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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 07.07.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e 

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

magjistratit z. {...}, me funksion gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...} (shtyrë nga 

mbledhja e datës 16.06.2022). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:29 dhe mbaroi në orën 14:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

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. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, në trajtimin e katër çështjeve të para, Kryetarja 

e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. {...}, Inspektor magjistrat i komanduar pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë (në sallë). 

5. Mimoza Koçiu, ILD. 

6. {...}, magjistrat (në sallë). 

7. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet.  

8. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

9. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

10. Valbona Bala, USAID. 

11. Staf administrativ i KLGJ-së. 

12. Të tjerë. 

 

 

RENDI I DITËS: 

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

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

gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...} (shtyrë nga mbledhja e datës 16.06.2022). 

 

Ilir Rusi: Mbledhjen e sotshme po e drejtoj unë dhe në vijueshmëri të mbledhjes 

po shikojmë momentet e mëtejshme sipas rastit. 

Rendi i ditës ju është bërë me dije. Në fillim propozoj që të shqyrtojmë pikën 1, 4, 

5 dhe 6, të cilat janë çështje që mund të shqyrtohen në mënyrë publike. 

Jeni dakord me këtë propozim.  

(Anëtarët e Këshillit janë dakord.) 
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Ju faleminderit! 

Atëherë, po vazhdojmë me pikën 1, e cila është zhvillimi i 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 

{...}, shtyrë nga seanca e datës 15.02.2022, 09.03.2022, 29.03.2022, 20.04.2022, 

17.05.2022, 16.06.2022, seanca e radhës më datë 07.07.2022, ora 11:00. Pra sot. 

Në referim të seancave të mëparshme, seanca e mëparshme është shtyrë për 

shkaqe objektive, për shkak të paraqitjes së raportit mjekësor nga magjistrati z. {...}. 

Ndërsa në referim të mbledhjes së mëparshme të datës 17.05.2022 është vendosur: 

“Këshilli vendosi për të caktuar datën 16 qershor, ora 10:00, - seancë e cila është shtyrë 

për shkak të mungesës së magjistratit z. {...}, -për diskutime përfundimtare për të dy 

palët.” 

Në vijim të procesit, bëjmë prezencën e palëve.  

Janë paraqitur palët? 

Ftoji të vijnë në mbledhje. Faleminderit!  

 

(Hyjnë në sallën e mbledhjes z. {...} dhe përfaqësuesja e ILD-së.) 

 

Ilir Rusi: Përshëndetje! 

Bëhet prezenca e palëve. 

Përfaqësuesja e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, znj. {...}, prezent. 

{...}: Prezent 

 

Ilir Rusi: Magjistrati, z. {...}. 

{...}: Prezent. 

 

Ilir Rusi: Ju faleminderit! 

Në referim të mbledhjes së mëparshme, e cila u shty për shkaqe objektive, se 

magjistrati zoti {...} kishte arsyet e veta, të cilat ishin të justifikuara dhe ka paraqitur 

aktin përkatës për shtyrjen e kësaj seance. Ndërsa duke iu referuar mbledhjes së fundit e 

cila është zhvilluar me prezencën tuaj të datës 17.05.2022, është shtyrë për më tej me 
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vendim të Këshillit, i cili vendosi që seanca të zhvilloheshe në datën përkatëse për 

diskutime përfundimtare për të dyja palët. 

Nisur nga ky aspekt procedural, ftoj përfaqësuesen e Inspektoratit të Lartë të 

Drejtësisë, znj. {...} për të paraqitur konkluzionet e veta përfundimtare. 

 

{...}: Faleminderit!  

Unë i kam përgatitur me shkrim. Janë në 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë formati. Do 

mundohem t’i paraqesë në formë të përmbledhur për shkak të kohës, ose nëse dëshironi, 

edhe të plota. Gjithsesi po filloj. 

 

Ilir Rusi: Meqenëse i keni përgatitur me shkrim, mund t’i përmblidhni. 

Njëkohësisht mund t’ia vini në dispozicion edhe magjistratit {...} ato, nëse i keni 

në dy kopje. 

 

{...}: Faleminderit!  

Me vendimin nr. {...} prot, datë 28.07.2021, të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 

është vendosur: Fillimi i hetimit disiplinor me nismë të ankuesit, ndaj magjistratit {...}, 

me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, për shkelje disiplinore të 

parashikuara nga neni 102, pika 1, shkronja “dh”, dhe neni 102 pika 2 shkronjat “b” dhe 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë në zbatim të parimit të ligjshmërisë si organ 

kompetent që ka detyrimin të hetojë nëse ka shkaqe të mjaftueshme për të besuar se ka 

ndodhur një shkelje disiplinore, si dhe përcaktimin e gjendjes së fakteve që kanë lidhje 

me hetimin disiplinor, ka hetuar të gjitha faktet, të cilat në bazë të një dyshimi të 

arsyeshëm, justifikonin fillimin e procedimit disiplinor. Njëherazi, ILD ka administruar 

në cilësinë e provës një sërë dokumentesh nga ana e institucioneve si: Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor {...}, Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë {...} dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

 

Në zbatim të parashikimeve ligjore nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 

gjatë procesit hetimor, janë analizuar një sërë çështjesh të cilët kanë të bëjnë me: (i) 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 07.07.2022 (Pika 1) 
 

5 

identifikimin e elementeve faktikë dhe juridikë të cilat provojnë ekzistencën e shkeljes 

disiplinore si dhe nuk diktojnë mbylljen e hetimit disiplinor; (ii) identifikimin e 

elementeve faktikë dhe juridikë mbi përgjegjësinë disiplinore të magjistratit subjekt 

hetimi disiplinor; (iii) si dhe identifikimin e elementeve faktikë dhe juridikë që 

justifikojnë fillimin e procedimit disiplinor. 

Në analizë të provave të administruara në kuadër të këtij procedimi disiplinor, me 

qëllim identifikimin e elementeve faktikë dhe juridikë të cilat provojnë ekzistencën e 

shkeljes disiplinore, rezulton se në rastin konkret nuk ekziston asnjë rrethanë faktike apo 

element juridik, që të diktojë mbylljen e këtij procedimi disiplinor nga ana e Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë në mbështetje të parashikimeve të nenit 117 (që lidhet me 

parashkrimin e ndjekjes), nenit 120 (kriteret e shkeljes disiplinore), pika 1, shkronja “b”, 

“ç”, “d” “dh”, nenit 134, pika 1, shkronja “a”, “b”, “c”, “d”, të ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Në mbështetje të parashikimeve të nenit 101, 102, pika 1, shkronja “dh”, nenit 

102 pika 2 shkronjat “b” dhe “c”, nenit 105 dhe 115, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me qëllim 

identifikimin e elementeve juridikë dhe faktikë mbi përgjegjësinë disiplinore të 

magjistratit subjekt procedimi disiplinor, gjatë procesit hetimor janë analizuar çështjet: (i) 

nëse veprimi apo mosveprimi i magjistratit përbën shkelje disiplinore; (ii) kriteret për 

caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore; (iii) llojin e masës së disiplinore. 

Në analizë të çështjes se nga ana e magjistratit, subjekt procedimi disiplinor janë 

ndërmarrë veprime/mosveprime të cilat përbëjnë shkelje disiplinore, rezultojnë të 

provuara faktet si më poshtë: 

Me vendimin nr. {...}, datë 08.01.2020, nga ana e  magjistratit {...}, është 

vendosur: Ulja e dënimit për kërkuesin {...}në masën 720 (shtatëqind e njëzet ditë) nga 

pjesa e pavuajtur e dënimit. 

Rezulton se më 12.06.2019, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, është 

regjistruar kërkesa penale e të dënuarit {...}me nr. {...} e në vijim, me objekt “Ulje 

dënimi”. Me shortin e datës 12.06.2019 çështja i ka kaluar për gjykim gjyqtarit të kësaj 

gjykate {...}.  

Me vendimin datë 14.06.2019, gjyqtari ka vendosur kalimin e çështjes për gjykim 

në seancë gjyqësore më datë 08.07.2019, ora 10:00, ndërkohë që ka vendosur bashkimin 
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në një çështjeje të vetme, të çështjeve administrative penale nr. {...} akti, datë 12.06.2019 

regj., dhe nr. {...} akti, datë 14.06.2019, që i përkasin të njëjtit kërkues {...} dhe që janë 

me të njëjtin objekt kërkese “Ulje dënimi”. 

Nga dokumentacioni në dosjen gjyqësore rezulton se për dhënien e vendimit nr. 

{...}, datë 08.01.2020 janë administruar: (i) dosja e të dënuarit {...} ku pasqyrohet 

dinamika e vuajtjes së dënimit deri më datë 08.07.2019; (ii) Shkresë/informacion dhe 

vendimi gjyqësor i gjykatës për uljen e dënimit të kërkuar për periudhën 2013-2017; (iii) 

vlerësimi i sjelljes për periudhën e mëparshme (18 fletë në total); (iv) një vlerësim sjellje 

përmbledhëse datë 15.07.2019 dhe shkresa nr. {...} prot., datë 21.11.2019 e IEVP {...} 

me dinamikën e vuajtjes së dënimit ku pasqyrohet edhe fakti i përfitimit të uljes së 

dënimit me 45 (dyzet e pesë) ditë në vit me vendimin nr. {...}, datë 22.12.2017 dhe me 

vendimin nr. 1{...} datë 18.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, si dhe dy masat 

disiplinore të dhëna për të dënuarin {...} në datën 03.03.2003 (në kohën e paraburgimit) 

dhe me nr. {...}, datë 15.07.2014 (gjatë vuajtjes së dënimit). 

Sipas procesverbalit të seancave gjyqësore, rezulton  se për gjykimin e çështjes 

janë planifikuar nga gjyqtari 11 seanca, nga të cilat janë zhvilluar 10. Aktet e paraqitura 

nga përfaqësuesi i IEVP {...}, rezultojnë të jenë administruar në seancën e fundit, të 

zhvilluar në datë 08.01.2020, që është edhe data e vendimmarrjes nga ana e magjistratit.  

Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes, me vendimin nr. {...} akti, datë 

08.01.2020 është aplikuar nga gjyqtari ulja e dënimit parashikuar nga neni 63 i ligjit nr. 

{...}, datë 16.4.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të 

paraburgosurve”, duke u vendosur: “Pranimi pjesërisht i kërkesës; Ulja e dënimit për 

kërkuesin në masën 720 (shtatëqind e njëzet) ditë nga pjesa e pavuajtur e dënimit...[...]” 

Vendimi nr. {...} akti, datë 08.01.2020 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, ka 

marrë formë të prerë në datën 23.01.2021, pa u ankimuar. 

Në dhënien e vendimit nr. {...} akti, datë 08.01.2020 është vendosur ulja e 

njëkohshme e dënimit për shtetasin {...} për periudhën kohore nga viti 2001 deri në vitin 

2019, duke u përjashtuar ulja e dënimit në masën 45 ditë të dhënë me vendimin nr. {...} 

(me gjyqtare {...}) dhe ulja e dënimit në masën 45 (dyzet e pesë) ditë të dhënë  me 

vendimin nr. 1316/2018 (me gjyqtar {...}), si dhe përjashtuar vitet 2003 dhe 2014 që i 

janë dhënë masa disiplinore {...}-së. 
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Gjyqtari ka disponuar për uljen në total prej 720 (shtatëqind e njëzet) ditë nga 

pjesa e pavuajtur, duke arsyetuar uljen me 90 (nëntëdhjetë) ditë për vitet 2001-2002, pra, 

180 (njëqind e tetëdhjetë) ditë, si dhe në masën 45 (dyzet e pesë) ditë, për çdo vit të 

vuajtjes së dënimit për periudhat: 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 18.12.2018-18.12.2019, pra 11 vite të plota me 45 (dyzet e pesë) 

ditë secili, dhe për dy periudha të pjesshme 03.03.2003-2004 (9 muaj) dhe 15.07.2014-

2015 (5 muaj). 

Nga dinamika e vuajtjes së dënimit në dosjen e IEVP {...} rezulton se i dënuari 

{...}, është arrestuar në datën 01.05.2001, fakt që pasqyrohet në shkurtimin e vendimit të 

kësaj date të caktimit të masës sigurimit nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}. 

Me vendimin penal nr. {...}, datë 20.05.2003 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, 

rezulton se për të dënuarin {...}, është njohur dënimi penal “burgim i përjetshëm” i dhënë 

ndaj tij nga autoritetet gjyqësore italiane (vendimi nr. {...} e nr. {...} datë 02.02.2001 i 

Gjykatës së Parë Penale të Apelit të {...}), i cili ka marrë formë të prerë me vendimin nr. 

{...}, datë 10.09.2003 të Gjykatës së Apelit {...}, në lidhje me të cilin është nxjerrë nga 

prokurori urdhri i ekzekutimit me datë 12.12.2003.  

Për sa i përket procesit tjetër gjyqësor që i dënuari {...} ka pasur ndërkohë pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për nevoja të të cilit është caktuar në datë 

01.05.2001 masa e sigurimit personal “arrest në burg”, rezulton se me vendimin nr. {...}, 

datë 29.12.2003 është deklaruar fajtor për disa vepra penale dhe në bashkim të dënimeve 

është dënuar përfundimisht me 19 vjet burgim. Mbi ankimin e ushtruar ndaj këtij 

vendimi, Gjykata e Apelit Tiranë ka disponuar me vendimin nr. {...}, që është rekursuar 

në Gjykatën e Lartë. Gjykata e Lartë me vendimin nr. {...}, datë 23.06.2006, ka deklaruar 

fajtor {...} për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, të kryer në 

bashkëpunim bazuar në nenin 283/1 (të vitit 1995) të K.Penal, në lidhje me nenin 25 të 

tij, duke e dënuar me 15 (pesëmbëdhjetë) vjet burgim. 

Dy dënimet e mësipërme janë bashkuar me vendimin nr. {...} akti, datë 

31.10.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe shtetasi {...}, është dënuar 

përfundimisht me burgim të përjetshëm. 

Pra, i dënuari {...} ka qenë i paraburgosur nga data 01.05.2001-10.09.2003 dhe 

nga kjo datë e në vazhdim ka pasur cilësinë e të dënuarit.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 07.07.2022 (Pika 1) 
 

8 

I dënuari {...} ka hyrë në IEVP “{...}” Tiranë në 11.12.2003 dhe ka qëndruar deri 

në datën 26.02.2005 kur është pranuar në IEVP {...}. Nga kjo datë e në vijim, deri në 

dhënien e vendimit nr. {...}, datë 08.01.2020 ai ka qëndruar në IEVP {...}, seksioni i 

sigurisë së lartë, duke pasur një periudhë vuajtjeje dënimi. 

Me anë të vendimit gjyqësor nr. {...}, akti datë 08.01.2020 magjistrati i ka njohur 

kërkuesit {...} për vitet 2001- 2002 dy cilësi dhe si i paraburgosur dhe si i dënuar. 

Në dhënien e vendimit nr. {...} akti, datë 08.01.2020 magjistrati ka vendosur uljen 

e dënimit për periudhën kohore 2001-2002, në kohën që kërkuesi {...} ka pasur statusin e 

të paraburgosurit, në kundërshtim me nenin 63 të ligjit nr. 8328/1998 “Për të drejtat dhe 

trajtimin e të dënuarve me burgim”, i ndryshuar, duke i ulur dënimin me 90 ditë për 

secilin vit (2001, 2002, në total 180), kur sipas këtij ligji uljet e dënimit aplikohen vetëm 

ndaj shtetasve me statusin i dënuar dhe jo i paraburgosur, për të cilët aplikohet neni 57 i 

Kodit Penal, ku një ditë paraburgim llogaritet  me një ditë e gjysmë burgim. 

Me vendimin nr. {...} akti, datë 08.01.2020 është vendosur ulja e njëkohshme të 

dënimit për periudhën 2001-2019 (në total 2 vjet) përfshirë edhe kohën e statusit i 

paraburgosur, në kundërshtim me kërkesat e nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998 “Për të drejtat 

dhe trajtimin e të dënuarve”, i cili parashikon se: “Të dënuarit që zbatojnë rregullat dhe 

kanë një pjesëmarrje shembullore në veprimtaritë trajtuese, duke dhënë prova për 

riintegrim në shoqëri, mund të përfitojnë një ose disa ulje, deri 90 ditë në çdo vit të 

vuajtjes së dënimit. Në burgjet e sigurisë së lartë ulja e dënimit bëhet deri 45 ditë në vit. 

Për dhënien e këtij shpërblimi të veçantë, vlerësohet qëndrimi i të dënuarit nga ulja e 

mëparshme ose gjatë 12 muajve të fundit.” 

Sipas përmbajtjes së kësaj dispozite, për përfitimin maksimal prej 90 ditë ulje në 

çdo vit nga ana e kërkuesit, duhet të plotësohen kushtet kumulative: (i) kërkuesi të ketë 

cilësinë e të dënuarit; (ii) të zbatojë rregullat dhe disiplinën në vendin ku vuan dënimin 

referuar rregullores së burgut përkatës; (iii) të ketë pjesëmarrje shembullore në 

veprimtaritë trajnuese; dhe (iv) afati kohor i paraqitjes së kërkesës. Sipas përcaktimit të 

pikës 2, të nenit 63, të ligjit nr. 8323/1998 i ndryshuar, në dhënien e këtij shpërblimi, 

gjykata duhet të mbajë në konsideratë vlerësimin dhe qëndrimin e të dënuarit nga ulja e 

mëparshme, ose gjatë 12 muajve të fundit. Kjo kërkesë e ligjit nuk rezulton të jetë zbatuar 

nga ana e gjyqtarit. 
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Neni 63 i ligjit nr.8328/1998 ka parashikuar të drejtën e të dënuarit për të kërkuar 

ulje dënimi vetëm për periudhën 12-mujore, e cila shërben si periudhë vlerësimi sjellje 

dhe nuk mund të kërkojë ulje dënimi për vitet që ai ka vuajtur dënimin dhe që nuk ka 

kërkuar në mënyrë periodike uljen e dënimit. Nga ana tjetër, gjyqtari është bazuar vetëm 

në vlerësimet e sjelljes së të dënuarit {...} në burgun e {...}it ku ai ka qëndruar nga data 

26.02.2005. 

Në dhënien e vendimit magjistrati ka aplikuar uljen e njëkohshme të dënimit për 

periudhën 2001-2019 në një kohë që dispozita parashikon se kjo e drejtë, për subjektet 

përfitues, ushtrohet në çdo vit të vuajtjes së dënimit dhe jo për çdo vit të vuajtjes së 

dënimit, duke u vlerësuar qëndrimi i të dënuarit nga ulja e mëparshme ose gjatë 12 

muajve të fundit. Në vendimin e dhënë, është aplikuar ulje tërësore e dënimit, në 

kundërshtim me parashikimet ligjore, i cili (ligji) qartësisht ka parashikuar se kjo ulje 

dënimi aplikohet deri në 90 ditë në çdo vit të vuajtjes së dënimit. 

Vendimi nr.{...}, datë 08.01.2020 ka sjellë për të dënuarin {...} uljen e dënimit me 

720 ditë në total, përfshirë dhe në kohën me status i paraburgosur (vitet 2001-2002) 

përfitim që është realizuar me paraqitjen nga i dënuari të vetëm 1 kërkese me objekt ulje 

dënimi, në një kohë që referuar parashikimit të legjislacionit të brendshëm, nenit 63 të 

ligjit nr. 8328/1998, i ndryshuar, në këtë periudhë i dënuari nuk mund të përfitonte ulje 

dënimi. Me këtë vendim, gjyqtari i ka siguruar të dënuarit përfitimin e padrejtë të uljes së 

dënimit 2 vjet në total nga vuajtja e dënimit me burgim të përjetshëm. 

Për vitet 2017-2021 ku përfshihet dhe koha e dhënies së vendimit nr. {...}/2020, 

magjistrati ka dhënë në total 155 vendime gjyqësore me objekt “Ulje dënimi” sipas nenit 

63 të ligjit “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve” i 

ndryshuar, konkretisht: 26 vendime gjyqësore që i përkasin vitit 2017, 30 vendime që i 

përkasin vitit 2018, 43 vendime që i përkasin vitit 2019, 49 vendime që i përkasin vitit 

2020 dhe 7 vendime për vitin 2021.  

Nga përmbajtja e  këtyre vendimeve, rezulton se për të dënuar që vuajnë dënimin 

në IEVP të sigurisë së zakonshme, 101 janë me ulje dënimi në masën 90 ditë, 1 me ulje 

dënimi 80 ditë, 1 me ulje dënimi 30 ditë, 1 me ulje dënimi në masën 58 ditë dhe 2 me ulje 

dënimi 60 ditë, dhe për të dënuar në IEVP të sigurisë së lartë, 49 me ulje dënimi 45 ditë, 

ku 7 të dënuar me “Burgim i përjetshëm”. Në të gjitha rastet janë respektuar kriteret 

formale ligjore (statusi i kërkuesit si i dënuar; ulje dënimi në vit të vuajtjes së dënimit 
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dhe jo për periudhë; ulje dënimi në masë dhe varësi të llojit të sigurisë deri 45 ose 90 ditë 

në vit; administrim akti për vlerësim sjellje/qëndrimi për të dënuarin nga ulja e 

mëparshme ose gjatë 12 muajve të fundit).  

Për sa më sipër nga tërësia e fakteve të konstatuara gjatë hetimit disiplinor 

provohet se nga magjistrati në dhënien e vendimit nr. {...}/2020, është kryer  shkelja 

disiplinore e parashikuar nga neni 102, pika 1, shkronja “dh” e ligjit nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku 

shprehimisht thuhet se: “Shkelje disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit janë, në veçanti, 

por pa u kufizuar në to, veprimet/mosveprimet ose sjelljet e magjistratit, si më 

poshtë:....[...]...dh) veprimi/mosveprimi ose sjellja e magjistratit që sjell përfitime të 

padrejta për palët në një proces gjyqësor në kundërshtim me ligjin”. Në dhënien e 

vendimit nr. {...} akti, datë 08.01.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, është 

vendosur dukshëm në kundërshtim me parashikimet e nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998 i 

ndryshuar, duke sjellë për kërkuesin {...} një përfitim të padrejtë në uljen e dënimit 2 

vjet.  

Gjithashtu gjatë hetimit disiplinor provohet se nga ana e magjistratit janë kryer 

edhe shkeljet disiplinore të parashikuara nga Neni 102, pika 2, shkronjat “b” dhe “c” të 

ligjit nr. 96/2016, i ndryshuar, ku shprehimisht thuhet se: b) parashtrimi i shtrembëruar i 

fakteve dhe rrethanave në mënyrë të dukshme në aktet e nxjerra; c) nxjerrja e akteve të 

paarsyetuara ose që përmbajnë, në pjesën arsyetuese, vetëm përfundime mbi ligjin e 

zbatueshëm pa parashtruar rrethanat e faktit, në të gjitha ato raste kur ligji kërkon 

nxjerrjen e aktit në formën e arsyetuar. 

Nga analiza ligjore e fakteve të pranuara, provohet se magjistrati, në dhënien e 

vendimit nr.{...}/2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, nuk i është referuar fakteve 

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

Arsyetimi 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 vetëm për t’iu përshtatur plotësimit të kërkesave formale (me 

natyrë objektive), si dhe atyre me natyrë subjektive të nenit 63 të ligjit. Këto fakte lidhur 

me qëndrimin dhe sjelljen e të dënuarit për gjithë periudhën e përfituar të uljes së 

dënimit, si dhe lidhur me cilësinë e kërkuesit dhe si i dënuar dhe si i paraburgosur. Faktet 

e dokumentuara në dosje nuk identifikojnë qëndrimin dhe sjelljen e të dënuarit për 
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gjithë periudhën që ai ka përfituar ulje dënimi, pasi një pjesë e vlerësimeve vjetore nga 

IEVP-të respektive mungojnë dhe një pjesë e tyre nuk është e plotë. Kështu, mungojnë 

akt vlerësim sjellje për periudhën nga data 1.5.2001-11.12.2003, për vitin 2015, 2016 dhe 

nuk janë të plota akt vlerësim sjellje për vitet 2004, 2005, 2007, 2010 dhe 2013. Gjyqtari 

ka aplikuar uljen e dënimit për të gjithë periudhat e përfitimit të përcaktuara në fund të 

pjesës përshkuese arsyetuese të vendimit gjyqësor. Gjithashtu ndryshe nga sa shprehet në 

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

për kohën kur kërkuesi {...} kishte statusin e të paraburgosurit (2001-2002), ndonëse në 

pjesën arsyetuese shprehet se vendimi kishte marrë formë të prerë në datën 10.09.2003, 

pra kishte dijeni për një fakt të tillë. 

Sjellja dhe qëndrimi i të dënuarit nuk rezulton të jetë verifikuar nga magjistrati me 

anë të akteve të marra zyrtarisht nga ana e tij gjatë gjykimit të çështjes në kundërshtim 

me parashikimet e nenit 63 të ligjit nr.8328/1998, por është mjaftuar me të dhënat e 

paraqitura nga përfaqësuesi i burgut. Raportet e vlerësimit të IEVP {...}, dokumentojnë të 

dhëna vetëm për periudha pjesore vuajtje dënimi nga i dënuari {...} Kështu, për vitin 

2007 rezulton pa vlerësim sjellje periudha vijuese nga data 25 korrik 2007; për vitin 2013 

pa vlerësim sjellje periudha para datës 25.07.2013; për vitin 2010 pa vlerësim sjellje 

periudha vijuese nga data 25.07.2010; për vitin 2005 periudha para datës 26.02.2005 dhe 

për vitin 2004 periudha vijuese nga data 30.07.2004 e qëndrimit në IEVP “{...}” Tiranë 

(Burgu 302), ndonëse për secilin vit kërkuesi ka përfituar në masën 45 ditë të përfitimit të 

një viti të plotë. Përveç kësaj magjistrati bazohet në akt vlerësim sjellje për periudha 

kohore përtej 12 muajve të fundit (2 vjet e 5 muaj), sikurse është akt vlerësim sjellje 

26.02.2005-25.07.2007 në kundërshtim me kriteret e parashikuara në nenin 63 të ligjit që 

për dhënien e shpërblimit të veçantë (ulje dënimi), kërkohet vlerësim qëndrimi i të 

dënuarit nga ulja e mëparshme ose gjatë 12 muajve të fundit. Në rastin konkret ulja e 

fundit për të dënuarin {...}, ku ai ka përfituar ulje dënimi në masën 45 ditë, rezulton me 

vendimin nr. {...}, datë 18.12.2018. Pra, nga magjistrati është bërë një konstatim formal i 

arsyeve të uljes së dënimit në masën 720 ditë për të dënuarin {...} 

Bazuar në provat e marra gjatë hetimit, rezulton 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. {...} akti, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit 
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Gjyqësor {...}, veprim përbën shkelje disiplinore të parashikuar nga neni 102, pika 2, 

shkronja “c” e ligjit për statusin.  

Nga përmbajtja e vendimit gjyqësor, rezulton se pjesa përshkuese- arsyetuese nuk 

plotëson standardin e qenies së vendimit të arsyetuar. Arsyetimi i bërë nuk është në 

përputhje me provat e administruara në gjykim dhe analizimit të tyre në mënyrë 

specifike, për të marrë vendimin përfundimtar në përputhje me parashikimet e nenit 383 

të Kodit të Procedurës Penale. Pjesa e kërkesës së të dënuarit {...} që nuk pranohet dhe që 

lidhet me masat disiplinore të dhëna për të dënuarin nuk arsyetohet e plotë. Gjyqtari në 

faqen 4, pika A, të vendimit shprehet për rastet e vendosjes të dy masave disiplinore ndaj 

të dënuarit, konkretisht në datë 03.03.2003 dhe në datën 15.07.2014 duke vijuar më tej se 

kërkesa për përfitim ulje dënimi nuk duhet pranuar, por nuk arsyeton momentin kur fillon 

të përllogaritet ulja e dënimit për secilin vit. Në pjesën arsyetuese të vendimit nr. 

{...}/2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...} mungon arsyetimi për masën e përfituar 

nga i dënuari për secilën periudhë pjesore të përfitimit të uljes së plotë. Mbetet e 

paspecifikuar data e fillimit dhe mbarimit të periudhës 12-mujore në përputhje me 

rregullat e sjelljes së mirë dhe korrekte pa pasur masë disiplinore. Arsyet kryesore 

mbështetëse të pasqyruara në vendim nga ana e magjistratit paraqesin dhe përbëjnë një 

trajtim të përgjithshëm të akteve të administruara dhe konkluzionet e arritura në funksion 

të përfitimit të padrejtë të shpërblimit të veçantë nga kërkuesi {...} në masën totale 720 

ditë ulje të njëkohshme të dënimit, duke i sjellë përfitim të padrejtë.  

Arsyetimi i vendimit gjyqësor është detyrim kushtetues që përcaktohet qartë në 

nenin 142, pika 1, të Kushtetutës, ku shprehimisht thuhet: “Vendimet gjyqësore duhet të 

jenë të arsyetuara”. Ky detyrim kushtetues përbën një garanci për zhvillimin e një procesi 

të rregullt ligjor nga ana e gjykatave. 

Faktet të cilat duhet të pasqyrohen, që gjykatës i kanë rezultuar gjatë hetimit 

gjyqësor dhe që i shërbejnë për zgjidhjen e çështjes, konstatohet se paraqiten të 

përgjithshme si vendimi i njohjes, periudha e mbetur pa vuajtur, përfitimi i dy uljeve të 

dënimit (në vitet 2013 dhe 2014), respektimi i rregullores dhe dhënia e dy masave 

disiplinore. 

Provat e marra gjatë gjykimit fuqia provuese e tyre, në vendimin nr.{...}, datë 

08.01.2020, magjistrati ka cituar si akte të dosjes personale të të dënuarit, vlerësime të 

sjelljes të tij  dhe informacionit të paraqitur nga IEVP {...}, ndërsa mungon çdo lloj 
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analize për secilën periudhë që referojnë këto vlerësime dhe sa ndikojnë ato në periudhën 

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 ka disponuar më pas gjykata 

në pjesën urdhëruese të vendimit. 

Arsyetimi ligjor: Në vendim citohet përmbajtja e nenit 63 të ligjit nr. 8328/1998, i 

ndryshuar, ndërsa mungon çdo lloj analize fakti dhe ligji në drejtim të kritereve ligjore që 

duhet të plotësohen dhe provat mbi bazën e të cilave këto kritere ligji janë plotësuar. 

Vendimit i mungon koherenca dhe çdo lloj analize, për përllogaritjen e uljes së dënimit 

që magjistrati subjekt hetimi disiplinor ka kryer në favor të të dënuarit. Gjyqtari referon 

akte të dosjes së burgut {...}, me të dhëna të paplota për sjelljen e të dënuarit gjatë kohës 

së qëndrimit në këtë institucion nga data 26.02.2005 (kur është pranuar) e vijim. Gjyqtari 

arsyeton se sjellja e tij ({...}) është “tepër korrekte”, ndërsa nuk citon shtrirjen e 

periudhës së cilës i përket ky vlerësim në një kohë që gjyqtari ka vendosur t`i ulë dënimin 

që në vitin 2001, kur {...} kishte status të paraburgosuri, pra për një periudhë 19 vjet më 

parë. Madje në vendim nuk citohet ekzistenca e ndonjë prove rreth sjelljes dhe qëndrimit 

që i dënuari ka pasur në vitin 2001, pavarësisht mungesës së logjikes juridike në 

vendimmarrje. 

Në pjesën përshkruese të vendimit, mungon arsyetimi për plotësimin e kushteve 

dhe kritereve për secilin periudhë vlerësimi, kohën kur fillon dhe mbaron secila periudhë 

dhe masa e uljes së dënimit për secilën periudhë. Mungon çdo lloj arsyetimi ligjor rreth 

pretendimit për përfitim të njëkohshëm të uljes së dënimit për një periudhë 2001-2019, si 

dhe çdo lloj arsyetimi nëse e drejta që nuk është ushtruar ndër vite është shuar apo jo. 

Mungon përllogaritja e bërë nga gjyqtari për secilën periudhë dhe masën përkatëse që e 

ka çuar gjykatën në konkluzionin se totali i uljes së dënimit është 720 ditë. Në vendim ka 

të dhëna të trajtuara në mënyrë të përgjithshme për sa i përket përfitimit nga kërkuesi i 

uljeve të mëparshme të dënimit. Gjyqtari i referohet vendimit nr. {...} akti, datë 

20.05.2003 që ka bërë njohjen e vendimit penal të gjykatës së huaj, Gjykatës së Parë 

Penale të Apelit {...}, nr. {...} dhe nr. {...}, datë 02.02.2001, si dhe kohën kur ky vendim 

ka marrë formë të prerë, me vendimin nr. 461, datë 10.09.2003 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. Me anë të këtij vendimi rezulton se kërkuesit {...} i është njohur si kohë 

paraburgimi nga data e arrestimit të tij (1.5.2001) deri në datën që vendimi ka marrë 

formë të prerë. Pavarësisht këtij fakti, pra pasjes së cilësisë së paraburgosurit deri në 
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datën 10.09.2003, magjistrati i njeh de facto, {...} cilësinë e të dënuarit për vitin 2001, 

2002 dhe aplikon ulje dënimi në masën 90 ditë (180 ditë në total) duke referuar zbatimin 

e nenit 63 të ligjit “Për trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, i 

ndryshuar.  

Pjesa urdhëruese e vendimit, duhet të jetë e qartë dhe e saktë si pjesë e cila vihet 

në ekzekutim nga ana e prokurorit apo IEVP, në rastin konkret nga ana e IEVP {...}. Ajo 

duhet të jetë sintezë e asaj çfarë ka rezultuar nga pjesa përshkuese - arsyetuese e vendimit 

gjyqësor. Formalisht kjo pjesë e vendimit paraqitet në koherencë me pjesën arsyetuese - 

përshkuese, ndërkohë që rezulton se gjyqtari ka disponuar me periudhë përllogaritjeje 

duke dalë përtej përcaktimeve ligjore që parashikon neni 63 i ligjit, ku për të dënuarit e 

llojit siguri e lartë, mund të bëhet ulje dënimi deri në 45 ditë dhe jo më tepër.  

Për sa më sipër, nga hetimi disiplinor rezulton se sjellja e magjistrit në dhënien e 

vendimit nr. {...}, 08.01.2020, vlerësohet se përbëjnë shkelje disiplinore duke marrë në 

konsideratë përcaktimet në nenin 101, pika 2 e ligjit për statusin, i ndryshuar.  

Nga tërësia e fakteve të konstatuara gjatë hetimit disiplinor provohet se nga 

magjistrati janë kryer shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 102, pika 1, shkronja 

“dh” dhe neni 102, pika 2, shkronjat “b”, “c” të ligjit “Për statusin...” (citohet germa 

“dh”): “Veprimi/mosveprimi ose sjellja e magjistratit që sjell përfitime të padrejta për 

palët në një proces gjyqësor në kundërshtim me ligjin; ç) mospërmbushja e pajustifikuar 

ose e përsëritur e funksioneve gjatë gjykimit ose hetimit; d) vonesa të përsëritura ose që 

sjellin pasoja të rënda apo zvarritje të pajustifikuara të veprimeve dhe/ose akteve 

procedurale; 

Lidhur me kriteret për caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore, referuar 

parashikimeve të nenit 115, pika 1, e ligjit për statusin, konstatohet se:  

Në analizë të kriterit “mbi llojin dhe rrethanat e çështjes” në raport me faktet e 

provuara në këtë proces hetimi disiplinor rezulton se pas një vlerësimi të hollësishëm të 

çdo prove veçmas dhe të gjitha provave së bashku, në rastin konkret, nga ana e 

magjistratit janë ndërmarrë veprime dhe mosveprime, të cilat kanë sjellë përfitim të 

padrejtë për palët në një proces gjyqësor në kundërshtim me ligjin; parashtrim i 

shtrembëruar i fakteve dhe rrethanave në mënyrë të dukshme në aktet e nxjerra, si dhe 

nxjerrja e akteve të paarsyetuara ose që përmbajnë në pjesën arsyetuese vetëm 

përfundime mbi ligjin e zbatueshëm pa parashtruar rrethanat e faktit, në të gjitha ato 
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raste kur ligji kërkon nxjerrjen e aktit në formën e arsyetuar, të konkretizuara këto gjatë 

dhënies së vendimit nr. {...} akti, datë 08.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}. 

Rezulton se nga ana e magjistratit nuk janë mbajtur në konsideratë parashikimet e nenit 

63 të  ligjit lidhur me kriteret e uljes së dënimit, si dhe kërkesat e nenit 283 të K.Pr.Penale 

lidhur me paraqitjen e drejtë të fakteve dhe rrethanave në aktin e nxjerrë, si dhe 

arsyetimin e vendimit gjyqësor. Ndërkohë këto veprime/mosveprime parashikohen si 

shkelje disiplinore nga neni 102, pika 1, shkronja “dh” dhe neni 102, pika 2 shkronjat “b” 

dhe “c“ të ligjit për statusin. 

Veprimet e magjistratit kanë cenuar drejtpërdrejt qëllimin e institutit të uljes së 

dënimit, të aplikuar në rastin konkret në kundërshtim të hapur me kriteret e përcaktuara 

në nenin 63 të ligjit nr. 8328/1998 të cilat janë të detyrueshme për zbatim. 

Në analizë të kriterit “shkalla e fajësisë dhe motivi”, parë në raport me faktet e 

provuara në këtë proces hetimi disiplinor, paraprakisht vlerësohet se, faji si një element i 

përgjegjësisë disiplinore, duke qenë se ka të bëjë me qëndrimin subjektiv të magjistratit 

ndaj kryerjes së shkeljes si dhe pasojave të ardhura në lidhje me shkeljet disiplinore, nuk 

mund të provohet në mënyrë të drejtpërdrejtë me prova dokumentare. Për të përcaktuar 

praninë (ekzistencën) dhe formën (shkallën) e fajit duhet të analizohen rast pas rasti 

rrethanat të cilat kanë të bëjnë me kryerjen e shkeljes disiplinore. Për këtë arsye për të 

përcaktuar anën subjektive të kryerjes së shkeljes disiplinore nga magjistrati, janë 

analizuar rrethanat e kryerjes së shkeljes. 

Nisur nga të dhënat e mësipërme, lidhur me aspektin profesional të gjyqtarit dhe 

ato të trajtuara lidhur me sjelljen e tij gjatë veprimtarisë gjyqësore, vlerësohet se në tërësi 

të sjelljes së tij janë kryer me dashje direkte, dhe se nuk janë kryer në kuadër të paaftësisë 

profesionale, por si rezultat i veprimeve të drejtpërdrejta dhe të vullnetshme. Kjo sjellje 

gjen pasqyrim në veprimet e tij të kryera në shkelje të kërkesave të nenit 63 të ligjit 

8323/1998, i ndryshuar, nenit 383 të K.Pr.Penale, si dhe lidhur me administrimin e  

dokumentacionit gjatë gjykimit, paraqitjen e shtrembëruar të rrethanave dhe fakteve, dhe 

mungesën e arsyetimit të vendimit gjyqësor nr.{...}, datë 20.01.2020, duke sjellë për 

pasojë përfitimin e padrejtë të uljes së dënimit prej 720 ditë nga pjesa e pavuajtur e 

dënimit dhe për rrjedhojë rritjen fiktive të masës së dënimit të vuajtur nga i dënuari {...} 

Kjo sjellje e gjyqtarit në kundërshtim me ligjin, kur ai duhet ta kryejë detyrën në 

përputhje me ligjin dhe Kushtetutën, ka cenuar besimin ndaj tij. 
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Për këtë qëllim, në kuadër të kësaj procedure hetimore, krahas provave të cilat 

pasqyrojnë fakte apo rrethana mbi kryerjen e shkeljeve disiplinore të analizuara më lart, 

janë administruar edhe prova të cilat pasqyrojnë fakte apo rrethana mbi të dhënat 

profesionale, të çështjeve disiplinore apo kriminale të magjistratit, si dhe praktikën e 

ndjekur nga ana e tij duke administruar të gjitha vendimet e dhëna nga magjistrati, me 

objekt “Ulje dënimi” për periudhën kohore 2017-2021. 

Në analizë të përmbajtjes së 155 vendimeve gjyqësore të dhëna nga magjistrati, 

me objekt “Ulje dënimi” sipas nenit 63 të ligjit, nga të cilat për të dënuar që vuajnë 

dënimin në IEVP të sigurisë së zakonshme, 101 me ulje dënimi në masën 90 ditë, 1 me 

ulje dënimi 80 ditë, 1 me ulje dënimi 30 ditë, 1 me ulje dënimi 58 ditë dhe 2 me ulje 

dënimit 60 ditë, dhe për të dënuar në burg të sigurisë së lartë, 49 me ulje dënimi 45 ditë, 

ku 7 me “Burgim të përjetshëm”, rezulton se nga ana e magjistratit janë respektuar 

kriteret formale ligjore (pranim kërkese për ulje dënimi në vit të vuajtjes së dënimit (jo 

periudhë); dhënie ulje dënimi në masë dhe varësi të llojit të sigurisë deri 45 ose 90 ditë në 

vit; administrim akti për vlerësim sjellje/qëndrimi për të dënuarin nga ulja e mëparshme 

ose gjatë 12 muajve të fundit; statusi i kërkuesit ku në të gjitha rastet rezultojnë të 

dënuar). Momenti volitiv i magjistratit shprehet në faktin se për shkak të formimit dhe 

eksperiencës së tij të gjatë si gjyqtar, ka pasur mundësinë të parashikonte pasojat e 

dëmshme nga veprimet/mosveprimet e tij.  

Në analizë të kriterit “pasojë e shkeljes”, e veprimeve, mosveprimeve dhe sjelljes 

të magjistratit, rezulton se këto sjellje kanë sjellë për pasojë shkelje të rënda profesionale 

dhe diskreditim të pozitës dhe figurës së magjistratit. Kryerja e veprimeve/mosveprimeve 

nga ana e magjistratit, të para si një sjellje në tërësi, ka cenuar drejtpërdrejt qëllimin e 

institutit të uljes së dënimit të parashikuar nga norma juridike. Në rastin e shqyrtimit të 

kërkesës së të dënuarit {...}, ka ardhur si pasojë ulja e njëkohëshme e dënimit në favor të 

të dënuarit për periudhën kohore 2001-2019, duke përjashtuar këtu dy uljet me vendim 

gjykate të vitit 2017 dhe 2018 dhe dy rastet e masave disiplinore (në vitet 2003 dhe 

2014), në kundërshtim me ligjin, në masën 720 (shtatëqind e njëzet) ditë, pra dy vjet, 

duke sjellë përfitim të padrejtë. 

 

 Parashikimi i kërkesave apo kushteve ligjore për uljen e dënimit dhe zbatimi i 

tyre, është një garanci për përfitimin e këtij shpërblimi të veçantë vetëm për të dënuarit 
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me burgim që zbatojnë rregullat dhe disiplinën sipas rregullores në vendin ku vuan 

dënimin dhe që kanë pjesëmarrje shembullore në veprimtarinë trajnuese në afatin kohor, 

sidomos ky përfitim për të dënuarit me kohëzgjatje të dënimit me burgim për tërë jetën. 

Në rastin konkret nëpërmjet veprimeve veprimeve/mosveprimeve të kryera nga 

magjistrati është sjellë një përfitim i padrejtë për të dënuarin në kundërshtim me ligjin, e 

kjo është pasoja e drejtpërdrejtë e shkeljes disiplinore. 

Në të njëjtën kohë, veprimet/mosveprimet nga ana e magjistratit, kanë sjellë 

pasoja për dhënien e drejtësisë, cenimin e prestigjit të gjyqtarit dhe humbjen e besimit 

ndaj tij, si dhe cenim të imazhit të drejtësisë duke ulur besimin e publikut te drejtësia. 

Besimi i publikut nuk është një nocion i papërkufizuar, gjen mbështetje te vlerat 

themelore dhe standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes, sipas përcaktimeve që bëhen në 

ligjin për statusin, dhe kam këtu parasysh nenet 3 dhe 4. Në nenin 3, pika 5, parashikohet 

se sjellja e magjistratit është e lidhur me garantimin dhe ruajtjen e forcimit të besimit të 

publikut tek sistemi i drejtësisë. Nëse magjistratët nuk e përmbushin plotësisht rolin e 

tyre për dhënien e sigurimin e drejtësisë në shoqëri, ekziston rreziku i humbjes së besimit 

të publikut në sistemin e drejtësisë. Besimi i publikut dhe respekti për gjyqësorin janë 

garanci të demokracisë dhe stabilitetit në një shoqëri demokratike. 

Sjellja e magjistratit në kontekstin profesional gjithashtu është shumë e 

rëndësishme sepse vlerësojmë se ka rëndësi se çfarë veprimesh ka bërë një gjyqtar në 

përmbushje të detyrës, duke filluar pikësëpari nga respektimi dhe zbatimi rigorozisht i 

ligjit, i rregullave procedurale të cilat janë të qarta mbi lëndën që rregullon ligji. Zbatimi i 

tyre nuk është një akt i vullnetshëm dhe i pavarur i magjistratit, i cili zgjedh t`i respektojë 

apo jo ato, por është detyrim. 

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

kriminale të magjistratit”, rezulton se ky magjistrat ka një karrierë si gjyqtar nga viti ’95 

deri në vitin 2005. Ka një ndërprerje këtu. Dhe nga viti 2007 e në vazhdim. Pra rreth 28 

vite në sistem, tregues ky i njohurive shumë të mira të tij mbi legjislacionin, si dhe mbi 

rolin e ushtrimit të detyrës së magjistratit gjatë hetimit në funksion të perceptimit të 

publikut për paanshmëri të magjistratit në ushtrimin e funksionit.  

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 magjistratit subjekt hetimi disiplinor nuk është shtrirë vetëm tek 
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magjistrati subjekt i hetimit por ka krijuar terren për sjellje të papërshtatshme edhe në 

rastet të tjera të ngjashme. Standardet e gabuara të vendimeve gjyqësore të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor {...} mund të aplikohen edhe nga magjistratë të tjerë, si dhe njëkohësisht 

mund të shërbejë si praktikë edhe për shumë të dënuar të tjerë me rrezikshmëri shumë të 

lartë shoqërore të pretendojnë në kundërshtim me parashikimet e ligjore në fuqi për uljen 

e njëkohshme dënimi, pa marrë provat thelbësore në proces.   

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 ka qenë bashkëpunues me Inspektorin e Lartë të 

Drejtësisë në drejtim të respektimit të afateve nëpërmjet komunikimit shkresor, duke 

përcjellë qëndrimin e tij ndaj shkeljeve të kryera nëpërmjet parashtrimeve të dërguara të 

cilat kanë ndihmuar në hetimin disiplinor të kryer ndaj tij. 

Në parashtrimet e paraqitura, magjistrati nuk e ka pranuar shkeljen gjatë hetimit 

disiplinor, ndërsa këtu gjatë procedimit disiplinor vura re që pjesërisht pranon momente 

të shkeljes (kam parasysh periudhën e dhënies së uljes së dënimit në kohën kur ishte me 

status “i paraburgosur”), duke paraqitur kontestimet e tij në parashtrimet e përcjella nga 

KLGJ-ja, të cilat mbeten në nivel justifikues. 

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

vlerësohet se ligji për statusin, i ndryshuar, i referohet sanksionit disiplinor me termin 

“masë disiplinore”. Sipas parashikimeve të nenit 105 të ligjit për statusin, konstatohet se 

kjo dispozitë në përputhje me parimin e ligjshmërisë, i cili kërkon që masa disiplinore të 

përcaktohet nga ligji, parashikon detyrimin për përzgjedhjen e masave disiplinore të 

parashikuara nga kjo dispozitë. Në të njëjtën kohë, për të mundësuar zbatimin e parimit të 

drejtësisë, objektivitetit, individualizmit dhe proporcionalitetit, parashikon një listë prej 6 

masash disiplinore (duke filluar nga më e lehta tek më e rënda), me qëllim që magjistratit 

t’i jepet ajo masë që është e domosdoshme dhe e dobishme për arritjen e qëllimit të 

procedimit disiplinor ndaj tij dhe në përputhje me shkeljen disiplinore të kryer.  

Qëllimi thelbësor i masës disiplinore është mbrojtja e interesit publik nëpërmjet 

deklarimit të përgjegjësisë disiplinore të magjistratit për shkak të shkeljes disiplinore që 

ai ka kryer dhe marrja e masave aktive për edukimin e magjistratit, nëse një gjë e tillë 

është e mundur. Në të njëjtën kohë masa disiplinore që caktohet ndaj magjistratit 

përmbush edhe dy qëllime parandaluese: (i) parandalimin e posaçëm, në kuptimin që 
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magjistrati në të ardhmen të mos kryejë më shkelje disiplinore; dhe (ii) parandalimin e 

përgjithshëm, në kuptimin që magjistratët e tjerë kuptojnë që një sjellje e papërshtatshme 

nuk duhet kryer, pasi është e ndëshkueshme me masë disiplinore.  

Ligji “Për statusin...” i referohet sanksionit disiplinor me termin “masë 

disiplinore”, nga e cila kuptohet se qëllimi thelbësor i masës është mbrojtja e interesit 

publik nëpërmjet deklarimit të përgjegjësisë (sikurse e citova edhe më sipër) për shkak të 

shkeljes disiplinore që magjistrati ka kryer dhe marrja e masave aktive për 

përmirësimin/edukimin, nëse një gjë e tillë është e mundur. 

Ndërkohë, në rastin kur shkelja disiplinore e kryer është aq e rëndë sa e bën 

magjistratin të papërshtatshëm apo të padenjë për të vazhduar funksionin e tij, atëherë 

masa disiplinore nuk mund të luajë më rol edukues. Në këtë rast, masa disiplinore merr 

përsipër të mbrojë interesin publik, duke larguar nga detyra magjistratin dhe duke u 

kthyer kështu në masë me natyrë të pastër ndëshkuese ndaj tij. Kjo masë disiplinore 

përcaktohet në nenin 140, pika 2, e Kushtetutës, sipas të cilit gjyqtari shkarkohet nga 

detyra kur: a) kryen shkelje të rënda profesionale ose etike që diskreditojnë pozitën dhe 

figurën e tij gjatë ushtrimit të detyrës; b) është dënuar me vendim të formës së prerë për 

kryerjen e një krimi. Në të njëjtën kohë kjo masë parashikohet edhe në nenin 111 të Ligjit 

për statusin, ku parashikohet përgjegjësia disiplinore e magjistratit për një shkelje shumë 

të rëndë, që e bën atë të papërshtatshëm ose të padenjë për të vazhduar ushtrimin e 

funksionit. Papërshtatshmëria ose padenjësia e magjistratit për të vazhduar funksionin 

mund të ketë si shkak: (i) dënimin e magjistratit për kryerjen e një krimi; (ii) paaftësinë e 

rëndë dhe të dukshme të magjistratit; ose (iii) sjellje të kryer me pakujdesi të rëndë, që 

shkel haptazi vlerat themelore të sistemit gjyqësor. 

Ligji “Për statusin...” i cili ka dalë në bazë dhe në zbatim të nenit 140 të 

Kushtetutës, ka përcaktuar se cilat veprimet/mosveprime të magjistratëve përbëjnë 

shkelje disiplinore, të cilat përbëjnë dhe shkak për marrjen e masës disiplinore ndaj 

gjyqtarit. Njëherazi, në ligj nuk parashikohen në mënyrë të drejtpërdrejtë se cilat shkelje 

disiplinore janë të lehta, të rënda apo shumë të rënda, por për të arritur në këtë konkluzion 

në lidhje me rëndësinë e shkeljes disiplinore duhet të bëhet rast pas rasti një analizë 

juridike dhe faktike e kritereve për caktimin e rëndësisë së shkeljes të parashikuara nga 

neni 115 i Ligjit për Statusin, në raport me faktet e provuara. 
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Në rastin konkret, është arritur në konkluzionin se veprimet/mosveprimet e 

ndërmarra nga magjistrati, që përbëjnë shkelje shumë të rënda profesionale që 

diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës, të parashikuara 

nga neni 101, neni 102 pika 1, shkronja “dh” dhe neni 102, pika 2, shkronjat “b” dhe “c”, 

të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, përbëjnë 

“Shkelje shumë e rëndë disiplinore”.  

 Ligji për Statusin, i ndryshuar, parashikon se për shkelje shumë të rënda 

disiplinore mund të jepet masa disiplinore “Pezullimi si masë disiplinore” ose 

“Shkarkimi”. Të dyja këto masa mund të jepen për shkelje shumë të rënda, por vetëm me 

dallimin lidhur me papërshtatshmërinë apo padenjësinë e magjistratit për të vazhduar 

funksionin e tij, si pasojë e kryerjes së një shkeljeje disiplinore për shkak të paaftësisë së 

rëndë dhe të dukshme dhe që shkel haptazi vlerat themelore të sistemit gjyqësor dhe të 

prokurorisë. 

Në këto kushte, në rastin konkret duhet të analizohet fakti nëse veprimet/ 

mosveprimet e ndërmarra nga magjistrati, që përbëjnë “Shkelje shumë e rëndë 

disiplinore”, përbëjnë akte që diskreditojnë pozitën dhe figurën gjatë ushtrimit të detyrës 

dhe për rrjedhojë e bëjnë atë të papërshtatshëm apo të padenjë për të vazhduar funksionin 

si magjistrat. Veprimet apo mosveprimet e gjyqtarit që analizohen në bazë të rrethanave 

të kryerjes së tyre, momenti subjektiv si dhe dëmet që i sjellin shoqërisë dhe shtetit duhet 

të jenë të asaj natyre që e bëjnë të pamundur kryerjen e mëtejshme të funksioneve nga 

ana e magjistratit. 

Në funksion të forcimit të besimit publik, paragrafi 5 i nenit 3, të Ligjit për 

Statusin, vendos disa linja orientuese për sjelljen e magjistratit në ushtrimin e funksionit. 

Funksioni duhet ushtruar me drejtësi, në mënyrë korrekte, në kohë të arsyeshme, të 

kujdesshme, me objektivitet, i vetëpërmbajtur dhe me maturi. Funksioni gjithashtu duhet 

të ushtrohet në mënyrë të ndërgjegjshme, që nënkupton vetëdijen e tij për rëndësinë e të 

gjitha detyrave dhe përgjegjësive që i janë ngarkuar me ligj, si dhe për pasojat që çdo 

sjellje e tij ka tek sistemi gjyqësor, por edhe tek zhvillimi i shoqërisë në tërësi. Një 

kërkesë tjetër e parashikuar në këtë dispozitë është përmbushja e funksionit me 

vetëpërmbajtje dhe maturi. Magjistrati duhet të shmangë çdo sjellje të papërshtatshme që 

bie në kundërshtim me ligjin apo me vetë etikën dhe duhet të marrë të gjitha masat për të 
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mbrojtur dhe forcuar reputacionin e organeve të drejtësisë dhe besimin e publikut në 

sistemin e drejtësisë, ku përfshihet edhe gjykata.  

Mbajtur në konsideratë faktin se masa disiplinore është e varur nga ekzistenca e 

përgjegjësisë disiplinore, në përputhje me parimin e drejtësisë, objektivitetit, 

individualizimit të masës disiplinore si dhe proporcionalitetit, në vlerësim të: (i) të gjitha 

fakteve të konstatuara dhe analizës ligjore; (ii) natyrën e shkeljes disiplinore të 

parashikuar nga neni  101, pika 1, shkronja “b”, neni 102, pika 1 shkronja “ dh ” dhe neni 

102, pika 2, shkronjat “b” dhe “c”, të ligjit “Për statusin...”; (iii) rrethanat e shkeljes 

disiplinore të kryer të cilat kanë të bëjnë me: “dhënien e një vendimi gjyqësor që ka sjellë 

përfitime të padrejta në kundërshtim me ligjin; parashtrim i shtrembëruar i rrethanave dhe 

fakteve në mënyrë të dukshme; nxjerrja e vendimit gjyqësor të paarsyetuar “gjatë 

ushtrimit të detyrës”;  (iv) formën dhe shkallën e fajësisë nëpërmjet kryerjes së shkeljeve 

disiplinore me dashje direkte; (v) përvojën e gjatë të magjistratit në sistemin gjyqësor; 

(vi) pasojat e shkeljes disiplinore lidhur me përfitimin e padrejtë në uljen e dënimit një të 

dënuari të rrezikshëm i cili përbën rrezik për komunitetin; (vii) cenimin e imazhit të 

sistemit gjyqësor dhe besimit të publikut në sistemin e drejtësisë; (viii) ekzistencën e 

rrezikut të shkaktuar nga shkelja disiplinore pasi sjellja e papërshtatshme rrezikon të 

ndiqet nga magjistratët e tjerë si dhe krijon terren për sjellje të papërshtatshme dhe në 

raste të tjera të ngjashme; (ix) mungesën e ndonjë arsye specifike që është jashtë 

kontrollit të magjistratit dhe që mund të lidhet me mosfunksionimin e sistemit gjyqësor; 

(x) qëndrimin mohues të magjistratit subjekt hetimi disiplinor ndaj shkeljes disiplinore; 

(xi) faktin që shkelja disiplinore në rastin konkret përbën “Shkelje shumë e rëndë 

disiplinore” që diskrediton rëndë figurën dhe pozitën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës, 

vlerësohet se ndaj magjistratit, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {...}, duhet të jepet 

masa disiplinore “Shkarkim nga detyra”, parashikuar nga neni 105, pika 1, shkronja “dh”, 

dhe neni 111 i ligjit “Për statusin...”. 

Për sa më sipër, i kërkojmë Këshillit të 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 “dh”; nenit 111, pika 1; dhe nenit 146, pika 2, 

shkronja “b”, e ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të vendosë: 
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Pranimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit 

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

shkeljet disiplinore të parashikuara nga neni 102, pika 1, shkronja “dh” dhe neni 102, 

pika 2, germat “b” dhe “c”, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin...”, i ndryshuar; 

Caktimin e masës disiplinore “Shkarkim nga detyra”, parashikuar nga neni 105, 

pika 1, shkronja “dh” dhe neni 111, pika 2 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin...”, i 

ndryshuar. 

Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja {...}! 

Në vijim të procesit, ftoj magjistratin për konkluzionet apo për argumentet e tij në 

lidhje me paraqitjen e tyre sot apo në një moment të dytë. 

 

{...}: Atëherë, në parashtrimet përfundimtare, unë i qëndroj tërësisht atyre që kam 

parashtruar edhe në seancat dëgjimore të mëparshme. Nuk kam asgjë për të shtuar lidhur 

me sa kam parashtruar aty.  

Përfundimisht, duke pasur parasysh edhe parimin e proporcionalitetit, i kërkoj 

Këshillit të rrëzohet kërkesa e paraqitur nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, të caktohet 

nga ana e Këshillit një masë disiplinore më e lehtë, në çmim të Këshillit, duke pasur 

parasysh edhe natyrën e shkeljes, për aq sa unë kam pranuar dhe në relatimin tim. 

Ju faleminderit! 

 

Ilir Rusi: Faleminderit magjistrat {...}!    

Atëherë, në vijim të procesit, do kalojmë me shpalljen e vendimit në një moment 

të dytë, dhe mendojmë që të jetë në datën 19 korrik 2022, besoj ora 11:00. 

Ju faleminderit! 

(Ripërsëritet data 19 korrik 2022, ora 11:00). 

 E deklaroj të përmbyllur shqyrtimin, përderisa kaluam në caktimin e datës për 

shpallje, do të thotë që të gjithë...   

 

(Dalin nga salla e mbledhjes palët.)  
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* * * 

(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 07.07.2022) 

 

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

dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të 

Shkollës së Magjistraturës, viti akademik 2022-2023”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj).1 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:29 dhe mbaroi në orën 14:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

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. Yllka Rupa    (anëtare) 

                                                 
1 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 4-ta sipas rendit të ditës. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, në trajtimin e katër çështjeve të para, Kryetarja e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet.  

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë 

praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës, viti 

akademik 2022-2023”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale (relatore znj. Brikena Ukperaj). 

 

Ilir Rusi: Vazhdojmë me pikën 4 të rendit të ditës, duke ia dhënë fjalën relatores 

zonjës Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

 Në vijim po relatoj relacionin e përgatitur mbi projekt-aktin e paraqitur për 

miratim në mbledhje plenare dhe që lidhet me caktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve 

udhëheqës gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së 

Magjistraturës, viti akademik 2022-2023.  
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 Në referim të nenit 33 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe ligjit “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor duhet të përcaktojë gjykatat 

e shkallës së parë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët për magjistratë, si 

dhe trupën e magjistratëve udhëheqës, të cilët do të kryejnë vlerësimin etik dhe 

profesional për secilin kandidat për magjistrat, duke u bazuar në kriteret dhe nivelet e 

vlerësimit të përcaktuar me ligj. 

Në kuadër të përditësimit të trupës së gjyqtarëve udhëheqës të miratuar me 

vendimin nr. 316, datë 22.07.2021, duke konsideruar numrin në rritje të kandidatëve për 

gjyqtarë, si dhe pamundësinë e një pjese të gjyqtarëve për të ushtruar veprimtarinë e 

mentorimit për periudhën 2022-2023, Këshilli pasi iu drejtoi një thirrje gjyqtarëve, bëri 

edhe përditësimin e listës së mentorëve (me 55 mentorë).  

Lidhur me përmbushjen e detyrimit tjetër për përcaktimin e gjykatave pranë të 

cilave do të kryhet praktika profesionale, vë në dije se Shkolla e Magjistraturës, në rrugë 

elektronike, në datën 30.06.2022 ka njoftuar Këshillin dhe ka përcjellë listën e 

kandidatëve për gjyqtarë të cilët do të kryejnë praktikën profesionale gjatë periudhës 

2022-2023 pranë gjykatave të shkallëve të para.  

Në referim të nenit 33, pika 2 të ligjit nr. 96/2016, ku parashikohet se: “Këshillat 

përcaktojnë gjykatat dhe prokuroritë e shkallës së parë, për kryerjen e praktikës 

profesionale për kandidatët për magjistratë, u morën parasysh treguesit e parashikuar në 

ligj që lidhen me:  

a) disponueshmërinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve udhëheqës;  

b) infrastrukturën e gjykatës dhe të prokurorisë;  

c) disponueshmërinë e hapësirës dhe mjediseve të punës për kandidatët 

magjistratë;  

ç) mundësinë për t’u njohur me një numër të madh ligjesh dhe shumëllojshmëri 

çështjesh gjatë praktikës profesionale”. 

 Këto kritere u patën parasysh nga ana e Komisionit në përcaktimin e gjykatave të 

shkallës së parë, në të cilat do të kryhet periudha e mentorimit. 

 Referuar pikërisht këtyre kritereve, Komisioni ka vlerësuar që të jetë Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Fier dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, si gjykatat që do të 
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shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët për magjistratë, profili 

gjyqtar, gjatë vitit akademik 2022-2023. Një përcaktim i tillë është bërë duke konsideruar 

disa rrethana dhe situata si më poshtë: 

(i) Ecurinë e praktikës profesionale të kandidatëve për gjyqtarë të zhvilluar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë në vitet 2017-2021 (pra në këto dy vite gjithmonë praktika profesionale është 

zhvilluar në këto dy gjykata sepse kemi pasur edhe një numër të konsiderueshëm 

gjyqtarësh dhe një numër për të vogël për sa i përket kandidatëve për gjyqtarë); 

(ii) Numrin në rritje kandidatëve për gjyqtarë që do të zhvillojnë praktikën 

profesionale në vitin akademik 2022-2023. Referuar kërkesës dhe praktikës së përcjellë 

nga Shkolla e Magjistraturës, rezulton se në këtë periudhë kohore do të ndjekin praktikën 

profesionale 40 (dyzet) kandidatë për gjyqtarë; 

(iii) Numrin e gjyqtarëve që kanë shprehur gatishmërinë për tu përfshirë në listën 

e magjistratëve udhëheqës për secilën nga gjykatat si më sipër; 

(iv) Përfshirjen e gjyqtarëve që kanë ndjekur programin e trajnimit pranë Shkollës 

së Magjistraturës, si dhe gjyqtarët me përvojë profesionale të gjatë; 

(v) Madhësinë dhe infrastrukturën e gjykatave respektive me qëllim krijimin e 

kushteve sa të optimale për veprimtarinë gjatë praktikës profesionale për kandidatët për 

gjyqtarë; 

(vi) Klasifikimin e gjykatave respektive si gjykata të cilat kanë në kompetencën 

lëndore dhe tokësore të tyre një gamë të gjerë mosmarrëveshjes në fushat kryesore të të 

drejtës civile, penale dhe administrative; 

(vii) Kërkesat e paraqitura nga kandidatët për gjyqtarë për të zhvilluar praktikën 

profesionale në gjykata të ndryshme nga ato të juridiksionit Tiranë, referuar rrethanave që 

ata kanë bërë prezent, vlerësuar ato në raport me mundësitë objektive për të zhvilluar 

praktikën në gjykatat respektive dhe numrin e gjyqtarëve të këtyre gjykatave, që kanë 

shprehur vullnetin për t’u bërë pjesë e trupës së gjyqtarëve udhëheqës. 

Konkretisht rezulton se pranë Këshillit, janë paraqitur nga kandidatët për gjyqtarë, 

kërkesat si më poshtë: 

Kandidati për gjyqtar {...}, ka shprehur vullnetin për të kryer praktikën 

profesionale pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, duke bashkëlidhur edhe 

dokumentacionin që lidhet me arsyet familjare dhe shëndetësore të familjarëve të tij; 
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Kandidatja për gjyqtare {...}, ka shprehur vullnetin për të kryer praktikën 

profesionale pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë, për arsye familjare; 

Kandidatja për gjyqtare {...}, ka shprehur vullnetin për të kryer praktikën 

profesionale pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, për arsye familjare; 

Kandidati për gjyqtar {...}, shprehur vullnetin për të kryer praktikën profesionale 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Gjirokastër, për arsye familjare dhe shkaqe shëndetësore të familjarëve të tij; 

Kandidati për gjyqtar {...}, ka shprehur vullnetin për të kryer praktikën 

profesionale pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Gjirokastër, për arsye familjare. 

Lidhur me këto kërkesa, Komisioni ka vlerësuar se ato mund të konsiderohen 

pjesërisht në përcaktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve udhëheqës pranë të cilëve 

kandidatët do të kryejnë praktikën profesionale duke vlerësuar: 

(i) Vullnetin e shprehur nga kandidatët për gjyqtarë; 

(ii) Numrin e gjyqtarëve të cilët janë pjesë e trupës së gjyqtarëve udhëheqës 

përditësuar me vendimin nr. 242, datë 30.06.2022 dhe gjykatat respektive në të cilat ata 

ushtrojnë funksionin; 

(iii) Madhësinë dhe infrastrukturën e gjykatave të kërkuara nga kandidatët, me 

qëllim krijimin e kushteve sa më optimale për zhvillimin e praktikës profesionale dhe 

krijimin e kushteve të barabarta për të gjithë kandidatët për të kryer praktikën 

profesionale në mënyrë sa më cilësore, në drejtim të natyrës dhe sasisë së çështjeve që 

shqyrtohen nga gjykatat përkatëse, referuar juridiksionit dhe madhësisë së tyre. 

Duke vlerësuar kushtet e mësipërme, Komisioni ka vlerësuar se kërkesat e 

kandidatëve {...} dhe {...} për të kryer praktikën profesionale pranë Gjykatave të 

Rretheve Gjyqësore Fier dhe Vlorë, duhet të merren në konsideratë nga Këshilli, pasi në 

të dy këto gjykata ekzistojnë kushtet për zhvillimin e praktikës në drejtim të 

infrastrukturës, larmisë së çështjeve, si dhe disponueshmërisë së gjyqtarëve të këtyre 

gjykatave për të qenë gjyqtarë udhëheqës, pasi rezulton se në të dy këto gjykata ka numër 

të mjaftueshëm gjyqtarësh të cilët janë pjesë e trupës së gjyqtarëve udhëheqës për 

periudhën 2021-2024. 
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Lidhur me kërkesat e kandidatëve {...}, {...} dhe {...} për të kryer praktikën 

profesionale pranë Gjykatave të Rretheve Gjyqësore Gjirokastër, Pogradec, dhe Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, si dhe kërkesës së kandidatit {...} për të 

kryer praktikën pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, Komisioni ka 

vlerësuar se këto kërkesa rezultojnë të pamundura të pranohen, për arsye objektive, pasi 

në gjykatat respektive nuk ka gjyqtarë të cilët kanë shprehur vullnetin dhe plotësojnë 

kushtet për të qenë gjyqtarë udhëheqës, sipas nenit 33 të Ligjit për Statusin. Nuk është 

vetëm çështje vullneti, por në këto gjykata ka edhe gjyqtarë që nuk plotësojnë as kushtet 

për të qenë gjyqtarë udhëheqës.  

Sa i përket caktimit të kandidatëve pranë gjyqtarëve udhëheqës për të kryer 

praktikën profesionale, rezulton se për gjyqtarët e Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, në katër raste pranë të njëjtit gjyqtar janë caktuar dy kandidatë për gjyqtarë 

(pra kemi raste kur një mentor ka dy kandidatë në periudhën e mentorimit sepse kemi 

numër të kufizuar gjyqtarësh). Në të njëjtën mënyrë në seksionin penal të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, në dy raste pranë të njëjtit gjyqtar janë caktuar dy kandidatë. 

Caktimi i më shumë se një kandidati pranë të njëjtit gjyqtar është i kushtëzuar nga 

shkaqet e mëposhtme: 

Së pari, pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në të cilën do të 

kryejnë praktikën profesionale të gjithë kandidatët për gjyqtarë, të ndarë në tre periudha 

4-mujore, ushtrojnë aktualisht detyrën 12 (dymbëdhjetë) gjyqtarë të cilët janë të përfshirë 

në trupën e gjyqtarëve udhëheqës (pra të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative tashmë 

janë të përfshirë në trupën e gjyqtarëve udhëheqës), ndërkohë që numri i kandidatëve 

është 40 (dyzet) dhe të ndarë sipas periudhave rezulton se për secilën periudhë duhet të 

atashohen pranë 12 (dymbëdhjetë) gjyqtarëve përkatësisht 13, 13 dhe 14 kandidatë; 

Në seksionin penal të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në të cilën do të 

kryejnë praktikën profesionale 38 (tridhjetë e tetë) kandidatë për gjyqtarë, të ndarë në tre 

periudha 4-mujore, ushtrojnë aktualisht detyrën 18 gjyqtarë, nga të cilët vetëm 12 

(dymbëdhjetë) janë të përfshirë në trupën e gjyqtarëve udhëheqës, ndërkohë që numri i 

kandidatëve është 38 (tridhjetë e tetë) dhe të ndarë sipas periudhave rezulton se për 

secilën periudhë duhet të atashohen pranë 12 (dymbëdhjetë) gjyqtarëve përkatësisht 13, 

13 dhe 12 kandidatë. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 07.07.2022 (Pika 2) 
 

30 

Për këto arsye, në periudha përkatëse 4-mujore, pranë katër gjyqtarëve të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dy gjyqtarëve të seksionit penal të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë do të atashohen për të kryer praktikën profesionale 

nga dy kandidatë. Përcaktimi i gjyqtarëve pranë të cilëve do të atashohen më shumë se 

një kandidat për magjistrat është bërë nga Komisioni duke konsideruar (i) përvojën e tyre 

si gjyqtarë udhëheqës, (ii) pjesëmarrjen në trajnimet e organizuara nga Shkolla e 

Magjistraturës lidhur me mentorimin dhe (iii) eksperiencën e tyre profesionale. 

Për këto arsye, në pikën 1 të projektvendimit, është parashikuar caktimi i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë,  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Fier dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë si gjykatat që do të 

shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët magjistratë, profili gjyqtar, 

gjatë vitit akademik 2022-2023. 

Në pikën 2 të projektvendimit është parashikuar caktimi i gjyqtarëve udhëheqës 

për periudhën 2022-2023, sipas listës bashkëngjitur këtij projektvendimi, duke 

konsideruar gatishmërinë e shprehur prej tyre pas thirrjes që i është drejtuar nga Këshilli,  

plotësimin e kushteve ligjore të parashikuara nga neni 33, pika 3 e ligjit “Për statusin...”, i 

ndryshuar, ndjekjen e programit trajnues, si dhe përvojën e tyre profesionale. 

Në pikën 3 të këtij projektvendimi është përcaktuar se magjistrati udhëheqës bën 

vlerësimin etik dhe profesional të secilit kandidat për gjyqtar, sipas kritereve dhe 

treguesve të përcaktuar tashmë sipas formatit standard të miratuar më parë nga Këshilli 

me vendim të tij. 

Në pikën 4 të këtij projektvendimi parashikohet se magjistrati udhëheqës 

përjashtohet nga hedhja e 10-të e shortit për ndarjen e çështjeve në gjykatën pranë të cilës 

ushtron funksionin, të organizuar gjatë periudhës që kandidatët për gjyqtarë ushtrojnë 

praktikën profesionale. 

Në pikën 5 të projektvendimit parashikohen efektet financiare dhe përfitimet për 

shkak të mentorimit. 

Në pikën 6 parashikohet e drejta e kandidatëve për magjistratë për pushime 

vjetore të paguara sipas parashikimit në kohëzgjatjen 25 ditë pune, nga të cilat 15 ditë 

merren gjatë muajit gusht, në të njëjtën kohë me magjistratin udhëheqës, sikurse 

përcaktohet në nenin 33, pika 7 të Ligjit për Statusin. 
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Në pikën 7 të projektvendimit parashikohet njoftimi i tij Shkollës së 

Magjistraturës, me qëllim përfshirjen e gjyqtarëve udhëheqës në programin e trajnimit si 

dhe njoftimi i gjyqtarëve udhëheqës dhe gjykatave në të cilat ata ushtrojnë funksionin. 

Është parashikuar edhe momenti i hyrjes së vendimit në fuqi sipas publikimit.   

Nëse e vlerësoni të nevojshme që unë ta lexoj listën. 

Me listën jeni njohur të gjithë. Është pjesë përbërëse e vendimit. 

 

Ilir Rusi: Lista është e njëjtë me atë që është bashkëngjitur materialeve. 

Për efekt kohe dhe në raport me axhendën e rendit të ditës, mendoj se ne jemi 

njohur paraprakisht. 

Faleminderit zonja Ukperaj! 

Keni ndonjë diskutim, koment, propozim? 

Kalojmë në votim atëherë, sipas akteve të paraqitura. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Vendim “Për caktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës 

profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës, viti akademik 

2022-2023”. 

 Në referencë të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

 1. Të caktojë Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier dhe Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë si gjykatat që do të shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale për 

kandidatët magjistratë, profili gjyqtar, për vitin akademik 2022-2023. 
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2. Të caktojë gjyqtarët udhëheqës, për kandidatët për magjistratë, profili gjyqtar, 

për vitin akademik 2022-2023, sipas listës bashkëngjitur. 

3. Gjyqtari udhëheqës bën vlerësimin etik dhe profesional të secilit kandidat 

magjistrat, profili gjyqtar, sipas formularëve të miratuar, duke u bazuar në kriteret dhe 

nivelet e vlerësimit, të përcaktuara në ligj.  

4. Gjyqtari udhëheqës, sipas pikës 2 të këtij vendimi, përjashtohet nga hedhja e 

10-të e shortit, për ndarjen e çështjeve në gjykatën pranë të cilës ushtron funksionin. 

5. Gjyqtari udhëheqës, përgjatë periudhës përkatëse që ushtron këtë veprimtari, 

përfiton 5 % shtesë page mbi pagën mujore bruto fillestare të tij. 

6. Gjatë praktikës profesionale, kandidati për magjistrat, profili gjyqtar, gëzon të 

drejtën e pushimeve vjetore të paguara në kohëzgjatjen 25 ditë pune, nga të cilat, 15 ditë 

pune merren gjatë muajit gusht, në të njëjtën kohë me magjistratin udhëheqës. Kryetari i 

gjykatës jep pushimet vjetore, pasi konsultohet me gjyqtarin udhëheqës të tij. 

7. Ky vendim i njoftohet Shkollës së Magjistraturës, Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe gjyqtarëve udhëheqës. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

   

* * * 

(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 07.07.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

vendimin nr. 249, datë 09.06.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi).2 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:29 dhe mbaroi në orën 14:50. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

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. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

                                                 
2 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 5-ta sipas rendit të ditës. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, në trajtimin e katër çështjeve të para, Kryetarja e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet.  

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin nr. 249, datë 09.06.2021 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator 

z. Klodian Kurushi). 

 

Ilir Rusi: Në vijim të rendit të ditës, në kapërcimin e trajtimit të pikave të 

njëpasnjëshme, po vazhdojmë me pikën 5, duke ia kaluar fjalën relatorit përkatës, z. 

Kurushi. 

 

Klodian Kurushi: Faleminderit zoti Zëvendëskryetar! 

Komisioni ka paraqitur sot një projektvendim që ka për objekt një ndryshim në 

vendimin nr. 249, datë 09.06.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pa humbur kohë po 

lexoj relacionin që i bashkëngjitet projektvendimit. 

Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me aktin nr. {...}, datë 04.07.2022 është 

administruar kërkesa e Kryetarit të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, me objekt: 
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“Komandim i 1(një) këshilltari ligjor nga radhët e magjistratëve për nevoja pune pranë 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës.” 

Në këtë kërkesë, ndër të tjera parashtrohet se: Në situatën në të cilën operon 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i cili ka një ngarkesë të lartë për shkak objektit të 

veprimtarisë së tij dhe mungesës së burimeve njerëzore që asistojnë këtë Komision në 

përmbushjen e misionit të tij sipas ligjit, do të ishte më e përshtatshme komandimi i një 

këshilltari ligjorë nga radhët e magjistratëve. Me qenë se edhe pranë 2 komisioneve të 

tjera të përhershme janë të komanduar magjistratë, me qëllim respektimin e 

proporcionalitetit të burimeve dhe shpërndarjes së tyre pranë komisioneve të përhershme 

kërkoj që edhe pranë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës të caktohet një magjistrat. Siç 

e parashtruam më sipër, ndërsa nevoja është emergjente, procedurat e komandimit të 

magjistratëve pranë Këshillit do të zgjasnin së tepërmi në kohë, dhe kjo nuk do të ishte 

efektive për të përballuar fluksin dhe për të përmbushur funksionet dhe trajtuar në kohë 

ngarkesën që mbart Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

Në këto kushte ne kemi propozuar që zonja {...}, aktualisht e komanduar si 

Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Këshill 

duke parë situatën e sipër përshkruar, është  e gatshme që për pjesën e mbetur të afatit të 

komandimit në Këshill, të ushtrojë detyrën e Këshilltares në Njësinë Mbështetëse të 

Komisioneve të Përhershme, e konkretisht pranë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës.     

Për sa më sipër, kemi kërkuar fillimin e procedurës për atashimin e këshilltares 

pranë Komisionit sa më shpejt të jetë e mundur. 

Mbi këtë kërkesë, me shkresën e protokolluar me aktin {...}, datë 04.07.2022, 

Sekretari i Përgjithshëm ka shprehur dakordësinë e tij, dhe ka urdhëruar Departamentin e 

Burimeve Njerëzore për vijimin e procedurës. 

Gjithashtu, Znj. {...}, ka shprehur dakordësinë dhe gatishmërinë e saj që të 

kontribuojë pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme, duke u shprehur 

se: “Me urdhrin e brendshëm nr. 39, datë 07.04.2022 nisur nga ngarkesa e madhe e punës 

pranë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, i cili është përgjegjës për procesin e 

plotësimit të vendeve vakante në gjykata përmes skemës së delegimit, transferimit 

përkohësisht të gjyqtarëve, ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, si dhe ka shqyrtuar kërkesat e 

paraqitura nga drejtuesit e gjykatave në lidhje me caktimin e gjyqtarëve të ndryshëm për 

shqyrtimin e çështjeve të caktuara, gjithashtu edhe i ngarkuar me procesin e verifikimit 
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dhe kualifikimit të magjistratëve të cilët diplomohen, për shkak të mungesës së burimeve 

njerëzore kam dhënë kontributin tim në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të 

Përhershme, duke u atashuar pranë KZHK.” 

Vlerësimi i Komisionit: 

Me vendimin nr. 249, datë 09.06.2021, për komandimin e gjyqtares znj. {...} në  

Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshilli ndër të tjera ka vendosur:   

1. Komandimin e gjyqtares znj. {...} në pozicionin “Drejtor i Departamentit të 

Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë”, në Këshillin e Lartë Gjyqësor.  

2. Periudha e komandimit është deri në tre vjet dhe fillon më datë 21.06.2021. 

3. Komandimi ndërpritet në rastin e verifikimit të ndonjë prej kushteve ndaluese 

të komandimit. 

4. Urdhërohet përjashtimi i menjëhershëm i gjyqtares znj. {...} nga procedurat e 

ndarjes me short të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier. 

5. Një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtares së komanduar znj. {...} sipas 

kërkesave të shkronjës “c”, pika 1, neni 98, i Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në adresën e saj postare elektronike zyrtare, si dhe 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}. 

Nisur nga nevojat e parashtruara nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, të cilat 

janë emergjente, ekzistencën e vendeve vakante në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve 

të Përhershme, propozohet që në pikën 1 të vendimit nr.249, datë 09.06.2021 të Këshillit 

të bëhet ky ndryshim: togfjalëshi “Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë” të ndryshohet me togfjalëshin “Këshilltar ligjor, pranë Njësisë 

Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme.” 

Për sa më sipër, znj. {...} vijon të jetë e komanduar pranë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor sipas vendimit nr. 249, datë 09.06.2021, por pozicioni i komandimit ka 

ndryshuar siç u parashtrua, nisur nga nevojat imediate të Komisionit. 

Projektvendimi është i strukturuar në dy pika. Në pikën e parë parashikohet 

ndryshimi që do të bëhet në vendimin nr. 249, datë 09.06.2021 të Këshillit.  

Ndërsa në pikën e dytë parashikohet hyrja në fuqi, sipas formulimit: Ky vendim 

hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit për vëmendjen. 
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Ilir Rusi: Keni diskutime, propozime mbi projekt-aktin përkatës të paraqitur? 

Atëherë, kalojmë në votimin e tij. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për një ndryshim në vendimin nr. 249, datë 09.06.2021 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor”. 

Në referencë të bazës ligjore përkatëse, Këshilli vendosi: 

1. Ndryshimin në pikën 1 të vendimin nr. 249, datë 09.06.2021 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, të togfjalëshit “Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë”, me togfjalëshin “Këshilltar Ligjor, në Njësinë Mbështetëse të 

Komisioneve të Përhershme”. 

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

Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(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 07.07.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në 

vendimin nr. 280, datë 10.12.2019 “Për caktimin e gjyqtarëve për Mediat, i ndryshuar”, 

relatore znj. Marçela Shehu.3 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 11:29 dhe mbaroi në orën 14:50.   

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

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. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

                                                 
3 Kjo çështje ishte parashikuar të trajtohej e 6-ta sipas rendit të ditës. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje, në trajtimin e katër çështjeve të para, Kryetarja e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Elona Koleka, Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

3. Baisa Sefa, Këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun, me Jashtë 

dhe Botimet.  

5. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Valbona Bala, USAID. 

8. Staf administrativ i KLGJ-së. 

9. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin nr. 280, datë 10.12.2019 

“Për caktimin e gjyqtarëve për Mediat, i ndryshuar”, relatore znj. Marçela Shehu. 

 

Objekti i kësaj çështjeje lidhet me një ndryshim në vendimin nr. 280, datë 

10.12.2019 “Për caktimin e gjyqtarëve për Mediat, i ndryshuar”. Fjala i jepet relatores. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit!  

Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit ka hartuar 

projektvendimin “Për një ndryshim në vendimin nr. 280, datë 10.12.2019 “Për caktimin e 

gjyqtarëve për Mediat, i ndryshuar”, bazuar sa më poshtë. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 91, pika 3 e Ligjit 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, me vendimin nr. 280, datë 10.12.2019, të 

ndryshuar me vendimin nr. 292, datë 06.07.2021 dhe me vendimin nr. 424, datë 

29.09.2021, ka vendosur caktimin e gjyqtarëve, si më poshtë, në pozicionin e Gjyqtarit 

për Mediat për çdo juridiksion apeli: 
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{...} - juridiksioni i Apelit Shkodër; 

{...} - juridiksioni i Apelit Tiranë; 

{...} - juridiksioni i Apelit Durrës; 

{...} - juridiksioni i Apelit Vlorë; 

{...} -  juridiksioni i Apelit Korçë; 

{...} -  juridiksioni i Apelit Gjirokastër; 

{...} -  juridiksioni i Apelit Administrativ; 

{...}  - juridiksioni i Apelit për Krime të Rënda/për gjykimin e veprave 

penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 208 datë 09.06.2022, ka vendosur: 

“T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...} …” 

Aktualisht me Dekretin nr. 13698, datë 14.06.2022, rezulton që zoti {...} të jetë 

emëruar përfundimisht gjyqtar në Gjykatën e Lartë.  

Në kushtet kur gjyqtari {...}, i caktuar si Gjyqtar për Median në juridiksionin e 

Apelit Gjirokastër nuk mund të ushtrojë më këtë funksion, me qëllim garantimin e 

përmbushjes së detyrimit kushtetues për informimin e publikut në lidhje me veprimtaritë 

e gjykatës dhe në përputhje me parimin e transparencës dhe ligjin “Për të drejtën e 

informimit”, si dhe rregullat e miratuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ka përgatitur projektvendimin “Për 

ndryshimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 280, datë 10.12.2019, “Për 

caktimin e Gjyqtarëve për Mediat”.  

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet ndryshimi i pikës 1 të Vendimit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 280, datë 10.12.2019, “Për caktimin e Gjyqtarëve për 

Mediat”, i ndryshuar me vendimin nr. 292, datë 06.07.2021 dhe me vendimin nr. 424 datë 

29.09.2021, duke zëvendësuar gjyqtarin për mediat në juridiksionin e Apelit Gjirokastër,  

z. {...}, me gjyqtaren znj. {...}.  

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se ngarkohen Gjyqtarja për Mediat e 

juridiksionit të Apelit Gjirokastër dhe gjykatat e shkallës së parë të marrin masat për 

zbatimin e këtij vendimi.  

Ky vendim përcaktohet që të hyjë në fuqi menjëherë dhe të botohet në faqen 

zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Shehu! 

Keni ndonjë propozim, diskutim mbi aktin përkatës? 

Atëherë, kalojmë në votimin e tij. 

Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

Ilir Rusi: Dakord. 

Vendim “Për ndryshimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 280, datë 

10.12.2019, “Për caktimin e Gjyqtarëve për Mediat”, i ndryshuar”. 

Në referencë të bazës ligjore përkatëse, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 

1. Në pikën 1 të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 280, datë 10.12.2019,  

“Për caktimin e gjyqtarëve për mediat”, i ndryshuar, vendimin nr. 292, datë 06.07.2021 

dhe me vendimin nr. 424, datë 29.09.2021, gjyqtari për mediat e juridiksionit të Apelit 

Gjirokastër z. {...}, zëvendësohet në këtë detyrë nga gjyqtarja znj. {...}. 

2. Ngarkohen Gjyqtarja për Mediat e juridiksionit të Apelit Gjirokastër dhe 

gjykatat e shkallës së parë të marrin masat për zbatimin e këtij vendimi.  

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 Në vijim të rendit të ditës, me shqyrtimin e kësaj çështjeje përfundojnë shqyrtimi i 

çështjeve të cilat mund të bëhen në mënyrë publike. 

Në vijim të mbledhjes, do vazhdojmë me shqyrtimin e pikave 2 dhe 3 të cilat do të 

zhvillohen me dyer të mbyllura. 

* * * 
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(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


