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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.11.2021) 

 

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 

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

nga mbledhja plenare e datës 03.11.2021). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:18 

dhe mbaroi në orën 12:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

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

9. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. 

Maksim Qoku. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

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

4. {...}, magjistrate (në sallë). 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

7. 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 magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan – (shtyrë nga mbledhja plenare e datës 

03.11.2021). 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Fillojmë mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 16.11.2021. 

Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përveç zotit 

Qoku, i cili për shkaqe të arsyeshme e ka të pamundur të jetë prezent në mbledhje. 

Siç jeni në dijeni, në këtë rend dite janë caktuar 2 çështje. Konkretisht, çështja e 

parë ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së 
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Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates 

{...}, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. Çështja është shtyrë 

nga mbledhja plenare e datës 3 nëntor 2021. 

Çështja e dytë është zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së 

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

Rexhep Karaj, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat. Edhe kjo çështje e 

shtyrë nga mbledhja plenare e datës 10 nëntor 2021. 

 

Nëse nuk kemi diskutime mbi rendin e ditës, atëherë fillojmë me çështjen e parë.  

Të ftohen palët. 

 

(Hyjnë në sallën e mbledhjes Inspektori i lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani dhe 

magjistratja znj. {...}.) 

 

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Hapim seancën dëgjimore në ngarkim të magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shkak të fillimit nga Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë, të procedimit disiplinor ndaj saj. 

Ju vë në dijeni që çështja është e shtyrë nga seanca e datës 3 nëntor. 

Verifikimi i palëve. 

Është i pranishëm vetë Inspektori i Lartë i Drejtësisë, zoti Metani. 

 

Artur Metani: Po! 

 

Naureda Llagami: Gjithashtu, verifikohet edhe prezanca e gjyqtares. Është e 

pranishme vetë gjyqtarja, znj. {...}. 

 

{...}: Po, prezent! 
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Naureda Llagami: Në zbatim të ligjit dhe rregullores të procedimit disiplinor, po 

shpjegojmë shkurtimisht disa nga rregullat e zhvillimit të seancës.  

Secila palë ka të drejtë të paraqesë kërkesa paraprake në këtë seancë, të cilat do të 

shqyrtohen pa praninë tuaj. Në fillim Inspektori i Lartë i Drejtësisë do të paraqesë 

parashtrimet, duke mos përsëritur përmbajtjen e parashtrimeve me shkrim dhe më pas 

fjala i jepet magjistrates për parashtrimet e saj, edhe ajo duke mos përsëritur përmbajtjen 

e parashtrimeve me shkrim. 

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

pyetje ndaj Inspektorit dhe magjistrates, po kështu edhe Inspektori ndaj magjistrates dhe 

e kundërta. 

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

konkluzionet përfundimtare të tyre ose kërkesa, si dhe lënien e seancës e cila mund të 

vazhdojë me diskutimet dhe vendimmarrjen për procedimin.   

Këto ishin shkurtimisht rregullat procedurale të zhvillimit të seancës. 

Më lejoni t’ju informoj që pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë 28 korrik 

2021, është depozituar kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistrates. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, 

Inspektori ka paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistrates, të masës disiplinore 

“Ulje e përkohshme e pagesës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se 1 vit”, 

parashikuar kjo nga neni 105, pika 1, shkronja “c”, ndarja “i”, dhe neni 108 i Ligjit për 

Statusin. 

Menjëherë Këshilli, me vendimin nr. 336, datë 29.07.2021, ka vendosur caktimin 

e anëtarit të Komisionit Disiplinor, z. Dritan Hallunaj, në cilësinë e relatorit të çështjes, 

vendim i cili i është njoftuar rregullisht palëve në procedurë. 

Gjithashtu, Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka caktuar me vendimin nr. 339, datë 

04.08.2021, kalimin e çështjes në seancë dëgjimore, duke caktuar fillimisht datën 16 

shtator 2021, ora 14:30, si datë të zhvillimit të seancës dëgjimore, për shtyrjen e kërkesës 

së Inspektorit për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates {...}. 
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Gjyqtarja është njoftuar lidhur me caktimin e seancës dëgjimore në rrugë 

elektronike, gjithashtu i janë njoftuar edhe të drejtat gjatë procedimit disiplinor dhe i 

është caktuar edhe një afat, deri më 07.09.2021, për të paraqitur një parashtresë me 

shkrim, ndërkohë që, magjistratja është njoftuar të tërheqë, nëse e kishte të nevojshme, 

dokumentacionin. Por, përmes e-mailit të datës 01.09.2021 ka sqaruar se nuk dëshironte 

të tërheqë aktet, pasi me ato është njohur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë.  

Më datë 06.09.2021, magjistratja ka parashtruar dhe depozituar pranë Këshillit 

parashtresat me shkrim. 

Pa humbur kohë le të fillojmë me zhvillimin e seancës dëgjimore. 

Fillimisht fjala i jepet zotit Inspektor. 

Zoti Metani, për ju fjala! 

 

Artur Metani: Faleminderit, Kryetare! 

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Me vendimin nr. 1863/3 prot., datë 09.06.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 

është vendosur vazhdimi i hetimit disiplinor ndaj magjistrates {...}, me detyrë gjyqtare 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan për shkeljen disiplinore të parashikuar nga 

neni 140 pika 2, shkronja “a” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe nga neni 

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar. 

Hetimi disiplinor për gjyqtaren {...} ka filluar për shkak të ngjarjes së datës 

31.01.2017, të transmetuar nga emisioni “STOP” të televizionit “Klan”. Nga përmbajtja e 

pamjeve filmike të transmetuara në këtë emision, si dhe në analizë të vendimit të 

prokurorisë për pushimin e hetimeve ndaj magjistrates të datës 20.07.2017, ku 

pasqyrohen edhe fakte nga regjistrime bruto, të patransmetuara në emision, provohet se: 

Magjistratja {...}, e cila ka qenë gjyqtarja e çështjes penale në ngarkim të të 

pandehurit me inicialet {...}; 

Magjistratja ka komunikuar jashtëgjyqësisht me dy persona të tjerë të prezantuar 

si familjarë të të pandehurit të kësaj çështje penale. 
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Rezulton se gjyqtarja {...} përgjatë komunikimit ka dhënë detaje si për 

planifikimin pa vonesa të seancës së radhës, të garancisë se ajo nuk do të mungonte, si 

dhe të zëvendësimit të prokurorit. 

Komunikimi, ndërkohë që magjistratja subjekt hetimi disiplinor po zhvillonte një 

proces tjetër gjyqësor, është zhvilluar në ambientet e gjykatës në zyrën e gjyqtares {...}, 

ku magjistratja subjekt hetimi zhvillon edhe gjykime. Gjyqtarja rezulton të jetë e veshur 

me pelerinën e gjyqtarit, simbol të solemnitetit dhe të identifikimit të detyrës që ajo 

ushtron.  

Në analizë të këtyre fakteve rezulton se gjyqtare {...} në mënyrë të 

papërshtatshme, jashtë seancës gjyqësore, ka komunikuar rreth një procesi gjyqësor që ka 

në gjykim. Në rastin konkret, paraprakisht vlerësohet se nga vlerësimi në tërësi i të gjithë 

komunikimit të gjyqtares me personat e prezantuar si “të afërt” të të pandehurit {..}, si 

nga mënyra e komunikimit, shprehjet e përdorura në tërësinë e vet pa shkëputur pjesë nga 

konteksti i tyre, ashtu edhe toni i zërit, rezulton se magjistratja subjekt hetimi ka pasur 

për qëllim të japë garanci në funksion të një zgjidhje sa më pozitive të çështjes penale për 

të pandehurin {...}  

Provohet se gjyqtarja me të dy këta shtetas ka përdorur disa herë shprehjen e 

predispozicionit herë me qëllim për t`u bërë gjyqi, për t`u përfunduar dhe herë me qëllim 

për një vendim pozitiv për të pandehurin duke i dhënë detaje lidhur me caktimin e masës 

së dënimit dhe mënyrën e aplikimit të bashkimit të dënimeve, të cilat kanë të bëjnë me 

zgjidhjen në themel të çështjes. Një shprehje e kësaj natyre në kontekstin e fjalisë që ajo 

shoqëron është përtej predispozitës së gjyqtares për ta përfunduar më herët gjykimin 

brenda afateve të arsyeshme dhe jep konsiderata lidhur me procesin, të cilat ende nuk 

kanë marrë formën e një akti të disponueshëm për publikun. Këto konsiderata janë dhënë 

para datës 16.11.2016, kohë kur është shpallur vendimi përfundimtar për dënimin e të 

pandehurit {...}  

Nga analiza e fakteve të konstatuara vlerësohet se ka një përkujdesje të shtuar të 

gjyqtares {...} për t`u shpjeguar personave të paraqitur si familjarë të të pandehurit {...}, 

aspekte të ndryshme lidhur me procesin gjyqësor si: (i) në drejtim të kohës së shkurtër të 
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planifikimit të seancës duke ju bërë të qartë se mund ta shtynte edhe më gjatë; (ii) të 

komunikimit të saj me prokuroren dhe mundësinë që ajo të mund të paraqitej në seancë 

(pavarësisht orarit dhe gjendjes së saj shëndetësore) edhe me dashamirësinë për të 

mbaruar pikërisht këtë proces penal; (iii) të sqarimit se edhe shtyrja i shërben vetë të 

pandehurit se i ecën paraburgimi ku një ditë i llogaritet me 1.5 ditë: (iv) në funksion të 

mënyrës së aplikimit të dënimit për tre vepra penale, predispozicioni i saj është pozitiv; 

(v) garanci për të udhëtuar i qetë familjari duke i uruar rrugë të mbarë dhe se  

predispozicioni është për zgjidhje pozitive. 

Nga analiza në tërësi e fakteve të konstatuara vlerësohet se i gjithë komunikimi 

nga ana e gjyqtares vlerësohet si i papërshtatshëm për një gjyqtar, për shkak të 

perceptimeve që ai krijon për figurën morale të gjyqtarit, sidomos parë kjo në kontekstin 

e plotë të ngjarjes objekt i këtij hetimi disiplinor. Duke dhënë sqarime se si mund të 

zgjidhet çështja e dënimit, vlerësohet se është një tejkalim nga detyra e gjyqtarit dhe 

vlerësohet si një komunikim në kundërshtim me Kodin Etik të Gjyqtarit. 

Në Rregullin nr. 4 të Kodit të Etikës Gjyqësore të miratuar nga Konferenca 

Gjyqësore Kombëtare, ende në fuqi në kohën e kryerjes së shkeljes disiplinore, 

parashikohet ky detyrim për gjyqtarin në punën e tij: “Gjatë punës së tij gjyqtari duhet të 

shmangë çdo sjellje të papërshtatshme dhe që bie në kundërshtim me ligjin, kodin e 

etikës, si dhe veprime që mund të dëmtojnë ose të hedhin dyshime mbi figurën e tij 

morale”.  

Gjithashtu, në vendimin nr. 171, datë 22.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

“Për miratimin e Kodit të Etikës”, pika II, shkronja “B”,  Parimi i paanshmërisë” në pikën 

7, shkronja “b” dhe “e” të tij parashikohet se, në kryerjen e detyrave gjyqësore gjyqtari 

është i paanshëm dhe duhet të duket si i tillë. Gjyqtari gjykon me paanësi, i lirë nga çdo 

lidhje, prirje ose paragjykim që ndikon ose mund të duket se ndikon, në aftësinë e tij për 

të gjykuar në mënyrë të paanshme. Në këtë mënyrë paanësia duhet të jetë e dukshme.  

Gjyqtari shmang çdo lloj sjellje që mund të krijojë përshtypjen e anshmërisë. 

Përveç rasteve të parashikuara me ligj, gjyqtari nuk duhet të iniciojë, lejojë apo të 

konsiderojë komunikimin ‘ex parte’ jashtë seancës gjyqësore. Në rast se ndodh një 
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komunikim i tillë, gjyqtari e ndan informacionin përkatës me palët e tjera të përfshira dhe 

kur është e mundur, siguron pjesëmarrjen e tyre, duke u dhënë mundësinë për t’u 

shprehur, nëse kërkohet.  

Rezulton se nga ana e magjistrates subjekt hetimi disiplinor, janë ndërmarrë 

veprime që përbëjnë një mospërmbushje të rregullt të detyrës, në shkelje të rregullave të 

solemnitetit, të sjelljes në marrëdhënie me palët në proces, si dhe komunikimit ‘ex parte’ 

të gjyqtares me dy persona të prezantuar si familjarë të të pandehurit. Në këto kushte, 

provohet se nga ana e magjistrates {...} është kryer shkelja disiplinore e parashikuar nga 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 102, pika 2, shkronja “dh”, dhe për rrjedhojë magjistratja 

duhet të mbajë përgjegjësi disiplinore. 

Në analizë të kriterit të “shkallës së fajësisë dhe motivi”, provohet se veprimet e 

magjistrates {...} janë kryer me dashje direkte dhe në mënyrë të përsëritur me dy qytetarë 

të ndryshëm të paraqitur në zyrën e saj në momente të ndryshme.  

Në analizë të kriterit “pasojat e shkeljes” në raport me faktet e provuara në këtë 

proces, rezulton se si pasojë e veprimeve të kryera nga ana e magjistrates subjekt hetimi 

disiplinor është cenuar prestigji i figurës së gjyqtarit, si dhe është cenuar besimi i publikut 

të drejtësia. Magjistratja {...} me komunikimet e realizuara, ka cenuar jo vetëm parimin e 

paanshmërisë në gjykim, por edhe në dukje të tij.  

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

kriminale të magjistratit”, rezulton se magjistratja {...} ka një vjetërsi në detyrë prej 28 

vitesh si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, tregues ky i njohjes shumë të 

mirë të saj mbi rolin e ushtrimit të detyrës me etikë dhe disiplinë të magjistratit, si dhe 

mbi kujdesin dhe vetëpërmbajtjen që magjistrati duhet të tregojë në funksion të 

perceptimit të publikut për paanshmëri në ushtrimin e funksionit. Pavarësisht 

eksperiencës së gjatë të saj në detyrë, gjyqtarja ka cenuar parimin e paanshmërisë në 

gjykim, duke krijuar perceptimin e një zgjidhje pozitive për çështjen dhe jo për zgjidhjen 

e drejtë të saj. 
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Në analizë të kriterit “masa e ndonjë rreziku të shkaktuar nga shkelja disiplinore” 

në raport me faktet e provuara në këtë proces hetimi disiplinor rezulton se sjellja e 

papërshtatshme e magjistrates subjekt hetimi disiplinor kanë cenuar imazhin e drejtësisë 

dhe kanë ulur besimin e publikut tek drejtësia, duke gjetur jehonë në median e shkruar, si 

dhe në emisione me popullaritet të konsiderueshëm. 

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

të hetimit” apo “sjellja e magjistratit gjatë procedimit hetimit/procedimit disiplinor dhe 

qëndrimin që mban ndaj tij”, rezulton se sjellja e magjistrates ka qenë bashkëpunuese me 

ish-Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë si dhe në vijimësi me Inspektorin e 

Lartë të Drejtësisë, në drejtim të respektimit të afateve të komunikimit shkresor, 

komunikimit verbal gjatë veprimit hetimor të pyetjes së saj, duke dhënë përgjigje të 

drejtpërdrejta, të sakta, në përputhje me etikën, si dhe ka dhënë informacione të cilat kanë 

ndihmuar në hetimin disiplinor të kryer ndaj saj. Ndërkohë që në parashtrimet e veta 

magjistratja në mënyrë të vazhdueshme gjatë hetimit disiplinor nuk ka pranuar shkeljen e 

kryer.  

Ndaj magjistrates subjekt hetimi disiplinor nuk rezulton të ketë masa disiplinore 

në fuqi, si dhe nuk rezulton të jetë përsëritëse e shkeljes disiplinore që i atribuohet nga ky 

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

vlerësohet si rrethanë lehtësuese mospërsëritja e shkeljes disiplinore të parashikuara nga 

neni 102, pika 2, shkronja “dh”, e ligjit nr. 96/2016. 

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

(ii) kryerjen e shkeljes disiplinore nga ana e magjistrates me dashje direkte; (iii) se si 

pasojë e veprimeve të kryera nga ana e magjistrates subjekt hetimi disiplinor është cenuar 

prestigji i figurës së gjyqtarit, si dhe është cenuar besimi i publikut të drejtësia; (iv) 

pavarësisht eksperiencës së gjatë të saj në detyrë, gjyqtarja ka cenuar parimin e 

paanshmërisë në gjykim; (v) magjistratja {...} nuk ka masa disiplinore të njëjta apo të 

ndryshme me shkeljen objekt hetimi; (vi) mungesën e ndonjë arsye specifike që është 

jashtë kontrollit të magjistratit; (vii) sjelljen e magjistrates që ka qenë bashkëpunuese me 

ish-Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë si dhe në vijimësi me Inspektorin e 
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Lartë të Drejtësisë, por ka qenë mohuese në pranimin e shkeljes disiplinore; arrihet në 

konkluzionin se veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistrates {...}, që 

përbëjnë shkelje disiplinore, parashikuar nga neni 102, pika 2, shkronja “dh” të ligjit nr. 

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

Në mbështetje të nenit 105, pika 1, shkronja “c” dhe “ç”, nenit 108 dhe nenit 109, 

të ligjit nr. 96/2016, për shkelje të rënda disiplinore mund të jepet masa disiplinore “Ulja 

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

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

pasi në varësi të rrethanave të faktit magjistrate {...}, ushtron detyrën pranë Gjykatës së 

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

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

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

Gjyqësor Elbasan, për shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 102, pika 2, shkronjat 

“dh” 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! 

Atëherë, fjalën ia kaloj zonjës {...}! 

 

 {...}: Faleminderit!  

 Atëherë, si gjyqtare e vjetër që jam, ndihem shumë keq që vij para jush për një 

shkelje të pretenduar të tillë.  

Më falni për emocionin, por kam 5 vjet që intimidohem. 
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Po ju bëj me dije rrethanat e faktit si ka ndodhur shkelja disiplinore, nëse do të 

jetë e tillë dhe do të vlerësohet nga ju si shkelje disiplinore. 

 Ka qenë një çështje penale për “dhunë në familje” (nuk dua të flas gjatë, por do 

flas shumë shkurt), një “dhunë në familje” që mua më ka ardhur nga shorti i datës 6 

shtator 2016. E kam caktuar brenda 3 javësh seancën gjyqësore. Kam ecur me seancën e 

parë. Është shtyrë për konkluzionet përfundimtare. Në seancën e radhës nuk më ka ardhur 

avokati mbrojtës i të pandehurit. Në seancën tjetër, që mendoj që atëherë duhet të jetë 

bërë regjistrimi, sepse nga materiali nuk del data kur unë kam kryer shkeljen, por kam 

bërë vetë një analizë të procesverbalit të seancës gjyqësore dhe të të gjithë rrethanave të 

tjera, dhe sipas mendimit tim është data 25 tetor 2016. Në atë seancë ka ardhur 

prokurorja. Kemi shtyrë seancën gjyqësore në sallën e gjyqit dhe jemi ngjitur lart në zyrë. 

 Ju bëj me dije se gjykata e Elbasanit (e vjetra), ka qenë një gjykatë/një institucion 

ku (më falni për shprehjen) hynte edhe “derri edhe dosa” - më falni për shprehjen - sepse 

jam shumë e lënduar. Dhe, duke qenë në zyrën time, duke u përgatitur për një gjyq tjetër, 

s’kam qenë në seancë gjyqësore sepse ka pasur edhe persona të tjerë aty (ka qenë një 

prokuror dhe dy-tre sekretare gjyqësore), po bëhesha gati për të filluar një seancë tjetër 

gjyqësore. Ndjej në korridor që bëhej shumë zhurmë, shumë të bërtitura. Kanë provokuar 

gazetarët e “STOP”-it sikur ishin familjarë. Një sherr të paparë përjashta. 

  Dalë të shoh për cilin bëhej fjalë. Mu sulën mua në korridor. Janë fakte që ata 

nuk i transmetojnë, por transmetuan ato që u leverdisin. Erdhën edhe punonjës të tjerë. 

Qetësuan disi situatën.  

U futa në zyrë për të marrë... kur ndërkohë futet një djalë, ulet tek karrigia tek 

dera, dhe pyet: - “Kur e ka gjyqin {...}?” 

 I thotë sekretarja ime: - “{...} s’kemi. Ndoshta {...}.” - ajo e saktëson.   

 Hap kalendarin dhe i jap datën e ardhshme. 

 Aty fillon e pyet. 

 I thashë, me shumë irritim prapë, derë hapur, fillonin hynin familjarët: - “Mos kini 

merak, - i thashë, predispozicioni është pozitiv. Do bëhet gjyqi.”  
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Dhe fakti është që deri në përfundim u zgjidh gjyqi, por jo për ta favorizuar, sepse 

i pandehuri akuzohej për tre vepra penale dhe unë për asnjërën s’kam dhënë as gjobë, as 

minimumin e dënimit me burgim. Kam dhënë mesatarisht, siç e çmova, në bazë të 

rrethanave e fakteve që kishte në dosje, kam dhënë dënime mbi minimum për të tre 

veprat penale - “burgim”, që dy vepra parashikonin edhe gjobë. 

 Iku, doli tjetri përjashta.  

 Bile, ai ka insistuar, -më falni. Ka thënë: - “Zonja gjyqtare, - me ka thënë, unë rri 

në Itali. A mbarojë gjyqi i vëllait tim? Do dali nga gjyqi?” 

 Unë jam shprehur me shumë sinqeritet: - “Or djalë, - i kam thënë, është e 

transkriptuar materiali. Edhe vëllai im të jetë larg qoftë, edhe çuni im të jetë larg qoftë, 

unë nuk them do dali. Çfarë do dali në gjyq, do vendosi gjykata.” – kjo është shprehja 

ime dhe nuk e kam favorizuar dhe ia kam thënë, ia kam bërë me dije. Predispozicioni 

pozitiv ka qenë thjesht për ta zgjidhur shpejt çështjen, që ata të mos irritonin akoma, të 

vazhdonin akoma irritimin.  

Dhe vetëm për kaq, unë kam 5 vjet që e vuaj me ata gazetarët e “STOP”-it. Më 

kanë intimiduar pa mbarim. Ndoshta edhe ju e dini. I kam kallëzuar shtatë herë në 

prokurori dhe në gjykatë. Të shtatë herët është vendosur “mosfillimi i çështjes penale”, se 

kanë frikë kolegët e mi. Nuk më japin akses të mbrohem unë. Nëse do kisha ndonjë dijeni 

që do t’i përkrahja, do të kisha predispozicion për ta zgjidhur në favor, unë do e kisha 

zgjidhur në favor dhe do kisha frikë t’i luftoja më. Unë i kam bërë edhe padi civile atyre. 

Kam punuar me pastërti, jo vetëm në atë dosje por tek të gjitha. 5 vjet kam luftuar dhe ata 

çfarë s’më kanë bërë zonja Kryetare. Në shtëpi kanë ardhur me “dron”. Kanë vajtur në 

Bashkinë e Elbasanit dhe thonë po ndërton pa leje {...}. {...} është me një shtëpi të 

privatizuar nga banesat shtetërore, në katin e pestë, që kam edhe një kat lart banimit. Jo 

unë, e kanë familjarë të tjerë. Unë jam e katit të pestë. Ata i thoshin Bashkisë, kërkonin 

letrat që unë kam bërë ndërtim pa leje. Çfarë nuk sajonin.  

Dhe unë paskam bërë shkelje për kaq shprehje: “predispozicion pozitiv”?! Nuk e 

di se si mund të jetë kjo?! Se nuk ishin as palë në proces, as në gjyq nuk isha. Thjesht 

është kultura ime, sjellja ime, edukata ime, me atë lloj sjelljeje, me atë person. 
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Sajuan një histori vendimesh të falsifikuara. Ku nuk kam shkuar. Bile për këtë 

fakt, dalin edhe në ekran dhe thonë “s’kemi qëruar hesapet me ty si {...}”. Dhe prapë, 

fëmijët e mi të lemerisur. E kanë hequr stacionin e Klan-it nga televizioni.  

Kam qenë në gjykatën e apelit për të kundërshtuar vendimin e “mosfillimit”. Më 

kanë ndjekur nga mbrapa deri tek salla e gjyqit, me gjyqtare {...} kryesuese. Duke e parë 

këtë situatë, më nxorën ata personeli i gjykatës, më nxorën nga prapa, nga parkingu. Më 

kanë dalë andej përpara. Më kanë ndjekur deri tek pallatet “Agimi”.  

– “A ke komente për falsifikimin apo jo? A ke komente?”   

I kam thënë: - “Drejtohuni në prokurori.” 

Dhe në një moment, kur i kam thënë unë drejtohuni në prokurori, se nuk flisja dot 

fjalë tjetër se kisha hall se ma interpretonin në ekran si iu donte koka, më ka kapur këtu, 

më është nxirë dora: - “E paske rregulluar me shokët e tu ti. E paske rregulluar.”- një farë 

{...}. Më ka ndjekur matanë urës së Lanës, deri tek pallatet “Ali Demi”.  

Dhe atij i kam thënë: - “S’po më ndaheni ju?” 

- “Edhe unë s’ju ndahem. O unë o ju!” - këtë shprehje kam përdorur me ata. 

Edhe vazhdojnë akoma mbrapa. Të nesërmen e dhanë: - “Gjyqtarja kërcënon 

gazetarin”.  

Si mundet që për këtë shprehje kaq të pakët “predispozicion pozitiv”, unë të vijë 

këtu përpara jush? Ndihem shumë keq. Kam 30 vjet gjyqtare. Në mars ’92, bëj 30 vjet. 

Nuk e bëja kurrë unë atë gabim, siç nuk e kam bërë. Kjo është. Për mua, unë nuk e 

konsideroj shkelje. Megjithatë është në vlerësimin tuaj. Përveç rrugës ligjore, kallëzimet, 

nuk kam tjetër rrugë ku të qahem, ku të ankohem. Këtu është. Jeni baba, nëna jonë për 

shkeljet që na bëhen ne. Për gabimet, shumë dakord jam, vlerësojeni, më jepni dënimin e 

merituar nëse kam gabuar.  

Nga ana tjetër, edhe proceduralisht, shkelja që pretendohet që kam kryer është 25 

tetor 2016. Në fuqi ka qenë ligji 9877 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”. Mbi 

bazën e këtij ligji edhe Inspektorati i ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka konstatuar 

shkeljen time, pasi është pezulluar për shkak të ndjekjes penale, është pezulluar disi 

procedimi disiplinor dhe pastaj është rifilluar, dhe në përfundim kanë konkluduar se ka 
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shkelje nenin 32 i ligjit 9877 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”. Nuk u veprua 

nga Ministria e Drejtësisë. Nuk e di si ndodhi?! Kaloi pastaj tek Inspektorati i Lartë i 

Drejtësisë dhe në fund në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Pra shkelja ka ndodhur në kohën 

kur në fuqi ishte ligji 9877. Ligji i ri 96/2016 është botuar në Fletoren Zyrtare në datën 6 

nëntor dhe ka hyrë në fuqi në 22 nëntor 2016. Pra e drejta për ndjekjen time disiplinore 

është parashkruar. Dispozita thotë: Me kalimin e 1 viti nga dita e konstatimit... 

megjithëse është kryer shkelja me 25 tetor 2016, është konstatuar nga Inspektorati 3 ditë 

mbasi është dhënë emisioni (emisioni është dhënë në 31 janar 2017) dhe Inspektorati i 

Lartë i Drejtësisë ka ardhur në Gjykatën e Elbasanit, që ka bërë verifikimin e rastit, në 3 

shkurt 2017, duke përfshirë këtu edhe 4 muaj ndjekjen penale, që ka qenë çështja penale 

në proces hetimi dhe pasi është pushuar çështja ime, duhet të ishte përfunduar hetimi 

disiplinor në tetor 2018. Deri në këtë moment, për mua është parashkruar ndjekja penale. 

Megjithatë, edhe ky ligji i ri dhe dispozita kalimtare e ligjit të ri, neni 172 thotë: 

Për çështjet disiplinore të papërfunduara, Ministri i Drejtësisë duhet të përfundojë hetimin 

disiplinor brenda 3 muajve. Edhe në këtë kontekst, kjo çështje brenda 3 muajve nuk u 

shqyrtua, nuk u përfundua, Ministri nuk i ushtroi kompetencat dhe në këtë kuptim, 

shkelja disiplinore është parashkruar. Akoma më shumë, sot jemi 16 nëntor. Shkelja është 

bërë 16 tetor 2016. Edhe ligji i ri, neni 117 thotë: Shkelja disiplinore parashkruhet me 

kalimin e 5 viteve në total, përfshirë këtu edhe parashkrimin edhe procedurat e ndjekjes 

disiplinore. Duke i përfshirë brenda 5-vjetëshit të gjitha veprimet procedurale, me 

kalimin e 5 viteve, e drejta për ndjekje disiplinore është parashkruar. Kështu që, edhe në 

këtë kuptim, mendoj që kërkesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë të rrezohet si e 

parashkruar. 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit! 

 

{...}: Ndonjë gjë që më ka kapërcyer, me pyetje jam gati t’ju përgjigjem. Për shkak 

të emocionit, mbase kam harruar edhe ndonjë detaj që ka lidhje me çështjen. 
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Naureda Llagami: Faleminderit, znj. {...}! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë pyetje, gjithashtu edhe palët vetë, ndaj njëri-tjetrit. 

 

{...}: Nga Inspektori vetëm datën e pretenduar që unë kam kryer shkeljen, a është 

përcaktuar apo jo? 

Unë mendoj që është 25 tetor 2016. 

Nëse ma mbështet. 

 

Artur Metani: Pyetja është për mua? 

 

{...}: Thjesht të theksojmë datën kur mund ta kem kryer shkeljen e pretenduar.  

31 janar 2017. 

 

Artur Metani: Pyetja është? 

 

{...}: Kur e kam kryer unë shkeljen? 

Me fjalë të tjera, kur është kryer regjistrimi në zyrën time, që unë i kam thënë 

familjarit... që kam kryer shkeljen e etikës? 

 

Artur Metani: Seancat janë kryer në periudhën brenda afatit 5-vjeçar. 

...janar 2017. 

Gjithçka në raport është e qartë. 

 

{...}: Jo, e kam të qartë. Vetëm datën doja. 

Jam unë gabim apo është kjo 25 korrik? 

 

Artur Metani: Data është brenda afatit 5-vjeçar. 

 

Naureda Llagami: Tjetër pyetje? 
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Brikena Ukperaj: Përshëndetje, zonja {...}! 

Keni 30 vjet punë si gjyqtare. Në vlerësimin tuaj, komunikimi ‘ex parte’ me palët 

në gjykim bën shkelje etike të gjyqtarit? Dhe nëse po, si ndahet, cenimi i etikës me 

shkeljen disiplinore për shkak të etikës? 

 

{...}: Komunikimi me palën po. 

Por në zyrë ka hyrë një gazetar, i ashtuquajtur i “STOP”-it, që ka bërë/realizuar 

një video. Ka qenë as person i autorizuar, as.. ka krijuar një situatë, një skenë 

zhurme/konflikti, që të dilte aty ku donte ai.  

  

Brikena Ukperaj: Juve si ju është prezantuar ai? 

 

{...}: Ka hapur derën dhe është ulur në zyrë. Se hynin, korridoret kanë qenë plotë. 

Nuk ka qenë fare rregull gjykata e vjetër. Kush ka hyrë, mund ta thotë këtë fakt, nëse kam 

të drejtë apo gënjej. Që nuk gënjej kurrë. 

Ka hapur derën. Është ulur aty dhe me pak derën të hapur (të tjerët rrinin aty në 

korridor) - ishte një nga ato palët që bënin zhurmë, që unë pak minuta më parë dola për 

t’i qetësuar – dhe më thotë: - “Jam vëllai i {...}”. Në atë moment unë po punoja dhe s’e 

kisha mendjen. Ndërhyn sekretarja. Kemi qenë në tavolinë ballë për ballë, se kemi qenë 

zyrë e ngushtë fare. I thotë ajo: “{...} jo. Ndoshta {...}”. E kishte memorien më shumë në 

sekondë ajo. 

- “Kur u la gjyqi?” 

Marr kalendarin, - e jep edhe videoja, -se nuk e mbaja mend fare, e hap, dhe i 

them datën e ardhshme, mbas datës 25 tetor. 

- “Po si do bëhet? Pse u shty gjyqi?” , pra filloi zhurmuesi si nga fillimi. 

I them: “Mos ki merak, nuk shtyhet gjyqi.” 

Bile, ndoshta është edhe gabim, por për t’i qetësuar. Kam marrë prokuroren në 

moment ({...} ka qenë).  
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- “Mira, mungove sot...”, se mora vesh që ishte me hernie diskale dhe të mos 

vazhdonte pa mbarim, dhe s’doja që të isha edhe gënjeshtare që të shtyhej gjyqi prapë 

dhe të krijohej një situatë më e keqe. Mira më ka thënë jam me raport.  

   

Brikena Ukperaj: Mos ndalemi tek detajet. 

Fola në parim për çështjen. 

Ky komunikim me palën apo me të afërm të palës, që ju e keni në gjykim, përbën 

cenim të etikës së gjyqtarit? Pra, e konsideroni një komunikim normal në zyrën tuaj, që 

mund të vijnë palët dhe të jepni shpjegime të detajuara për çështjen? 

 

{...}: Po ne njerëz jemi dhe kur krijojmë situata të tilla edhe do orientojmë njerëzit. 

Po sikur t’i kisha thënë: “Dil përjashta, zhduku!”, me sjellje arrogante, a do ishte 

më keq? A do isha në një pozicion më keq unë sot? Sepse ato po e provokonin situatën e 

tillë. Dhe u mundova sa më shumë të fashis gjoja atë irritimin. Se unë nuk e kuptova që 

ishte fallco, domethënë i krijuar kastile, provokim. Nuk e kuptova. 

Po t’i kisha thënë: “Dilni përjashta, zhdukuni!”, policin te dera, si do isha unë? 

Sot do isha më keq. Unë i miri me dy pleq, kujt t’ia prish e kujt t’ia ndreq. Nuk dija si të 

bëja, aq më shumë sot.  

Ne sot jemi në një gjykatë të rregullt. Ka hyrë gazetarja e “STOP”-it me një plak, 

hap derën, ka qenë me audio, ka qenë prokuror {...} dhe një avokat, në mes të gjyqit.  

I kam thënë sekretares: -“Mos e ndërpre seancën audio”. 

- “Zonjë po shkel solemnitetin në gjykim”.  

Më ka hyrë në mes të seancën. Kam lajmëruar kryetaren, kam marrë furgonin e 

grupit të gatshëm dhe ka ardhur furgoni për ta nxjerrë përjashta sepse nuk dilte. 

Provokonte akoma në korridor. U krijua prapë një situatë afërsisht e ngjashme zhurme 

dhe rrëmuje.  

 

Brikena Ukperaj: Nuk kam pyetje tjetër. 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 16.11.2021 (Pika 1) 
 

 

18 

Naureda Llagami: Nga kolegët e tjerë? 

Keni kërkesa paraprake? Prova? Nëse doni të depozitoni prova? 

 

{...}: Jo, s’kam prova. 

Jam dakord me ato që kam paraqitur. 

Interpretimi pastaj është tjetër gjë, vlerësimi i provave. 

 

Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 

 

Ilir Toska: Kisha një pyetje për Inspektorin. 

Nga ana juaj, Këshilli është njoftuar se, mbi një ankesë, keni filluar një hetim 

tjetër disiplinor. E keni nisur në datën 22 tetor 2021 dhe ka mbërritur në Këshill në datën 

25 tetor 2021. Kush është statusi i këtij hetimi të dytë? 

 

Artur Metani: Në dijeninë time është në hetim. Kemi korrespondenca me 

institucione të tjera të cilat mund të kenë vepruar edhe me këtë (shkëputet audio dhe 

vazhdimi i fjalës nuk dëgjohet). Përfundimisht, është akoma në hetim. 

{...}: Po për mua ishte kjo? 

 

Ilir Toska: (nuk dëgjohet fjala hyrëse) ...ka filluar një hetim tjetër. 

 

Artur Metani: Po! 

 

{...}: Për shkak të “STOP”-it? 

 

Artur Metani: Me vendimin e hetimit, pa dyshim jeni njohur domethënë. 

 

Naureda Llagami: Nëse s’kemi më pyetje dhe nga palët nuk ka ndonjë kërkesë 

paraprake për depozitim provash. 
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Keni pyetje? 

 

Brikena Ukperaj: Për të sqaruar diçka. 

Ju ngrini dy pretendime: i) pretendoni që shkelja edhe nëse ekziston është 

parashkruar. 

{...}: Po! 

Brikena Ukperaj: I qëndroni këtij pretendimi? 

{...}: Po, i qëndroj! 

 

Brikena Ukperaj: Dhe pretendimi tjetër është ii) lidhur me natyrën e shkeljes; 

jemi përpara një shkeljeje disiplinore apo jo? Si e vlerësoni ju? 

{...}: E lë në vlerësimin tuaj. 

Brikena Ukperaj: Jo, ju jeni gjyqtare. 

{...}: Për kaq sa parashtrova... Jam gjyqtare, por... e lë në vlerësimin tuaj. 

  

Naureda Llagami: Atëherë, faleminderit! 

 

(Dikush nga anëtarët merr fjalën por pa ndezur mikrofonin dhe nuk dëgjohet fjala 

e tij.) 

Artur Metani: Po, përgjigjja është po! 

 

Alban Toro: Janë depozituar në KLGJ? 

Artur Metani: Si? 

Alban Toro: Janë të depozituar në KLGJ? 

Artur Metani: Po! 

  

Naureda Llagami: Meqë pyetjet u ezauruan nga kolegët, ju ftoj që të vazhdoni 

jashtë sallës, për të lejuar Këshillin për të vijuar me diskutimet mbi çështjen. 
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(Dalin nga salla e mbledhjes palët dhe diskutimi mbi çështjen vijon vetëm në 

prezencë të anëtarëve të Këshillit. Pas diskutimeve, rimundësohet lidhja dhe rifuten në 

sallën e mbledhjes palët.) 

 

 Naureda Llagami: Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, vendosi administrimin e 

provave. Gjithashtu vendosi që do të vijojë diskutimin mbi zbatimin e nenit 136 të Ligjit 

për Statusin, gjithashtu dhe i kërkon qëndrim edhe palëve lidhur me zbatimin e këtij 

neni/kësaj dispozite dhe seanca e radhës do të jetë më datë 1 dhjetor, ora 11:00. 

 

 Artur Metani: Është vendim apo po më pyesni? 

 

 Naureda Llagami: Është vendim. 

 Qëndrimin do të na e jepni më datë 1 dhjetor. 

 

 Faleminderit! 

  

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 16.11.2021) 

 

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 z. {...}, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat (shtyrë nga 

mbledhja plenare e datës 10.11.2021). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:18 

dhe mbaroi në orën 12:35. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

5. Brunilda Kadi    (anëtare) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

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

9. Brikena Ukperaj   (anëtar) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. 

Maksim Qoku. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

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

4. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

5. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

6. 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 z. {...}, me detyrë gjyqtar 

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat (shtyrë nga mbledhja plenare e datës 10.11.2021). 

  

 (Hyn në sallën e mbledhjes Inspektori i Lartë i Drejtësisë.) 

  

Naureda Llagami: Atëherë, vijojmë me çështjen e radhës që ka të bëjë me 

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

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

në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat (shtyrë nga mbledhja plenare e datës 10.11.2021). 

 Hapim seancën dëgjimore. 

 Prezent është vetëm Inspektori i Lartë i Drejtësisë, z. Artur Metani. 
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 Artur Metani: Po! 

  

 Naureda Llagami: Më lejoni t’ju informoj që me e-mailin e datës së sotshme, nga 

ana e magjistratit është përcjellë sa më poshtë: 

 “Siç mund të jeni në dijeni, sot ora 12:00, në Këshillin e Lartë Gjyqësor 

shqyrtohet kërkesa e ILD-së për një procedim disiplinor në ngarkimin tim. Dëshiroj t’ju 

njoftoj se sot e kam të pamundur të jem i pranishëm aty për shkaqe shëndetësore dhe të 

tjera. Duke ju kërkuar ndjesë, lutem pranoni arsyen e kërkesës time dhe merrni në 

konsideratë shtyrjen e seancës për një datë tjetër. Gjithashtu, dëshiroj t’ju njoftoj se nesër 

kam seancën dëgjimore pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në kuadër të 

procesit. Duke ju falënderuar! Me respekt, {...}, gjyqtar!” 

 Atëherë, duke qenë që ka kërkuar shtyrjen e seancës, nga ana juaj zoti Inspektor? 

 

 Artur Metani: Dakord! 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, jemi dakord që t’ia shtyjmë seancën me të njëjtën 

datë që kemi lënë...?  

 Duke qenë që magjistrati ka thënë një nga shkaqet që ka nesër seancën dëgjimore, 

atëherë jemi dakord që t’ia shtyjmë, duke qenë që edhe Inspektori është dakord, më datë 

1 dhjetor, ora 12:00? 

 

 Artur Metani: Dakord për datën. 

 Sugjerimi im është që, meqenëse është një precedent i parë që po krijohet, shtyrje 

për shkak të seancës së vetting-ut, duhet t’i lëmë një periudhë kohore... se nesër mund të 

vijnë magjistratë të tjerë që do thonë që mbas një muaji kam seancën e vetting-ut. Duhet 

të lëmë një... Pra në qoftë se seanca e vetting-ut është brenda një afati të arsyeshëm, 

brenda disa ditësh. 
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 Ilir Toska: Është nesër rasti konkret. 

 Artur Metani: Dakord për këtë rast. 

 Nesër do të vijnë të tjerë. 

 Ilir Toska: Do ta vlerësojmë rast pas rasti. 

 Artur Metani: Edhe kjo qëndron.  

 Ilir Toska: Kur ta kemi atë rastin, e vlerësojmë prapë. 

  

Naureda Llagami: Shumë faleminderit për mirëkuptimin. 

Seanca është e mbyllur. 

Faleminderit Inspektor për pjesëmarrjen.   

  

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


