor, ora 11:00.1 

 

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 – (shtyrë 

nga mbledhja plenare e datës 16.09.2021) - seanca 5 tetor, ora 12:30.2 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:30 

dhe mbaroi në orën 10:55. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

                                                 
1 Sipas rendit të ditës kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e katërta. 
2 Sipas rendit të ditës kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e pesta. 
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5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim 1: Për arsye objektive nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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: 

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 – (shtyrë nga mbledhja plenare e datës 16.09.2021) 

- seanca 5 tetor, ora 11:00. 

 

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 – (shtyrë nga mbledhja plenare e datës 

16.09.2021) - seanca 5 tetor, ora 12:30. 

  

 

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 
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Po fillojmë mbledhjen e radhës së datës 5 tetor. Të pranishëm janë të gjithë 

anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përveç zotit Toro, i cili për shkaqe të arsyeshme 

është në pamundësi për të qenë në këtë mbledhje. 

Siç jeni në dijeni, sot në rendin e ditës janë tre projekt-akte që kanë të bëjnë me 

rregulloret për sa i përket zbatimit të ligjit për sinjalizuesit, dhe nga ana tjetër kemi dhe 

dy seanca dëgjimore, të cilat janë në zbatim të kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit z. {...} dhe gjithashtu ndaj 

magjistrates {...}. 

Paraprakisht, para se të kalojmë në shqyrtimin e projekt-akteve, dëshiroj t’ju 

informoj që nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është depozituar në rrugë 

elektronike, kërkesa me nr.{...}prot., datë 04.10.2021, ku kërkohet shtyrja e seancave 

dëgjimore të datës 5 tetor, për një datë të mëvonshme, për shkak se e ka të pamundur 

pjesëmarrjen në zhvillimin e këtyre seancave, pasi ka një angazhim lidhur me një takim 

me Ministrin e Drejtësisë të Republikës së Kosovës. 

Jemi dakord që t’i shtyjmë të dy seancat në një datë të mëvonshme? 

Maksim Qoku: Dakord. 

  

 Dritan Hallunaj: Më fal, nëse mund të shpreh diçka Kryetare. 

 Nuk e di nëse janë njoftuar magjistratët për seancën e sotshme. Ata kanë marrë 

dijeni, por ideja do ishte që t’i komunikohet data e re. 

 

 Naureda Llagami: Po! Do t’i lajmërojmë direkt. 

 Administrata do të bëjë lajmërimet përkatëse. 

  

 Dritan Hallunaj: Okej! 

 Jam dakord për pjesën që të shtyhet për një datë tjetër. 

 

 Naureda Llagami: Dakord! 

 Atëherë, jemi dakord që t’i shtyjmë më datë 13, të dy seancat, njëra në ora 10:00 

dhe tjetra në orën 11:30? 

Medi Bici: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Dakord. 
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Ilir Toska: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Maksim Qoku: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Nga ana e administratës, menjëherë të bëhen njoftimet përkatëse dy magjistratëve 

dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, që seancat e sotshme dëgjimore do të shtyhen më 

datë 13, përkatësisht seanca e parë në orën 10:00 dhe seanca e dytë në orën 11:30. 

 

Dritan Hallunaj: Seanca e parë, për cilin? Që ta specifikojmë. 

 

 Naureda Llagami: Për zotin {...} pra, siç e kishim radhën sot. 

 Pra, për zotin {...} fillon në orën 10:00 dhe për zonjën {...} fillon në orën 11:30. 

  

 

* * * 

(Pika 1 dhe 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 05.10.2021) 

 

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

Rregullores “Për shqyrtimin e praktikave korruptive në Këshillin e Lartë Gjyqësor””, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:30 

dhe mbaroi në orën 10:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Për arsye objektive nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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 miratimin e Rregullores “Për shqyrtimin e praktikave 

korruptive në Këshillin e Lartë Gjyqësor””, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

 

Naureda Llagami: Kalojmë në shqyrtimin e projekt-akteve. 

Siç ju informova, janë tre projekt-akte. 

Kemi të bëjmë me projekt-aktin e parë “Për miratimin e Rregullores “Për 

shqyrtimin e praktikave korruptive në Këshillin e Lartë Gjyqësor””.  

Më pas projekt-akti i dytë ka të bëjë me “Për miratimin e Rregullores “Për 

hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor””. 

Dhe projekt-akti i tretë ka të bëjë me hetimin administrativ të kërkesës së 

sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

Këto projekt-akte janë përcjellë për mbledhjen plenare nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit dhe për më shumë detaje do ia jepja 

fjalën Drejtoreshës së Departamentit të Shërbimeve Ligjore, znj. Maela Alicanaj. 

 

Maela Alicanaj: Përshëndetje! 
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Nisim me relacionin për projektvendimin “Për miratimin e Rregullores “Për 

shqyrtimin e praktikave korruptive në Këshillin e Lartë Gjyqësor””. 

Kjo rregullore është hartuar bazuar në ligjin nr. 9508/2006 “Për bashkëpunimin e 

publikut në luftën kundër korrupsionit”, dhe ka për qëllim të nxisë pjesëmarrjen e 

publikut në denoncimin e korrupsionit, duke mbrojtur e nxitur këta persona, të cilët 

denoncojnë praktikat korruptive dhe abuzuese me autoritetin publik.  

Në hartimin e kësaj rregullorje ajnë marrë parasysh praktikat më të mira të 

institucioneve të ndryshme të cilat na janë vënë në dispozicion kryesisht nga ILDKPKI-

ja. Kjo rregullore, siç e thashë, bazohet në ligjin nr. 9508 dhe është e hartuar në 

strukturën e saj me tre krerë. 

Në kreun e parë janë parashikuar rregullat e përgjithshme; 

Në kreun e dytë është procedura e shqyrtimit të denoncimit nga autoriteti;  

Në kreun e tretë janë masa e shpërblimit, konfidencialiteti dhe mbrojtja e të 

dhënave. 

Në nenin 1, përcaktohet baza ligjore ku mbështetet kjo rregullore, konkretisht në 

ligjin “Për bashkëpunimin e publikut në luftën kundër korrupsionit”; ligjin nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”; Kodin e Procedurave Administrative,  

si dhe ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 

Në nenin 2, është parashikuar qëllimi i kësaj rregulloreje, që është përcaktimi i 

tërësisë së rregullave për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Përgjegjës, si dhe 

zhvillimit të procedurës që lidhet me shqyrtimin e praktikave korruptive, në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor.            

Në nenin 3, përcaktohet objekti i kësaj rregulloreje, procedurat, detyrat dhe 

përgjegjësitë që janë të zbatueshme pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, lidhur me 

denoncimin dhe regjistrimin e praktikave korruptive, shpërblimin dhe mbrojtjen e 

personave që denoncojnë, përcaktimin e mekanizmave të mbrojtjes së konfidencialitetit si 

dhe mbrojtjes së të dhënave personale, si dhe përcaktimi i rregullave të hollësishme për 

krijimin, trajtimin, qarkullimin, ruajtjen dhe arkivimin e dokumentacionit që bëhet pjesë e 

dosjes së denoncimit, si dhe shqyrtimin e tij. 

Në nenin 4, janë përkufizimet e termave kryesorë që përdoren në këtë rregullore, 

duke mbajtur gjithmonë parasysh edhe ligjin. 
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Në nenet 5, 6 dhe 7, përcaktohet procedura e shqyrtimit të denoncimit nga 

autoriteti përgjegjës. Denoncimi i praktikave korruptive bëhet pranë ambienteve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, me të gjitha mjetet e mundshme të komunikimit, qoftë në 

formë të shkruar, ashtu edhe në formë verbale. Ndërsa denoncimet anonime trajtohen nga 

Autoriteti kryesisht, në rastet kur ato përmbajnë të dhëna të besueshme për kryerjen e 

praktikave korruptive. Autoriteti përgjegjës, pas shqyrtimit paraprak të dosjes së 

denoncimit informon titullarin e KLGJ-së lidhur me marrjen e vendimit për: fillimin e 

hetimit administrative; përcaktimin e personave që disponojnë kompetencën dhe 

funksionet administrative, të cilët lejojnë kryerjen e hetimit, të cilët do të ngarkohen me 

hetimin, objektin dhe afatin e mbylljes së këtij hetimi; shtyrjen e afatit, kur merr kërkesë 

nga personat e ngarkuar me kryerjen e hetimit; arkivimin e denoncimit, për mungesë 

kompetence, dhe dërgimin e dosjes së denoncimit institucionit kompetent; përcjelljen e 

dosjes së denoncimit për kompetencë organit të prokurorisë, kur çmon se denoncimi 

përmban të dhëna të mjaftueshme për fillimin e procedimit penal; si dhe mosfillimin e 

hetimit administrativ apo arkivimin e denoncimit. Personi ndaj të cilit po zhvillohen 

hetime ka të drejtë të të njihet me dosjen, si dhe të paraqesë nga ana e tij pretendime dhe 

prova brenda afatit të caktuar nga autoriteti përgjegjës. 

Në nenet 8 dhe 9, përcaktohen procedurat që do të zhvillohen në përfundim të 

hetimit administrativ. Hetimi përfundon me dorëzimin e raportit pranë Autoritetit 

Përgjegjës, nga personi i ngarkuar me hetimin. Raporti duhet të përmbajë në strukturën e 

tij shpjegime rreth fakteve dhe rrethanave të paraqitura, rezultatet e hetimit, si dhe 

shoqërohet me propozimet përkatëse, përfshirë masën e shpërblimit sipas neneve 

përkatëse të ligjit, të cilat janë të detajuara edhe në këtë rregullore. Pasi njihet me raportin 

përfundimtar të hetimit, autoriteti informon titullarin e KLGJ-së lidhur me marrjen e 

vendimit për rezultatet e hetimit. Vendimi mund të përmbajë kryerjen e një ose disa 

veprimeve të tilla si: përgatitjen e kallëzimit penal, fillimin ose paraqitjen e kërkesës për 

procedim disiplinor për autorët e praktikës korruptive; kërkon hartimin e raportit për 

vlerësimin e dëmit ekonomiko - financiar, shkaktuar shtetit ose të tretëve, si dhe mënyrën 

e vjeljes së dëmit, kur konstatohet se mund të ketë dëm ekonomik; rekomandim për 

dhënie shpërblimi për personin, që ka kryer denoncimin; kthimin e çështjes për hetim të 

njëjtit person/grup që ka kryer hetimin ose një personi tjetër, kur konstaton se rrethanat e 

hetimit të çështjes janë të paplota dhe/ose merr dijeni për fakte apo rrethana të reja; 
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miratimin ose jo të sugjerimeve të veçanta, të propozuara nga personi që ka kryer 

hetimin; mbylljen e hetimit; arkivimin e dosjes. 

Në nenet e fundit, përkatësisht nenet 10, 11 dhe 12 përcaktohet dhënia e masës së 

shpërblimit për denoncim, e cila caktohet nga titullari i institucionit bazuar në 

rekomandimet e autoritetit. Gjithashtu, theks i vihet edhe rëndësisë së ruajtjes së 

konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale gjatë gjithë procedurës së hetimit 

administrativ, që nga marrja e denoncimit deri në arkivimin e dosjes. 

Në fund prezantohet struktura e projektvendimit. 

Në pikën e parë është përcaktuar miratimi i Rregullores “Për shqyrtimin e 

praktikave korruptive në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. Kjo rregullore bëhet pjesë 

përbërëse e këtij vendimi.  

Sipas projektvendimit përcaktohet edhe hyrja në fuqi e kësaj rregulloreje, e cila 

lidhet me botimin e saj në Fletoren Zyrtare. 

Kaq ishte shkurtimisht përmbajtja e kësaj rregulloreje. 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Maela! 

 Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi përmbajtjen? 

Nëse jo, kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë Rregulloren “Për shqyrtimin e 

praktikave korruptive në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, sipas tekstit bashkëlidhur, pjesë 

përbërëse e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
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* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 05.10.2021) 

 

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

Rregullores “Për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor””, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:30 

dhe mbaroi në orën 10:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Për arsye objektive nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Rregullores “Për hetimin administrativ të 

sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në Këshillin e Lartë Gjyqësor””, i përgatitur 

nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin tjetër. 

Edhe ky ka të bëjë me miratimin e Rregullores “Për hetimin administrativ të 

sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. Sërish 

Maela, për ty fjala! 

 

Maela Alicanaj: Faleminderit!  

Edhe kjo rregullore është ndër rregulloret standard të cilat na janë vënë në 

dispozicion nga ILDKPKI-ja dhe ka dalë për zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin 

dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, i ndryshuar, gjithashtu bazuar edhe në VKM nr. 

816/2016, “Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së 

punonjësve të njësisë përgjegjëse në autoritetet publike, në zbatim të ligjit nr. 60/2016, 

“Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve””. 

Ligji ka për qëllim parandalimin dhe goditjen e korrupsionit në sektorin publik e 

privat, mbrojtjen e individëve që sinjalizojnë veprimet apo praktikat e dyshuara të 
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korrupsionit në vendin e tyre të punës si dhe nxitjen e sinjalizimit të veprimeve apo 

praktikave të dyshuara të korrupsionit. 

 Në zbatim të ligjit të mësipërm, konkretisht neni 13, pika 10 ngarkohet çdo 

organizatë, që në bashkëpunim dhe sipas udhëzimeve të ILDKPKI-së të hartojë dhe 

miratojë rregullore të brendshme të posaçme për procedurën e shqyrtimit të hetimit 

administrativ të sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes së konfidencialitetit. Në këto 

rrethana, Këshilli ka detyrimin ligjor që të miratojë këtë rregullore si më sipër. Në 

hartimin e kësaj rregulloreje u morën modelet më të mira dhe kryesisht ato të vëna në 

dispozicion nga institucioni i ILDKPKI-së. 

 Kjo rregullore ka për qëllim që të përcaktojë rregullat lidhur me procedurën e 

shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit, 

konform ligjit nr. 60/2016. 

 Rregullorja është strukturuar në 6 krerë. Konkretisht, në kreun e parë janë 

prezantuar rregullat e përgjithshme;  

Në kreun e dytë është prezantuar veprimtaria e njësisë përgjegjëse, të cilën ne si 

institucion me më tepër se 80 të punësuar jemi të detyruar që ta kemi sipas ligjit; 

Në kreun e tretë kemi procedurat e veprimit;  

Në kreun e katërt kemi të parashikuar hetimin administrativ;  

Në kreun e pestë është parashikuar ruajtja e konfidencialitetit dhe të dhënave 

personale;  

Në kreun e gjashtë është afati për procedurën e hetimit administrativ. 

Konkretisht, në nenin 1 është përcaktuar baza ligjore ku mbështetet kjo rregullore, 

që siç u prezantua është ligji nr. 60/2016 dhe VKM-ja nr. 816/2016 

Në nenin 2, përcaktohet objekti i rregullores, i cili është detajimi i rregullave për 

procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe përcaktimin e 

mekanizmave të mbrojtjes së konfidencialitetit. 

Në nenin 3, janë të parashikuara përkufizimet, të cilat janë sipas ligjit, konkretisht 

duke filluar që nga: “I sinjalizuar”, “Njësia përgjegjëse”, “Sinjalizim”, “Sinjalizues”,  

“Veprim ose praktike e dyshuar korrupsioni”, “Ligji për sinjalizimin”, etj. 

Në nenin 4, përcaktohen parimet mbi të cilat ushtron veprimtarinë njësia 

përgjegjëse, e cila bazohet në parime si: ruajtja e konfidencialitetit të informacionit të 

sinjalizimit dhe sekretit shtetëror; njohja e identitetit të sinjalizuesit; integriteti dhe 
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paanshmëria gjatë shqyrtimit të sinjalizimit; zbatimi i mekanizmave të efektshëm dhe të 

përshtatshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave legjitimë të sinjalizuesit; hetimit 

administrativ të sinjalizimit në mënyrë të shpejtë dhe të besueshme, kryesisht parime që 

rrjedhin nga Kodi i Procedurave Administrative.   

Në nenet 5, 6 dhe 7, përcaktohet forma dhe përmbajtja e sinjalizimit si dhe 

veprimet procedurale që do të ndjekë njësia përgjegjëse për hetimin administrativ të 

sinjalizimit. Njësia përgjegjëse vepron në përputhje me ligjin për sinjalizimin dhe për aq 

sa nuk parashikohet ndryshe në rregullore, sipas Kodit të Procedurave Administrative. Në 

nenin 6 përcaktohen përmbajtja e sinjalizimit si dhe forma e realizimit të sinjalizimit, e 

cila kryhet me çdo mjet komunikimi, në mënyrë të shkruar apo në mënyrë verbale para 

njësisë përgjegjëse. Ndërsa në nenin 7 përcaktohen rastet kur njësia përgjegjëse ka të 

drejtë të mos fillojë hetimin administrativ, të tilla si: kur sinjalizimi nuk është kryer në 

formën apo përmbajtjen e duhur dhe sinjalizuesi nuk i  korrigjon këto të meta brenda 7 

ditëve nga data e marrjes së njoftimit për korrigjim; sinjalizimi përmban fakte dhe 

rrethana që nuk përfshihen në fushën e zbatimit të ligjit nr. 60/2016, dhe kur nga 

përmbajtja e sinjalizimit del haptazi se nuk ka elemente të kundërvajtjes administrative 

ose të veprës penale. 

Në nenin 8, përcaktohen rastet kur hetimi administrativ kryhet drejtpërdrejtë nga 

ILDKPKI-ja. Më konkretisht, sinjalizuesi ka të drejtë të sinjalizojë veprën e dyshuar të 

korrupsionit në ILDKPKI në rastet kur: njësia përgjegjëse nuk fillon hetimin 

administrativ ose përfundon hetimin në kundërshtim me nenin 14 të ligjit nr. 60/2016; kur 

ekziston dyshimi i arsyeshëm se nëpunësit e njësisë përgjegjëse ose persona të lidhur me 

ta janë të përfshirë ose kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë, pasuror 

ose personal, në veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit; ka arsye të tjera të 

bazuara për të dyshuar në integritetin dhe paanshmërinë e nëpunësve të njësisë 

përgjegjëse në shqyrtimin e sinjalizimit dhe kur prova e sinjalizuesit, në lidhje me 

veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit, mund të fshihet ose të shkatërrohet nga 

KLGJ-ja. 

Në nenet 9, 10, 11, 12 dhe 13, përcaktohet procedura e hetimit administrativ e 

kryer nga njësia përgjegjëse, provat e marra si dhe rastet e përfundimit të hetimit. Njësia 

heton administrativisht pretendimet për veprime ose praktika të dyshuara të korrupsionit 

të sinjalizuar, në mënyrë që të përcaktojë nëse ka shkaqe të arsyeshme për të besuar që 
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ka ndodhur, është duke ndodhur, ose pritet të ndodhë një akt korrupsioni. Në hetimin 

administrativ merr pjesë sinjalizuesi dhe çdo person i tretë, kur dyshohet se posedon 

dokumente ose ka dijeni për rrethanat e sinjalizuara, përfshirë dhe të sinjalizuarin. Hetimi 

kryhet kryesisht përmes mjeteve të kërkimit të provës, si: dokumentimi i veprimeve, 

këqyrja e sendeve, vendeve dhe dokumentacionit si dhe bllokimi i dokumentacionit apo 

mjeteve e tjera provuese kur ekzistojnë rrethana për manipulimin ose asgjësimin e tyre. 

Në nenet 14 dhe 15, kthehemi përsëri tek një element i rëndësishëm që është 

ruajtja e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, për të cilat mbahet në 

konsideratë legjislacioni përkatës.  

Ndërsa në nenin e fundit të rregullores, parashikohet afati për zhvillimin e 

procedurës së hetimit administrativ të sinjalizimit. 

Struktura e projektvendimit: Ai është i strukturuar në dy pika. 

Në pikën e parë të projektvendimit që i paraqitet për miratim Mbledhjes Plenare, 

është përcaktuar miratimi i Rregullores “Për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe 

mbrojtjen e konfidencialitetit në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. Kjo rregullore është pjesë 

përbërëse e këtij vendimi.  

Sipas projektvendimit përcaktohet edhe hyrja në fuqi e rregullores. 

 Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Maela! 

 Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim. 

Nëse jo, kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë Rregulloren “Për hetimin administrativ 

të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, sipas 

tekstit bashkëlidhur, pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

* * * 

(Pika 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 05.10.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e 

Rregullores “Për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga 

hakmarrja në Këshillin e Lartë Gjyqësor””, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 10:30 

dhe mbaroi në orën 10:55. 

 

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. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Për arsye objektive nuk mori pjesë në mbledhje anëtari i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Alban Toro. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e Rregullores “Për hetimin administrativ të 

kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja në Këshillin e Lartë Gjyqësor””, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

 

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e fundit që ka të bëjë me 

projektrregulloren “Për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen 

nga hakmarrja në Këshillin e Lartë Gjyqësor”. Edhe për këtë shkurtimisht Maela. 

 

Maela Alicanaj: Siç u prezantua edhe më përpara, edhe kjo rregullore është e 

bazuar në ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, me 

ndryshimet përkatëse, dhe në VKM-në e prezantuar më sipër.  

Për këtë rregullore, përsëri u mbajtën parasysh praktikat më të mira të ILDKPKI-

së. 

Rregullorja përmban katër krerë: 

Prezantohen fillimisht rregullat e përgjithshme;  

Më pas vijojnë veprimet procedurale; 

Hetimi administrativ; 

Kreu i fundit flet për afatin për procedurën e hetimit. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 05.10.2021 (Pika 1 dhe 2) 
 

 

19 

Në nenin 1, përcaktohet baza ligjore ku mbështetet kjo rregullore, e cila është e 

njëjtë me rregulloren e mëparshme, ligjin nr. 60/2016 dhe VKM-ja përkatëse, gjithashtu 

edhe Kodi i Procedurave Administrative. 

Në nenin 2, përcaktohet objekti i rregullores, që është konkretisht detajimi i 

rregullave për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të kërkesës së sinjalizuesit 

për mbrojtjen nga hakmarrja, në zbatim të ligjit nr. 60/2016. 

Në nenin 3, kemi përkufizimet që përdor kryesisht ligji dhe kjo rregullore, ku 

termi kryesor, ndryshe nga më përpara këtu është “Hakmarrja”. 

Në nenin 4 dhe nenin 5, përcaktohen veprimet procedurale që kryhen nga njësia 

përgjegjëse, për të mbrojtur sinjalizuesin nga masat hakmarrëse ndaj tij. Kështu, sipas 

nenit 5, sinjalizuesi mbrohet nga masa të tilla si: pezullimi apo shkarkimi nga puna, 

transferimi brenda ose jashtë institucionit, ulja në detyrë, ulja e pagës dhe/ose 

shpërblimeve financiare, mosngritja në detyrë, etj. Në rast konstatimi nga ana e 

sinjalizuesit, lidhur me veprimet hakmarrëse ndaj tij, apo edhe në rast se ai çmon të 

mbrojë veten nga reagimet armiqësore në mjedisin e tij të punës, paraqet kërkesë me 

shkrim për t’u transferuar në një strukturë tjetër, brenda institucionit. 

Në nenet 6, 7 dhe 8, përcaktohet procedura e hetimit administrativ të kërkesës për 

mbrojtje, nga ana e njësisë përgjegjëse. Njësia heton pretendimet për hakmarrje, në 

mënyrë që të përcaktojë nëse ka shkaqe të arsyeshme për të besuar që ka ndodhur, është 

duke ndodhur, ose pritet të ndodhë një akt hakmarrje. Përdoren mjetet e provës, siç janë 

prezantuar edhe më përpara: mbledhja e deklaratave nga palët, dëshmitarët dhe ekspertët, 

marrja e dokumenteve apo këqyrja e vendeve të caktuara.  

Në nenet e fundit, jepet afati për përfundimin e hetimit administrativ si dhe masat 

e marra në rast të konstatimit të kryerjes së aktit të hakmarrjes.  

Prezantimi i projektvendimit është me dy pika: 

Në pikën e parë është përcaktuar miratimi i Rregullores “Për hetimin 

administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor”. Kjo rregullore është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

Gjithashtu, parashikohet edhe hyrja në fuqi e rregullores. 

Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Maela! 
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 Atëherë, ftoj kolegët nëse kanë ndonjë paqartësi. 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e Rregullores “Për hetimin administrativ 

të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja në Këshillin e Lartë Gjyqësor”, 

sipas tekstit bashkëlidhur, pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

Me kaq mbyllen dhe çështjet për trajtim në mbledhjen plenare. 

Ju falënderoj për prezencën! 

Punë të mbarë! 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 

 

 

 

 


