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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 18.03.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e vendit të 

zhvillimit të seancave gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor”. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 11:43. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës: 

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

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Aleksandër Çavo, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

5. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

6. Kelment Greca, Drejtor pranë Drejtorisë së Organizimit të Gjykatave & Standardeve. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

9. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e vendit të zhvillimit të seancave gjyqësore 

të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor”. 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

 Po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 18 mars 

2021.  

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

Kadi e cila sërish për shkaqe objektive shëndetësore është në kushte pamundësie për të 

qenë prezent në këtë mbledhje. 

 Siç jeni në dijeni, sot Këshilli i Lartë Gjyqësor do marrë në shqyrtim 7 çështje. 

   Çështja e parë ka të bëjë me caktimin e vendit të zhvillimit të seancave gjyqësore 

të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor. 
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Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për caktimin e tre 

anëtarëve në bordin drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e 

Drejtësisë”. 

      Çështja e tretë ka të bëjë me shqyrtimin e Raportit mbi informacionin e 

Kryetarëve të Gjykatave në lidhje me veprimtarinë gjyqësore për vitin 2020. 

Çështja e katërt ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për  lehtësimin e 

ngarkesës së gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, znj. {...}  dhe z. {...}”. 

            Çështja e pestë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për 

kualifikimin/skualifikimin për në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për 

magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2020-2021, të kandidates znj. {...}. 

 Çështja e gjashtë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për kualifikimin e 

kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Tiranë. 

 Çështja e shtatë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për kualifikimin e 

kandidates znj. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit 

Tiranë dhe në Gjykatën e Apelit Korçë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile. 

 Kemi ndonjë diskutim lidhur me rendin e ditës? 

  

 Erjon Muharremaj: Po, -zonja Kryetare! 

 Nëse mundem? 

 Naureda Llagami: Po, Erjon! 

  

Erjon Muharremaj: Duke marrë parasysh situatën aktuale në lidhje me 

diskutimin e çështjes së pestë në rendin e ditës, kam paraqitur pranë zyrës së protokollit 

një “Deklaratë dorëheqjeje” nga shqyrtimi i çështjes, për shkak se kam vlerësuar që 

ndodhem në kushtet e konfliktit të interesit bazuar në ligjin “Për organet e qeverisjes” dhe 

në ligjin “Për parandalimin e konfliktit të interesit”, meqenëse së bashku me zonjën {...} 

ushtrojmë detyrën e lektorit në Departamentin e së Drejtës Publike, pranë Fakultetit të 

Drejtësisë, prandaj dhe kam paraqitur dorëheqjen para jush. 
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Naureda Llagami: Zoti Muharremaj do ju komunikohet vendimi i refuzimit të 

dorëheqjes tuaj. Ju vjen me protokoll vendimi në zyrën tuaj. 

Kështu që vazhdojmë çështjet sipas rendit të ditës. 

 

Erjon Muharremaj: Më falni zonja Kryetare! 

Naureda Llagami: Erjon, më dëgjove? 

Në zbatim të ligjit, unë në cilësinë e Kryetares kam marrë vendim lidhur me 

pranimin apo mospranimin, duke qenë se ju e ngritët në mbledhje, vendimi tashmë po 

protokollohet (pasi e kam arsyetuar), ku dhe kam vendosur mospranimin e kërkesës tuaj 

për dorëheqje. 

Erjon Muharremaj: Unë nuk e kam formuluar në formën e kërkesës. Megjithatë, 

do shikoj arsyetimin tuaj. Faleminderit!   

   

 Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në shqyrtimin e çështjes së parë, e cila ka të 

bëjë me caktimin e vendit të zhvillimit të seancave gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor 

Gjyqësor. 

 Lidhur me këtë projekt-akt unë dëshiroj t’ju informoj që Këshilli në zbatim të 

Kushtetutës dhe ligjeve është organi kompetent për miradministrimin e gjykatave si dhe 

kujdeset për mbarëvajtjen e punës në administratën e gjykatave. Gjithashtu, siç jeni në 

dijeni, në zbatim të Kodit Zgjedhor, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë vë në 

dispozicion të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor mjedise të mjaftueshme pune, pajisje dhe 

personel në mënyrë që t’i sigurojë kryerjen në kohë dhe në mënyrë profesionale të 

detyrave të veta.  

 Jemi vënë në dijeni nga kryetari i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë lidhur 

me pamundësinë e ambienteve për sa i përket zhvillimit të seancave gjyqësore të Kolegjit 

Zgjedhor, në eventualitetin ku kërkohet të ketë shumë pjesëmarrje në seanca.  

 Për më shumë detaje në fakt, unë do doja që t’ia jepja fjalën zotit Kelment Greca, 

i cili do iu informoj lidhur me detajet që ka marrë Kolegji parasysh. 
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Kelment Greca: Faleminderit!  

Përshëndetje të gjithëve! 

 Duke e vazhduar fjalën aty ku e la Kryetarja, nisur edhe nga kërkesa e Gjykatës 

Administrative të Apelit për vënien në dispozicion të sallave, në analizë faktike konstatohet 

pamundësia objektive për të realizuar seancat gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor në 

ambientet e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Vlerësohet e nevojshme zhvillimi i 

seancave gjyqësore në ambient të përshtatshëm. 

Duke analizuar mundësitë faktike të gjykatave të Tiranës dhe detyrimit të 

parashikuar nga Kodi Zgjedhor, vlerësohet si një alternativë fizibël dhe e përshtatshme 

“Amfiteatri” në Godinën “Poli i Drejtësisë”, ndodhur në selinë e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.  

Kjo sallë, për shkak të vendndodhjes dhe përbërjes së hapësirave, vlerësohet se 

plotëson kushtet për të realizuar në mënyrë të rregullt seancat gjyqësore të Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor.  

Sipas parashikimeve ligjore dhe rregullave për sigurinë nëpër gjykata, Amfiteatri 

mundëson aksesin e mëvetshëm të trupës gjyqësore, nga ajo e palëve në seancë, si dhe bën 

të mundur zhvillimin e seancave publike.  

Duke mbajtur në konsideratë rolin e rëndësishëm publik të aktivitetit të Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor, dhe interesin e lartë publik që gjenerojnë këto seanca, Amfiteatri në 

selinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, do të bëjë të mundur zhvillimin e seancave gjyqësore 

publike, duke akomoduar një numër të konsiderueshëm palësh dhe publiku, duke ruajtur 

distancimin social të kushtëzuar nga gjendja e pandemisë Covid-19. 

Gjithashtu, në godinën tonë është i montuar edhe tuneli i dezinfektimit dhe 

detektori i metalit në hyrje të Këshillit të Lartë Gjyqësor, që mundësojnë një tjetër kriter për 

sigurinë nëpër gjykata.  

Në këto kushte, propozohet miratimi i projektvendimit “Për caktimin e vendit të 

zhvillimit të seancave gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor”.  

Me anë të miratimit të këtij projektvendimi do të vendoset vetëm vendi se ku do të 

zhvillohen seancat gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, ndërsa ndihma administrative 

do të vazhdojë të jepet nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë (sipas parashikimeve të 
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Kodit Zgjedhor). Gjithashtu dorëzimi i kërkesëpadive dhe administrimi i dosjeve gjyqësore 

do të bëhet në sekretarinë e gjykatës kompetente, sipas nenit 146 e vijues të Kodit 

Zgjedhor, të ndryshuar. 

Në lidhje me përgatitjen e sallës, për të qenë e gatshme për zhvillimin e seancave 

gjyqësore, do të përdoret buxheti i detajuar në shpenzime kapitale për nevoja të 

paparashikueshme që mund të dalin gjatë vitit.  

Lidhur me strukturën e projektvendimit, ai përbëhet nga 3 pika.  

Në pikën 1 të projektvendimit, përcaktohet vendi i zhvillimit të seancave gjyqësore 

të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor pranë “Amfiteatrit” të godinës “ Poli i Drejtësisë”, në selinë 

e Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Në pikën 2 të projektvendimit, përcaktohet detyrimi që seancat gjyqësore të 

regjistrohen me sistemin audio, me një program kompjuterik të njëjtë me atë të përdorur në 

gjykata, duke respektuar detyrimet e parashikuara në Kodit e Procedurës Civile, referuar 

nenit 155 të Kodit Zgjedhor.  

Në pikën 3 të projektvendimit parashikohet detyrimi i Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë të mundësojë transferimin e rregullt të dosjeve gjyqësore dhe çdo materiali 

tjetër shkresor, të nevojshëm për zhvillimin e seancave gjyqësore nga Kolegji Zgjedhor 

Gjyqësor, si dhe të marrë masa për informimin e publikut për zbatim të pikës 1 të këtij 

vendimi.  

Në fund parashikohet hyrja në fuqi e tij që është në mënyrë të menjëhershme dhe që 

botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

   

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Ka ndonjë diskutim nga kolegët? 

 Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit? 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 
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Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

 Atëherë, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 1. Caktimin e vendit të zhvillimit të 

seancave gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor pranë sallës “Amfiteatri”, në selinë e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, me adresë: Godina Poli i Drejtësisë, Rr. “Ana Komnena”, 

Tiranë.  

2. Regjistrimin e seancave gjyqësore të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor me sistem 

audio, i njëjtë me programet kompjuterike të përdorura në gjykatë. 

3. Gjykata Administrative e Apelit të mundësojë transferimin e rregullt të dosjeve 

gjyqësore dhe çdo materiali tjetër shkresor, të nevojshëm për zhvillimin e seancave 

gjyqësore nga Kolegji Zgjedhor Gjyqësor, si dhe të marrë masa për informimin e publikut 

për zbatim të pikës 1 të këtij vendimi.   

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 18.03.2021) 

 

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

anëtarëve në bordin drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e 

Drejtësisë”. 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 11:43. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës: 

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

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Kelment Greca, Drejtor pranë Drejtorisë së Organizimit të Gjykatave & Standardeve. 

6. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

8. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e tre anëtarëve në bordin drejtues të 

Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë”. 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e dytë të rendit të ditës e cila ka të bëjë 

me shqyrtimin e “Për caktimin e tre anëtarëve në bordin drejtues të Qendrës së 

Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë”. Edhe ky projektvendim vjen në 

zbatim të vendimit të qeverisë nr. 972, datë 02.12.2020 “Për organizimin, funksionimin e 

përcaktimin e kompetencave të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e 

Drejtësisë”. Kjo qendër, siç jeni në dijeni, organizohet dhe ushtron funksionet ndërmjet 

dy organeve drejtuese të saj: Drejtori Ekzekutiv dhe Bordi drejtues. Bordi drejtues është 

organ kolegjial vendimmarrës që kryesohet nga kryetari i bordit dhe ka në përbërje 11 

anëtarë me të drejtë vote, të cilët janë përfaqësues të organeve të sistemit të drejtësisë. 

 Sipas vendimit të mësipërm, bordi përbëhet nga 11 anëtarë, të cilët përkatësisht 

janë nga KLGJ-ja, KLP-ja, ILD-ja, Shkolla e Magjistraturës, Prokuroria e Përgjithshme, 
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Ministria e Drejtësisë dhe SPAK, gjykatat e shkallëve të ndryshme dhe gjykatat e 

posaçme. 

 Për më shumë detaje, lidhur me propozimet që i parashtrohen mbledhjes plenare, 

unë do doja sërish t’ia jepja fjalën z. Greca, lidhur me propozimet që ne si Komision 

kemi parashtruar, shkaqet dhe arsyet pse kemi parashtruar këto propozime.  

        

Kelment Greca: Faleminderit!  

Atëherë, po e vazhdoj aty ku e la Kryetarja. 

Në pikën 9, të VKM-së, përcakton që në Bordin Drejtues janë dy përdorues fundor 

nga gjykatat e shkallëve të ndryshme dhe një përdorues fundor nga gjykatat e posaçme 

kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

Në pikën 9.3, të VKM-së parashikon që: “Përdoruesit fundorë nga gjykatat e 

shkallëve të ndryshme zgjidhen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor nga kandidaturat e 

propozuara nga kryetarët e gjykatave”. Ndërsa në pikën 9.4, parashikon: “Përdoruesi 

fundor nga gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar zgjidhet nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, nga kandidaturat e propozuara nga të dy kryetarët e gjykatave të 

posaçme”. 

Po e nis nga pika 9.4 ‘përdoruesi fundor nga gjykatat e posaçme’ – nga shkresa e 

dërguar nga dy gjykatat e posaçme, nga këto dy gjykata ka ardhur vetëm një kandidaturë 

dhe propozohet si kandidaturë e vetme për anëtar të bordit, zonja {...}. 

Ndërsa, mbi komunikimin shkresor me kryetarët e gjykatave të juridiksionit të 

përgjithshëm dhe atë administrativ, kanë ardhur 17 kandidatura. Nga këto 17 kandidatura 

që kanë ardhur, ne kemi kërkuar të sillen CV-të, për të bërë një vlerësim mbi aftësitë e tyre 

dhe mbi eksperiencën që kanë në punë. 

Duke marrë shkas nga eksperienca në punë, nga CV-të e tyre, një aspekt tjetër në 

vlerësim ishte që përfaqësuesi në bord të ishte një nga gjykatat e Tiranës për arsye të 

fleksibilitetit të marrjes pjesë në mbledhje të Bordit, pasi nga IT-të e gjykatave të tjera do 

kërkojë kohë dhe shpenzime të tjera transporti dhe dieta qëndrimi. Kurse IT-të e Tiranës 

mund të marrin pjesë në mbledhje dhe të kthehen përsëri në vendet e tyre të punës. U 

mendua fillimisht një propozim nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, kandidatura e 
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zonjës  znj. {...} që kishte 12 vjet e 7 muaj eksperiencë dhe 6 vjet i ka në gjykatë dhe zotit 

{...} që ka 12 vjet eksperiencë dhe 6 vjet në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë dhe 1 vit në 

Gjykatën e Apelit Tiranë. 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, vlerësoi si një 

kandidaturë tjetër edhe zotin Fierza, specialist IT pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lezhë, për faktin se ka një eksperiencë të gjatë në sistem prej 13 vitesh.  

Si përfundim, për dy vende, propozohen tre kandidatura, konkretisht: znj. {...} (IT 

në Gjykatën e Lartë), z. {...}  (IT në Gjykatën e Apelit Tiranë) dhe z. {...}  (IT në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Lezhë). Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit!  

 Unë do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë propozim tjetër? 

 

 Alban Toro: Mundem? 

 Naureda Llagami: Po, zoti Toro! 

 

 Alban Toro: Normalisht kur duam të individualizojmë individët më të mirë në këtë 

profesion, do donim të shikonim edhe CV-të dhe formimin profesional. Meqenëse këtë 

material, si gjithmonë, nuk e kemi, mund të më thuash çfarë formimi profesional kanë këta 

individë, në lidhje me atë që do bëjnë. Pra janë IT (e kuptova), por çfarë formimi kanë 

(diploma)? IT-ja është një nocion i përgjithshëm, pastaj duhet të shikohet, duke e ushtruar 

këtë aktivitet çfarë pune ke bërë, çfarë “përshkrim pune” ke pasur, sa eksperiencë në 

administrim rrjeti, si dhe sa vizion ke që ta përmirësosh sepse po bëhet fjalë që ne do 

përmirësojmë diçka me këtë rrjet që administrojmë.  

Nuk e di a jam i kuptueshëm Kelment apo jo?! 

  

Kelment Greca: Tek propozimet që kanë ardhur nga kryetarët e gjykatave të 

shkallëve të ndryshme, këto janë kandidaturat që ata kanë propozuar dhe ne tek propozimet 

që kemi bërë, jemi mbështetur kryesisht tek eksperienca në punë. Këta kryejnë detyrën e 

IT-së dhe janë specialistë IT-je në gjykata. Eksperienca e tyre në punë është vlerësuar, pasi 
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{...} ka 12 vjet e 7 muaj (6 vjet i ka në gjykatë). {...} i ka 12 vjet eksperiencë (1 vit në 

Gjykatën e Apelit Tiranë dhe 6 vjet në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë). Kurse {...} 

Fierza ka 13 vjet e 10 muaj (të gjitha vitet në Gjykatën e Lezhës). Edhe nga profesionistët 

që kemi këtu në KLGJ vlerësohet që ka një eksperiencë dhe është profesionist në punën që 

bën (z. {...}). 

 

Alban Toro: Kanë specializime përkatëse në këto fusha (administrim rrjeti)? 

A kanë këta persona specializime jashtë vendit të punës që ushtrojnë (siguria e 

rrjetit)? Janë materie që ata do t’i prekin.    

  

 Kelment Greca: {...} ka dy diploma Master, një Master Shkencor në Shkencat e 

Teknologjisë së Informacionit dhe një numër të lartë certifikatash në fushën e saj të 

eksperiencës. Kurse z. {...} Informacion konsulencë për zhvillimin e nevojshëm të sistemit 

të teknologjisë në gjykata, duke mos lënë mënjanë karakteristikat. Vlerësohet gjithashtu 

formimi teorik Master i tij në fushën e sigurisë së sistemit të informacionit. Kurse zoti 

Fierza është vlerësuar nga kolegët dhe nga IT-të që kemi ne këtu, që ka një profesionalizëm 

më të lartë nga IT-të që kemi ne në gjykata (vlerësohet si një nga më të mirët). Duhet të 

jemi koshient që IT-të nëpër gjykata kanë një vlerësim më të lartë për zoti {...}, si dhe këta 

IT-të që kemi në këtu (pasi më të mirët janë në KLGJ).  

 

 Alban Toro: Po aftësi në mirëmbajtjen e rrjetit kanë këta (post eksperiencës në 

gjykatat ku kanë ushtruar aktivitetin? Sepse ki parasysh që këta do të na udhëzojnë ne, këta 

do të jenë specialistët apo të themi inteligjenca jonë në krijimin e sistemeve informatike të 

gjykatave. Në qoftë se këta nuk janë për asgjë, do të jemi edhe ne për asgjë.     

  

 Kelment Greca: Ne jemi munduar të përzgjedhim më të mirët dhe propozojmë më 

të mirët. Këto janë mundësitë që na janë ofruar. Këto janë propozime që na kanë ardhur. 

 Alban Toro: Në fakt juve na keni vënë para një dileme sepse duke mos patur 

material dhe po gjykojmë mbi aftësitë e tyre dhe çfarë kanë bërë në “përshkrimin e punës”, 

ne ndodhemi përpara ca kandidaturave që nuk dimë t’i vlerësojmë.  
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 Ju na thoni që janë më të mirët, -okej. Por unë do të doja t’i shqyrtoja paraprakisht 

kandidaturat pastaj të shprehesha sepse kështu jam skeptik nëse kanë aftësi apo jo. Kështu 

që unë mendoj ta shtyjmë këtë pikë diskutimi për një ditë tjetër, në mënyrë që unë të kem 

mundësi të reflektoj mbi aktet që ju keni parë. Faleminderit!  

  

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

 Zoti Greca, të lutem t’i vihen në dispozicion, jo vetëm zotit Toro, por të gjithë 

anëtarëve, informacionin e propozimeve që na kanë ardhur nga gjykatat dhe gjithë tabelat 

që keni bërë lidhur me aftësitë dhe eksperiencën që kanë të gjithë kandidatët e propozuar 

nga gjykatat. Kjo çështje shtyhet në mbledhjen e ardhshme.  

   

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 18.03.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i Raportit mbi informacionin e Kryetarëve 

të Gjykatave në lidhje me veprimtarinë gjyqësore për vitin 2020, i përgatitur nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë (relatore Brikena Ukperaj). 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 11:43. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës: 

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

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i Raportit mbi informacionin e Kryetarëve të Gjykatave në lidhje me 

veprimtarinë gjyqësore për vitin 2020, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës 

dhe Veprimtarisë (relatore Brikena Ukperaj). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës e cila ka të bëjë me 

shqyrtimin e Raportit mbi informacionin e Kryetarëve të Gjykatave në lidhje me 

veprimtarinë gjyqësore për vitin 2020, raport i cili do të relatohet nga zonja Brikena 

Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Të nderuar anëtarë! 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në përmbushje të përgjegjësive për mbarëvajtjen e 

pushtetit gjyqësor, në respektim të parimit qeverisës të efiçencës dhe ushtrim të 

kompetencave në lidhje me administrimin e gjykatave, ka miratuar vendimin nr. 25 datë 

07.02.2019 “Mbi informacionin periodik të kryetarëve të gjykatave në lidhje me 

veprimtarinë gjyqësore”.  
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Në vijim Këshilli ka miratuar edhe formularin tip sipas të cilit do të dërgohej ky 

informacion.   

Bazuar në këtë vendim, nga ana e kryetarëve të të gjithë gjykatave, janë dërguar 

pranë Këshillit informacionet periodike mbi baza 3-mujore. Informacioni i përpunuar nga 

Sektori i Statistikave dhe Arkivës Gjyqësore pranë Drejtorisë së Organizimit të Gjykatave 

dhe Standardeve, sintetizohet në këtë Raport, mbi baza vlerësuese dhe krahasuese, me 

qëllim evidentimin jo vetëm të problematikave të konstatuara, por të propozimeve konkrete 

për zgjidhjen e tyre.   

Dua të shtoj diçka këtu, që ky raport në fakt ka një rol informues por edhe orientues 

për veprimtarinë e Komisioneve dhe Këshillit në përgjithësi lidhur me ndërtimin e 

strategjive afatshkurtër apo afatmesme përballë sfidave që aktualisht ndodhet sistemi. 

Me vendimin nr. 25/2019, kryetarëve të gjykatave, iu është kërkuar informacion 

brenda kompetencave funksionale të Këshillit, në lidhje me: Ngarkesën e çështjeve në 

gjykatë e për gjyqtar, numrin e çështjeve në tejkalim të afatit të arsyeshëm, problematikat e 

shfaqura në respektimin nga ana e gjyqtarëve të rregullave të etikës, përdorimin e sistemit 

audio dhe atij të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, vonesat në dorëzimin e vendimeve të 

arsyetuara, numrin e dorëheqjeve e kërkesave për përjashtim të pranuara si dhe 

problematika të tjera që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë gjyqësore. 

Veç raportimit të mësipërm, i cili i siguron Këshillit një mbikëqyrje periodike mbi 

baza 3-mujore të çështjeve kryesore të performancës së gjykatave, Këshilli tashmë ka 

miratuar “Udhëzuesin për mbajtjen dhe plotësimin e  tabelave me të dhëna statistikore për 

efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe efiçencës së gjykatave”. Matja dhe 

monitorimi i produktivitetit dhe efiçencës së gjykatave, ndryshe nga vendimi nr. 25/2019,  

ka një bazë më të gjerë të dhënash statistikore mbi të cilat ato bazohen dhe shtrihet në një 

periudhë 1-vjeçare vlerësimi.  

Për vitin 2020, informacioni periodik i përpunuar, i cili ju paraqitet për informim në 

formën e një raporti, përfshin periudhën 12-mujore 01.01.2020-31.12.2020.  

I. Ngarkesa e çështjeve gjyqësore për gjykatën dhe çdo gjyqtar të saj si dhe 

evidentimi i numrit të çështjeve të mbartura nga vitet paraardhëse, respektivisht për secilën 

shkallë gjykimi. 
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Në lidhje me ngarkesën e çështjeve gjyqësore për gjykatë dhe çdo gjyqtar, për vitin 

2020, gjykatat kanë dhënë informacionet si më poshtë: 

Çështje të gjykuara gjatë vitit dhe ato në gjykim deri në datën 31.12.2020. Aneksi 

1, bashkëngjitur këtij raporti përmban të dhëna të detajuara për secilën gjykatë, në lidhje 

me: 

a) Numrin e çështjeve të mbartura në dt. 01.01.2020; 

b) Numrin e çështjeve të reja të regjistruara nga 01.01.2020 deri më 31.12.2020; 

c) Numrin e çështjeve të gjykuara nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2020; 

d) Numrin mesatar të çështjeve të gjykuara për gjyqtar; 

e) Numrin e çështjeve në shqyrtim deri në datë 31.12.2020 që përkon edhe numrin e 

çështjeve të mbartura për vitin 2021; 

f) Numrin e çështjeve në shqyrtim mesatarisht për secilin gjyqtar. 

Duke marrë në analizë dy treguesit e parë që lidhen me numrin e çështjeve të 

mbartura në dt. 01.01.2020 dhe numrin e çështjeve të reja të regjistruara nga 01.01.2020 

deri më 31.12.2020 që lidhen me volumin e punës në gjykata për vitin 2020 dhe duke i 

krahasuar me vitin 2019, vihet re se stoku i çështjeve krahasuar me një vit më parë, është 

rritur me 10%. Këtu përveç procesit të vetting-ut, ka ndikuar edhe pezullimi i përkohshëm i 

veprimtarisë së gjykatave për shkak të pandemisë Covid-19. Megjithatë për disa gjykata, 

vihet re ulje e numrit të çështjeve të mbartura, konkretisht për: Gjykatat e Rretheve 

Gjyqësore Fier, Krujë, Kurbin, Lushnjë, Mat e Shkodër; Gjykatën e Posaçme për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë 

Durrës, Korçë e Vlorë; Gjykatën e Apelit Korçë dhe Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

Në gjykatat e listuara më sipër, ulja më e madhe e stokut vihet re në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Korçë me rreth 54%, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Mat me rreth 35% dhe në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar me rreth 30%. Këto shifra tregojnë rritje të efektshmërisë në punë për këto 

gjykata. Gjykatat e tjera kanë për vitin 2020 një ulje më të vogël të stokut krahasuar me 

vitin 2019, gjithsesi ato kanë arritur të ulin numrin e çështjeve të prapambetura.  
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Gjithashtu është vënë re ulje e stokut në Gjykatën e Lartë, nga 34 610 çështje për 

vitin 2019, në 34 520 të tilla për vitin 2020. Funksionimi dhe pse me kapacitet të reduktuar, 

siç vihet re ka ndikuar në mos rritjen më tej të stokut të çështjeve për këtë gjykatë, 

pavarësisht se volumi i çështjeve të zgjidhura në fakt është goxha i vogël në krahasim me 

numrin e tyre. 

Pesha e ndarë në përqindje sipas shkallëve të gjykimit për vitin 2020 është paraqitur 

edhe në mënyrë grafike ku rezulton që numri më i lartë i çështjeve që presin për gjykim 

është në Gjykatën e Lartë, ku treguesi rezulton 38% e të gjitha çështjeve në total, më pas në 

gjykatat e apeleve me 34% dhe në fund në gjykatat e shkallës së parë me 29%. 

Stoku i çështjeve është rritur në 24 gjykata; por siç mund të vihet re nga grafiku më 

poshtë, % më të madhe të tij ka në Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Sarandë (+52%), Kukës 

(+47,5%), Gjirokastër (rreth +44%), Durrës (+26%), çka nënkupton një ulje të normës së 

evadimit të çështjeve në këto gjykata. Gjykatat e tjera kanë një rritje më pak se 20%.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë shënon për vitin 2020 një rritje të stokut me rreth 

27% krahasuar me vitin e mëparshëm. 

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë vazhdon të ruajë të njëjtin ritëm në rritjen e 

stokut, me 5%.   

 Për sa i përket çështjeve të reja të regjistruara në total për vitin 2020 janë regjistruar 

119 955 çështje ose 22% më pak krahasuar me vitin e mëparshëm. 

Sikurse dhe në vitin e mëparshëm, numri më i madh i çështjeve të regjistruara të 

reja janë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Konkretisht janë regjistruar 28 373 çështje 

të reja dhe kjo shifër përbën rreth 23,6% të totalit për vitin 2020, të të gjitha gjykatave.  

Të tjera gjykata që kanë një numër të lartë të çështjeve të regjistruara janë: Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Elbasan (7683 çështje), Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës (7139 

çështje), Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë (5697 çështje), Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër (5638 çështje).  

Nga gjykatat e apeleve, Gjykata e Apelit Tiranë ka numrin më të lartë, konkretisht 

5494 çështje të reja për vitin 2020. 
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Në grafik është pasqyruar në mënyrë të dukshme numri i çështjeve të reja të 

regjistruara në gjykata gjatë vitit 2020, i cili ka pësuar rënie krahasuar me vitin e 

mëparshëm, pra ka më pak çështje të reja për vitin 2020, sesa viti 2019. 

Për sa i përket raportit të çështjeve të gjykuara, me numrin në total të çështjeve që 

janë shtruar për gjykim për vitin 2020, ky është rreth 49%. Në vitin 2019 ky raport ishte 

rreth 9% më i lartë.  

Pezullimi i përkohshëm i aktivitetit me vendim të KLGJ apo edhe të Këshillave të 

vetë gjykatave, si dhe ecuria e procesit të vetting-ut, janë faktorë ndikues në rezultat. Kjo 

situatë pasqyrohet edhe në grafikun më poshtë.  

Referuar treguesve të Aneksit 1, Nga Gjykatat e Shkallës së Parë të Juridiksionit të 

Përgjithshëm, numrin më të madh të çështjeve të gjykuara në raport me numrin total të 

çështjeve për gjykim, e ka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje (84%), Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Dibër (83%), Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës (82,9%), Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Kurbin (82,8%), Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër (82,8%), Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Korçë (82%), Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec (80,1%).  

Gjykatat e tjera e kanë këtë raport nën nivelin 80%. Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë e ka këtë raport në vlerën rreth 68%.  

Gjykata me nivelin më të ulët të këtij treguesi është Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Pukë me 58,5%.  

Në grafik pasqyrohen të dhënat statistikore të raportuara nga gjykatat e shkallës së 

parë juridiksion i përgjithshëm për periudhën 2019-2020, ku për secilën gjykatë 

pasqyrohen me ngjyra dalluese, numri i çështjeve total për gjykim dhe numri i çështjeve të 

gjykuara për vitin 2019 krahasuar me vitin 2020. 

Nga Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë, raportin më të mirë e ka Gjykata 

Administrative Korçë (94,8%) dhe Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar (92,8%). Nivelin më të ulët të këtij raporti e ka Gjykata Administrative Durrës 

me 36,9 % të çështjeve të gjykuara, krahasuar me numrin total të çështjeve për gjykim. Kjo 

vihet re qartë në grafikun pasqyrues.   
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Gjykatat e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm në përgjithësi kanë një raport të 

ulët. Ky varion nga 15,3% për Gjykatën e Apelit Tiranë, në 61% për Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër. 

Të dhënat për gjykatat e tjera janë: Gjykata e Apelit Durrës 41,2%, Gjykata e Apelit 

Shkodër 42,9%, Gjykata e Apelit Korçë 31,4% dhe Gjykata e Apelit Vlorë 38,6%.  

Në grafik gjenden gjithashtu të pasqyruara të dhënat edhe për gjykatat e apeleve. 

Sa i përket Gjykatës së Posaçme, asaj të apelit dhe asaj për korrupsionin dhe krimin 

e organizuar, raportin më të mirë e ka Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar me 92,2%, ndërkohë që Gjykata Administrative e Apelit Tiranë këtë 

tregues e ka 8,3%.  

Gjykata e Lartë, nga totali i çështjeve për gjykim prej 37 766 çështje, ka gjykuar 

1478 çështje (rreth 4%). 

 Në format tabelar janë paraqitur në raport ngarkesat për gjyqtar, përfshi të gjitha 

llojet dhe natyrat e çështjeve. Është ngarkesa mesatare për gjyqtar sipas çështjeve të 

gjykuara dhe ngarkesa mesatare për gjyqtar sipas çështjeve në shqyrtim.  

 Nga tabela vihet re që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka normën më të lartë të 

ngarkesës për gjyqtar për çështje të gjykuara me 520 çështje në vit. Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan me 630 çështje në vit të gjykuara për gjyqtar. Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Kavajë me 576 çështje të gjykuara për gjyqtar. Po kështu edhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Lezhë me 503.4 të gjykuara për gjyqtar.   

 Po kështu edhe në gjykatat e posaçme të shkallës së parë, numrin më të lartë të 

çështjeve të gjykuara mesatarisht për gjyqtar e ka Gjykata Administrative Shkalla e Parë 

Durrës me 381.7 çështje për gjyqtar dhe Gjykata Administrative Shkalla e Parë Vlorë  

me 577.9 çështje për gjyqtar, por ndërkohë Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Durrës paraqet edhe numrin më të lartë të çështjeve mesatare për shqyrtim për secilin 

gjyqtar, me 652.7 çështje (shumë e lartë dhe ndoshta e papërballueshme). 

 Në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, në format tabelar pasqyrohet 

edhe për këto gjykata numri i çështjeve të gjykuara mesatarisht për secilin gjyqtar dhe 

numri i çështjeve në shqyrtim për secilin gjyqtar. Numrin më të lartë të çështjeve të 

gjykuara e ka Gjykata e Apelit Durrës me 346.9 çështje të gjykuara për gjyqtar dhe numrin 
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më të vogël e ka Gjykata e Apelit Tiranë me vetëm 162. Ndërkohë që numrin më të lartë të 

çështjeve si ngarkesë mesatare për gjyqtar të çështjeve në shqyrtim, rezulton ta ketë 

Gjykata e Apelit Tiranë me 1260.8 çështje. 

 Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka patur një 

numër çështjesh të gjykuara mesatarisht për gjyqtar në vitin 2020 me 54.6% dhe ka një 

ngarkesë mesatare për gjyqtar me vetëm 5 çështje.  

 Gjykata e Apelit Administrativ, paraqet një diferencë të konsiderueshme të 

çështjeve që kanë në ngarkim gjyqtarët dhe pasqyrohet në tabelën e mëposhtme: 

 Tek kjo gjykatë, për shkak të largimit të gjyqtarëve, ka edhe shpërndarje të 

çështjeve, çka ka sjellë edhe një disproporcion ndoshta të numrit të çështjeve të gjykuara 

dhe atyre që kanë për shqyrtim gjyqtarët. 

 Gjykata e Lartë raporton një ‘backlog’ prej 36 288 çështjesh. Në këtë gjykatë janë 

gjykuar deri në datë 31.12.2020, 1478 çështje të cilat janë të ndara si më poshtë, sipas 

kolegjeve dhe në total. 

 Për sa i përket përmbajtjes së këtyre të dhënave, për vitin 2020, në lidhje me 

ngarkesën e çështjeve gjyqësore për gjykatë dhe çdo gjyqtar, ajo u relatua më lart prej meje 

duke bërë komentet për secilën nga gjykatat.   

Reduktimi i numrit të gjyqtarëve në gjykatat e apeleve, për shkak të procesit të 

vetting-ut ka filluar të prodhojë ‘backlog’ edhe në këto gjykata, në të cilat ka jo vetëm rritje 

të numrit të çështjeve të mbartura nga viti i mëparshëm, por edhe ulje të normës së 

përfundimit të çështjeve, edhe pse numri i çështjeve të reja të regjistruara nga 01.01.2020 

nuk është i lartë. Pra vazhdon të ketë ‘backlog’ për shkak të mbartjes së çështjeve. 

Norma e evadimit të çështjeve është e ulët edhe pse norma e prurjes së çështjeve të 

reja është më e ulët se në vitin e kaluar.   

Për përmirësimin e situatës sugjerohet: 

Përshpejtimi i miratimit të hartës gjyqësore e cila do të mundësonte një ndarje të 

barabartë të ngarkesës midis gjykatave dhe rritjen e efektivitetit të tyre;  

Veç plotësimit të vendeve të tjera vakante, duhet të vijojë më shpejt me ngritjet në 

detyrë në gjykatat e apelit, të cilat do të ndikonin në uljen e ngarkesës në gjykatat të cilat 
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kanë ngarkesë të papërballueshme të tilla si: Gjykata e Apelit Tiranë dhe Gjykata e Apelit 

Administrativ. 

Ndërtimi i strategjive për uljen e ‘backlog’-ut në Gjykatat e Apeleve.  

Pavarësisht konstatimeve të mësipërme, për vitin 2021, me emërimin përkohësisht 

të ndihmësve ligjorë dhe hyrjen në fuqi të ndryshimeve të propozuara në K.Pr.Penale dhe 

K.Pr.Civile, ka pritshmëri për rritjen e normës së përfundimit të çështjeve në të gjitha 

gjykatat e apelit.   

Çështja e dytë për të cilën kanë raportuar gjykatat lidhet me numrin e çështjeve tej 

afateve të arsyeshme të përcaktuara në nenin 399/2 të K.Pr.Civile, respektivisht për secilën 

shkallë gjykimi. Në mënyrë analitike të dhënat janë përmbledhur në Aneksin 2. 

Nga raportimet e kryetarëve të gjykatave për vitin 2020, lidhur me çështjet tej 

afateve të arsyeshme të parashikuara në nenin 399/2 të K.Pr.Civile, vihet re se:  

Nga Gjykatat e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, numrin më të 

madh të çështjeve e ka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me 1014 çështje tej afatit të 

arsyeshëm. 

13 gjykata të rretheve të tjera gjyqësore kanë një numër më të vogël, që varion nga 

3 çështje (Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet) në 56 çështje (Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Korçë).  

Nga Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë, ka vetëm Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Durrës, 782 çështje; 

Nga Gjykatat e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, kanë vetëm Gjykatat e 

Apelit Tiranë 35 çështje dhe Gjykata e Apelit Gjirokastër 19 çështje, por të dy këto gjykata 

dhe gjykata të tjera të apelit nuk raportojnë, referuar datës së regjistrimit të çështjeve, por 

raportojnë referuar kalendarit të gjykimit, pra datës kur çështjet janë nxjerrë për gjykim, 

prandaj këto të dhëna nuk tregojnë me saktësi nëse në këto gjykata kjo është vlera e saktë e 

çështjeve për të cilat kanë kaluar afatet e arsyeshme të parashikuara nga neni 399/2 i 

K.Pr.C.   

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, ka 11 546 çështje tej afatit të arsyeshëm; 
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Gjykata e Lartë ka 28 246 çështje. Në këtë gjykatë nga totali i çështjeve që presin 

për gjykim prej 36 288 çështje, 28 246 çështje tashmë e kanë kaluar afatin e arsyeshëm 

sipas nenit 399/2 të K.Pr.Civile. 

Siç mund të vihet re dhe në grafikun më poshtë, Gjykata e Lartë, Gjykata e Apelit 

Administrativ Tiranë dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, kanë qartazi diferencë nga 

gjykatat e tjera sa i takon çështjeve tej afateve të arsyeshme për vitin 2020. Ndërkohë e 

njëjta situatë tek të njëjtat gjykata paraqitet edhe për vitin 2019. 

Në mënyrë analitike, në raport, janë pasqyruar edhe të gjitha raportimet që kanë 

dhënë gjykatat për çështjet tej afateve të arsyeshme. 

Lidhur me problematikën e tretë për të cilën është kërkuar raportim, respektimi i 

etikës dhe solemnitetit nga trupa gjyqësore,  solemniteti në gjykim nuk është paraqitur si 

problem shqetësues nga kryetarët e gjykatave. Normat e etikës raportohet se përgjithësisht 

janë respektuar në gjykata, por ka dy problematika të referuara, të dyja janë nga gjykatat 

administrative. Konkretisht Gjykata Administrative e Apelit Tiranë raporton se ka gjyqtarë 

të cilët nuk paraqiten periodikisht në punë si dhe në mbledhjen e mëngjesit. Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Durrës raporton një rast ku gjyqtarja është paraqitur në 

sallën e gjykimit për të filluar seancën, jo me veshjen e përcaktuar të gjyqtarit, por me atë 

për sekretarin gjyqësor. Pasi i është bërë me dije kjo shkelje, reagimi i gjyqtares ka qenë i 

papërshtatshëm dhe seanca gjyqësore nuk është zhvilluar për shkak të mosparaqitjes së saj, 

Të dhëna të cilat do të verifikohen në vijim nga KVEVP për t’u mbajtur parasysh në kuadër 

të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve përkatës. 

Lidhur me pikën tjetër për të cilën është kërkuar raportim e që ka të bëjë me  

numrin e kërkesave për heqje dorë të miratuara nga kryetari i gjykatës për çdo gjyqtar si 

dhe i vendimeve për përjashtim gjyqtari të pranuara me kërkesë të palëve për shkak të 

konfliktit të interesit - Në lidhje me kërkesat për heqje dorë të gjyqtarëve të pranuara nga 

kryetarët e gjykatave, konstatohet se ka një numër relativisht të madh të tyre. Shkaku i 

këtyre dorëheqjeve apo përjashtimeve, nuk evidentohet nga pjesa më e madhe e gjykatave, 

edhe pse sipas formularit të miratuar është kërkuar që të jepen shkaqet që lidhen me to. Nga 

informacioni i ardhur vihet re se:  
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-Nga Gjykatat e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, numrin më të 

madh të kërkesave për heqje dorë e kanë rrethet gjyqësore, Elbasan, Kurbin, Tiranë; 

-Nga Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë, numrin më të madh të kërkesave për 

heqje dorë e ka Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë; 

-Nga Gjykatat e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, numrin më të madh të 

këtyre kërkesave e kanë Apelet Tiranë e Vlorë; 

-Nga Gjykatat e Posaçme të Apelit, numrin më të madh të kërkesave e ka Gjykata e 

Apelit Administrativ. 

Sipas shpjegimeve të dhëna, në disa raste kjo situatë lidhej me faktin se gjyqtarët 

ishin shprehur me vendim të mëparshëm për të njëjtën çështje; heqje dorë të miratuara për 

shkaqe papajtueshmërie ose për rastet sipas nenit 72, pika 6, të Kodit të Procedurës Civile, 

etj. Gjithashtu, gjykatat kanë raportuar se për vitin 2020, këtu ndikonte dhe sistemi i 

menaxhimit të çështjeve ICMIS që nuk lejonte përjashtimin paraprakisht nga shorti i 

gjykimit të themelit të një çështjeje penale, gjyqtarin e hetimit paraprak apo atë të seancës 

paraprake. Ky problem teknik i sistemit ICMIS është zgjidhur me përmirësimet e bëra 

dhjetor 2020-janar 2021.  

Gjykatat e përmendura më sipër, edhe për vitin 2019, kanë pasur një numër të madh 

të kërkesave për heqje dorë të miratuara nga kryetarët.  

Sa i takon numrit të vendimeve për përjashtim gjyqtari të pranuara me kërkesë të 

palëve, vihet re se ai është shumë më i vogël krahasuar me kërkesat e pranuara për heqje 

dorë të miratuara nga kryetari i gjykatës. Ky konstatim vlen për të dy vitet 2019 dhe 2020. 

Konkretisht për vitin 2019, numri i vendimeve për përjashtim ishte rreth 5,4% e kërkesave, 

ndërsa për vitin 2020, rreth 7%.  

Përgjatë vitit 2020, numri më i madh i vendimeve për përjashtim gjyqtari vihet re 

në Gjykatat e Apelit Shkodër, Tiranë; Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Elbasan, Kurbin, 

Tiranë, etj.  

Funksionimi i sistemit të regjistrimit audio dhe niveli i përdorimit të tij nga secila 

gjykatë - Sistemi i regjistrimit dixhital audio ka impakt pozitiv në efiçencën dhe 

transparencën e proceseve gjyqësore që zhvillohen në gjykata. Ky sistem  garanton atë 

saktësi në dokumentimin e seancave që nuk e ofrojnë dot mënyrat e tjera për mbajtjen e 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 18.03.2021 (Pika 3) 
 

 

25 

procesverbaleve. Ndërkohë ajo çfarë vihet re në mënyrë konstante gjatë çdo periudhe 

raportimi lidhur me përdorimin e sistemit audio, është diferenca e madhe midis gjykatave.  

Gjykatat kanë raportuar për vitin 2020, por në rreth 50% të rasteve, nuk jepen shpjegime 

për nivelin e përdorimit të sistemit RDA. Pjesa tjetër e gjykatave shprehen se të gjitha 

seancat në sallat e gjykimit janë regjistruar me sistemin audio. Këtu përjashtim bëjnë 

seancat e zhvilluara në dhomat e këshillimit, pavarësisht se regjistrohen në sistemin ICMIS. 

Për shkak të mangësive që paraqet aktualisht aplikacioni PAKS+ që lidhet me evidentimin 

e seancave gjyqësore që zhvillohen me mjete audio, dhe kur të gjitha seancat janë 

regjistruar me sistemin RDA, niveli i përdorimit nuk rezulton 100%. Me përmirësimet e 

kryera në ICMIS gjatë periudhës dhjetor 2020-janar 2021, si dhe ato që do t’i bëhen në 

vijim aplikacionit PAKS+, këto ndryshime do të eliminohen. Në këtë mënyrë do të 

pasqyrohet gjendja reale e seancave gjyqësore që regjistrohen në sistemin audio.  

Për të krahasuar nivelin e përdorimit të sistemit të regjistrimit audio dy vitet e 

fundit, 2019 – 2020, është bërë paraqitja grafike më poshtë: 

Nga ky grafik, gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, kanë një 

nivel përdorimi të sistemit audio mesatarisht rreth 85%; pothuajse sa dhe në vitin 2019 

(rreth 84%). Nga këto, nivelin më të ulët e ka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me 20,4%, 

si dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me 40,2%. Përveç faktorëve të tjerë që prekin të 

gjithë gjykatat në tërësi, përcaktues këtu është numri i vogël i sallave të gjykimit, krahasuar 

me numrin e gjyqtarëve.   

-Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë kanë një nivel përdorimi të sistemit audio 

mesatarisht rreth 68%; pothuajse sa dhe në vitin 2019 (rreth 69%).  

Kjo është një përqindje e ulët, por sikurse raportohet nga kryetarët e gjykatave, 

pamjaftueshmëria e sallave për regjistrimin audio dhe numri i lartë i seancave të 

planifikuara, janë faktorët kryesorë që ndikojnë në uljen e përqindjes. Duhet pasur parasysh 

se me përjashtim të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, gjykatat e tjera 

administrative nuk kanë një godinë të vetën, por ushtrojnë veprimtarinë në godinat e 

gjykatave të shkallëve të para ose në objekte ku janë të vendosura disa institucione. 

Kryesisht ato kanë vetëm një sallë gjykimi dhe përdorimi i sistemit audio varion nga 31% 

(Gjykata Administrative Shkalla e Parë Durrës) në 92,5% (Gjykata Administrative Shkalla 
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e Parë Tiranë). Ndërsa Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

raporton  një nivel përdorimi të audios në masën 75.1%. 

-Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, kanë një nivel përdorimi të 

sistemit audio mesatarisht rreth 90%, krahasuar me vitin 2019 rreth 2% më pak. Nga këto, 

nivelin më të ulët e ka Gjykata e Apelit Tiranë me 70,8%.  

-Gjykatat e Posaçme të Apelit kanë një nivel përdorimi të sistemit audio mesatarisht 

84%, pothuajse sa në vitin 2019 (85%). Nivelin më të ulët e ka Gjykata Administrative e 

Apelit në masën 68,9%. Ndërsa Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar raporton një nivel përdorimi të audios në masën 99.3%. 

Në lidhje me informacionin për fillimin e seancave gjyqësore, 66% e gjykatave (25 

gjykata) kanë raportuar vonesa. Sipas raportimeve të kryetarëve të gjykatave, arsyet lidhen 

me shkaqe që nuk varen nga gjyqtarët por kanë të bëjnë kryesisht me faktin e zgjatjes së 

seancave pararendëse gjyqësore, vonesat e paraqitjes së palëve, shoqërimin e të 

pandehurve, vonesat e avokatëve dhe prokurorëve.  

  Mbështetur në grafikun e pasqyruar në raport, duke krahasuar të dhënat për gjykatat 

që kanë raportuar për gjatë periudhës dy vjeçare 2019-2020, vihet re se: 

Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Durrës, Kukës, Lushnje, Sarandë; Gjykata e Apelit 

Gjirokastër dhe Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

raportojnë nivel gati të njëjtë (+/- 0,1-0,2%) të seancave të filluara me vonesë; 

Ka rritje të ndjeshme të përqindjes së seancave gjyqësore të filluara me vonesë në 

Gjykatën e rrethit Gjyqësor Kavajë nga 9,5% (viti 2019) në 24,2% (viti 2020); Gjykata e 

Apelit Durrës nga 49% (viti 2019) në 77,6% (viti 2020); Gjykata Administrative e Shkallës 

së Parë Vlorë nga 3 % (viti 2019) në 8% (viti 2020). 

Ka rritje të vogël në përqindje krahasuar nga një vit më parë për Gjykatat e 

Rretheve Gjyqësore Fier (+2,6%), Gjirokastër (+0,7%), Pogradec (+1,9%), Tropojë 

(+1,05); Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë (+2,1%) 

Ka rënie të % së seancave gjyqësore të filluara me vonesë në Gjykatat e Rretheve 

Gjyqësore Berat, Dibër, Korçë, Kurbin, Tiranë, Vlorë; Gjykatat Administrative të Shkallës 

së Parë Shkodër, Tiranë; Gjykata e Apelit Administrativ; Gjykata e Posaçme e Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.    
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Nuk ka pasur vonesa në Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Elbasan, Krujë, Mat, 

Përmet, Pukë; Gjykatat e Apeleve Korçë, Shkodër e Vlorë; Gjykata e Lartë dhe Gjykata e 

Apelit Tiranë nuk kanë raportuar për seanca gjyqësore të filluara me vonesë. 

Lidhur me gjendjen e përdorimit dhe funksionimit të sistemit të menaxhimit të 

çështjeve, së bashku me nevojat e konstatuara për përditësimin e këtij sistemi, në mënyrë të 

detajuar përshkrimet janë në Anekset 4 dhe 4/1 që i bashkëlidhen raportit. 

Sistemi i menaxhimit të çështjeve që është instaluar e funksionon prej disa vitesh në 

gjykata, ka ndikuar pozitivisht në transparencën dhe shërbimet gjyqësore të ofruara. 

Megjithatë, nuk kanë munguar problematikat e evidentuara nga gjykatat, për të cilat tashmë 

Këshilli është në dijeni sepse ka ngritur edhe grupin e posaçëm me anëtarë të Këshillit dhe 

me stafin administrativ zbatues për evidentimin dhe rregullimin, për aq sa ka qenë e 

mundur, të problematikave që ka shfaqur ky sistem.  

Një ndër çështjet më delikate të raportuara nga gjykatat në lidhje me këtë sistem 

elektronik, ka qene mos gjenerimi i të dhënave statistikore sipas formateve që kërkojnë 

institucione të ndryshme. Në këto kushte gjykatave iu është dashur që një pjesë të këtyre 

informacioneve t’i nxjerrin manualisht nga regjistrat fizikë, duke sjellë ngarkesë për 

administratën gjyqësore. Ky proces kërkon kohë e burime njerëzore shtesë për të përballuar 

volumin e të dhënave që kërkohen. Të tjera mangësi të evidentuara nga gjykatat janë të 

lidhura me anonimizimin automatik të të dhënave personale; hedhjen e shortit; 

pamundësinë e ndërveprimit me sisteme të tjera elektronike kombëtare; përshtatja me 

ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale e Civile, etj. Megjithatë, në fund të vitit 2019 

dhe në fillim të vitit 2020 janë bërë përmirësime në sistemin e menaxhimit të çështjeve, 

pasi që nga krijimi i Këshillit, ndoshta edhe më parë, nuk ishte bërë asnjë ndërhyrje dhe 

nuk ishte ndërmarrë asnjë proces për përmirësimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve.  

Përmirësimet që janë bërë aktualisht sistemit dhe sigurisht që e kanë bërë këtë 

sistem të jetë më funksional, për aq sa mund të realizohet, lidhen me apgrejdin (“upgrade”) 

e sistemit, anonimizimin automatik i të dhënave, saktësinë e regjistrimit të të dhënave, 

pasqyrimin e datës dhe orës në regjistrimin e veprimeve, evidentimin e afateve të 

shqyrtimit të çështjes, përshpejtimin e procesit të printimit të dosjeve elektronike; 

identifikimin e çështjeve të paraqitura më parë, pasqyrimin në sistem të ndryshimeve  në 
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Kodin e Procedurës Civile e Penale, pasqyrimet e ndryshimeve të Kodit Penal për të Mitur, 

gjenerimin e raporteve të reja statistikore, si dhe ristrukturimin e portalit të gjykatave. Janë 

të shpjeguara në mënyrë të detajuara në Aneksin 4/1 të gjitha hapat e ndërmarra për 

përmirësimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve. 

Problemi i cili vazhdon të mbetet aktualisht është ai që ka të bëjë me gjenerimin e 

saktë të të dhënave statistikore nga sistemi. Është një çështje që duhet mbajtur në vëmendje 

dhe që ndoshta mund t’i jepet një zgjidhje e përshtatshme në vijim.  

Problematika të shfaqura në lidhje me vonesat në dorëzimin e vendimeve të 

arsyetuara - Në lidhje me këtë pikë, rreth 53% e gjykatave (20 gjykata) raportojnë se ka 

raste të vonesave në dorëzimin e vendimeve të arsyetuara. Përfshihen këtu Gjykatat e 

Rretheve Gjyqësore Tiranë, Elbasan, Sarandë, etj.; Gjykatat Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, Durrës, Vlorë; Gjykata e Apelit Administrativ.. etj. Situata dhe pezullimi 

veprimtarisë gjyqësore prej Covid-19, si dhe ngarkesa në gjykime, kanë pasur ndikimin e 

tyre në këtë drejtim.  

Një pjesë e raportimeve shoqërohet edhe me shpjegimin e shkaqeve kryesore të 

vonesave, por nuk është evidentuar gjatë vitit ndonjë rast i cili të ketë sjellë pasoja për 

palët.  

Problematikat që lidhen me arsyetimin dhe dorëzimin me vonesë të dosjes 

gjyqësore, çojnë në njoftimin me vonesë të vendimit tek palët (neni 444 i K.Pr.C). Kjo 

situatë sjell dhënien me vonesë të vendimit formë të prerë, në rast se nuk ka ankim ndaj tij, 

që do të thotë vonesë në ekzekutimin e tij, dhe rasti i kundërt, vonesë në dërgimin e dosjes 

në Gjykatën e Apelit (pas kryerjes së veprimeve procedurale dhe të njoftimit të ankimit), në 

rast të ankimit ndaj vendimit. 

Çdo problematikë tjetër të evidentuar e cila ka lidhje me veprimtarinë gjyqësore, si 

dhe sugjerimet përkatëse për zgjidhjen e tyre. 

Në lidhje me informacionin që kërkohet sipas shkronjës “g” të vendimit që ka të 

bëjë më raportimin e çdo problematike tjetër të evidentuar, nga 38 Gjykata, 20 prej tyre 

kanë përcjellë disa probleme. Bazuar në këto raportime, ajo çfarë ka mbizotëruar si 

problematikë përgjatë gjithë vitit 2020, është ngarkesa e shtuar e punës, rritja e ngarkesës 

me çështje për gjykim si dhe numri i lartë i çështjeve për të cilat gjyqtarët caktohen të 
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gjykojnë në gjykata të tjera (delegimet). Një ndër faktorët që ka ndikuar në këtë aspekt, 

lidhet me uljen e numrit efektiv të gjyqtarëve në gjykata për shkak të procesit të vetting-ut 

apo dorëheqjes të gjyqtarëve gjatë kësaj periudhe. Nga ana tjetër, pezullimi i përkohshëm i 

aktivitetit të gjykatave për shkak të pandemisë Covid-19, ka ndikuar në shtyrjen e 

seancave, mos përfundimin e proceseve gjyqësore dhe rritjen e ngarkesës me çështje për 

gjykim.  

Kështu, Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr.127, datë 10.03.2020 dhe 

vendimin nr.128, datë 24.03.2020, ka vendosur pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve 

gjyqësore (me përjashtim të çështjeve me natyrë të ngutshme) në të gjitha gjykatat për një 

periudhë totale njëmujore. Gjithashtu gjatë vitit, ka pasur raste kur Këshillat e Gjykatave 

kanë vendosur për pezullimin e përkohshëm të veprimtarisë për shkak të infektimeve të 

punësuarve në gjykatë. Në tërësinë e tyre, këta faktorë kanë ndikuar në proceset gjyqësore 

dhe aktivitetin e gjykatave.  

Problematikat e tjera janë evidentuar në Aneksin V dhe në mënyrë të përmbledhur i 

adresohen: 

1.mInfrastrukturës së gjykatave : 

a) mungesës së hyrjeve të veçanta për stafin e gjykatës dhe palët; 

b) numri i pamjaftueshëm i sallave për zhvillimin e gjykimeve; 

c) mungesës së ambienteve të posaçme dhe të përshtatshëm për t’iu krijuar 

mundësinë palëve në gjykim apo avokatëve të tyre për t’u njohur me dosjen nën vëzhgimin 

e sekretareve gjyqësore. 

2. Arkivave të gjykatave, mungesës së ambienteve të përshtatshme dhe numrit 

shumë të madh të dosjeve; 

3. Pamjaftueshmërisë së stafit administrativ; 

4.Shërbimit Postar; 

5. Vështirësisë së hartimit në mënyrë manuale të statistikave gjyqësore për shkak të 

mos gjenerimit të këtyre të dhënave statistikore nga sistemi ICMIS. Mungesës së një 

punonjësi të specializuar për përpunimin e të dhënave statistikore. 

Siç vihet re, problemet infrastrukturore në thelb konsistojnë në ambiente të 

pamjaftueshme të punës dhe/ose gjykimit, arkivave, etj. Kjo gjë sjell vështirësi në 
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zhvillimin e proceseve gjyqësore dhe përmbushjen e detyrave nga administrata. Nga ana 

tjetër, pamjaftueshmëria e sallave të gjykimit cenon transparencën dhe solemnitetin e 

proceseve gjyqësore; gjithashtu ekzistenca e një hyrjeje të vetme për stafin, të pandehurit e 

publikun në disa gjykata, sjell përplasje të flukseve hyrëse, gjë që vjen në kundërshtim me 

parametrat bashkëkohore të sigurisë për godinat e gjykatave.  

Veç sa më sipër, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat kërkon planifikimin për ndërtim 

të një godine të re, pasi tek objekti ekzistues nuk mund të bëhen shtesa; Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Durrës gjithashtu ka parashtruar problemin e ambienteve, 

pasi në të njëjtën godinë ushtrojnë aktivitetin tre institucione.   

Duke marrë në analizë problemet e prezantuara për vitin 2020 nga gjykatat në lidhje 

me këtë pikë, rezulton se ato janë përgjithësisht të njëjta me ato të raportuara një vit më 

parë. Konkretisht, ngarkesa e shtuar e punës për Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Durrës, 

Sarandë; Apelin Tiranë, etj.; numri i lartë i çështjeve stok për Gjykatën e Apelit 

Administrativ Tiranë dhe Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës; numri i 

gjyqtarëve për p.sh.: Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Berat, Durrës, Gjykatën e Apelit 

Tiranë; nevoja për punonjës të administratës për Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Fier, 

Lezhë, Shkodër; Gjykatën e Apelit Gjirokastër, etj.; rezultojnë probleme të raportuara edhe 

gjatë vitit 2019. Procesi i vetting-ut, sikurse u shpjegua dhe më sipër, ka pasur ndikimin e 

vet në këtë drejtim gjatë periudhës 2019-2020. Ndërkohë duhen shqyrtuar nevojat e disa 

gjykatave për punonjës shtesë për përballimin e ngarkesës së punës, por tashmë ne kemi 

miratuar ndarjen e re të numrit të punonjësve me 80 punonjës në stafin administrativ të 

gjykatave.   

Gjithashtu problemet infrastrukturore janë të mbartura nga viti 2019 për Gjykatat e 

Rretheve Gjyqësore Berat,  Fier, etj. Për vetë natyrën që kanë këto problematika, nuk mund 

të marrin një zgjidhje të menjëhershme, sepse lidhen me investime që kushtëzohen nga 

miratimi i Hartës së Re Gjyqësore. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Ukperaj për informacion dhe raportimin që 

bëre përpara mbledhjes plenare, lidhur me gjendjen e sistemit.   
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* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 18.03.2021) 

 

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

ngarkesës së gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, znj. {...}  dhe z. {...}”, i përgatitur 

nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena 

Ukperaj (Lubonja). 

 

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

 

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

dhe mbaroi në orën 11:43. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja 

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës: 

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

2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Pjerin Prendi, Këshilltar pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

4. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për  lehtësimin e ngarkesës së gjyqtarëve të Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor, znj. {...}  dhe z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Brikena Ukperaj (Lubonja) 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja që ka të bëjë me lehtësimin e ngarkesës së 

gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, znj. {...} dhe z. {...}, i përgatitur nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, relatore znj. Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, në përmbushje të funksionit të tij ligjor, është i 

angazhuar në monitorimin dhe menaxhimin e ngarkesës së gjyqtarëve si dhe marrjen e 

masave për lehtësimin e punës së gjyqtarëve, të cilët në të njëjtën kohë me ushtrimin e 

funksioneve gjyqësore në gjykatat ku ata janë caktuar, angazhohen në veprimtari të tjera 

të natyrës gjyqësore ose në dobi të sistemit gjyqësor. Detyra e anëtarit të Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor (në vijim KZGJ), është një detyrë që lidhet me ushtrimin e 
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funksioneve gjyqësore për shkak se anëtarët e KZGJ, e ushtrojnë këtë funksion sa herë 

është e nevojshme brenda veprimtarisë së tyre gjyqësore. Për pasojë angazhimi i 

gjyqtarëve në KZGJ, sa herë që ata thirren në detyrë, rrit ngarkesën e tyre në punë 

krahasuar me gjyqtarët e tjerë.  

KLGJ me vendimin nr. 283, datë 09.09.2020 ka miratuar zgjedhjen e 8 (tetë) 

anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor të cilët delegohen në këtë detyrë për një mandat 

4-vjeçar. Dy nga anëtarët e këtij Kolegji janë Znj. {...} dhe z. {...}, të cilët ushtrojnë 

detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

Më datë 25.02.2021, me shkresën nr. 996 prot, datë 25.02.2021, protokolluar në 

KLGJ me nr. 884 prot., datë 25.02.2021, dy gjyqtarët {...} dhe {...}, kanë kërkuar 

lehtësimin e ngarkesës në punë të tyre, për shkak të veprimtarisë si anëtarë të KZGJ. Në 

kërkesën e tyre gjyqtarët parashtrojnë se aktualisht kanë një ngarkesë të lartë çështjesh të 

shortuara në gjykatën ku ushtrojnë funksionin, një pjesë e të cilave kanë afate ligjore 

shqyrtimi si dhe janë të deleguar për të gjykuar çështje pranë Gjykatës së Apelit Korçë. 

Gjyqtarët parashtrojnë se, për shkak të kalimit të selisë së KZGJ pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit si dhe faktit që asnjë prej gjyqtarëve të kësaj gjykate nuk është 

anëtar i Kolegjit, ngarkesa e përditshme administrativo-gjyqësore e tyre rritet ndjeshëm 

për shkak të nevojës së qenies prezent pranë Gjykatës Administrative të Apelit, për 

orientimin e stafit ndihmës gjyqësor në kryerjen e veprimeve të domosdoshëm për 

përgatitjen e çështjeve për gjykim nga KZGJ. Gjyqtarët parashtrojnë se, duke qenë në 

prag të fillimit të fazës më të ngarkuar të veprimtarisë së KZGJ, për shkak të zgjedhjeve 

të datës 21.04.2021, kërkohet angazhimi maksimal kohor i tyre, angazhim i cili së bashku 

me angazhimin e tyre për gjykimin e çështjeve të reja që shortohen në gjykatën ku ata 

ushtrojnë funksionin, rrit ndjeshëm presionin kohor mbi gjyqtarët dhe mund të bëjë të 

vështirë realizmin e funksioneve të tyre. Për këto arsye gjyqtarët, referuar në 

parashikimet e nenit 149/2 të Kodit Zgjedhor, kërkojnë nga KLGJ, marrjen e masave për 

lehtësimin e ngarkesës në punë për t’u përkushtuar në detyrën e tyre si anëtarë të KZGJ. 

Në datë 25.02.2021, me shkresën nr. 995 prot., regjistruar në KLGJ me nr. 884 

prot, datë 25.02.2021, Zëvendëskryetari i Gjykatës së Apelit Tiranë, bazuar në nenin 

149/2 të Kodit Zgjedhor, ka dhënë mendim në lidhje me kërkesën e gjyqtarëve znj. {...} 
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dhe z. {...}, duke u shprehur në favor të miratimit të kërkesës së gjyqtarëve, pasi ka 

vlerësuar se kjo do të ishte në dobi të mbarëvajtjes së veprimtarisë së KZGJ dhe do të 

lehtësonte gjyqtarët nga barra e shqyrtimit me urgjencë të çështjeve të ndryshme 

gjyqësore që shortohen çdo ditë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.  

Në kuadër të trajtimit të kërkesës, nga KVEVP u kërkua informacion lidhur me 

ngarkesën aktuale të gjyqtarëve znj. {...} dhe z. {...} pranë Gjykatës së Apelit Tiranë si 

dhe në lidhje me numrin e çështjeve të regjistruara aktualisht pranë Kolegjit Zgjedhor 

Gjyqësor. 

Sipas informacionit të dërguar nga Gjykata e Apelit Tiranë më datë 03.03.2021 , 

rezulton se: gjyqtarja {...} ka 1440 çështje në shqyrtim dhe gjyqtari {...} ka 1313 çështje 

në shqyrtim. 

Në Gjykatën e Apelit Tiranë ushtrojnë efektivisht detyrën e gjyqtarit 9 gjyqtarë, 

ndërkohë që numri total i çështjeve që presin të gjykohen në Gjykatën e Apelit Tiranë, 

deri në datë 02.03.2021, kur është përcjellë edhe informacioni, është 14 753 çështje. 

Sa i përket numrit të çështjeve të regjistruara për shqyrtim në Kolegjin Zgjedhor 

Gjyqësor, sipas informacionit të dërguar nga Gjykata Administrative e Apelit më datë 

04.03.2021, rezulton se numri i çështjeve të regjistruara për shqyrtim nga Kolegji 

Zgjedhor Gjyqësor deri në datë 03.03.2021 është 3 çështje të cilat janë shortuar duke u 

përcaktuar relatorët dhe trupat gjykues përkatës.  

Sa më sipër, KVEVP vlerëson se: 

Kolegji Zgjedhor Gjyqësor i zgjedhur me short dhe miratuar me vendimin nr. 293, 

datë 09.09.2020 të KLGJ-së, aktualisht ka filluar funksionimin e tij sipas parashikimeve 

të nenit 147 pika 2 të Kodit Zgjedhor, 50 ditë para zgjedhjeve të datës 25.04.2021, 

dekretuar me Dekretin e Presidentit të Republikës nr. 11700, datë 06.09.2020. 

Sa i përket lehtësimit të ngarkesës në punë për shkak të angazhimit të gjyqtarëve 

në cilësinë e anëtarit të KZGJ, në nenin 149, pika 2 të Kodit Zgjedhor, parashikohet se: 

“Me kërkesë të motivuar të gjyqtarit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi merr edhe mendimin 

e kryetarit të gjykatës ku gjyqtari ushtron funksionin, vendos lehtësimin e ngarkesës së 

punës së tij”. 
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KLGJ mund të vendosë lehtësimin e ngarkesës së gjyqtarëve anëtarë të KZGJ, 

brenda detyrave funksionale të tij, detyrim ky i parashikuar nga neni 89 i ligjit 

nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, sipas të cilit 

është detyrë funksionale e KLGJ-së të monitorojë dhe menaxhojë ngarkesën e gjyqtarëve 

dhe të gjykatave, kohëzgjatjen e çështjeve dhe aspekte të tjera të administrimit gjyqësor, 

bazuar në të dhënat e mbledhura përmes sistemit të menaxhimit të çështjeve, me qëllim 

përmirësimin e produktivitetit të gjykatave ose uljen e ngarkesës së gjyqtarëve dhe të 

nëpunësve civilë gjyqësorë. Nga ana tjetër KLGJ mbështet çdo angazhim ose veprimtari 

të gjyqtarëve në dobi të pushtetit gjyqësor apo veprimtari për shkak të funksionit, sikurse 

është ushtrimi i një detyre tepër të rëndësishme si ajo e anëtarit të Kolegjit Zgjedhor 

Gjyqësor. 

“Ulja e ngarkesës” kur gjyqtari angazhohet për shkak të funksionit edhe në detyra 

të tjera, parashikohet si mekanizëm lehtësues i punës së gjyqtarit në nenin 26 të Ligjit për 

Statusin. Po kështu në ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, në nenin 25, pika 3, shkronja dh), parashikohet se: “3. Këshilli 

i Lartë Gjyqësor miraton rregulla më të hollësishme për programin dhe procedurat e 

ndarjes së çështjeve me short, të cilat në veçanti përcaktojnë:...dh) kritere transparente 

dhe objektive për procedurën e përjashtimit të gjyqtarëve nga shorti për shkak të 

ngarkesës ose për shkak të angazhimit të gjyqtarëve në veprimtari të tjera në funksion të 

gjykatës apo të pushtetit gjyqësor; ...”. 

Në kushtet kur aktualisht nuk ka një akt nënligjor të miratuar nga KLGJ për 

përcaktimin e rregullave më të detajuara në lidhje me procedurën dhe detajimin e provave 

që duhet të paraqiten në rastet kur gjyqtari kërkon ulje të ngarkesës për shkak të 

angazhimeve të tjera që lidhen me funksionin dhe as atyre që lidhen me kriteret dhe 

procedurën e përjashtimit të gjyqtarëve nga shorti, është detyrë e KLGJ-së të vlerësojë 

kërkesat e gjyqtarëve, duke zbatuar drejtpërdrejt ligjin, nenin 26 të Ligjit 96/2016, Nenin 

25 të Ligjit 98/2016 si dhe nenin 149 pika 2 të Kodin Zgjedhor të Republikës së 

Shqipërisë. 
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Duke iu referuar nenit 25, pika 3, shkronja dh) të ligjit nr.98/2016, cituar më 

sipër, rezulton se ligji  lejon përjashtimin e gjyqtarëve nga shortimi i çështjeve të reja të 

regjistruara në gjykatë, mbi bazën e kritereve transparente dhe objektive, në dy rastet si 

më poshtë: 

i. për shkak të ngarkesës, ose 

ii. për shkak të angazhimit të gjyqtarëve në veprimtari të tjera në funksion të 

gjykatës apo të pushtetit gjyqësor.  

Angazhimi i gjyqtarëve në detyra të tjera për shkak të funksionit, parashikohet si 

një nga rastet kur KLGJ mund të vendosë uljen e ngarkesës së gjyqtarit, referuar nenit 26 

shkronja c) të Ligjit 96/2016. Në këtë rast ligjvënësi nuk e lidh uljen e ngarkesës me 

detyrueshmërinë e mos cenimit të interesave thelbësore të funksionit, afateve dhe 

ushtrimin në mënyrë efeçente të funksioneve në gjykatë, sepse angazhimi i gjyqtarëve në 

këto detyra konsiderohet ngarkesë pune efektive, pavarësisht llojit të angazhimit. Në 

rastin konkret, funksioni i anëtarit të KZGJ lidhet pazgjidhshmërisht me atë të gjyqtarit 

dhe ushtrohet në të njëjtën kohë me veprimtarinë e zakonshme gjyqësore, së cilës i 

shtohet edhe gjykimi i çështjeve në fushën e zgjedhjeve. Nëse nuk do të lehtësohej 

ngarkesa e çështjeve në gjykatën ku ai ushtron normalisht detyrën, gjyqtari i KZGJ do të 

kishte një ngarkesë më të madhe pune, krahasuar me një gjyqtar tjetër të së njëjtës 

gjykatë ku ai ushtron normalisht detyrën, pa u shtuar këtu kompleksiteti, shkalla e 

vështirësisë dhe afatet ligjore të parashikuara në Kodin Zgjedhor. 

Sa i përket veprimtarisë së anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, në nenet 154, 

155 e vijues të Kodit Zgjedhor, janë parashikuar procedurat dhe afatet e kryerjes së 

veprimeve procedurale të nevojshme për shqyrtimin e çështjeve, duke u parashikuar afat 

për shqyrtimin e tyre, konkretisht: marrjen nga Kolegji të vendimit për kërkesën për 

përjashtimin e gjyqtarit, hedhjen e shortit për përbërjen e trupit gjykues dhe relatorin e 

çështjes, caktimin e datës dhe orës së fillimit të shqyrtimit gjyqësor, brenda 24 orëve nga 

regjistrimi i kërkesëpadisë, në referim të nenit 154, pika 2 të Kodit Zgjedhor; kryerjen e 

veprimeve paraprake nga relatori, menjëherë pas caktimit të tij me short, sipas 

parashikimeve të nenit 154, pika 3 të Kodit Zgjedhor; gjykimin e çështjeve brenda afatit 

10-ditor ose 30-ditor  nga momenti i regjistrimit të tyre, sipas parashikimeve të nenit 157, 
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pika 1 të Kodit Zgjedhor; zbardhjen/arsyetimin e vendimit jo më vonë se 3 ditë nga data e 

dhënies së tij, sipas parashikimeve të nenit 158 pika 6 të Kodit Zgjedhor. 

Referuar sa më sipër, rezulton se procesi i gjykimit të çështjeve të Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor duhet të zhvillohet dhe përfundojë brenda afateve të posaçme ligjore, 

të cilat rezultojnë të jenë afate kohore të shkurtra, çka kërkon angazhim maksimal të 

gjyqtarit që ushtron këtë detyrë për përmbushjen e funksioneve të tij në kohë. Ushtrimi i 

këtij funksioni, gjatë periudhës zgjedhore, së bashku me ushtrimin e njëkohshëm të 

funksionit të gjyqtarit edhe në gjykatën ku ai është caktuar në mënyrë të përhershme, ku 

duhet të gjykohen çështje për të cilat ligjet procedurale parashikojnë afate ligjore të 

shkurtra shqyrtimi, vështirëson kryerjen e detyrave dhe krijon mbingarkesë të gjyqtarit 

anëtar i KZGJ. 

Për sa më sipër, KVEVP vlerëson se është e nevojshme marrja e masave nga 

KLGJ me qëllim lehtësimin e ngarkesës së punës për dy gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, të cilët janë njëkohësisht anëtarë të KZGJ. Këto masa propozohet të jenë si më 

poshtë: 

1. Përjashtimin e gjyqtarëve nga procedurat e ndarjes me short në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, të çështjeve që do të regjistrohen pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi; 

2. Përjashtimin e gjyqtarëve nga procedurat e plotësimit të trupave të tjerë gjykues 

në Gjykatën e Apelit Tiranë, veç trupit të tyre.  

Përjashtimisht, vetëm për arsye objektive që lidhen me pamundësinë ligjore të 

gjyqtarëve të tjerë, gjyqtarët znj. {...} dhe z. {...} mund të përfshihen në procedurat e 

shortit dhe në plotësimin të trupave të tjerë gjykues në Gjykatën e Apelit Tiranë.  

Lidhur me afatin e zbatimit të masave të mësipërme me qëllim lehtësimin e 

ngarkesës së gjyqtarëve, në Kodin Zgjedhor nuk parashikohet një afat për kohëzgjatjen e 

veprimtarisë së KZGJ gjatë periudhës zgjedhore. Në nenin 147 pika 2 të tij parashikohet 

se KZGJ mblidhet jo më vonë se 50 ditë para zgjedhjeve dhe qëndron i mbledhur deri në 

përfundim të gjykimit të ankimeve ose kalimit të afateve të ankimit për procesin zgjedhor 

përkatës. Për këto arsye, vlerësojmë se përcaktimi i një afati 3-muaj, duke marrë në 

konsideratë edhe datën e zgjedhjeve në 25.04.2021, është një afat kohor i përshtatshëm.  
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Masat e mësipërme nuk i përjashtojnë tërësisht dy gjyqtarët nga gjykimi i 

çështjeve të tjera, veç atyre në fushën e zgjedhjeve. Paralelisht me detyrën e gjyqtarit të 

KZGJ, të dy gjyqtarët do të vazhdojnë të gjykojnë sipas kalendarit të tyre të gjykimit në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, çështje që aktualisht secili prej tyre ka si relator, si dhe do të 

plotësojnë trupat e tyre gjykues në gjykimin e të gjitha çështjeve. Përjashtimi i tyre vetëm 

nga procedurat e shortit për çështjet e reja që do të regjistrohen në gjykatë pas hyrjes në 

fuqi të këtij vendimi, si dhe nga plotësimi i trupave të tjerë gjykues, veç trupit të tyre, me 

përjashtim të rastit kur kjo diktohet nga nevoja e gjykatës për shkak të pamundësisë 

ligjore të gjyqtarëve të tjerë. Të gjitha këto masa lehtësojnë nga ngarkesa dy gjyqtarët e 

KZGJ, rritin efektivitetin e zhvillimit të gjykimeve në KZGJ, mundësojnë përgatitjen në 

kohë të çështjeve komplekse, administrimin e drejtë të procesit gjyqësor dhe arsyetimin e  

vendimeve brenda afatit të shkurtër 3-ditor. 

Për sa më lart, mbështetur  në nenin 174/a, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, nenin 61 dhe 89, shkronja b) të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, nenin 23, pika 6 dhe 7, nenin 25, pika 3, shkronja dh) 

të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, 

nenin 26 të Ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë” dhe 

nenin 149, pika 2 të Kodit Zgjedhor, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale ka përgatitur projektvendimin “Për lehtësimin e ngarkesës së gjyqtarëve të 

Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, znj. {...}  dhe z. {...}.”  

Në pikën I të projektvendimit parashikohet lehtësimi i ngarkesës së gjyqtarëve të 

Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, znj. {...}t dhe z. {...}, për një afat deri në 3 muaj, për shkak 

të thirrjes së tyre në detyrë për zgjedhjet e përgjithshme në Kuvendin e Shqipërisë, duke i 

përjashtuar:  

a) nga procedurat e ndarjes me short në Gjykatën e Apelit Tiranë, të çështjeve që 

do të regjistrohen pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi; 

b) nga procedurat e plotësimit të trupave të tjerë gjykues në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, veç trupit të tyre. 

Në pikën  II të projektvendimit parashikohet se përjashtimisht, vetëm për arsye 

objektive që lidhen me pamundësinë ligjore të gjyqtarëve të tjerë, gjyqtarët znj.{...} dhe 
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z.{...} mund të përfshihen në procedurat e shortit dhe në plotësimin të trupave të tjerë 

gjykues në Gjykatën e Apelit Tiranë, gjatë periudhës sipas pikës 1, të këtij vendimi. 

Në pikën III të projektvendimit parashikohet se ngarkohen zëvendëskryetari dhe 

kancelari i Gjykatës së Apelit Tiranë për të marrë masat për zbatimin e këtij vendimi. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi e tij, konkretisht 

menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi propozimin. 

 

Alban Toro: Mund të bëj një pyetje? 

Naureda Llagami: Po, zoti Toro! 

Alban Toro: Në cilat trupa gjykues deputojnë dy kërkuesit dhe sa çështje të 

ngutshme kanë gjykuar deri tani ata? – Nëse ke ndonjë informacion. 

 

Brikena Ukperaj: Informacioni për çështjet e ngutshme nuk është marrë. Është 

marrë informacioni për të gjitha çështjet që ka në shqyrtim secili dhe secili prej tyre gjykon 

sepse gjykata e apelit nuk gjykon me një gjyqtar dhe secili prej tyre gjykon në trup gjykues 

të përbërë me tre gjyqtarë.  

Lehtësimi i punës së dy gjyqtarëve konsiston, jo se ata nuk do gjykojnë çështje të 

ngutshme por nuk do të gjykojnë në çështje të ngutshme që janë vetë relator, që të mos 

mbingarkohen edhe në çështje të ngutshme në Gjykatën e Apelit edhe në KZGJ. Pra ata 

lehtësohen vetëm nga shqyrtimi i çështjeve si relatorë. Nëse një çështje e ngutshme i shkon 

si relator anëtarit të trupit të tyre gjykues, sigurisht që do ta shqyrtojnë. 

 

Alban Toro: Kur të pyeta se në cilat trupa gjykues ata deputojnë, jo pa qëllim të 

pyeta sepse në informacionin që unë kam kërkuar kësaj gjykate, më rezulton se trupat 

gjykues në gjykatën e apelit janë si më poshtë: 
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{...}, {...}, {...} – Për fat të keq ky trup gjykues nuk do ta ketë të pranishëm 

gjyqtarin {...} sepse në 31 mars i mbaron statusi, përpos faktit që këto ditë nuk ka shkuar në 

punë. Pra aktualisht zoti {...} nuk ka një trup gjykues. 

Trupi tjetër gjykues është {...}, {...} dhe {...}. 

Trupi i tretë është {...}, {...}, dhe i mungon anëtari tjetër i trupit gjykues për shkak 

të vendimmarrjes së KPK-së së fundmi, dhe këtu dua të theksoj që e gjithë ngarkesa u ka 

kaluar të gjithë anëtarëve të tjerë të Gjykatës së Apelit. 

Trupi i katërt gjykues është i cunguar, {...} me {...}. 

Po të shikosh kompozimin, vetëm një trup gjykues mbahet deri tani në këmbë, dhe 

tre trupat e tjerë gjykues kanë nevojë për një anëtar shtesë, që do të thotë, askush nga këta, 

që kanë kërkuar t’u lehtësohet puna, teknikisht nuk mund të bëhen relatorë pa pasur në 

përbërjen e tyre një anëtar tjetër të trupit gjykues. Kjo do të thotë që është një pengesë 

ligjore përpos pengesës apo mbrojtjes që i jep ligji material i Kolegjit Zgjedhor kur nuk i 

nënshtrohen masave disiplinore, teknikisht këta edhe nuk mund të formojnë dot trup 

gjykues sepse e tillë është trupa gjyqësore në Gjykatën e Apelit Tiranë, të cilët janë 9 vetë 

dhe përballojnë punën e 31 vetëve.  

Aktualisht ata kanë një ngarkesë 1500-1600, pa llogaritur ngarkesën që i ka dhënë 

së fundi magjistratja e cila është larguar me vendim të KPK-së, e cila mund të themi që 

mund të ketë pasur 2000 dosje në dorë dhe këto 2000 dosje do u kalojnë 9 personave. 

Ne themi, po ju ndihmojmë në mënyrë fiktive, krijojmë imazhin e një ndihme 

fiktive, ndërkohë ne nuk ndihmojmë aspak sepse ju kam thënë që aktualisht gjykata, si në 

të gjithë diskutimet e shkuara, subjektet e caktuara të këtij kolegji apo të kolegjeve të tjera 

kanë bërë të tilla kërkesash, është e pamundur që ne t’i ofrojmë ndihmë konkrete në këtë 

aspekt sepse atë ndihmën e kanë të normuar dhe e kanë në bazë të organizimit që bën 

kryetari i gjykatës. 

Aktualisht, gjykata e apelit gjykon çështje të vitit 2016-2017. Ne i themi që po ju 

heqim nga shorti i 2021-shi. Në këtë aspekt nuk më duket se po i japim ndonjë ndihmë 

sepse çështjet e 2021-shit, siç kam thënë, do të studiohen apo do të gjykohen mbas 2-3 

vjetësh, mos edhe më keq, pas 4 vjetësh, nëse kjo gjykatë nuk plotëson vakancat e saj. Pra 

deri tani nuk i kemi dhënë asnjë lloj ndihme.  
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Në lidhje me çështjet e ngutshme, i kam kërkuar gjykatës se cilat janë çështjet e 

ngutshme që kanë gjykuar këta dy magjistratë dhe rezulton që (periudha e studimit është 

marrë shtator 2020 – mars 2021) gjyqtari {...} ka gjykuar rreth 12 çështje penale dhe 5 

çështje civile, të cilat kanë dalë me vendim, por për shkak të natyrës së ngutshme, njoftimi i 

tyre është bërë i individualizuar dhe jo me shpallje (dhoma këshillimi, dhunë në familje, 

kundërshtim veprimesh përmbarimore, sigurim padie); ndërkohë që për magjistraten tjetër 

thuhet që gjyqtarja {...} ka gjykuar rreth 11 çështje penale dhe 14 çështje civile, për të cilat 

ka dalë me vendim, por që për shkak të natyrës së ngutshme, njoftimi i tyre është bërë i 

individualizuar dhe jo me shpallje (rreth 29 çështje). 

Siç shikojmë, ngarkesa nuk është se është ndonjë ngarkesë që ata i pengon të 

ushtrojnë përgjegjësitë që kanë pranë Kolegjit Zgjedhor, por për efekt studimi ju paraqita 

që të tregoj që në këtë aspekt, ngarkesa e tyre nuk është se ka qenë shumë e madhe, kjo për 

shkak edhe të vakancave që janë krijuar pranë kësaj gjykate.  

Vetë kryetari, në lidhje me masat, masat e sigurimit të cilat nuk përbëjnë problem 

sepse ato janë në bazë listash dhe në momentin që del një shkak i arsyeshëm dhe mungon 

gjyqtari i cili duhet t’i përgjigjet masave, ai në mënyrë automatike zëvendësohet me 

gjyqtarët pasardhës dhe në këtë aspekt kjo pjesë është e zgjidhur nga vetë akti normativ i 

kryetarit.       

Më tej, nënkryetari mund të bëjë një kompozim (nuk marr guximin t’i rekomandoj 

se si mund ta formatojë përbërjen që i ka mbetur me 9 gjyqtarë), por unë po të isha, mund 

të kisha kompozuar një trup gjykues {...}, {...} dhe {...} i cili ka 50% dhe në këtë aspekt 

plotësoja trupat e tjera gjykues dhe të siguroj që nuk do të kenë ndonjë pengesë për të 

ndjekur Kolegjin Zgjedhor ashtu siç duhet.  

E vetmja pengesë, në opinionin tim, mund të ishte ajo e delegimit apo e shqyrtimit 

të çështjeve tek gjykatat ku nuk janë në mënyrë të përhershme, por të cilat, siç e keni parë, 

shpeshherë KZHK-ja ka propozuar që t’i shmangi këta nga këto lloj delegimesh, duke e 

rregulluar edhe këtë aspekt, pra duke ia pakësuar këtë ngarkesë, e cila mund t’i pengojë 

realisht në të ardhmen kur të gjykojnë çështjet e Kolegjit Zgjedhor.  

Kështu që, në këtë aspekt, investimi i tyre në KLGJ apo zgjidhja fiktive që i 

ofrojmë ne, thjesht do të ngarkojë një palë me shorte pas 2021, duke i tej ngarkuar, dhe 
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duke krijuar një amulli në gjykimin e çështjeve, dhe në këto kushte nuk është se mbrojmë 

ndonjë interes publik me ndërhyrjen që bëjmë sepse cenojmë një interes publik që është 

ushtrimi normal i aktivitetit të punës, për aq sa mund të ushtrohet normaliteti sepse aty 

është një punë anormale e cila edhe po t’i detyrojë këta gjyqtarë të rrinë 24 orë në gjykatë, 

nuk e zgjidhin dot, me aq dosje sa kanë; dhe nga ana tjetër t’i ofrojmë dukjen fiktive që ne 

po ndihmojmë që këta të mos pengohen në punën e tyre kur të ushtrojnë aktivitetin në 

Kolegjin Zgjedhor.  

Pra më duket alogjike ky lloj propozimi dhe kjo lloj zgjidhjeje sepse në fakt ne nuk 

ofrojmë asgjë, përveçse ndërhyjmë duke mos zbatuar parimin e proporcionalitetit dhe 

kufizuar në këtë rast një interes publik në dëm të një tjetri.       

Kështu që unë në tërësi jam kundër këtij vendimi sepse ngado që ta marrësh nuk 

zgjidhim asnjë lloj problemi. Faleminderit!  

 

Brikena Ukperaj: Për procedurë, së pari unë dua të falënderoj shumë Albanin që ka 

bërë një procedurë shumë të detajuar kërkimi, në mbështetje të Komisionit të Vlerësimit të 

Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, duke bërë edhe ai vetë kërkime lidhur me situatën në 

Gjykatën e Apelit Tiranë dhe besoj që këtë e ka bërë në emër të interesit publik; së dyti, 

lidhur me ... 

Alban Toro: Më fal, ke dyshime për këtë Brikena? 

Brikena Ukperaj: Jo, - nuk kam asnjë dyshim. Nuk thashë asgjë. Thjesht thashë një 

konstatim dhe një vlerësim. Pse e merr ti si dyshim? 

Je shumë aktiv, sepse ndoshta nga ne nuk ndodh që të bëjmë verifikime të thelluara 

në procedura që ndiqen nga komisionet e tjera. Ndoshta duhet ta bëjmë edhe ne këtë gjë.  

Alban Toro: Ideja është që, në qoftë se unë të kërkoj... 

Brikena Ukperaj: Edhe unë nuk thashë asgjë personale. Thashë që besoj e ke bërë 

në emër të interesit publik këtë gjë. 

E dyta, lidhur me nëse ka trupa gjykues apo jo në Gjykatën e Apelit Tiranë, kjo 

është përgjegjësi e kryetarit. Fakti që një gjyqtar ikën nga vetting-u apo mbetet trupi 

gjyqësor i paplotësuar, nuk mund të themi që aty nuk ka trupa gjykues sepse në Gjykatën e 

Apelit Tiranë apo në çdo gjykatë apeli nuk mundet dot të gjykosh çështje pa tre gjyqtarë. 
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Sigurisht është detyrë e kryetarit të gjykatës që të marrë masat për të plotësuar trupat 

gjykues, qoftë trupat gjykues të përhershëm, qoftë trupat gjykues që kanë dy gjyqtarë dhe 

që pastaj plotësojnë në mënyrë të herëpashershme me gjyqtarët e tjerë.  

Lidhur me masat që duhen marrë për lehtësimin e ngarkesës, nëse kjo është fiktive 

apo nuk është fiktive, unë nuk mund ta them, por unë, si gjyqtare apeli dhe si anëtare e 

Këshillit, vlerësoj që në këtë moment kjo është mënyra më e mirë për të ndihmuar gjyqtarët 

e Kolegjit Zgjedhor. Ata do vazhdojnë të gjykojnë çështjet që kanë të prapambetura por 

ndërkohë do të lehtësohen nga marrja në cilësinë e relatorit të çështjeve të reja, midis të 

cilave mund të ketë çështje me afate ligjore gjykimi, të cilat kërkojnë edhe ato një gjykim 

të shpejtë. Në rastin kur do të ndodhë që ne do të plotësojmë Gjykatën e Apelit Tiranë, 

sigurisht i gjithë ky ‘backlog’ i krijuar në këtë gjykatë, pavarësisht çështjeve që ndodhen 

për shqyrtim, sigurisht që do u shpërndahen gjyqtarëve të tjerë dhe nuk do të ketë vonesa.  

Megjithatë, nëse ju ose ndonjë nga anëtarët mendon që ka masa të tjera më efektive 

që lehtësojnë dhe që e bëjnë më efektive, sigurisht që mund t’i propozoni. Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës ka vlerësuar që këto janë masat efektive në këtë moment. 

Faleminderit!  

 

Alban Toro: Brikena, cila logjikë të çon në konkluzionin që ne i lehtësojmë këta 

kërkues, nëse aktualisht ata po studiojnë dosjet e viteve 2016-2017 dhe ne i themi që ty do 

të shmangim nga shorti i vitit 2021? 

Brikena Ukperaj: Sepse Gjykata e Apelit gjykon mbi një kalendar gjykimi që e 

vendos vetë gjyqtari sipas radhës së regjistrimit të çështjeve. Por në këtë kalendar gjykimi 

futen automatikisht çështjet me afate ligjore dhe ti e di shumë mirë, në Gjykatën e Apelit 

Tiranë sot nuk ka të ndarë Dhomë Civile apo Penale. Gjyqtarët gjykojnë çështje civile dhe 

çështje penale, të gjithë, si relatorë dhe si trupa gjykues. Shumica e çështjeve penale që 

shkojnë në apel sot, janë me afate shumë të shkurtra, plus masat, që detyrohen duke qenë se 

janë tre gjyqtarë, u bie më shpejt java e gatishmërisë si relator, dhe sigurisht nuk është 

njësoj të jesh relator me 100 masa dhe të jesh anëtar me 100 masa.   

Ka shumë vendime penale pushimi, mosfillimi, që duhet të shqyrtohen brenda 15 

apo 30 ditëve; ka shumë vendime civile të cilat kanë afate të shkurtra ligjore gjykimi, 
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kundërshtim veprimesh, pavlefshmëri titulli, sigurime padishë, pra nga këto çështje të reja, 

gjyqtarët e Kolegjit Zgjedhor, të paktën të lehtësohen në cilësinë e relatorit, që të mos kenë 

edhe kohë më shumë për të shkruar vendimin dhe për të studiuar dosjen, jo se ata nuk do 

njihen me dosjen e anëtarit tjetër të trupit gjykues. Kjo është një lehtësi për gjyqtarët. Nuk 

mund t’i shmangim tërësisht nga shorti. Nuk mund të marrim ngarkesën e këtyre 

gjyqtarëve dhe ta shpërndajmë tek anëtarët e tjerë. 

 

Alban Toro: Atëherë Brikena, masat e sigurimit penale nuk janë të ngutshme sepse 

ato janë të parashikuara në një listë që kryetari i ka të afishuara, bile ka parashikuar edhe 

rastet kur në mungesë të një gjyqtari të cilit i bie masa, ta zëvendësojë trupa tjetër gjykuese. 

Kështu që në këtë aspekt, ajo është e rregulluar nga vetë ata dhe ne nuk mund të ndërhyjmë 

dot. Në raport me masat e tjera të ngutshme penale apo civile, të çfarëdo karakteri 

(mosfillim çështje penale, ndryshime, të arrestuar me afat 6-mujor apo 1 vit, urdhër 

mbrojtjeje të cilët janë më sensibël), po vetë kryetari mund t’i rregullojë që këta subjekte, 

këta kërkues, t’i shmangi nga hedhja e shortit, me motivacionin legjitim që këta, për shkak 

se janë efektiv i Kolegjit Zgjedhor, nuk duhet të përfshihen në shortin e datës 12, 13, 14 për 

masat e ngutshme, të cilat ai i identifikon. Sepse ne nuk i identifikojmë dot kush janë masat 

e ngutshme rast pas rasti, kurse ai e ka këtë sepse nëpërmjet sistemit, i thotë informatikës 

që këta kërkues të mos i përfshish sepse janë pjesë e Kolegjit Zgjedhor dhe do duhet të jenë 

24 orë në 24. Pra në këtë aspekt, vetë gjykata, në mënyrë automatike e riparon këtë, 

mjafton të hulumtojë mundësitë procedurale që ka brenda institucionit. Kështu që nuk e 

kuptoj ndërhyrjen tonë dhe si i lehtësojmë ne. 

 

Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 

Ilir Toska: Atëherë, marrë shkas nga diskutimi që po bën Albani dhe Brikena 

referuar diskutimit të Albanit që supozon që është vetë gjykata që do duhet të konsiderojë 

lehtësimin e ngarkesës, sjell në vëmendje që ligji në fakt nuk ngarkon vetë gjykatën, por 

ngarkon Këshillin. Kryetari i gjykatës apo Këshilli i gjykatës do duhet të konsiderojë një 
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akt rregullator të Këshillit sa i përket përjashtimit nga procedurat e shortit të kujtdo gjyqtari 

për arsye objektive.  

Përmes vendimit të propozuar, ne në fakt, po i japim kryetarit dhe Këshillit të 

gjykatës një mjet mbi të cilin ata të mundësojnë lehtësimin e ngarkesës për dy gjyqtarët e 

Kolegjit Zgjedhor, të cilët për shkak të ligjit, për këtë periudhë do të mbingarkohen me 

mosmarrëveshjet parazgjedhore apo paszgjedhore. 

Nuk e di sa efektivitet do të ketë ky vendim në realitet, por sido që të jetë, ai do të 

ulë ngarkesën e tepër të tyre. Sot të gjithë gjyqtarët e gjykatave të apeleve, për të mos thënë 

të gjithë gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë, janë të mbingarkuar. Ne do të marrim atë 

masë që mundemi në kushtet që jemi, për të mundësuar uljen e ngarkesës që të 

konsiderojmë një interes publik që është shqyrtimi në kohë i mosmarrëveshjeve zgjedhore 

dhe paszgjedhore. Nëse nuk e bëjmë këtë, duke ia lënë në derë gjykatës që ta zgjidhi rast 

pas rasti, në fakt ne nuk do të përmbushim përgjegjësinë që kemi nga ligji. Duke thënë 

këtë, jam dakord me projektvendimin e propozuar nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Duke qenë që Albani ka propozim që nuk është i nevojshëm fare projekt-akti, 

atëherë unë propozoj që të kalojmë njëherë projekt-aktin, e kundërta pastaj pranohet 

propozimi i Albanit. 

 

Ilir Toska: Më fal, Albani nuk bëri propozim. Tha “jam kundër projekt-aktit”. I 

vetmi propozim që kemi është ai i Komisionit. S’ka propozim tjetër. Albani është kundër 

projektvendimit. 

 

Naureda Llagami: Nëse nuk kemi më diskutime, hedhim në votim projekt-aktin. 

Maksim Qoku: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro.  

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër. 
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Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Lehtësimin e ngarkesës së gjyqtarëve të Kolegjit 

Zgjedhor Gjyqësor, znj. {...}t dhe z. {...}, për një afat deri në 3 muaj, për shkak të thirrjes 

së tyre në detyrë për zgjedhjet e përgjithshme në Kuvendin e Shqipërisë, duke i përjashtuar: 

a) nga procedurat e ndarjes me short në Gjykatën e Apelit Tiranë, të çështjeve që do të 

regjistrohen pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi; b) nga procedurat e plotësimit të trupave të 

tjerë gjykues në Gjykatën e Apelit Tiranë, veç trupit të tyre. 

2. Përjashtimisht, vetëm për arsye objektive që lidhen me pamundësinë ligjore të 

gjyqtarëve të tjerë, gjyqtarët znj. {...} dhe z. {...} mund të përfshihen në procedurat e shortit 

dhe në plotësimin të trupave të tjerë gjykues në Gjykatën e Apelit Tiranë, gjatë periudhës 

sipas pikës 1, të këtij vendimi.  

3. Ngarkohet Zëvendëskryetari dhe Kancelari i Gjykatës së Apelit Tiranë për 

zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.          

    

*Duke qenë se tre çështjet e tjera janë çështje që bëhen pa praninë e palëve, për të 

kaluar në sallë, 15 minuta, për të vazhduar shqyrtimin e tre çështjeve të tjera. 

  

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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