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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 11.10.2021) 

 

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 

magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë – seanca 

11 tetor, ora 11:00. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:20 

dhe mbaroi në orën 12:36.   

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

6. Marçela Shehu   (anëtare) 

7. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk morën pjesë në trajtimin e kësaj çështjeje anëtarët e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Ilir Toska, z. Alban Toro, z. Dritan Hallunaj dhe znj. Fatmira Luli. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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. 

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

7. {...}, magjistrat (në sallë). 

8. {...}, magjistrat (në sallë). 

9. 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 magjistratëve z. {...} dhe z. {...}, me 

detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë – seanca 11 tetor, ora 11:00. 

  

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 11 tetor 2021. 

Sot në mbledhje janë për shqyrtim tre çështje. 

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

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

detyrë gjyqtarë në Gjykatën e Apelit Vlorë. 
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Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

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

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. 

Vazhdimin 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 (shtyrë nga mbledhje plenare e datës 

16.09.2021). 

Nëse nuk kemi ndonjë diskutim, fillojmë me çështjen e parë të rendit të ditës. 

Ftojmë të dyja palët të jenë prezent. 

 

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

magjistrati z. {...} dhe magjistrati {...}.) 

 

Naureda Llagami: Hapim seancën dëgjimore në ngarkim të magjistratëve {...} 

dhe zotit {...}, me detyrë gjyqtarë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, për shkak të fillimit 

nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë të procedimit disiplinor ndaj tyre. 

Si fillim verifikojmë praninë e palëve. 

Është i pranishëm vetë Inspektor i Lartë i Drejtësisë, zoti Artur Metani. 

 

Artur Metani: Po! 

 

Naureda Llagami: Gjithashtu janë të pranishëm edhe gjyqtarët, zoti {...} dhe zoti 

{...}. 

Keni kërkesa të tjera paraprake përveç atyre të administruara në Këshill? 

 

(Njëri nga magjistratë flet pa ndezur mikrofonin, nuk identifikohet kush magjistrat 

flet.) 

 

Naureda Llagami: Ju bëj me dije se me vendimin nr. 6 të datës 22.09.2021, në 

cilën e Kryetares së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, kam vendosur pranimin e heqjes dorë 
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të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, zotit Ilir Toska, nga pjesëmarrja në shqyrtimin e 

procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit {...}.  

Gjithashtu, kanë deklaruar mospjesëmarrjen në procedimin disiplinor edhe 

anëtarët, znj. Fatmira Luli, zoti Dritan Hallunaj dhe zoti Alban Toro, të cilët kanë qenë në 

cilësinë e anëtarëve të Komisionit të Përkohshëm të shqyrtimit të ankimeve kundër 

vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për arkivimin e ankimit ose pushimin e 

hetimit ndaj gjyqtarit dhe me vendimin nr. 161, datë 16.07.2019 kanë vendosur pranimin 

e ankimit nr. 2093/18 prot., datë 08.10.2018 të shtetasit {...}, duke prishur vendimin e 

arkivimit të ankesës për gjyqtarët respektivë. 

Në zbatim të ligjit dhe të rregullores së procedimit disiplinor, po shpjegoj 

shkurtimisht edhe rregullat e zhvillimit të seancës, në qoftë se ju nuk keni kërkesa të tjera 

paraprake? 

 

{...}: Zonja Kryetare, kërkesë paraprake nuk kam.  

Për respekt dhe... si gjyqtar që duhet të zbatojmë rregullat dhe ligjet e shtetit 

shqiptar dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, jam paraqitur dhe ju kam 

respektuar. Pavarësisht rezerva të tjera që mund të kem, që nga KLGJ-ja ka bërë një 

kërkesë kundrejt meje, për nga data 10 mars deri më datën 20 mars, që ka qenë shkaku 

kryesor që jam larguar nga puna, që kam qenë në punë dhe kam qenë relator dhe kryeses i 

trupit gjykues, dhe kjo më ka sjellë pasoja të rënda mua dhe familjes time. Megjithatë, po 

bëj kërkesë tjetër për përjashtim, por që thjesht në dijeni të këtij fakti, se unë si gjyqtar, 

nga ana juaj është bërë një shkresë, se gjyqtari {...}, nga data 10 deri në datën 20 mars 

2020, ka qenë në punë, ka qenë relator dhe anëtar i trupit gjykues, ndërkohë që kam qenë 

me raport, dhe të njëjtën shkresë e kanë marrë (nuk kuptohet fjala e gjyqtarit...) kur e 

kontrollova sistemin (e kam shkresën këtu), rezulton se gjyqtari {...} s’ka gjykuar asnjë 

çështje, as penale, as civile dhe nuk ka qenë as relator as anëtar i trupit gjykues. Pra pa 

dashje, nga ana juaj, mua më ka ardhur një pasojë shumë e rëndë, që aktualisht jam i 

pezulluar nga puna. Ky ka qenë shkaku kryesor që jam shkarkuar nga detyra. Megjithatë, 

unë nuk kam gjë me ju fare. Është tjetër kush që ju ka informuar juve gabim. Ai që ju ka 

informuar juve gabim, ka dërguar shkresë që s’ke gjykuar. Në fakt unë s’kisha gjykuar. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.10.2021 (Pika 1) 
 

 

5 

E kam një fotokopje të shkresës. E kam edhe origjinale edhe të noterizuar. 

I kam të dyja shkresat. Mund t’jua vë në dispozicion. 

(Nuk kuptohet fjala e gjyqtarit...) Filan fisteku ka qenë në punë. Ka qenë relator 

dhe anëtar i trupit gjykues, ndërkohë që unë s’kam gjykuar asnjë çështje. Të jesh gjyqtar 

dhe të të ndodhin gjëra të tilla?! 

 

(Zonja Ukperaj flet pa ndezur mikrofonin). 

 

{...}: E di unë procedimin disiplinor, por dua të më kuptosh mirë zonja Brikena se 

ku dua të dalë me këtë kërkesë që po bëj. Dakord? 

Dihet se më keni sjellë pasojë. Më keni hequr nga puna. 

Nga ana juaj e di 100% që s’më njihni. Është pasaktësi. Kurse nga dikush tjetër, e 

ka bërë qëllimisht. Të më thonë mua që ke qenë në punë dhe nga krahu tjetër unë s’kam 

qenë, e të më thonë prapë që ke të drejtë, se s’ke qenë në punë, sikur s’ka logjikë. Unë ika 

nga puna për këtë shkak. 

(Nuk kuptohet fjala e gjyqtarit...) 

 

Naureda Llagami: Keni edhe një herë kërkesa për këtë procedim? 

 

{...}: Nuk kam asnjë lloj paragjykimi dhe çdo veprim që është bërë nga ju është 

bërë mbështetur nga një kërkesë. Dikush ta ka bërë atë shkresë ty dhe ju jeni përgjigjur. 

Shkresa juaj thotë “Në bazë të shkresës së bërë nga kryetari i Gjykatës Vlorë, datë kaq e 

aq, rezultoi se gjyqtar {...} ka qenë në punë...”, ndërkohë që unë s’kam bërë as gjyqe. Për 

mirësjellje mund ta marrësh 

 

Naureda Llagami: Nuk është objekt i kësaj procedure.  

Ato shkresat mund t’i marrë dhe t’i verifikojmë. 

 

{...}: Po, faleminderit! 
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Lidhur me sa i përket ecurisë së gjykimit që ka ardhur nga Inspektori i ILDKP-së 

këtu (lapsus, pasi bëhet fjalë për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë), sqaroj faktin se unë si 

gjyqtar... 

 

Naureda Llagami: Një sekondë, se jemi tek kërkesat paraprake dhe jemi tek pjesa 

e të drejtave paraprake. 

 

{...}: Nuk kam kërkesa paraprake. 

 

Naureda Llagami: Do më lejosh mua të përfundoj? 

 

{...}: Po, urdhëro! 

 

Naureda Llagami: Si fillim fjala do i jepet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, i cili 

do të paraqesë shkurtimisht parashtrimet, duke mos përsëritur përmbajtjen e tyre, të 

depozituara me shkrim përpara, dhe më pas fjala do i jepet gjyqtarëve për parashtrimet e 

tyre, duke mos përsëritur edhe ato, parashtrimet që kanë depozituar me shkrim. Pas 

përfundimit të parashtrimeve tuaja, secili anëtar i Këshillit ka të drejtë të bëjë pyetje ndaj 

Inspektorit dhe magjistratëve, po ashtu edhe Inspektori ndaj magjistratëve dhe e kundërta. 

Pas përfundimit të pyetjeve dhe përgjigjeve, palët do të ftohen për të dhënë kërkesat 

përfundimtare të tyre si dhe për të lënë seancën e cila do të vazhdojë me diskutimet, nëse 

do kemi. 

Atëherë, po i kalojmë fjalën fillimisht Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

 

Artur Metani: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Parashtresat e gjata janë dorëzuar në Këshill, dhe po mundohem të jem sa më 

shkurt në pretendimet që ka Inspektori i Lartë i Drejtësisë në raport me këtë çështje. 

Me vendimin nr. {...}, datë 19.07.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është 

vendosur: “Vazhdimi i hetimit disiplinor me nismë të ankuesit ndaj magjistratëve {...}, 
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{...} dhe {...}, me detyrë gjyqtarë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë për shkeljen disiplinore 

të parashikuar nga neni 102, “Shkeljet disiplinore në lidhje me ushtrimin e funksionit”, 

pika 2, shkronja “a” “ mosrespektimi i rëndë ose i përsëritur i legjislacionit procedural 

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

gjykatë më e lartë”, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.  

Nga provat e administruara në funksion të hetimit disiplinor rezulton e provuar se 

me vendimin nr. {...}, datë 22.08.2016, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ka vendosur: 

“Pranimin e kërkesës së kërkuesit {...}; Zëvendësimin e masës së sigurimit “arrest në 

burg” të caktuar me vendimin nr. {...}, dt. 22/10/2015 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, ndaj të pandehurit {...}, me masën e sigurimit “detyrim paraqitje në policinë 

gjyqësore”, të parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale. Urdhërohet i pandehuri {...} që të 

paraqitet pranë policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të katërt të çdo muaji, ora 11.00.”   

Ndaj këtij vendimi ka ushtruar ankim Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë. Me 

vendimin nr. {...}, datë 22.09.2016, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur: “Lënien në fuqi 

të vendimit nr. {...}, datë 22.08.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Vlorë ka ushtruar rekurs, e cila ka kërkuar:                         

“Ndryshimin e vendimit nr. {...}, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe vendimit nr. 

{...}, të Gjykatës së Apelit Vlorë, në ngarkim të të pandehurit {...}, duke vendosur 

rrëzimin e kërkesës me objekt “Zëvendësimin e masës së sigurimit personal, nga ajo e 

“arrestit në burg”, në atë të “detyrimit për paraqitje në policinë gjyqësore”. Urdhërimin 

për vendosjen e të pandehurit {...} nën masën e sigurimit “arrest në burg”. 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, me vendimin Nr. {...}, datë 10.05.2017, ka 

vendosur: “Prishjen e vendimit nr. {...}, datë 22.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe 

të vendimit nr. {...}, datë 22.08.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe dërgimin 

për kompetencë gjykimi trupit gjykues pranë gjykatës së shkallës së parë e cila po 

shqyrton akuzën në ngarkim të kërkuesit {...}.” 

Nga përmbajtja e vendimit gjyqësor nr. {...}, datë 10.05.2017, ka rezultuar se 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në lidhje me zgjidhjen e çështjes është shprehur se: 

“Vendimi nr. {...}, datë 22.09.2016 i Gjykatës së Apelit Vlorë, dhe vendimi nr. {...}, datë 
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22.08.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë janë marrë në shkelje të ligjit procedural 

dhe si të tillë do të prishen dhe çështja do të dërgohet për kompetencë gjykimi, gjykatës 

së shkallës së parë e cila po shqyrton akuzën në ngarkim të të pandehurit/kërkuesit {...}.” 

Nga analiza e fakteve të konstatuara vlerësohet se nga ana e gjyqtarëve të apelit 

nuk janë shqyrtuar kërkesat e prokurorit në ankim, në lidhje me pretendimin se vendimi i 

gjykatës dhënë në zbatim të gabuar të përmbajtjes së pikës 2, të nenit 260 të Kodit të 

Procedurës Penale, si dhe vendimin unifikues nr.7, datë 14.10.2011 të Kolegjeve të 

Bashkuara të Gjykatës së Lartë. 

Ndryshe nga sa kanë arsyetuar magjistratët subjekt hetimi disiplinor në vendimin 

nr. {...}, datë 22.09.2016, të cilët kanë vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. {...}, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë”, nga ana e tyre nuk janë arsyetuar kushtet e zbutjes 

së masës së sigurimit nga “Arrest në Burg” në “Detyrim për paraqitje në policinë 

gjyqësore”, të parashikuar nga neni 234 i K.Pr. Penale. 

Sipas vendimit unifikues nr. 7, datë 14.10.2011, të Kolegjeve të Bashkuara të 

Gjykatës së Lartë, është arritur në përfundimin se pika 4 e nenit 260 të Kodit të 

Procedurës Penale tregon qartë se: “Për revokimin a zëvendësimin e masës ekzistuese, 

disponon jo vetëm gjyqtari i hetimit paraprak, por, në varësi të fazës së procedimit, edhe 

e njëjta gjykatë, pra ajo që shqyrton kërkesën për gjykim dhe zgjidh përfundimisht në 

themel çështjen, fakt ky i anashkaluar nga trupa e gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Vlorë.  

Në këto kushte, shqyrtimi i një kërkese të tillë nga gjyqtarja, e cila nuk është 

caktuar me short për shqyrtimin e kësaj çështjeje në themel, por shqyrtuar nga gjyqtarja 

që ka pasur gatishmërinë në muajin gusht 2016, është bërë jashtë rregullimeve 

procedurale e ligjore. Në të gjitha rastet, investimi e disponimi i gjykatës nuk përbën 

paragjykim e rrjedhimisht njëanshmëri të gjykatës drejt një vendimi dënimi (fajësie), 

pushimi apo pafajësie sepse qëllimi, natyra dhe kriteret ligjore të gjykimit dhe motivimit 

të vendimit për caktimin e masës së sigurimit janë të ndryshme nga ai për zgjidhjen në 

themel sipas neneve 387 deri 399 të Kodit të Procedurës Penale.  

Ky fakt i konstatuar nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë e bëjnë vendimin me 

nr. {...}, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, të dhënë prej saj, një akt absolutisht të 

pavlefshëm. Në kuptim të shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 128 të Kodit Procedurës 
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Penale “Pavlefshmëria absolute”, janë përcaktuar qartë kushtet për të qenë gjyqtar në 

çështjen konkrete dhe numrin e gjyqtarëve që janë të domosdoshëm për formimin e 

trupave gjykues, sipas parashikimeve të këtij Kodi. 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, i tërheq vëmendjen edhe trupës së apelit, e cila 

në vendimin e saj nuk i ka dhënë përgjigje pretendimeve të parashtruara në ankim nga 

prokurori lidhur me moskompetencën e trupit gjykues të shkallës së parë.  

Shkelja e dispozitave urdhëruese procedurale parashikoheshin në nenin 32, pika 2, 

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

Republikën e Shqipërisë”, ligji në fuqi në kohën e kryerjes së shkeljes, si dhe nga neni 

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

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

dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar parashikohet shprehimisht 

se: “Sipas parashikimeve të shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 101, të këtij ligji, shkeljet 

disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit si magjistrat janë, në veçanti, por pa u kufizuar në 

to, veprimet, mosveprimet ose sjellja e magjistratit, si më poshtë: a) mosrespektimi i 

rëndë ose i përsëritur i ligjit procedural dhe material ose zbatimi i gabuar i ligjit 

procedural dhe material, kur konstatohet nga një gjykatë më e lartë;...”, shkelje e cila 

provohet të jetë kryer në rastin konkret nga magjistratët {...} dhe {...} subjekte të hetimit 

disiplinor. 

Nga kontrolli gjyqësor, Gjykata e Lartë me vendimin nr. 65, ka konstatuar se: 

“Vendimet e gjykatave më të ulëta janë dhënë në zbatim të gabuar të ligjit procedural 

penal, pasi, në kuptim e zbatim të drejtë të ligjit kur kërkesa për caktim apo zëvendësim 

mase sigurimi, paraqitet gjatë fazës së gjykimit, kompetenca për shqyrtimin e saj i përket 

vetëm trupit gjykues që shqyrton çështjen në themel.”  

Neni 260, pika 4 e Kodit të Procedurës Penale tregon qartë se për revokimin a 

zëvendësimin e masës ekzistuese disponon, jo vetëm gjyqtari i hetimit paraprak, por, në 

varësi të fazës së procedimit, edhe e njëjta gjykatë, pra ajo që shqyrton kërkesën për 

gjykim dhe zgjidh përfundimisht në themel çështjen. 
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Dispozitat procedurale penale të cilat janë interpretuar gabim nga ana e 

magjistratëve,  janë të natyrës përcaktuese, pika 4 e nenit 260 të Kodit të Procedurës 

Penale tregon qartë se për revokimin a zëvendësimin e masës ekzistuese disponon, jo 

vetëm gjyqtari i hetimit paraprak, por, në varësi të fazës së procedimit, edhe e njëjta 

gjykatë, pra ajo që shqyrton kërkesën për gjykim dhe zgjidh përfundimisht në themel 

çështjen. Neni 128, pika 1, shkronja “a” në mënyrën si është formuluar dispozita e ka 

bërë qartazi në lidhje me  kushtet për të qenë gjyqtar në çështjen konkrete dhe numrin e 

gjyqtarëve që janë të domosdoshëm për formimin e trupave gjykues, pas parashikimeve 

të këtij Kodi. 

Pavarësisht parashtrimeve të magjistratëve, nga vlerësimi në tërësi i të gjithave 

akteve të administruara, vendimeve gjyqësore, vendimit nr. 417, datë 22.08.2016, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; Vendimit nr. {...}, datë 22.09.2016 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë dhe Vendimi nr. {...}, datë 10.05.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 

ka rezultuar se gjykata e shkallës së parë e cila ka disponuar me vendimin nr. {...}, datë 

22.08.2016 është jokompetente dhe vendim i pabazuar në ligj. 

Vendimet e gjykatave më të ulëta janë dhënë në zbatim të gabuar të ligjit 

procedural penal, pasi në kuptim e zbatim të drejtë të ligjit kur kërkesa për caktim apo 

zëvendësim mase sigurimi, paraqitet gjatë fazës së gjykimit, kompetenca për shqyrtimin e 

saj i përket vetëm trupit gjykues që shqyrton çështjen në themel.  

Nga sa më sipër, në rastin konkret konstatohet se magjistratët me veprimet apo 

mosveprimet e tyre, rezulton të mos kenë bërë të mundur zbatimin e legjislacionit 

procedural penal, si dhe zbatimin e gabuar të ligjit procedural penal, 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 magjistratëve, 

subjekt hetimi disiplinor është bërë një zbatim i gabuar i ligjit procedural penal,  si dhe ky 

zbatim 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 referuar parashikimeve të nenit 32, pika 2, shkronja “c”, 
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të ligjit nr. 9877/2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, 

sipas shkeljes së kualifikuar nga ana e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

rezulton se veprimet e kryera nga ana e magjistratëve {...} dhe {...} janë konsideruar 

shkelje shumë të rënda që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. 

Ligji nr. 9877/2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë” bënte në mënyrë ipso legge një klasifikim të rëndësisë së shkeljeve 

disiplinore në të lehta, të rënda apo shumë të rënda në varësi të akteve apo sjelljeve të 

magjistratit, duke mos marrë në konsideratë dhe në analizë një sërë elementesh faktikë 

dhe juridikë lidhur me rëndësinë e shkeljes disiplinore. Ndërkohë, në ligjin nr.96/2016 

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

nuk parashikohen në mënyrë të drejtpërdrejtë se cilat shkelje disiplinore janë të lehta, të 

rënda apo shumë të rënda. Në përmbajtje të neneve 106-111 të ligjit nr. 96/2016 që japin 

përshkrimin e masave disiplinore janë parashikuar konceptet e shkeljes së lehtë, të rëndë 

dhe shumë të rëndë, në raport me secilën masë disiplinore 

Në këto kushte, paraprakisht vlerësohet 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 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar në raport me faktet e provuara në 

këtë proces hetimi disiplinor.  

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

(ii) kryerjen e shkeljes disiplinore nga ana e magjistratëve me dashje direkte; (iii)  sjelljen 

e magjistratëve pas kryerjes së shkeljes dhe pas fillimit të hetimit; (iv) përvojën e gjatë të 

magjistratëve 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 magjistratëve dhe që mund të lidhet me mosfunksionimin e sistemit 

gjyqësor; arrihet në konkluzionin se veprimet/ mosveprimet e ndërmarra nga ana e 

magjistratëve {...} dhe {...}, që përbëjnë shkelje disiplinore, parashikuar nga neni 102, 

pika 2, shkronja “a” të ligjit nr. 96/2016, në rastin konkret përbëjnë “Shkelje të rëndë 

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

vlerësohet se duke mbajtur në konsideratë faktin se masa disiplinore është e varur nga 

ekzistenca e përgjegjësisë disiplinore të 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) vjetërsisë së magjistratëve në sistemin e drejtësisë dhe të dhënat mbi 

aftësitë profesionale të tyre; (v) sjelljen e magjistratëve pas kryerjes së shkeljes dhe pas 

fillimit të hetimit; (vi) faktit se masat më të lehta disiplinore janë të papërshtatshme për 

rrethanat e shkeljes disiplinore; (vii)  rrethanat e shkeljes nuk përbëjnë shkelje disiplinore 

shumë të rëndë dhe nuk është e përshtatshme një masë disiplinore më e rëndë; propozohet 

caktimi ndaj magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit  Vlorë dhe 

magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit  Vlorë (i pezulluar) 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 magjistratëve {...} dhe {...}, me detyrë gjyqtarë pranë Gjykatës 

së Apelit Vlorë për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 102, pika 2, shkronjat 

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

Shqipërisë”, të  ndryshuar 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! 

Do doja t’ia jepja fjalën magjistratëve. 

Zoti {...}, dëshironi ju fjalën i pari? 
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{...}: Jam njohur me materialet e paraqitura nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë si 

para jush dhe pranë nesh të drejtuara, lidhur me vendimmarrjen, lidhur një masë sigurimi 

të shqyrtuar në shtator të 2017-ës, e ardhur nga gjyqtari i gatshëm i gjykatës së shkallës 

së parë në muajin gusht 2017. Ne si trup gjykues, të paktën sipas parimit të caktuar në 

gjykatën e apelit, java e shortit, gjyqtarët e gatshëm që kanë çështjet e masave të 

sigurimit, relator {...}, kryesues {...} dhe unë anëtar, shqyrtuam këtë çështje. Është marrë 

në shqyrtim dhe është lënë në fuqi masa e sigurimit e lënë nga gjykata e shkallës së parë. 

Në vijim të kërkesave të parashtruara nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë lidhur me 

shkeljen e rëndë apo shumë të rëndë (siç e ka cilësuar) për këtë masë sigurimi... lidhur me 

gjykatën e apelit ka tërhequr vëmendjen për faktin se gjykata e apelit nuk ka përmendur 

si në pjesën e shkaqeve të ankimit por edhe në pjesën e arsyetimit të vendimit, ankimet e 

prokurorit.   

Është e vërtetë që nuk janë pasqyruar. Por dua të theksoj se nuk ishte ky problemi, 

që janë shtruar apo nuk janë shtruar ankimet e prokurorit. Në mendimin tim, prej një 

eksperience prej 29 vjet (20 vjet i shkallës së parë dhe 9 vjet në gjykatën e apelit), unë e 

konsideroj jo një shkelje të tillë për një masë të tillë siç e ka sjellë Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë. Është një masë sigurimi, e cila shqyrtohet me afate limite, ligji parashikon 

brenda 5 ditëve dhe renda 10 ditëve gjykata e apelit, që duhet të shqyrtohet kjo çështje. 

Duke marrë për bazë liritë dhe të drejtat themelore të të drejtave të njeriut, është 

shqyrtuar nga gjykata e shkallës së parë dhe nga apeli. Ne jemi nisur nga fakti që u 

shqyrtua nga një trupë gjyqësore e gatshme në shkallë të parë dhe me short, sipas 

grafikut, e shqyrtuam ne. Gjykata e Lartë e ktheu, me atë arsyetim që ka bërë. 

Unë sjell në vëmendje vendimin unifikues, që e quani kaq shkelje të rëndë 

(Inspektori), dy janë shtruar problemet në vendimin unifikues: - A ka të drejtë organi i 

prokurorisë të kërkojë caktimin e një mase sigurimi personal në fazën e gjykimit të 

çështjes në themel ndaj të pandehurit për të cilin nuk është kërkuar caktim mase sigurimi 

personal gjatë hetimit paraprak? Rasti konkret është që ky kishte masë në hetimin 

paraprak. Ishte me masë sigurimi. Rasti që ka shqyrtuar gjykata në vendimin unifikues 

është që nuk ka pasur masë sigurimi në fazën e hetimit paraprak. E ka kërkuar prokurori 
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gjatë hetimit; dhe a ka kompetencë ky kolegj që shqyrton themelin të merret edhe me 

masa sigurimi? Kjo gjykatë, me këtë vendim unifikues i dha të drejtë. Nuk ka pengesë 

thotë, kur shqyrton themelin, të shqyrtojë edhe masën e sigurimit.  

  Pyetja e dytë që është shtruar: - Nëse po, a është kompetente për të shqyrtuar 

këtë kërkesë gjykata e cila është duke gjykuar çështjen, ka kundërshtime 15/2-shi i Kodit 

të Procedurës Penale? 

Gjykata e Lartë thotë që nuk ka kundërshtim, se thotë që të gjitha masat e 

sigurimit shqyrtohen nga gjyqtari që ka dhënë fazën e hetimit paraprak. Si rregull, masat 

e sigurimit caktohen në fazën e hetimit paraprak. Si rregull, masat e sigurimit caktohen në 

fazën e hetimit paraprak, si rregull. Në raste të rralla çmohet pa masë sigurimi vetëm në 

themel me një të pandehur me një vepër penale të rëndë, siç është rasti i vendimit 

unifikues që vajti në themel pa masë sigurimi; u arrestua dhe u caktua masë sigurimi me 

kërkesë të prokurorit. Në rastin objekt shqyrtimi, që bëhet fjalë për {...}, ky ishte me 

masë sigurimi; është shqyrtuar në gjykatën e shkallës së parë, u shqyrtua edhe në apel; u 

la në fuqi nga gjykata e apelit dhe është shqyrtuar në Gjykatën e Lartë me atë vërejtje të 

Gjykatës së Lartë dhe e ktheu për gjykim themelit. Në vazhdim, dua të theksoj se ky 

vendim unifikues nuk shprehet në mënyrë taksative sikur një i pandehur është në gjykim 

në themel, shqyrtim i masave të sigurimit (zëvendësimit apo revokimit), ndalohet që të 

shqyrtohet nga një trupë tjetër gjyqësore.  

Në rastin e vendimit nr. {...}, datë 22.09.2016 të gjykatës së apelit, ku unë kam 

qenë anëtar i trupit gjykues, është shqyrtuar një kërkesë për “Zëvendësim mase sigurimi”, 

e cila theksoj, është shqyrtuar gjatë muajit gusht nga gjyqtarja e gatshme e Gjykatës së 

Shkallës së Parë Vlorë dhe nga gjykata e apelit u shqyrtua nga trupi gjykues që ishte 

caktuar me grafik, sipas ligjit përkatës.  

Në këtë frymë, mendoj se nuk ka shkelje aq të rëndë saç pretendohet nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë.  

Fryma e vendimit unifikues nr. 7, datë 14.10.2011 i Kolegjeve të Bashkuara të 

Gjykatës së Lartë Tiranë ka qenë se, gjykata që shqyrton themelin e çështjes penale, nuk 

ka pengesë ligjore të shqyrtojë edhe kërkesën për të caktuar masën e sigurimit, të 

zëvendësojë apo të revokojë masën e sigurimit mbi kërkesën e palëve. Në këtë vendim 
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unifikues nuk e shtron për zgjedhje nëse një masë sigurimi që shqyrtohet nga një trupë 

tjetër gjyqësore, e cila nuk  shqyrton themelin, përbën shkelje të rëndë procedurale, siç 

është përcaktuar.  

Pra, në këtë kontekst, e mbyll fjalimin tim: Nëse vlerësohet se është shkelje (por 

unë mendoj që nuk ka shkelje në frymën e vendimit unifikues), një masë e tillë është kaq 

e ashpër për një gjyqtar me një karrierë gati 29 vjet punë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Po, zoti {...}! 

 

{...}: Që mos të zgjatem shumë. 

Të gjitha sa foli kolegu im jam shumë dakord. I të njëjtit mendim jam edhe unë, -

që të mos bëj përsëritje. 

Dua të ritheksoj vetëm një diçka. Nga Komisioni i Përkohshëm i shqyrtimit të 

kërkesave është marrë vendimi me nr. {...}, datë 16.07.2019, ku ankesa ndaj {...} ishte 

arkivuar dhe është rihapur. Ky vendim, vajti rreth 2 vjet e ca dhe akoma aktualisht nuk 

është ankimuar fare. Pavarësisht se në një rregullore të brendshme e nxjerrë nga KLGJ-ja 

thuhet që ky vendim është përfundimtar, dua të theksoj faktin se në Kushtetutën e 

Republikës së Shqipërisë përcaktohet në nenin 40 të tij, se është Kushtetuta e cila nuk 

është e kufizuar vetëm në procesin gjyqësor, por përfshin edhe atë administrativ (shih 

vendimin e Gjykatës Kushtetuese me nr. 76/02, nr. 29/2013). Në rastin e mohimit të një 

të drejte të tillë, procesi konsiderohet jo i rregullt. Nga ana tjetër, neni 23 i Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, garanton të drejtën e informimit, kur kjo e fundit është e 

garantuar edhe nga ligji nr. 119/2014. Në rastin konkret, ndaj nesh si gjyqtarë aktualisht, 

sot e kësaj dite, është hapur një proces, është mbyllur, edhe kur është mbyllur e dinim që 

është mbyllur por që u hap prapë se ish-KLD-ja në rastin e parë na e ka konfirmuar që 

është arkivuar, kurse në rastin e dytë është prishur vendimi nga treshja (nuk ka rëndësi se 

kush e prishi), aktualisht s’kemi marrë dijeni fare. Që kjo është një e drejtë ligjore që ne 

kemi edhe të drejtën e ankimit. Ku do e kishim të drejtën e ankimit? Përsëri tek ju do e 
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kishim. Kjo e drejtë është hequr dhe bie ndesh me vendimet e sipërcituara të Gjykatës 

Kushtetuese që përmenda më lart. 

Për sa i përket masës që nga ana e Kryeinspektorit është kërkuar për ne, është një 

vendim i formës së prerë vendimi i Gjykatës së Lartë dhe të gjitha institucionet shtetërore 

dhe kushdo që ka qenë palë në proces janë të detyruara kundrejt një vendimi të formës së 

prerë, në rastin konkret Gjykata e Lartë thotë për ne si gjyqtarë apeli thjesht “tërheqje 

vëmendje”, kurse nga ana e Kryeinspektorit tërheqja bëhet “të na hiqet 40% e rrogës për 

jo më shumë se 1 vit”.  

Saktësoj faktin se në rastin konkret jemi përpara një vendimi që vetë shtetasi {...} 

nuk i ishte shmangur hetimit, si në hetimet paraprake, si në shkallë të parë, si në shkallë 

të dytë, pavarësisht se ai, kur u kthye nga Gjykata e Lartë, është hequr edhe masa e 

sigurimit dhe është gjykuar pa masë sigurimi; është dënuar në shkallë të parë, ka marrë 

pafajësi; është kthyer vendimi; ka vajtur përsëri dhe është prishur nga gjykata më e lartë 

dhe ka vajtur në shkallë të parë përsëri është duke u gjykuar. Kjo masë sigurimi që ne 

kemi dhënë për këtë shtetas nuk ka asnjë lloj pasoje. Ku është pasoja që ka sjellë? Çfarë 

dëmi ka sjellë kjo masë sigurimi? Masën e sigurimit e kemi krijuar në bazë të provave 

shkresore që kemi pasur në dosje dhe në bazë të bindjeve tona të brendshme. Nuk është e 

thënë që të gjithë qytetarët dhe të gjithë shtetasit që ndiqen penalisht duhet të shkojnë në 

burg. Në rastin konkret, ai po shkon 7-8 vjet dhe akoma nuk është gjykuar dhe aktualisht 

është pa masë sigurimi. Masën e sigurimit që Gjykata e Lartë e prishi vendimin dhe e çoi 

në shkallë të parë, shkalla e parë nuk mori asnjë masë sigurimi dhe përkundrazi e ka lënë 

pa masë sigurimi. Është gjykuar pa masë sigurimi. Dhe ç’pasojë ka sjellë ky vendim, që 

të na hiqet rroga (nuk kuptohet fjala e gjyqtarit) e të na ulet 40% e rrogës? (Nuk kuptohet 

fjala e gjyqtarit), s’do mburremi me rrogat e njeri apo tjetrit që kemi në familje. Fundja, 

të gjitha gjërat janë të ndara. Vërtet mund t’i kemi fëmijët në punë, por e përgjithshmja në 

atë rrogë qëndron, pavarësisht se fëmijët do të na ndihmojnë. Por që të hiqet 40% e 

rrogës, s’e imagjinoj dot. (Nuk kuptohet fjala e gjyqtarit). Unë jam marrë gjithë jetën dhe 

zoti Kryeinspektor e di shumë mirë që në 2004, edhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Edhe në 

2004-ën edhe në ’99-ën prapë. Pra edhe tani më mbrapa. Beteja ime ligjore do vazhdojë 

në të gjitha drejtimet. Unë e kam vendosur. Ia kam marrë dorën. Për fat të mirë gjykatat 
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më të larta, çdo lloj vendimi që na ishte komunikuar, qoftë edhe për atë vendimin që 

është prishur, unë do vazhdoja rrugën time ligjore. Megjithatë kjo e drejtë na është hequr. 

Kam besim tek Këshilli i Lartë Gjyqësor që vendimin që do marri do e marrë në bazë të 

provave shkresore, bashkë me bindjen e brendshme dhe jo në kundërshtim me vendimin e 

Gjykatës Kushtetuese dhe me vendimin e Gjykatës së Lartë që thotë thjesht t’u tërhiqet 

vëmendja. Ja një vërejtje verbale, por jo të na ulet rroga. Faleminderit! Po keni pyetje. 

 

(Merr fjalën magjistrati z. {...} fillimisht pa ndezur mikrofonin.) 

{...}:  ... është mbyllur në shtator të 2017 dhe hapet në vitin 2021. Nuk e di, e 

respektoi afatin dhe kjo kërkesë ankimore të ishte brenda afatit që parashikon ligji 7 ditë? 

Unë s’e mora vesh as nga ju, shkresa juaj, dhe as nga Inspektori. Faleminderit!  

 

(Sërish merr fjalën magjistrati Petrit Alij i cili flet pa ndezur mikrofonin.) 

 

Artur Metani: Kam një pyetje për dy magjistratët. 

Ju e pranoni shkeljen por nuk jeni dakord me masën e propozuar? Pra nuk 

mendoni që është proporcionale apo nuk pranoni as shkeljen dhe rrjedhimisht edhe masën 

pastaj? –Këtë nuk po e kuptoj. 

 

{...}: Gjykata e Lartë, me vendimin unifikues e parashikon të tillë dhe nuk e ka 

ndarë në mënyrë eksplicite, që gjykata që ka shqyrtuar themelin të shqyrtojë të tëra 

masat. Nuk e ndan. Ndërsa s’e ndan, unë kam këtë mendim. 

 

Artur Metani: Nuk jeni dakord që shkelja është kryer? 

 

{...}: Jo, jo, prit!  

(Nuk kuptohet fjala e gjyqtarit.) 

 

Artur Metani: Shkojmë tek shkelja, pastaj tek masa. 
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Domethënë, nuk po e kuptoj, jeni po apo jo; është kryer shkelja sipas jush apo nuk 

është kryer? Pra jeni dakord me...? Sepse edhe në parashtresa jeni pak të dyzuar. 

 

{...}: Prandaj kjo praktikë ka mbetur në këtë frymë.  

Ky është rasti i parë, që unë kam kaq vjet, dhe qëlloi rasti i parë. 

Edhe praktika gjyqësore nuk e kishte ndarë mirë. 

 

Artur Metani: Pra s’jeni dakord që shkelja është kryer. 

 

{...}: Edhe një herë. 

Atë që citova, frymën e gjykatës më të lartë. 

(Nuk dëgjohet fjala e gjyqtarit.) 

 

{...}: Unë e përmenda edhe pak më parë kur fola në diskutimin që bëra. Isha 

plotësisht dakord 100% me parafolësin, kolegun tim, z. {...}. Përmenda edhe vendimin e 

Gjykatës së Lartë, që Gjykata e Lartë e ka prishur si çështje, por ka thënë edhe për 

gjykatën e apelit “tërheqje vëmendje”. Apo jo? Nuk ka thënë që t’i ulësh 40% të rrogës 

dhe t’i japësh një vërejtje se kjo është shkelje e rëndë. Gjykata e apelit i tërheq 

vëmendjen gjyqtarit, trupit gjykues dhe gjykatës së apelit. Por edhe ne nuk po e 

anashkalojmë.  

 

Artur Metani: Po flasim për faktin, a ekziston fakti apo jo? 

 

{...}: Përderisa është shprehur Gjykata e Lartë, është një vendim që jemi të 

detyruar ta përmendin. Unë s’diskutoj vendimin, se vendimi është i formës së prerë. Atë 

vendim s’e diskutojmë dot. Derisa s’është ankimuar. 

 

Artur Metani: Pra keni problem masën. Nuk mendoni që është proporcionale 

masa e propozuar. 
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{...}: Masa s’është aspak. 

Të paktën unë u përa 27 vjet e gjysmë - se u bëra 1 vit e gjysmë që jam i pezulluar 

- pa bërë një shkelje të tillë, dhe kjo nuk është shkelje që të vinim këtu. Kishte mënyra të 

tjera për masa disiplinore. Jo të vinim direkt tek rroga. Prandaj thashë pak më parë 

“vërejtje verbale”, por jo të na heqësh rrogën. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Pyetjet ndërmjet palëve, besoj u ezauruan. 

Unë do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë pyetje. 

Po, zonja Ukperaj! 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Prezantimi i parashtrimit tuaj ishte i përmbledhur në seancë dhe ju e keni më të 

hollësishëm në relacionin që i keni bashkëngjitur kërkesës tuaj për fillimin e procedimit 

disiplinor. Në fakt, do doja në mënyrë koncize, cilat janë veprimet ose mosvreprimet 

konkrete të secilit nga magjistratët, që sipas jush përbëjnë shkelje disiplinore? 

 

Artur Metani: I bie ta filloj prapë nga e para. 

Shkurtimisht, gjithsesi janë në raport. 

Çështja është që është marrë një vendim në kundërshtim me dispozitën 

urdhëruese të Kodit të Procedurës Penale. Ky është fakt i evidentuar edhe nga Gjykata e 

Lartë në vendimin e datës... s’po i referohem sepse nuk e mbaj mend. Në mënyrë 

konkrete, është shkelur një dispozitë urdhëruese e Kodit. 

 

(Rimerr fjalën zonja Ukperaj, por fillimisht pa ndezur mikrofonin.) 

Brikena Ukperaj: ... e dyta është: Pse e konsideroni shkelje të rëndë disiplinore, 

nisur edhe nga parashtrimet e dy magjistratëve? 

 

Artur Metani: E para, sepse është një dispozitë që s’ka nevojë për interpretime. 

Është urdhëruese e Kodit të Procedurës Penale. E dyta, magjistratët janë me eksperiencë 

në sistem, kështu që është një gabim që nuk mund t’u ndodhte atyre. Pra nuk është një 
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gabim, është gjë e kryer me dashje. Pa dyshim, efektet janë edhe tek cenimi i imazhit të 

drejtësisë sepse janë gjyqtarë me eksperiencë që bëjnë gabime të cilat ia ka evidentuar 

edhe gjykata e shkallës më të lartë. Janë gabime që nuk i falen një magjistrati të këtij 

niveli në përvojë. 

 

(Rimerr fjalën zonja Ukperaj, por pjesa hyrëse e fjalës nuk dëgjohet.) 

Brikena Ukperaj: ... Një pyetje tjetër që unë dua ta ngre është çështja se ku 

qëndron sot varësia midis dy juridiksioneve? Sepse për njërin nga magjistratët që ju 

kërkoni procedim disiplinor dhe caktimin e masës disiplinore, në fakt është nën efektet e 

një mase disiplinore, që është masë disiplinore më e rëndë se kjo që ju kërkoni. Pra zoti 

{...} është nën efektin e masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”, pasojë e të cilit, për 

shkak të ligjit specifik është pezullimi i pagës në masën 75%. Ju kërkoni, përveç fakti që 

pranimi i kërkesës për fillimin e procedimit disiplinor, është edhe pjesa që kërkoni si 

caktim të masës disiplinore “Uljen e pagës në masën 40%”. Si e mendoni që mund të 

shkojnë këto dy juridiksione aktualisht dhe si mendoni efektet e këtyre masave 

disiplinore? 

Pra edhe një herë. Në qoftë se ju, në një situatë tjetër, do të vinit dhe do të 

kërkonit një masë disiplinore “Shkarkim” për një gjyqtar dhe Këshilli do ta kishte 

vendosur, a ka sens që të vini të kërkoni masë disiplinore më të lehtë se kjo masë që është 

nën efekt aktualisht? 

 

Artur Metani: E para, çështjet janë të ndara, edhe para juridiksionit sepse 

magjistrati {...} i është nënshkruar një trupe që ka tjetër juridiksion, tjetër kompetencë 

dhe ka pasur tjetër vendimmarrje, tjetër objekt. Kjo është një çështje e mbartur. Kjo është 

një çështje që s’ka lidhje me vendimmarrjen e organeve të vlerësimit kalimtar. Për 

mënyrën sesi do zbatohet apo efektet që do ketë financiarisht apo efektivisht, kjo është 

një çështje që duhet ta ndajë praktika. Unë zbatoj atë që e kam detyrim ligjor, të 

procedojë disiplinarisht, kur ka rast, për shkelje disiplinore të dyshuara nga magjistratët, 

dhe të kërkoj masën, atë që ka parashikuar ligji. 
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Brikena Ukperaj: Kam një pyetje edhe për magjistratët. 

Në fakt, ajo që konstatohet është që masat e sigurimit janë dhënë gjatë muajit të 

gushtit kur gjyqtarët kanë qenë me leje vjetore dhe ajo që parashtruat është që gjatë 

muajit gusht (dhe në fakt unë jam në dijeni sepse jam gjyqtare e apelit dhe kështu 

operohet), ndërtohet një kalendar për masat e sigurimit që shqyrtohen me trupa gjykues të 

ndarë në afate 10-ditore. Gjatë kohës që keni shqyrtuar, ose si është praktika të themi në 

gjykatën e apelit tuaj, gjatë kohës që gjykoni masat e sigurimit për këtë periudhë 10-

ditore (sepse ankimimet kanë afat 10-ditor për t’u shqyrtuar), a shqyrtohet çdo lloj mase 

sigurimi, pavarësisht se kush ka qenë gjyqtari që e ka caktuar masën? Pra nëse do të ishte 

caktuar një masë sigurimi nga një trupë gjykues që gjykon çështjen në shkallë të parë, 

ndërkohë që çështja nuk ka ardhur në apel, kush do ta shqyrtonte çështjen? Si është 

praktika për shqyrtimin e kërkesave për masat e sigurimit në apel?  

Marrë shkas nga ajo që ju pretenduat që ju gjykoni në muajin gusht dhe gjatë 

muajit gusht, të gjitha gjykatat gjykojnë me grafik gatishmërie. Ky grafik gatishmërie 

zbatohet për të gjitha masat e sigurimit, apo zbatohet për masat e sigurimit që mund të 

ketë... sepse mund të ketë ndodhur që një masë sigurimi të kërkohet për një çështje që 

është në shqyrtim në apel. Ndërkohë, ai trup gjykues do të dalë ai për ta gjykuar çështjen 

apo vazhdoni shqyrtoni gjyqtarët e gatshëm që kanë masat e sigurimit? 

 

{...}: Deri në datën 15 shtator, grafiku është me gjyqtarët e gatshëm. 

 

Brikena Ukperaj: Pra ju shqyrtoni çdo masë sigurimi që vjen? 

 

{...}: Praktika kështu ka qenë, kemi shqyrtuar çdo masë sigurimi. 

 

Brikena Ukperaj: Çdo masë sigurimi, pavarësisht nëse ka qenë masë hetimi apo 

është masë gjykimi.  

 

{...}: Nuk është vënë shumë re. Nuk është shqyrtuar shumë ky rast. 

Ky është rasti i parë unikal. S’ka pasur raste të tilla dhe kështu që edhe ka kaluar. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 11.10.2021 (Pika 1) 
 

 

22 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!    

 

(Ftohen të dalin jashtë sallës së mbledhjes palët, për të lejuar Këshillin për të 

vijuar diskutimin. Dalin nga salla e mbledhjes dy magjistratët dhe Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë. Diskutimi mbi çështjen vijon vetëm në prezencë të anëtarëve të Këshillit, ku 

ndër të tjera anëtarët bien dakord që seanca dëgjimore të shtyhet më datë 25 tetor 2021, 

ora 11:00. Pas diskutimit nga anëtarët e Këshillit, futen në sallën e mbledhjes palët për 

t’u njohur me vendimmarrjen.)  

 

Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli vendosi: Shtyrjen e seancës dëgjimore për të 

vijuar diskutimi më datë 25 tetor, ora 11:00. 

 

* * * 

(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 11.10.2021) 

 

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 

magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier – seanca 11 tetor, 

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 13:16 

dhe mbaroi në orën 13:48.   

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye objektive, 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. 

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

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 magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier – seanca 11 tetor, ora 13:00. 

  

Naureda Llagami: Vijojmë me çështjen tjetër të parashikuar në mbledhjen 

plenare të ditës së sotshme, konkretisht: 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 Rrethit Gjyqësor Fier, parashikuar për 

datën 11 tetor ora 13:00. 

 Verifikimi i palëve: Nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është vetë zoti 

Metani. Ndërkohë që nga zoti {...} i cili nuk është prezent, nuk ka ngarkuar as 

përfaqësues ligjor, por ka marrë dijeni lidhur me zhvillimin e seancës, konkretisht me 

njoftimin e caktimit të seancës, magjistratit i janë njoftuar edhe të gjitha aktet dhe të 
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drejtat për procedimin disiplinor më datë 23.09.2021 dhe i është caktuar edhe një afat deri 

më datë 8.10.2021 për të paraqitur një parashtresë me shkrim, sipas përcaktimeve të nenit 

141 të ligjit për Statusin. Deri në këto momente, nuk rezulton nga ana e magjistratit të 

jetë paraqitur një parashtresë me shkrim. Nga ana tjetër, siç ju informova, njoftimi është 

marrë nga zoti {...}. Kështu që, nëse keni ndonjë gjë për vijimin e seancës? Nga ana juaj 

zoti Inspektor? 

 

 Artur Metani: Cila është pyetja, që a mendoni që të shtyhet apo jo? 

 Unë mendoj që seanca duhet të vijojë sepse magjistrati ka pasur të tëra mundësitë 

procedurale të njihet edhe me hetimin, me parashtresat e veta, të njihet edhe me dosjen 

pasi ka ardhur në KLGJ. Është zgjedhja e tij besoj, që të mos jetë prezent, kështu që nuk 

shoh arsye procedurale dhe ligjore që të shtyhet seanca. 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, po vijojmë seancën dëgjimore. 

 Fjala për ju! 

  

 Artur Metani: Faleminderit, Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

 Me vendimin nr. {...}, datë 09.07.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është 

vendosur fillimi i hetimit disiplinor me iniciativë ndaj magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 

140, pika 2 shkronja “b” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nga neni 104, i 

ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 Nga provat e administruara gjatë hetimit disiplinor rezulton se për gjyqtarin {...}, 

ish-Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë, me vendimin nr. {...}, datë 

17.10.2019 ka vendosur: “1. Deklarimin fajtor të të pandehurit {...}, për kryerjen e veprës 

penale, “Korrupsion pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të 

organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal. 2. Dënimin e tij me 4 

(katër) vjet e 6 (gjashtë) muaj burgim. 3. Në zbatim të nenit 406 të K.Pr.P dënimin 
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përfundimisht të të pandehurit {...} me 3 (tre) vjet burgim. 4. Në zbatim të nenit 35/1 të 

K.Pr.Penale, heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike, për një periudhë 5-

vjeçare. Vuajtja e dënimit për të pandehurin do të llogaritet nga data e arrestimit të tij, ajo 

e datës 9.01.2019 dhe do të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme.” 

 Me vendimin nr. {...}, datë 10.12.2019, ish-Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda 

Tiranë, mbi ankimin e të pandehurit {...}, ka vendosur: “1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 

{...}, datë 17.10.2019 të Gjykatës për Krime të Rënda...” 

 Nga përmbajtja e vendimit gjyqësor të formës së prerë rezulton se gjyqtari {...} 

është gjetur fajtor për veprimet të cilat për nga natyra e tyre janë e shkallës më të rëndë 

sikundër janë aktet korruptive të lidhura me ushtrimin e funksionit të gjyqtarit.  

Nga ana e gjykatës është pranuar ekzistenca e fakteve dhe rrethanave për kryerjen 

e veprës penale të parashikuar nga nenit 319/ç i Kodit Penal nga gjyqtari {...}. Gjykata e 

Apelit për Krimet e Rënda, në vijim të vendimit të arsyetuar të saj ka arritur në 

konkluzionin e njëjtë me të gjykatës së shkallës së parë, se vërtetohet plotësisht, tej çdo 

dyshimi të arsyeshëm, ekzistenca e faktit penal të parashikuar nga neni 319/ç i Kodit 

Penal “Korrupsion pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve 

të drejtësisë” si dhe kryerja e hetimeve në të gjitha elementet e kërkuar nga dispozita 

penale nga i pandehuri {...}. 

Referuar fakteve dhe rrethanave të pranuara nga gjykata, në këndvështrim të nenit 

104 të ligjit 96/2016 rezulton e provuar se shkelja disiplinore e kryer nga gjyqtari {...} 

është realizuar nëpërmjet veprimeve aktive të kërkimit dhe marrjes së shumës prej 500 

euro nga denoncuesja {...}, shumë e cila përbënte një përfitim të parregullt dhe që nuk i 

takonte ligjërisht në bazë të funksionit që kryente, me qëllim që të ndikohej në kryerjen e 

detyrës së tij si gjyqtar në gjykimin e çështjes civile që kishte në gjykim; si dhe në të 

njëjtën kohë ka kërkuar favore seksuale ndaj një pale ndërgjyqëse.  

Referuar fakteve dhe rrethanave të pranuara nga gjykata, rezulton se veprimet e 

gjyqtarit kanë cenuar veprimtarinë e rregullt të organeve të drejtësisë nga veprimet e 

parregullta të personave të jashtëm, por edhe nga veprimet e vetë atij si funksionar i 

drejtësisë. Këto veprime kanë cenuar besimin e palëve ndërgjygjëse dhe të publikut në 

organet e drejtësisë dhe respektimin e ligjit nga ana e tyre si dhe kanë diskredituar rëndë 
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pozitën dhe figurën e magjistratit. Ushtrimi i parregullt i detyrës nga ana e magjistratit ka 

sjellë pasoja për dhënien e drejtësisë, ka diskredituar rëndë pozitën dhe figurën e gjyqtarit 

dhe ka cenuar besimin e publikut tek drejtësia. Besimi i publikut nuk është nocion i 

papërkufizuar, mbështetet tek vlerat themelore dhe standardet e etikës, rregullat e sjelljes 

së magjistratëve, sipas përcaktimeve të neneve 3, 4 të ligjit 96/2016. 

Në nenin 3, pika 5 të ligjit 96/2016 është parashikuar se sjellja e magjistratit është 

e lidhur me garantimin e ruajtjes së forcimit të besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë. 

Nëse magjistratët nuk e përmbushin plotësisht rolin e tyre për dhënien dhe sigurimin e 

drejtësisë në shoqëri, ekziston rreziku i humbjes së besimit të publikut në sistemin e 

drejtësisë. Besimi i publikut dhe respekti për gjyqësorin janë garanci të demokracisë dhe 

stabilitetit ndaj shoqërisë demokratike. Për rrjedhojë, vlerësohet se shkelja disiplinore për 

shkak të dënimit, për kryerjen e një krimi që lidhet me ushtrimin e detyrës është e natyrës 

së tillë që e bën të padenjë të ushtrojë detyrën e gjyqtarit.  

Për sa më sipër, nga analiza ligjore e fakteve të konstatuara, duke mbajtur në 

konsideratë natyrën e shkeljes disiplinore, ajo e kryerjes së një krimi për të cilin është 

dënuar me vendim të formës së prerë, parashikuar nga neni 140, pika 2 shkronja “b” e 

Kushtetutës, neni 104 i ligjit 96/2016, faktin që shkelja disiplinore në rastin konkret 

përbën shkelje shumë të rëndë disiplinore, provohet se magjistrati {...} ka diskredituar 

pozitën dhe figurën e magjistratit, ka cenuar rëndë imazhin e drejtësisë dhe ka ulur 

besimin e publikut në dhënien e drejtësisë; 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 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, 

individualizimin 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; vlerësohet se për shkeljen disiplinore të 

kryer nga magjistrati {...}, duhet të jepet masa disiplinore “Shkarkim nga detyra”, 

parashikuar nga neni 140, pika 2 shkronja “b” e Kushtetutës dhe 104, pika 3 dhe neni 111 

e ligjit 96/2016.  
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Për sa më sipër kërkoj nga Këshilli i Lartë Gjyqësor të administrojë provat e 

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

mbështetje të nenit 105, pika 1, shkronja “dh”, neni 11, pika 1 shkronja “b” dhe nenit 

146, pika 2, shkronja “b”, 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 Gjykatën Rrethit Gjyqësor Fier 

për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 140, pika 2 shkronja “b” e Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe nga neni 104, pika 3 dhe neni 111, pika 1 shkronja “b” e 

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

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Unë do doja në fakt t’ia jepja fjalën relatorit të çështjes për pyetje apo sqarime. 

Nuk ke? 

Ndonjë nga anëtarët pyetje? 

 

Medi Bici: Në cilësinë e relatorit unë nuk kam pyetje për Inspektorin. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, nëse nuk keni pyetje, të ftojmë Inspektorin të dalë për 

të vijuar ne diskutimin?  

Zoti Metani, mund të na prisni? 

 

(Largohet nga salla z. Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. Diskutimet mbi 

çështjen vijojnë vetëm në prezencë të anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pas 

diskutimeve, ftohet të rifutet në sallë Inspektori i Lartë i Drejtësisë.) 

 

Naureda Llagami: Zoti Metani, mund të na jepni konkluzionet përfundimtare 

lidhur me çështjen? 
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Artur Metani: Lidhur edhe me parashtresat që ka bërë Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë dhe të hetimin e kryer dhe ajo që ka ndodhur, i kërkoj Këshillit të Lartë: 

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

disiplinor ndaj magjistratit {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën Rrethit Gjyqësor Fier për 

shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 140, pika 2 shkronja “b” e Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe nga neni 104, pika 3 dhe neni 111, pika 1 shkronja “b” e 

ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar; caktimin ndaj tij të masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit!  

Dokumente të tjera për të administruar? 

Artur Metani: Jo! 

 

Naureda Llagami: Mund të prisni jashtë për të lejuar Këshillin për të marrë 

vendimin. 

 

(Largohet sërish nga salla z. Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. Diskutimet 

mbi çështjen vijojnë vetëm në prezencë të anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pas 

diskutimeve, rifutet sërish në sallë Inspektori i Lartë i Drejtësisë.)  

 

Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 1. Pranimin e 

kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.  

2. Shkarkimin nga detyra të magjistratit z.{...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën 

Rrethit Gjyqësor Fier. 

3. Ndërprerjen e marrëdhënieve financiare, të pagesës si dhe të përfitimeve të tjera 

të magjistratit z.{...}. 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas ligjit në Kolegjin e Posaçëm të 

Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, afat i cili fillon nga e nesërmja e njoftimit të 

vendimit të arsyetuar. 
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5. Një kopje e vendimit të arsyetuar t’i njoftohet subjekteve të procedimit 

disiplinor, magjistratit z.{...} dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Faleminderit! 

Seanca tjetër do të jetë “online”. 

* * * 

(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 11.10.2021) 

 

Pika 3 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 16.09.2021) – seanca 11 tetor, ora 15:00. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 15:33 

dhe mbaroi në orën 16:15. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye objektive, 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. 

6. Artur Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë. 

7. {...}, magjistrate. 

8. Përfaqësues të medias. 

 

RENDI I DITËS: 

3. 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 16.09.2021) – 

seanca 11 tetor, ora 15:00. 

  

Naureda Llagami: Atëherë, meqenëse zonja {...} tashmë është “online” dhe 

gjithashtu edhe zoti Metani, Inspektor i Lartë i Drejtësisë, fillojmë seancën dëgjimore, e 

cila vijon nga seanca e datës 16 shtator 2021. Kjo seancë ka të bëjë me 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.  
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Siç jeni në dijeni, në seancën e fundit dëgjimore, nga ana e Këshilli u vlerësua që 

të vijonte diskutimin për çështjen procedurale, çështje e cila u parashtrua nga relatori i 

çështjes z. Bici. Seancën e deklaroj të hapur. 

Në vlerësimin e fundit, si nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ashtu edhe 

nga magjistratja, dhanë qëndrimin e tyre lidhur me propozimin që ka relatori mbi pjesën 

procedurale, propozim i cili ka të bëjë me pezullimin e procedimit disiplinor. 

Unë do doja në fakt, nëse kolegët kanë ndonjë pyetje. 

Keni ndonjë pyetje mbi këtë moment procedural përpara se të kalojmë në 

vlerësimin tonë? 

Atëherë, asnjë nga kolegët nuk ka pyetje, kështu që duke qenë se kemi një kërkesë 

procedurale të parashtruar nga relatori, fillimisht Këshilli do vlerësojë pranimin apo jo të 

kësaj kërkese procedurale, për të vijuar më pas me pjesën e vlerësimit të çështjes së 

themelit.  

Nëse do të mundësonte teknika që të lejonte vetëm anëtarët e Këshillit për të 

vlerësuar këtë moment procedural pa prezencën e palëve.  

 

(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: 

Pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistrates znj. {...}, me detyrë 

gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë, deri në marrjen formë të prerë të vendimit nr. 378, 

datë 30.04.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 

Kundër vendimit nuk lejohet ankim. 

Një kopje e këtij vendimi iu njoftohet subjekteve të procedimit disiplinor, 

magjistrates znj. {...} dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. 
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Me kaq po e mbyllim edhe seancën e sotshme. 

Faleminderit për prezencën! 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


