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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 26.01.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtares {...}, për periudhën 2017 - 2019, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye shëndetësore, zëvendëskryetari si dhe 

njëkohësisht anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Maksim Qoku. 
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Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për 

periudhën 2017 - 2019, relator z. Erjon Muharremaj. 

 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës të datës 26 janar 2022.  

Të pranishëm janë të gjithë anëtarët, përveç zotit Qoku, i cili për arsye 

shëndetësore/objektive e ka të pamundur që të jetë prezent në këtë mbledhje. 

Sot nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor do të merren në shqyrtim 5 çështje, katër 

të cilave do të zhvillohen në platformën “online” dhe një çështje jemi të detyruar që ta 

zhvillojmë në sallë. 

Pa humbur kohë, kalojmë tek çështja e parë, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për periudhën 2017 

- 2019, relator z. Erjon Muharremaj. Për më shumë detaje fjalën ia jap relatorit mbi 

projekt-aktin. 

 

Erjon Muharremaj: Faleminderit! 

Gjyqtarja {...}, për periudhën e vlerësimit 3-vjeçare (1 janar 2017 – 31 dhjetor 

2019), ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat. Me 

projektraportin tashmë jeni njohur prej kohësh dhe nuk do të ndalem me hollësi në të 

gjithë treguesit e saj, por do t’i kushtoj vëmendje të veçantë dy treguesve për të cilët 

gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj. 

Po filloj me “Aftësitë profesionale të gjyqtares”. 

 Sa i përket “Aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, 25 pikë është propozuar 

që të vlerësohet gjyqtarja. 
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“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, aftësia “shumë e lartë”, 

25 pikë. 

“Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, aftësia “shumë e lartë”, 15 

pikë. 

“Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit”, aftësia “shumë e 

lartë”, 10 pikë. 

“Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, aftësia “shumë e lartë”, 25 pikë. 

Për këtë kriter të aftësive profesionale të gjyqtares, propozimi është që niveli i 

vlerësimit të jetë "Shkëlqyeshëm" dhe të vlerësohet me 100 pikë. 

Sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtares”, “Respektimi i afateve ligjore”, 

shkalla e aftësisë “0-10%”, 15 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, shkalla e aftësisë “11-20%”, 4 pikë. 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, shkalla e aftësisë “më e shkurtër 

ose e barabartë me standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve”, 5 pikë. 

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore” është në kategorinë “mbi 93-

99%”, 8 pikë. 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, për këtë tregues 

gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj. 

Referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruara në Raportin Analitik, lidhur me 

treguesin “Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor” evidentohet se 

koha mesatare e arsyetimit të vendimeve gjyqësore për kategori të veçanta çështjesh është 

tejkaluar në 3 prej kategorive, nga 9 në total, konkretisht: 

Në çështje të kategorisë “Civile të përgjithshme me palë kundërshtare”, koha 

mesatare e arsyetimit është 31.5 ditë, pra më e gjatë se afati procedural prej 20 ditësh, i 

parashikuar nga neni 308/2 i Kodit të Procedurës Civile, duke u tejkaluar ky afat me 11.5 

ditë; 

Për çështje të kategorisë “Marrëdhënie pune”, koha mesatare e arsyetimit është 42 

ditë, pra më e gjatë se afati procedural 20 ditë, i parashikuar nga neni 308/2 i Kodit të 

Procedurës Civile, duke u tejkaluar ky afat me 22 ditë; 

Për çështjet e kategorisë “Kërkesa penale në fazën e hetimit paraprak”, kërkesa 

me objekt “Verifikim i kushteve të zbatimit të masës së sigurimit”, është 15 ditë, pra më e 

gjatë se afati procedural 48 orë i parashikuar nga neni 248 pika 2 i Kodit të Procedurës 

Penale, duke u tejkaluar ky afat me 13 ditë. 
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Çështjet në të cilat tejkalimi i afatit procedural, është me 0.4 ditë, me 1, 2 ose 3 

ditë, duke marrë parasysh edhe faktin që për disa çështje në afatin e arsyetimit përfshihen 

edhe dy ditët e pushimit javor, duke bërë që vendimi të jetë dorëzuar ditën e parë të 

punës, janë konsideruar tejkalime të papërfillshëm dhe të pakonsiderueshëm, duke u 

vlerësuar si të barabarta me afatin procedural.  

Pikërisht, mbi bazën e analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e 

vlerësimit, në projektraportin e vlerësimit është propozuar që gjyqtarja të vlerësohet në 

nivelin “më e shkurtër se afati procedural për shumicën e kategorive të çështjeve”, duke e 

pikëzuar me 12 pikë. 

Lidhur me këtë propozim gjyqtarja, ka depozituar kundërshtimet e saj duke 

parashtruar se (po citoj): 

Referuar këtij treguesi parashtroj se jam përpjekur maksimalisht që të organizoj 

arsyetimin e vendimeve në një kohë sa më të shpejtë duke pasur në vëmendje afatin 

kohor të arsyetimeve për çdo kategori çështjesh, kam treguar ndjenjë përgjegjshmërie 

maksimale në arsyetimin e vendimeve gjyqësore duke e shtrire këtë përgjegjshmëri jo 

vetëm në dorëzimin e tyre në afate sa më të shpejta kohore, por edhe në aspektin cilësor 

të tyre, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë arsyetimit cilësor të tyre, siç edhe është 

evidentuar në projektraport ku jam pikëzuar me pikët maksimale në lidhje me këtë kriter 

vlerësimi.  

Jam munduar të alternojë të drejtën e palës për të marrë vendimin e arsyetuar në 

kohë me përgjegjshmërinë time si gjyqtare që të jap vendime të arsyetuara me cilësi 

autentike dhe jo klishe dhe duke ndjekur të njëjtin standard strukture në arsyetim. Jam e 

bindur se përpjekjet e mia në drejtim të këtij alternimi, nuk kanë cenuar të drejtën e palës 

për ankim efektiv për vendimet që nuk kanë rezultuar në kohë.  

Gjithashtu, vlerësoj se në pikëzimin e këtij kriteri duhet të kihet parasysh edhe 

fakti se vendimet që nuk kanë rezultuar në kohë dhe që kanë ndikuar në kohën mesatare 

të arsyetimeve për kategori të veçanta janë në një numër të papërfillshëm dhe lidhen më 

çështje që kanë qenë komplekse dhe për shkak edhe të ngarkesës në punë. 

Po ashtu, referuar burimit të vlerësimit të pasqyruar në Raportin Analitik 

evidentoj se ka një numër të konsiderueshëm vendimesh të kategorive të veçanta 

çështjesh që janë arsyetuar në një afat më të shkurtër se afati procedural dhe në këtë 

mënyrë mendoj se duhet të mbahet parasysh edhe ky element në shkallën e aftësisë sime 

për arsyetimin e vendimeve në kohë. 
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Gjithashtu, vë në vëmendje se për çështjet me afate të veçanta ankimi, vendimi 

është dorëzuar brenda afati 5-ditor apo 48 orë, por duke përjashtuar rastet e arsyetuara 

përtej këtij afati për shkak të faktit se vendimi është arsyetuar në fundjavë dhe për shkak 

të pushimit javor të sekretarisë, është dorëzuar i arsyetuar në sekretari ditën e hënë. 

Theksoj se procesi administrativ i dorëzimit të dosjes efektivisht në sekretari mund të 

ketë qenë jashtë këtij afati për shkak edhe të ngarkesës së sekretarisë gjyqësore edhe pse 

ky proces ka qenë nën mbikëqyrjen time.  

Parashtroj se unë kam ushtruar detyrën e gjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Berat duke e bërë rrugën vajtje-ardhje pasi unë kam vendbanimin në qytetin e 

Tiranës që prej vitit 2004 dhe nuk kam pasur vendqëndrim në qytetin e Beratit. Në këtë 

mënyrë, edhe ky fakt që lidhet me kushtet e punës ka ndikuar në procesin e arsyetimeve 

të vendimeve jo në kohë. Pavarësisht këtij faktori, unë jam e bindur që vendimet për të 

cilat është ushtruar ankim janë arsyetuar nga ana ime në kohë, duke u dhënë mundësinë 

palëve që të njihen me arsyetimin e gjykatës për të parashtruar argumentet e tyre në 

ankim.” -kështu e përfundoj citimin. 

Sipas Metodologjisë, për të pikëzuar këtë tregues, analiza e të dhënave statistikore 

bazohet në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit 

të çështjeve dhe aspekte të tjera që lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të çojnë në 

një pikëzim më të lartë nga ai i tabelës, duke zbatuar një koeficient jo më shumë se 20%.  

Referuar Metodologjisë, duke qenë se nga 9 kategori çështjesh, vetëm për 3 prej 

tyre koha mesatare e arsyetimit të vendimit tejkalon afatin procedural, konkretisht me 

11.5, me 22 dhe me 13 ditë, si dhe duke pasur parasysh kompleksitetin e çështjeve, 

ngarkesën e punës të përballuar nga gjyqtarja për periudhën e vlerësimit, me përjashtim të 

argumenteve të dhënë në paragrafin e fundit për vendbanimin e saj, që në cilësinë e 

relatorit mendoj se janë të pabazuara, vlerësoj që për këtë tregues, gjyqtarja duhet të 

pikëzohet me një nivel më të lartë pikëzimi se ai që i përket kategorisë së kohës mesatare, 

duke u vlerësuar në nivelin “më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të 

gjitha kategoritë e çështjeve”, duke e pikëzuar me 15 pikë.  

Prandaj nga 12 pikë që ishte propozimi fillestar, propozimi i ri është që gjyqtarja 

për këtë tregues, duke iu referuar edhe argumenteve të dhëna prej saj, shkojë në 15 pikë. 

Në lidhje me “Numrin mesatar të seancave gjyqësore dhe kryerja e veprimeve të 

nevojshme procedurale për shmangien e atyre jo-produktive”, shkalla e aftësisë “1-3 

seanca” dhe/ose shkallë “shumë e lartë” e aftësisë, propozimi për 15 pikë. 
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“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, aftësia “shumë e lartë”, 20 pikë. 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes”, aftësia “shumë e lartë”, propozimi 

që të pikëzohet me 5 pikë. 

“Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes”, aftësia “shumë e lartë”, 

propozimi që të pikëzohet me 10 pikë. 

Në përfundim të këtij kriteri, sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtares” 

propozoj që propozimit fillestar prej 94 pikësh t’i shtohen 3 pikë të tjera dhe gjyqtarja të 

pikëzohet me 97 pikë, niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

 Në lidhje me kriterin e tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale të 

gjyqtares”, prezumohet që të gjithë gjyqtarët kanë nivel të lartë të etikës dhe janë të 

angazhuar ndaj respektimit të vlerave profesionale. Nga i gjithë dokumentacioni i marrë 

në kuadër të procesit të vlerësimit, nuk ka rezultuar asnjë e dhënë që të ketë ndonjë cenim 

të këtij kriteri nga ana e gjyqtares {...}, prandaj propozimi është që gjyqtarja për këtë 

kriter të pikëzohet me 100 pikë, niveli i vlerësimit “Shkëlqyeshëm”.  

Në lidhje me “Aftësitë personale dhe angazhimin profesional”, “Komunikimi i 

qartë dhe transparent”, shkalla e aftësisë “shumë e lartë”, pikëzimi 25 pikë. 

“Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale”, aftësia “e 

lartë”, 15 pikë. 

Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë shkëmbimin 

i njohurive dhe përvojës profesionale me ta, aftësia “shumë e lartë”, 15 pikë. 

Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, aftësia 

“shumë e lartë”, 10 pikë. 

“Pjesëmarrja e gjyqtares në programin e formimit vazhdues në Shkollën e 

Magjistraturës dhe në trajnime të tjera profesionale”, shkalla e aftësisë “5-40 ditë për 

periudhën 1-vjeçare si dhe 15-120 ditë për periudhën 3-vjeçare”, ku pjesëmarrja e 

gjyqtares në rastin konkret është brenda këtyre kufijve dhe propozohet të pikëzohet me 

20 pikë. 

Në lidhje me “Disponueshmërinë e gjyqtarit për të udhëhequr magjistratët e 

ardhshëm gjatë stazhit profesional dhe/ose për trajnimin e magjistratëve”, gjyqtarja ka 

paraqitur të dhëna në lidhje me këtë dhe është propozuar pikëzimi prej 5 pikësh. 

Ndërsa, në lidhje me “Pjesëmarrjen e gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale 

për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, në veprimtaritë për marrëdhëniet me median dhe 
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publikun të gjykatave”, propozimi fillestar ishte që gjyqtarja të vlerësohej me 3 pikë, por 

në kushtet kur nga analiza e burimeve të vlerësimit, të pasqyruara në raportin analitik, 

nuk rezultonin të dhëna në lidhje me pjesëmarrjen e gjyqtares në veprimtari 

ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtaritë për 

marrëdhëniet me publikun në gjykata. 

Lidhur me këtë tregues gjyqtarja ka paraqitur kundërshtimet e saj, duke 

parashtruar (po citoj): 

Në datën 19.12.2017 kam pasur një bashkëpunim me Departamentin e së Drejtës 

Civile të Fakultetit të Drejtësisë, pranë Universitetit të Tiranës për të prezantuar në prani 

të një auditori të studentëve të këtij Fakulteti në uorkshopin me temë “Kuadri Ligjor dhe 

problemet praktike në lidhje me pasuritë e paluajtshme”, një punim me temë  

“Regjistrimi i së drejtës së pronësisë në regjistrat e pasurive të paluajtshme”. Ky 

prezantim ka qenë i organizuar në një ditë në ambientet e Hotel “Diplomati 2”, Tiranë 

dhe është kryer nga ana ime pa pagesë. Këtë angazhim timin e provoj duke iu paraqitur 

dhe vërtetimin përkatës lëshuar nga Fakulteti i Drejtësisë. 

Po ashtu, theksoj se kam asistuar si pjesëmarrëse në disa organizime me grupe 

interesash të ndryshëm me qëllim rritjen e cilësisë së gjyqësorit duke ua parashtruar si më 

poshtë vijon: 

Si gjyqtare e seksionit familjar kam asistuar në uorkshopin e organizuar më datat 

9 dhe 10 tetor 2018 nga ekspertë të huaj të Organizatës ndërkombëtare “Save the 

Children” në Shqipëri (me gjyqtarë të Gjykatës së Shkallës së Parë të Hagës dhe gjyqtarë 

në pension në Gjykatën e Lartë Administrative Holandë). Ky sesion trajnues ka pasur për 

temë “Kujdestaria Alternative me bazë familjen- roli i gjyqësorit” dhe është zhvilluar në 

ambientet e Hotel “Mondial” në Tiranë, në të cilën është diskutuar mbi praktikën 

gjyqësore sa i përket kujdesit alternativ me bazë familjen në Shqipëri, problemet e 

zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi dhe nevoja e përqasjes me standardet ndërkombëtare, 

përvoja ndërkombëtare dhe ndarja e eksperiencave me ekspertë homologë holandezë. Për 

pjesëmarrjen time në këtë angazhim po ju paraqes si dokument komunikimet me e-mail 

në adresat respektive elektronike zyrtare qe kemi pasur me përfaqësuesit e këtij projekti. 

Gjithashtu, kam marrë pjesë në një takim pune për Menaxhimin Aktiv të 

Çështjeve organizuar nga Projekti i USAID-it “Drejtësi për të gjithë” në Shqipëri, 

zhvilluar ky sesion trajnues në ambientet e Hotel “Millenium”, Pogradec në datat 26 – 27 

tetor 2017. Në këtë sesion është dhënë një shpjegim mbi menaxhimin aktiv të çështjeve 
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duke përfshirë dhe eksperiencat ndërkombëtare në këtë fushë duke u prezantuar edhe një 

listë e plotë e masave që janë aplikuar në gjykatat në rang kombëtar. Për këtë angazhim 

timin po ju paraqes certifikatën që është lëshuar në këtë rast për pjesëmarrjen time në 

këtë trajnim. 

Parashtroj se jam përpjekur të angazhohem maksimalisht në çdo veprimtari apo 

aktivitete profesionale të zhvilluara në qytetin e Tiranës apo edhe në qytete të tjera me 

qëllim që të japë kontributin tim në sistemin gjyqësor, apo të bashkëpunoj me grupe 

interesash të ndryshëm me qëllim rritjen e cilësisë së gjyqësorit dhe ndërgjegjësimin e 

publikut për forcën e zbatimit të ligjit, duke pasur dëshirë dhe vullnet për këtë lloj 

angazhimesh edhe pse qendra ku unë ushtroj funksionin e gjyqtarit paraqet distancë të 

largët gjeografike me qytetin e Tiranës. Jam përpjekur që t’i dedikojë kohë dhe përpjekje 

për përmirësimin e sistemit gjyqësor sa herë që më është dhënë mundësia duke mos i 

shmangur këto mundësi.”- këtu e përfundoj citimin. 

Metodologjia e Pikëzimit për pikëzimin e këtij treguesi përcakton se do të 

konsiderohen veprimtari jashtë funksionit, të tilla si: fjalime publike; prezantime në 

konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare; pjesëmarrja në programet e 

edukimit të komunitetit; bashkëpunimi me Këshillin për përmirësimin e programeve të 

formimit vazhdues; angazhimi si ekspert në punët e Këshillit për përgatitjen e formave 

standarde me qëllim rritjen e efiçencës; kontribute në hartimin e legjislacionit; aktivitete 

mësimdhënëse për çështje ligjore; bashkëpunimi me grupe interesash të ndryshëm me 

qëllim rritjen e cilësisë së gjyqësorit dhe ndërgjegjësimin e publikut për forcën e zbatimit 

të ligjit, si edhe çdo veprimtari tjetër e ngjashme në fushën juridike. Duke marrë parasysh 

që pjesëmarrja në veprimtari të tilla, jo gjithmonë është në varësi të vullnetit të gjyqtarit, 

të gjithë gjyqtarët e fillojnë vlerësimin për këtë tregues me 3 pikë. Një ose dy pikë të tjera 

iu shtohen në vlerësim gjyqtarëve që kryejnë këto veprimtari njëkohësisht me 

veprimtarinë gjyqësore, duke marrë parasysh sasinë dhe cilësinë e angazhimit, shkallën e 

pjesëmarrjes së gjyqtarit, ndikimin në veprimtarinë specifike dhe shtrirjen ndërkombëtare 

të angazhimit, si dhe çdo e dhënë tjetër që del nga burimet e vlerësimit të këtij treguesi. 

Bazuar në sa parashtrova më sipër, vlerësoj se për gjyqtaren {...}, duke qenë se 

rezultojnë të dhëna për angazhimin e saj në veprimtari ndërinstitucionale për 

përmirësimin e sistemit të drejtësisë, apo aktivitete të tjera, propozoj që ky tregues nga 3, 

të vlerësohet me 5 pikë. 
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Sa i përket treguesit të fundit të “Publikimeve ligjore akademike”, duke qenë që 

nuk ka të dhëna për angazhimin e gjyqtares në këtë drejtim, propozohet pikëzimi me 0 

pikë.  

Për kriterin “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, nga propozimi 

fillestar prej 93 pikësh, duke i shtuar 2 pikë të tjera, propozoj që të pikëzohet me 95 pikë, 

niveli i vlerësimit "Shkëlqyeshëm". 

Në total, propozimi për nivelin e vlerësimit të përgjithshëm të gjyqtares {...}, për 

periudhën 2017-2019, propozoj që të pikëzohet me 392 pikë, dhe niveli i vlerësimit 

"Shkëlqyeshëm". Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

 Përpara se të kalojmë në votimin e propozimit të vetë relatorit për pikët përkatëse, 

do të ftoja kolegët nëse kanë ndonjë diskutim, sugjerim. 

 Atëherë, nëse jo, kalojmë në propozimin e parë që ka bërë relatori për indikatorin 

“Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, nga 12 pikë në 15 pikë 

ka vlerësuar relatori, pasi ka vlerësuar kundërshtimet e bëra nga magjistratja. Jemi 

dakord?  

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Pro. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek propozimi i radhës i relatorit, që ka të bëjë me 

indikatorin “Pjesëmarrja e gjyqtares në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e 

sistemit të drejtësisë dhe në veprimtari në marrëdhëniet me publikun në gjykata”, ku 

propozohet që të shtohen 2 pikë, pra ky indikator nga 3 bëhet në 5 pikë. Jemi dakord? 

 Irena Plaku: Dakord. 
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Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord.  

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 

 Naureda Llagami: Në tërësi i gjithë vlerësimi nga 387 pikë, shkon në 392 pikë, 

me nivelin përfundimtar “Shkëlqyeshëm” (i cili mbetet po i njëjtë). Jemi dakord? 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord.  

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtares {...}, për 

periudhën 2017- 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional – “Shkëlqyeshëm”.  

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

2. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1, i bashkëngjitet këtij vendimi dhe 

është pjesë përbërëse e tij.  



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 26.01.2022 (Pika 1) 

11 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të 

Apelit, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të 

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 

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

ndryshuar. 

 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 26.01.2022) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e 

lirë, të shpallur me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, për kandidatin z. {...}”, përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye shëndetësore, zëvendëskryetari si dhe 

njëkohësisht anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Maksim Qoku. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 187, 

datë 28.05.2020, për kandidatin z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës të rendit të ditës, që ka të bëjë 

me shqyrtimin e projektvendimit “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 187, 

datë 28.05.2020, për kandidatin z. {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës dhe do relatohet nga z. Toro. 

 

Alban Toro: Më herët me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, nga ana e Këshillit 

të Lartë Gjyqësor është proceduar me hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të 

gjyqtarit pranë Gjykatës Administrative të Apelit. Një nga gjyqtarët që ka kandiduar ka 

qenë edhe zoti {...}, aktualisht gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Korçë. 

 vendimin nr. 238, datë 07.07.2020 “Për fillimin e procedurave të kritereve ligjore 

të kandidimit për gjyqtarë në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe në 

gjykatën administrative të apelit, në pozicionet e lira, të shpallura me vendimet e Këshillit 

të Lartë Gjyqësor të datës 28.05.2020”, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtarë në gjykatat e apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm dhe në gjykatën administrative të apelit, në pozicionet e lira, 
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të shpallura me vendimet 173, 174, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 dhe 

nr. 188, 28.05.2020.  

Në përfundim të procedurës së verifikimit paraprak për kandidatin {...} në lidhje 

me tre kriteret formale të kandidimit të tij për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, Këshilli me vendimin nr. 575, datë 20.11.2020, ka vendosur: 

Verifikimin e plotësimit nga kandidati {...} në procedurën e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin e 

Këshilli të Lartë Gjyqësor nr.187, 28.05.2020 të kritereve “të përvojës profesionale 

minimale”, “të mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe “të mosqenies në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale”; dhe vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për 

kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 187, 

28.05.2020.  

Më tej, Këshilli, me vendimin nr. 3, datë 08.01.2021, ka vendosur: Kualifikimin e 

kandidatit z. {...} dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me Vendimin e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor nr. 187, datë 28.05.2020. 

Ndërkohë, me vendim nr. 58, datë 16.02.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

mbështetur në pikat 8 dhe 9, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në vendimin e tij nr.70, 

datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve” vendosi: 

1. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me Vendimin nr. 187, datë 

28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Kandidati z.{...}, me shkresën e datës 16.12.2021 protokolluar në Këshill me 

aktin nr. {...} prot., rikonsideroi kandidimet e tij, për të përcaktuar pozicionet për të cilat 

do të vijonte kandidimin, duke theksuar në kërkesën e parashtruar se tërhiqej nga 

kandidimi për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 187 datë 28.05.2020 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për arsye se do të kandidonte në pozicionet e tjera të shpallura 

nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Duke respektuar vullnetin e gjyqtarit si dhe duke qenë që ky është një nga rastet 

që është i parashikuar në aktin tonë rregullativ normativ të parashikuar në vendimin e 

Këshillit nr. 75, 23.05.2019, KZHK-ja pasi ka përgatitur këtë relacion, ju propozon të 
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miratoni projektvendimin bashkëlidhur këtij relacioni, në dispozitivin e të cilit ju do të 

gjeni: 

1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për 

këtë pozicion. 

2.Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

të Ligjit nr. 115/2016, i ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të 

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

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit sipas propozimit të ardhur nga 

Komisioni? 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord.  

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me Vendimin nr. 187, 

datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {...}, për shkak të 

tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. 

2.Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, si 
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dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të 

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 26.01.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për krijimin dhe vënien 

në funksion të regjistrit elektronik të organizatave jofitimprurëse”, i përgatitur nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye shëndetësore, zëvendëskryetari si dhe 

njëkohësisht anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Maksim Qoku. 



_____________________________________________________________________ 
Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 26.01.2022 (Pika 3) 

18 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1.Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Kelment Greca, Drejtor pranë Drejtorisë së Organizimit të Gjykatave dhe 

Standardeve.  

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3.Shqyrtimi i projektvendimit “Për krijimin dhe vënien në funksion të regjistrit elektronik 

të organizatave jofitimprurëse”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë tek projekt-akti tjetër, i cili ka të bëjë me 

krijimin dhe vënien në funksion të regjistrit elektronik të organizatave jofitimprurëse.  

Në qoftë se ju kujtohet, ky është një projekt-akt, të cilin ne, me vendim të 

Këshillit, e shtymë për efekt të faktit që nga ana e Këshillit nuk iu vunë në dispozicion 

fondet, projekt-akt që ne kishim marrë në shqyrtim në gusht, për shkak të detyrimit ligjor 

që parashikonte ligji i ri për regjistrin elektronik të organizatave jofitimprurëse. Në vijim 

të asaj vendimmarrjeje që mori Këshilli, ne kemi komunikuar me organet përgjegjëse për 

lëvrimin e fondeve, por kuptohet, përgjigjja ishte negative dhe nuk na u dhanë fondet, 

pavarësisht se kishim detyrim ligjor. 

Së fundi, me miratimin e buxhetit të sistemit për vitin 2022, një nga zërat që u 

miratuan është edhe krijimi dhe vënia në dispozicion të regjistrit elektronik. Për këtë 

arsye ne kemi ardhur në Këshill, për arsye se është detyrim i Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

të parashikojë datën e krijimit dhe funksionimit të këtij sistemi.  

Për më shumë detaje, do ftoja zotin Kelment Greca, lidhur me përllogaritjen e 

datave që ka pasur parasysh Komisioni. Zoti Greca do t’ju japë në mënyrë më të detajuar 

se si janë është përllogaritur data e propozuar në këtë projekt-akt.        

 

Kelment Greca: Përshëndetje, të nderuar anëtarë! 

Po e nis aty ku e la Kryetarja. 
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Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, publikuar në 

Fletoren Zyrtare nr. 197/2021 janë miratuar fondet për mbulimin e kosteve për ngritjen e 

regjistrit elektronik të organizatave jofitimprurëse, për këtë arsye paraqitet edhe një herë 

përpara Këshillit shqyrtimi i projektvendimit. 

Ligji përcakton dy momente kohore në zhvillimin e regjistrit elektronik, nga të 

cilat lindin të drejta dhe detyrime për Këshillin e Lartë Gjyqësor, Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, administratën tatimore dhe organizatat jofitimprurëse. I pari është 

krijimi i regjistrit elektronik dhe më pas data e fillimit të funksionimit të regjistrit.  

Komisioni vlerëson se hapat dhe afatet që do të ndiqen për vendosjen në funksion 

të regjistrit janë:  

Përgatitja e dokumentit të dizenjimit dhe specifikimet teknike të sistemit, me 

mbështetjen e projektit të Asistencës Teknike të BE-së “Mbështetje për zbatimin e 

Udhërrëfyesit të Politikës së Qeverisë për një Mjedis Mundësues për Shoqërinë Civile, 

2019-2023”, që koordinohet nga zyra e Kryeministrit (me një afat prej 3 muaj); 

Procedura e prokurimit publik sipas afateve të përcaktuara në legjislacionin në 

fuqi (me një afat prej 6-8 muaj); 

Afati i nevojshëm për lidhjen, zbatimin dhe përfundimin e kontratës, i cili 

përfshin dizenjimin dhe implementimin e regjistrit elektronik (1 vit); 

Krijimi i regjistrit elektronik nënkupton njëkohësisht krijimin e bazës së të 

dhënave sipas proceseve elektronike ku përfshihet krijimi i sistemit të informatizuar si 

dhe dixhitalizimi total i arkivit të regjistrit të organizatave jofitimprurëse. Dixhitalizimi i 

të dhënave dhe arkivave, duke mundësuar një sistem të përditësuar të shkëmbimit të 

informacionit në lidhje me statusin, vendndodhjen, llojin e aktiviteteve, numrin e 

personelit dhe informacione të tjera në përputhje me kuadrin ligjor, kërkon një afat kohor 

që do të varet nga metodat e përdorura dhe burimet njerëzore të disponueshme për 

procesin. 

Afatet e parashikuara në nenin 50, të Ligjit nr. 80/2021, parashikon se: 

“2.Administrata tatimore brenda 3 muajve nga krijimi i regjistrit elektronik i jep 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë të gjitha të dhënat që disponon për organizatat 

jofitimprurëse të regjistruara pranë tyre. 

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë brenda 6 muajve nga krijimi i regjistrit 

elektronik përditëson regjistrin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe njofton të gjitha 

organizatat jofitimprurëse të regjistruara në regjistër për plotësimin e dokumentacionit, 
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nëse konstatohet se dokumentacioni i administruar kërkon përditësim në përmbushje të 

detyrimeve për regjistrim sipas këtij ligji.” 

Një afat kohor 4-mujor është i nevojshëm për konsolidimin e të dhënave dhe 

dokumentacionit në regjistrin e ri elektronik të organizatave jofitimprurëse.  

Për të gjitha hapat e cituara më lart, që janë hapa të cilat ndërfuten tek njëra-tjetra, 

parashikohet një afat prej 2 vjetësh, që regjistri elektronik të jetë funksional.   

Vlen të theksohet se ndjekja e këtyre hapave, të parashikuara nga Komisioni, janë 

të vlerësuara dhe parashikuara edhe në “Udhërrëfyesin për politikën e qeverisë drejt një 

mjedisi mundësues...”, miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 539, datë 

25.07.2019. 

Struktura e projektvendimit është e organizuar në 2 pikë.  

Në pikën e parë parashikon krijimin e regjistrit elektronik pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

Në pikën dy të projektvendimit, është parashikuar data 30 dhjetor 2023 si datë e 

fillimit të funksionimit të regjistrit elektronik. 

Në fund parashikohet botimi në fletoren zyrtare. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Greca! 

Ftoj kolegët nëse kanë nevojë për t’u sqaruar apo për të diskutuar mbi propozimin 

e ardhur. 

Nëse nuk kemi, kalojmë në votimin e projekt-aktit. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ridvan Hado: Dakord.  

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, krijohet 

regjistri elektronik i organizatave jofitimprurëse. 

2. Funksionimi i regjistrit elektronik fillon në datën 30 dhjetor 2023. 

Ky vendim publikohet në fletoren zyrtare. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 26.01.2022) 

 

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

dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e 

procedimit disiplinor ndaj magjistratit, z. {...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, i përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, për arsye shëndetësore, zëvendëskryetari si dhe 

njëkohësisht anëtari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, z. Maksim Qoku. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1.Maela Alicanaj, Drejtore pranë Departamentit të shërbimeve juridike dhe 

marrëdhënieve me jashtë. 

2. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

magjistratit, z. {...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan”, i 

përgatitur nga Komisioni Disiplinor (relatore znj. Marçela Shehu). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë në projekt-aktin e radhës i cili ka të bëjë me caktimin 

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

fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit, z. {...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

 Për më shumë detaje, fjalën ia jap kryetares së Komisionit të Disiplinës që është 

zonja Marçela Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit, Kryetare! 

Pranë mbledhjes plenare është paraqitur për shqyrtim projektvendimi “Për 

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

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

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan”. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 19.01.2022, me nr. 322prot., është 

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

ndaj magjistratit z.{...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.  

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

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

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

e Shqipërisë", të ndryshuar, për shkeljet disiplinore të parashikuar nga neni 102, pika 1, 
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shkronja “dh” dhe neni 102, pika 2, shkronja “b” dhe “c” e këtij ligji. Në kërkesën për 

fillimin e procedimit disiplinor, Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka paraqitur propozimin 

për caktimin ndaj magjistratit z.{...}, të masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”, të 

parashikuar nga neni 111 të Ligjit për Statusin. 

Me vendimin nr.29, datë 20.01.2022 të Këshillit, është vendosur hedhja e shortit 

dhe jam caktuar unë si relatorë, me cilësinë e anëtares së Komisionit Disiplinor.  

Lidhur me zhvillimin e hetimit disiplinor - 

Me ankesën nr. {...} prot., datë 01.06.2020, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve i 

është drejtuar Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, duke pretenduar se nga ana e 

magjistratit z. {...} është dhënë vendimi nr. 703, datë 08.01.2020 i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, me kërkues shtetasin {...}, në kundërshtim të hapur me ligjin nr. 8328, 

datë 16.04.1998 "Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve", i ndryshuar, duke vendosur uljen e njëkohshme të dënimit në masën 

720 ditë nga pjesa e pavuajtur e dënimit, për periudhën kohore 2001-2019, përfshirë dhe 

kohën me statusin e të paraburgosurit. Gjithashtu, në ankesë pretendohet se {...} vuan 

dënimin me burgim të përjetshëm dhe tek kjo kategori të dënuarish nuk mund të llogaritet 

pjesa e pavuajtur e dënimit dhe se dhënia e uljes së dënimit nga magjistrati, është bërë me 

qëllim që të rrisë periudhën e dënimit të kryer, duke e favorizuar këtë të dënuar.  

Në mbështetje të nenit 121, pika 2, shkronja "b" dhe nenit 122 të Ligjit për 

Statusin, me vendimin nr. {...}, datë 17.06.2020, Inspektori i Lartë të Drejtësisë ka 

vendosur verifikimin e ankesës së paraqitur nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Burgjeve duke marrë të dhëna shtesë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lidhur 

me procesin gjyqësor të zhvilluar.  

Në të njëjtën kohë, Ministria e Drejtësisë me shkresën nr. {...} prot., datë 

29.06.2020, i është drejtuar Inspektorit të Lartë të Drejtësisë me kërkesë për verifikimin e 

ankesës së paraqitur nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me nr. {...} prot., 

dhe nr. {...} prot., datë 08.01.2020. Me vendimin nr. {...} prot., datë 12.07.2021 të 

Inspektorit të Lartë të  Drejtësisë është vendosur bashkimi i ankesës së paraqitur nga ana 

e Ministrisë së Drejtësisë, me vendimin e verifikimit nr. {...} prot., datë 17.06.2020.  

Nga të dhënat e përftuara gjatë procedurës së verifikimit, Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë ka arritur në përfundimin se në rastin konkret plotësohen kriteret e 

parashikuara nga neni 120 dhe 123 të Ligjit për Statusin dhe me vendimin nr. {...} prot., 

datë 28.07.2021 ka vendosur fillimin e hetimit disiplinor me nismë të ankuesit ndaj 
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magjistratit {...}, për shkeljet disiplinore të kryera gjatë ushtrimit të funksionit si gjyqtar, 

të parashikuara nga neni 101, pika 1, shkronja "b", neni 102, pika 1, shkronja "dh" dhe 

neni 102, pika 2, shkronjat "b" dhe "c", të ligjit.  

Lidhur me faktet dhe rrethanat e pretenduara objekt të procedimit disiplinor - 

Me vendimin nr. {...} akti, datë 20.05.2003 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka 

njohur vendimin penal të Gjykatës së Parë Penale të Apelit Milano-Itali, nr. 06/1 dhe nr. 

39/00 të vitit 2001, në ngarkim të shtetasit shqiptar {...} dhe e ka deklaruar atë fajtor për 

veprat penale të “Vrasjes me paramendim, për motive hakmarrje”, në bashkëpunim, në 

rrethana rënduese të shtetasit shqiptar {...} dhe “Armëmbajtje pa leje”, të parashikuara 

nga nenet 78, 25, 278/2 dhe 25 të Kodit Penal, dhe në bashkim të dënimeve, e ka dënuar 

me burgim të përjetshëm. Vendimi nr. {...}, datë 20.05.2003 i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, ka marrë formë të prerë me vendimin nr. 461, datë 10.09.2003 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. Gjithashtu, Gjykata e Lartë, me vendimin nr. {...}, datë 

30.01.2004 ka rrëzuar rekursin e paraqitur nga i dënuari {...} ndaj këtij vendimi.  

Pas marrjes formë të prerë të vendimit, në datë 12.12.2003 është nxjerrë nga 

prokurori urdhri i ekzekutimit të dënimit penal, në të cilin periudha e paraburgimit që 

fillonte nga data e arrestimit 01.05.2001, është llogaritur si kohë vuajtjeje dënimi dhe 

konkretisht urdhërohet se: "... [...]...Vuajtja e dënimit fillon në datë 01.05.2001. Vendimi 

ka marrë formë të prerë në datën 10.09.2003. Ka vuajtur paraburgim 2 vjet 5 muaj dhe 19 

ditë. Në aplikim të nenit 57 të Kodit Penal, llogariten si dënim i vuajtur 3 vjet 8 muaj dhe 

14 ditë burgim... [...]".  

Ndërkohë, me vendimin nr. {...}, datë 29.12.2003, i dënuari {...} është deklaruar 

fajtor për veprat penale “Krijim i organizatës kriminale”, parashikuar nga neni 333 të 

Kodit Penal dhe dënuar me 12 vjet burgim; “Shitje dhe trafikim i lëndëve narkotike”, 

parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal dhe dënuar me 15 vjet burgim. Në bashkim të 

dënimeve në bazë të nenit 55 të Kodit Penal, është dënuar me 19 vjet burgim. Në vijim të 

procedurës së ankimit Gjykata e Lartë me vendimin nr. {...}, datë 23.06.2006, ka 

ndryshuar vendimin nr. {...}, datë 25.06.2004 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe ka 

deklaruar fajtor {...} për veprën penale të “Prodhimit dhe shitjes së narkotikëve”, të kryer 

në bashkëpunim, bazuar në nenin 283/1 (dispozitë kjo e vitit 1995) të Kodit Penal, në 

lidhje me nenin 25 të tij, duke e dënuar me 15 vjet burgim.  

Dënimet e dhëna më sipër janë bashkuar me vendimin nr. {...} akti, datë 

31.10.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe shtetasi {...} është dënuar 
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përfundimisht me burgim të përjetshëm, i cili ka marrë formë të prerë, pa u ankimuar, në 

datë 10.11.2007.  

Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, më datë 12.06.2019, është regjistruar 

kërkesa penale e të dënuarit {...} me nr. {...}, me objekt "Ulje dënimi". Me shortin e datës 

12.06.2019 çështja i ka kaluar për gjykim gjyqtarit z.{...}.  

Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të kësaj çështjeje, me vendimin nr. 703, datë 

08.01.2020, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka vendosur:  

“Pranimin pjesërisht të kërkesës. 

Uljen e dënimit për kërkuesin {...}, në masën 720 (shtatëqind e njëzet ditë) nga 

pjesa e pavuajtur e dënimit. Urdhërohet sekretaria e gjykatës t'i dërgojë një kopje të këtij 

vendimi IEVP Peqin.  

Shpenzimet gjyqësore ankuesit.  

Kundër vendimit lejohet ankim brenda afateve ligjore në Gjykatën e Apelit 

Durrës.” 

Vendimi nr. {...} akti, datë 08.01.2020, ka marrë formë të prerë, pa u ankimuar, 

në datën 23.01.2020.  

Në marrjen e vendimit nr. {...} akti, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, magjistrati arsyeton se: 

“Referuar neneve 470 të Kodit të Procedurës Penale dhe nenet 71 dhe 63, të ligjit 

nr. {...}, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve", i dënuari mund të përfitojë një ose disa ulje dënimi për çdo vit vuajtjeje 

dënimi, me kusht që në tërësi ulja e masës së dënimit të jetë deri në 90 ditë, për të 

dënuarit që vuajnë dënimin në burgun e sigurisë së zakonshme dhe 45 ditë, për të 

dënuarit që vuajnë dënimin në burg të sigurisë së lartë.” 

Pavarësisht se kërkuesi rezulton të jetë i dënuar me "Burgim të përjetshëm" ligji 

nr. 8328/1998, ku kërkuesi bazon kërkesën nuk parashikon në vetvete kriter ndalues për 

përfitimin e uljes së dënimit për këtë kategori të dënuarish. Në kushtet e mospasjes së 

asnjë pengesë ligjore, moszbatimi për të dënuarin {...} i kritereve të ligjit nr. 8328/1998, 

neni 63 i tij, passjell kufizime të të drejtave të tij kushtetuese, duke e vënë në pozitë të 

pabarabartë përpara ligjit me të dënuarit e tjerë, dhe në njëfarë mënyrë të diskriminuar, 

duke shkelur nenet 16, 17.1 dhe 18/1 të Kushtetutës.  

Referuar akteve të dosjes personale të të dënuarit si dhe informacionit të paraqitur 

nga IEVP Peqin, me shkresën nr. {...} prot., datë 21.11.2019, rezulton se nga data 
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01.05.2001 që i dënuari vuan dënimin ai ka përfituar ulje dënimi vetëm për periudhat 

2016-2017 në masën 45 ditë me vendimin nr. {...}, datë 22.12.2017 dhe për periudhën 

2017-2018 në masën 45 ditë, me vendimin nr. {...}, datë 18.12.2018. Për periudhën tjetër 

të vuajtjes së dënimit 01.05.2001 deri në 22.12.2016 si dhe për vitin e fundit të vuajtjes së 

dënimit 18.12.2018-18.12.2019 i dënuari nuk ka përfituar ulje dënimi, pasi nuk ka 

paraqitur kërkesë.  

Në pikën A), gjyqtari arsyeton se referuar akteve të dosjes, dinamikës së vuajtjes 

së dënimit datë 18.02.2019 dhe shkresës nr. {...} datë 21.11.2019 të IEVP Peqin, ndaj të 

dënuarit janë caktuar 2 masa disiplinore me datë 03.03.2003 dhe më datë 15.07.2014, çka 

do të thotë se për këto periudha një vjeçare të vuajtjes së dënimit, kërkesa e paraqitur nga 

i dënuari për të përfituar ulje dënimi nuk përmbush kriteret ligjore ndaj nuk duhet 

pranuar.  

Në pikën B) të vendimit gjyqtari arsyeton se për periudhën tjetër të vuajtjes së 

dënimit për vitet 2001-2002, 03.03.2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-

2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 15.07.2014-2015, 

2015-2016 dhe 18.12.2018-08.01.2020 rezulton se i dënuari nuk ka përfituar ulje dënimi. 

Në lidhje me periudhën e vuajtjes së dënimit të përmendur më sipër, ku i dënuari nuk ka 

përfituar ulje dënimi, sipas akteve të dosjes personale, vlerësimeve të sjelljes dhe 

informacionit të paraqitur nga IEVP Peqin, rezulton se i dënuari {...} ka mbajtur një 

sjellje tepër korrekte, marrëdhënie të rregullta me personelin e shërbimit dhe 

bashkëvuajtësit, duke zbatuar drejt rregulloren e brendshme të institucionit të vuajtjes së 

dënimit, si dhe ka marrë pjesë në veprimtaritë trajnuese të institucionit, konfirmuar në 

seancë gjyqësore dhe nga përfaqësuesi i IEVP Peqin.  

Në paragrafin e parë të faqes 5 të vendimit gjyqtari arsyeton se, bazuar në 

analizën e mësipërme, i dënuari {...} duhet të përfitojë ulje dënimi në masën 90 ditë për 

periudhën e vuajtjes së dënimit për vitet 2001-2002 (meqenëse nuk ka qenë vendosur në 

burg të sigurisë së lartë), si dhe në masën 45 ditë, për çdo vit vuajtjeje dënimi, për 

periudhën e vuajtjes së dënimit që u sipërcituan.  

Shkeljet disiplinore të pretenduara nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë -  

Nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë pretendohet se magjistrati ka kryer 

veprime dhe sjellje që kanë sjellë përfitim të padrejtë për palët në një proces gjyqësor në 

kundërshtim me ligjin, konkretizuar me dhënien e vendimit nr. {...} akti, datë 08.01.2020 
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të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. Këto veprime janë parashikuar si shkelje 

disiplinore nga neni 102, pika 1, shkronja "dh" e Ligjit për Statusin.  

Konkretisht, në dhënien e vendimit nr. {...} akti, datë 08.01.2020 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Elbasan, pretendohet se gjyqtari ka vendosur uljen e njëkohshme të 

dënimit të të dënuarit {...}, për një periudhë totale 2001-2019, në kundërshtim të hapur 

me kërkesat e nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve 

me burgim dhe të paraburgosurve”, i ndryshuar, i cili ka parashikuar të drejtën e të 

dënuarit për të kërkuar ulje dënimi vetëm për periudhën 12-mujore, dhe nuk mund të 

kërkohet ulje dënimi për vitet që ai ka vuajtur dënimin dhe që nuk ka kërkuar në mënyrë 

periodike uljen e tij.  

Vendimi nr. {...}, datë 08.01.2020 i dhënë nga magjistrati {...}, pretendohet se ka 

sjellë përfitim të padrejtë për të dënuarin {...} në uljen e dënimit me 720 ditë në total, 

përfshirë dhe në kohën me status i paraburgosur (2001-2002). 

Gjithashtu, nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë pretendohet se magjistrati 

ka kryer shkeljen disiplinore nga neni 102, pika 2, shkronja "b" e Ligjit për Statusin, pasi 

në dhënien e vendimit nr. {...} akti, datë 08.01.2020, nuk i është referuar fakteve në 

dosje, por ka parashtruar në mënyrë të dukshme fakte dhe rrethana të shtrembëruara. 

Arsyetimi i bërë nga ana e magjistratit nuk është bërë në përputhje me provat e 

administruara në gjykim dhe në përputhje me faktet dhe rrethanat që janë provuar gjatë 

procesit gjyqësor. Faktet dhe rrethanat janë parashtruar dukshëm në mënyrë të 

shtrembëruar dhe vetëm për t'ju përshtatur plotësimit të kërkesave formale (me natyrë 

objektive), si dhe atyre me natyrë subjektive të nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998, i 

ndryshuar. Faktet e dokumentuara në dosje nuk identifikojnë qëndrimin dhe sjelljen e të 

dënuarit për gjithë periudhën e përfituar të uljes së dënimit me anë të këtij vendimi, pasi 

një pjesë e vlerësimeve vjetore nga IEVP-të respektive për të dënuarin {...} mungojnë 

(01.05.2001-11.12.2003), ndërsa një pjesë e tyre nuk është e plotë. Ndryshe nga sa 

shprehet në dispozitiv se ulja kryhet për pjesën e pavuajtur të dënimit, gjyqtari në fakt 

disponon dhe për kohën kur kërkuesi, i dënuari {...} ka pasur statusin e të paraburgosurit 

(2001-2002) ndonëse në pjesën arsyetuese shprehet se vendimi kishte marrë formë të 

prerë në datën 10.09.2003, fakt që sqaron statusin e kërkuesit {...} si i paraburgosur para 

këtij momenti.  

Pretendohet se magjistrati ka nxjerrë vendim gjyqësor të paarsyetuar, kur ligji 

kërkon nxjerrjen e aktit në formë të arsyetuar, e konstatuar kjo në dhënien e vendimit nr. 
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703 akti, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. Ky veprim 

parashikohet si shkelje disiplinore nga neni 102, pika 2, shkronjat “c” e Ligjit për 

Statusin. Faktet në vendim pretendohet se paraqiten në mënyrë të përgjithshme, ndërsa 

mungon çdo lloj analize për secilën periudhë totale të pretenduar nga kërkuesi për uljen e 

dënimit. Mungon citimi i provave përkatëse për sjelljen dhe qëndrimin e të dënuarit për 

çdo vit, sikurse është disponuar në pjesën urdhëruese të vendimit. Gjithashtu, pretendohet 

se mungon koherenca dhe çdo lloj analize në drejtim të kritereve ligjore që duhet të 

plotësohen dhe provat mbi të cilat këto kritere janë plotësuar. 

Lidhur me procedurën e verifikimit paraprak të kërkesës për fillimin e procedimit 

disiplinor -  

Bazuar në nenin 31 të Rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor”, në cilësinë e relatores së çështjes, u kryen verifikime mbi ekzistencën e 

rasteve të parashikuara nga neni 139 i Ligjit për Statusin, të cilat çojnë Këshillin drejt 

vendimmarrjes për mbylljen e procedimit disiplinor, pa zhvilluar seancë dëgjimore. Këto 

raste janë të parashikuara në mënyrë shteruese në ligj, si vijon:  

1.Nëse shkelja disiplinore është parashkruar në kohën kur ka filluar hetimi, sipas 

parashikimeve të nenit 117 të Ligjit për Statusin - Sipas kësaj dispozite përcaktohet se 

shkeljet disiplinore parashkruhen brenda pesë vjetëve. Në çdo rast afati i parashkrimit 

fillon nga momenti kur shkelja e pretenduar është kryer. Sipas të dhënave në dosjen 

hetimore dhe në raportin e hetimit, rezulton se: (i) Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka 

vendosur fillimin e hetimit disiplinor me nismë të ankuesit ndaj magjistratit, z. {...} me 

vendimin e tij nr. {...}, në datë 28.07.2021 dhe (ii) shkeljet disiplinore të pretenduara 

kanë ndodhur në kohën e dhënies së vendimit nr. {...}, datë 08.01.2020 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Elbasan. Duke pasur në konsideratë datën e fillimit të hetimit disiplinor 

dhe afatin e parashkrimit për shkeljen disiplinore të pretenduar, hetimi disiplinor rezulton 

se është filluar brenda afatit të parashkrimit. 

2.Nëse çështja ka qenë objekt i një procedimi disiplinor që është zgjidhur me 

vendim të formës së prerë - Nga verifikimet e kryera dhe të dhënat e dosjes hetimore, nuk 

rezulton se shkeljet e pretenduara, të ketë qenë objekt i ndonjë procedimi disiplinor, të 

zgjidhur me vendim të formës së prerë. 

3. Nëse ka arsye të tjera për të mbyllur procedimin, në përputhje me parashikimet 

e nenit 134, pika 1, shkronja “ç” dhe “d” të Ligjit për Statusin - Sipas këtij neni 

parashikohet se Inspektori i Lartë i Drejtësisë mbyll hetimin disiplinor, nëse provohet se 
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rezultatet e hetimit të çojnë drejt përfundimit se: (i) magjistratit i mbaron statusi, bazuar 

në kriteret e parashikuara, në shkronjat “b” deri në “ç”, të pikës 1, të nenit 64, të Ligjit 

për Statusin ose (ii) nuk ushtron funksionin e tij në mënyrë të përhershme, sipas 

parashikimeve të nenit 67 të Ligjit për Statusin ose (iii) magjistrati ka vdekur. Sa referuar, 

konstatohet se nga verifikimet e kryera dhe nga të dhënat e dosjes hetimore, nuk rezultoi 

e provuar ekzistenca e një prej këtyre shkaqeve ligjore.  

4. Nëse raporti i hetimit është depozituar pa u arsyetuar - Në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor është depozituar raporti i hetimit i përgatitur nga Inspektorët përgjegjës, dhe 

miratuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, sipas parashikimeve të nenit 133, pika 3 e 

Ligjit për Statusin. Referuar këtij parashikimi ligjor, arrihet në përfundimin se raporti i 

hetimit është depozituar i arsyetuar në të gjithë elementët formalë të kërkuar nga kjo 

dispozitë ligjore. 

Sa u parashtrua më lart, në kushtet kur nuk ndodhemi në asnjë nga rastet e 

parashikuara në ligj për mbylljen e procedimit disiplinor, me cilësinë e relatores kam 

propozuar para Komisionit Disiplinor, kalimin e çështjes për shqyrtim të mëtejshëm në 

seancë dëgjimore dhe caktimin e datës së seancës së parë dëgjimore, e cila duhet të 

zhvillohet brenda 1 muaji nga dita e marrjes së dosjes nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, 

pra nga data 19.01.2022. Në caktimin e datës së seancës dëgjimore Këshilli duhet të 

mbajë në konsideratë afatin 15-ditor të njoftimit të palëve, sipas parashikimeve të nenit 

138 të Ligjit për Statusin.  

Ky propozim është shqyrtuar nga Komisioni i Disiplinës dhe ky Komision, në 

mbledhjen e datës 24.01.2022, pasi ka dëgjuar relatimin e bërë nga unë me cilësinë e 

relatores, pasi është njohur me relacionin dhe projektvendimin e hartuar dhe aktet e 

ndodhura në dosjen hetimore, ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në Mbledhjen 

Plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur ky i fundit për 

kalimin e çështjes në seancë dëgjimore dhe caktimin e datës dhe orës për shqyrtimin e 

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

magjistratit z.{...}, në eventualitetin që Këshilli nuk do të vendosë ndryshe pra për 

mbylljen e procedimit disiplinor pa caktuar seancë dëgjimore. 

Bashkëlidhur është edhe projektvendimi që propozohet nga unë në cilësinë e 

relatores, ku në pikën e parë të këtij projektvendimi propozohet caktimi i datës. Duke 

marrë në konsideratë faktin që kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor është paraqitur 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor në datën 19.01.2022, si dhe duke respektuar parashikimet 
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ligjore, ku seanca e parë dëgjimore duhet të zhvillohet brenda 1 muaji, unë do të 

propozoja që data 17 shkurt të ishte edhe data në të cilën të zhvillohej seanca dëgjimore, 

në orën 11:00. Gjithsesi, kjo mbetet edhe në vlerësimin e Këshillit.  

Ky është propozimi Kryetare, që i paraqitet sot për miratim Mbledhjes Plenare.   

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

Nëse ka ndonjë propozim tjetër nga kolegët për datën apo do pranojmë 

propozimin e ardhur nga Komisioni? 

Atëherë, kalojmë propozimin e Komisionit më datë 17 shkurt, ora 11:00? 

 

Klodian Kurushi: Mundet të them diçka? 

Naureda Llagami: Po! 

Klodian Kurushi: Më datë 16 dhe 17 shkurt, po kontrolloj kalendarin, jam në një 

trajnim në Shkollën e Magjistraturës. Tema është “Për mjetet e posaçme të hetimit”.  

 

Marçela Shehu: Atëherë, mund ta lëmë në datën 16. 

Klodian Kurushi: Jam me datë 6 dhe 17. 

Si ta çmoni juve të nevojshme. 

Në të kundërt pastaj, të marrë pasa të mos shkojë në Shkollë për atë ditë, për datën 

17. Pra jam dy ditë në trajnim, datë 16 dhe 17. 

 

Naureda Llagami: Data 15, si e keni? 

 

Marçela Shehu: Ideja ishte që, nëse Këshilli do të miratojë vendimin për 

caktimin e seancës dëgjimore, do të duheshe që magjistratit t’i liheshe edhe një kohë për 

paraqitjen e parashtrimeve, dhe Komisioni në fakt kishte menduar që kjo kohë që do i 

lihej magjistratit, të ishte deri më datë 14.  

Mbase është shumë shpejt data 15 sepse me parashtrimet do të njihen edhe 

anëtarët. Gjithsesi, mund të realizohet. Nuk është e parealizueshme. 

 

Naureda Llagami: Nëse nuk kemi ndonjë shkelje (se ju e dini, Komisioni), po me 

21, që është e hënë? 

Marçela Shehu: Kalon data. 
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Naureda Llagami: Kalon afati. 

Marçela Shehu: Po! 

 

Naureda Llagami: Pra afati ekstrem është data 17? 

Marçela Shehu: 18-ta, e premte. 

Naureda Llagami: Me 18 kemi angazhim me hartën gjyqësore. 

Marçela Shehu: 18-ta është angazhimi me hartën. 

Naureda Llagami: ...dhe nuk mund të lihet ditën e premte kjo. 

Atëherë, ngelet vetëm data 15. Nuk kemi mundësi tjetër. 

Ta lëmë më datë 15, ora 11:00? Është okej për të gjithë? 

Ndryshe pastaj, duhet që më datë 16 ose 17 të lëmë një orë të vonë. 

Unë mendoj që data 15 është më... 

Marçela Shehu: Okej, atëherë më datë 15.   

 

 Naureda Llagami: Jemi dakord të gjithë? 

Irena Plaku: Dakord. 

Klodian Kurushi: Edhe unë jam dakord dhe ju falënderoj për mirëkuptimin. 

(Ripërsëritet vota nga zonja Plaku.) 

Irena Plaku: Dakord. 

Ridvan Hado: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro. 

 Alban Toro: Dakord.  

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro.  

Marçela Shehu: Dakord. 

Klodian Kurushi: Edhe një herë, Klodiani dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: Caktimin e datës 15 shkurt, ora 11:00, si datë e 

zhvillimit të seancës dëgjimore, për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të 

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

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 
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 Një kopje e vendimit i njoftohet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe zotit {...}, 

sipas kërkesave të nenit 98, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, i ndryshuar, brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. 

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

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

 

 Atëherë, me kaq mbarojnë çështjet për të cilat ne mund të jemi “online”. 

 Vijojmë çështjen tjetër në sallë. 

 Faleminderit!  

Shihemi poshtë.   

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 

 


