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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 22.04.2021) 

 

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

Etikës Gjyqësore””, 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 12:08 

dhe mbaroi në orën 14:04. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (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 Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

njëkohësisht dhe anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku, i cili është në 

një aktivitet ku përfaqëson KLGJ-në. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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. 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: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e “Kodi i Etikës Gjyqësore””, i përgatitur 

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

Brikena Ukperaj (Lubonja). 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje! 

Po vijojmë me mbledhjen e datës 22 prill. 

Siç jeni në dijeni, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka sot në rendin e ditës 6 çështje, 3 

prej të cilave u shqyrtuan në sallë për shkak të llojit të çështjeve. 

Tani vazhdojmë me tre çështjet e tjera, ku çështja e parë që do shqyrtojmë është 

projektvendimi “Për miratimin e “Kodi i Etikës Gjyqësore””, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale.  
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Për efekt regjistrimi, në mbledhjen e Këshillit janë të pranishëm të gjithë anëtarët 

e Këshillit të Lartë Gjyqësor, përveç z. Qoku i cili është në një angazhim ku përfaqëson 

Këshillin. 

 

Fjalën ia jap, pa humbur kohë, zonjës Ukperaj. 

  

 Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare!  

Kodi i  Etikës është hartuar në zbatim të detyrimit ligjor që buron nga neni 83/1 i 

Ligjit 115/2016 për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë, i cili parashikon se “1. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor është përgjegjës për miratimin e standardeve të etikës dhe të 

rregullave të sjelljes të gjyqtarëve, si dhe për mbikëqyrjen e respektimit të tyre.” Në të 

njëjtin paragraf parashikohet edhe detyrimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor për të përditësuar 

rregullat e Kodit të Etikës nëse kjo diktohet nga nevoja apo vetë zbatimi i Kodit.  

Akti që i paraqitet Këshillit për miratim është një akt normativ nënligjor. Ai u 

drejtohet pa dallim të gjithë gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë dhe, për aq sa është e 

mundur, edhe gjyqtarëve të komanduar, këshilltarëve ligjorë, ndihmësve ligjorë si dhe 

nëpunësve civilë gjyqësorë në gjykatat e shkallës së parë, të apelit dhe në Gjykatën e 

Lartë. Kjo qasje është gjithëpërfshirëse dhe siguron njëtrajtshmëri të standardeve të etikës 

gjyqësore të zbatueshme në sistemin gjyqësor.  

Nëpërmjet këtij akti normativ nënligjor, ligji për Qeverisjen kërkon nga Këshilli 

që të miratojë: 

a) standardet e etikës gjyqësore, dhe  

b) rregullat e sjelljes së gjyqtarëve.  

Teknika legjislative dhe përdorimi nga ligjvënësi i këtyre dy koncepteve nuk 

është i rastësishëm.  Standardet e etikës përfaqësojnë vlerat e gjyqësorit. Ato përfaqësojnë 

një tërësi parimesh të përgjithshme që synojnë të ndihmojnë në udhëzimin e sjelljes së 

gjyqtarit dhe ndikojnë në gjykimin dhe vendimin që ai merr në situata të caktuara, gjatë 

ushtrimit të detyrës dhe jashtë saj. Kur gjyqtari përballet me dilema etike apo situata të 
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diskutueshme, standardet e etikës e ndihmojnë në marrjen e një vendimi. Roli i 

Këshilltarit të Etikës mbetet i një rëndësie të veçantë në këtë drejtim.   

Nga ana tjetër, rregullat e sjelljes janë pjesa thelbësore e Kodit të Etikës. Rregullat 

e sjelljes mundësojnë zbatimin e Kodit të Etikës në një mori situatash përkatëse. Nëse një 

parim i veçantë në Kodin e Etikës thotë se gjyqtari i bindet vetëm ligjit, rregullat e sjelljes 

rendisin normat specifike që lidhen me fusha të ndryshme të veprimtarisë së gjyqtarit, të 

cilave gjyqtari duhet t'u bindet, duke i zbatuar ato me rigorozitet. 

Rregullat e sjelljes përshkruajnë sjelljet specifike që kërkohen ose ndalohen si 

kusht i ushtrimit të vazhdueshëm të funksionit. Ato mund të ndalojnë ngacmimin seksual, 

format e ndryshme të diskriminimit, komunikimin e papërshtatshëm, abuzimin me mjetet 

materiale të punës, etj.  

Standardet etike në përgjithësi janë të përgjithshme dhe jo specifike. Ato hartohen 

për të siguruar një sërë vlerash ose qasje ndaj vendimmarrjes që u mundëson gjyqtarëve 

të bëjnë gjykime të pavarura në lidhje me mënyrën më të përshtatshme të të sjellit. Për 

këtë arsye standardet etike kanë më shumë karakter këshillimor dhe më pak karakter 

detyrues. Ndërsa në lidhje me rregullat e sjelljes, hapësira për gjykim është më e vogël, e 

thënë ndryshe, atyre rregullave ose u bindesh ose në të kundërt mund të vijnë pasoja nga 

mosrespektimi i tyre. Rregullat e sjelljes përcaktojnë pritshmëri mjaft të qarta për të cilat 

një veprim konkret, është i pranueshëm ose i ndaluar. 

Megjithatë, si standardet e etikës ashtu edhe rregullat e sjelljes synojnë të 

inkurajojnë një formë të caktuar sjelljeje. Komisioni i Venecias, i quan këto koncepte si 

gati-sinonime dhe e ka kritikuar këtë dallim si të panevojshëm dhe të paqartë. Për këtë 

arsye, është gjykuar të përdoret në akt termi unifikues Kodi i Etikës Gjyqësore, i cili 

ndërthur parimet për veprimin e duhur me një listë të veprimeve që kërkohen ose 

ndalohen. 

Për sa i përket harmonizimit të Kodit të Etikës dhe pozicionin e tij në raport me 

rregullimet e tjera ligjore, është e qartë se ky Kod nuk është akti i vetëm që rregullon 

sjelljen e gjyqtarëve. Ligji “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë” parashikon në nenin 3 vlerat themelore dhe nenin 4 “Standardet e Etikës dhe 
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Rregullat e Sjelljes”. Etika gjithashtu përbën një nga kriteret e vlerësimit të gjyqtarit (neni 

71) i po këtij ligji, ndërkohë që procedimi disiplinor për veprimtaritë jashtëgjyqësore të 

gjyqtarit është i lidhur me rregullat e parashikuara në Kreun II (nenet 6-8) të ligjit që 

lidhen me papajtueshmërinë, kufizimet dhe veprimtaritë e tjera. 

Sigurisht që ka ndërveprim mes rregullave të procedimit disiplinor dhe Kodit të 

Etikës, por ky i fundit nuk synon të zëvendësojë apo të mbivendoset ndaj rregullimeve 

ligjore ekzistuese. Çdo parim i shkruar etik synon të këshillojë një vlerë apo sjellje të 

caktuar, ose të ndalojë sjellje ose aktivitete që janë, në fakt, të ligjshme. Kjo bëhet me 

qëllim që të sigurohet se sjellja e gjyqtarëve është përtej çdo dyshimi si dhe të inkurajohet 

respektimi i standardeve më të larta. Është thelbësore të pranohet se parimet etike burojnë 

nga përvoja profesionale e të gjithë gjyqtarëve dhe përcaktohen me qëllim që të 

përparojnë drejtësinë në përgjithësi dhe të kontribuojnë në kuptimin e punës së 

gjyqtarëve.   

Normat e Kodit të Etikës Gjyqësore janë të ndryshme nga normat e procedimit 

disiplinor. Kodi përmban standarde vetërregulluese që pranojnë se zbatimi i ligjit nuk 

është një ushtrim mekanik, ai përfshin pushtet të vërtetë diskrecional dhe i vendos 

gjyqtarët në një marrëdhënie përgjegjësie ndaj vetes dhe ndaj qytetarëve. Kodi i etikës 

është plotësisht i ndarë nga sistemi i procedimit disiplinor të gjyqtarëve. Në të njëjtën 

kohë, edhe pse në vetvete nuk përbëjnë shkak për masa disiplinore, parimet e Kodit të 

Etikës mund të shërbejnë si udhëzim për autoritetet disiplinore kur vendosin për çështje 

disiplinore.   

Tashmë përbën një standard ndërkombëtar të gjithëpranuar fakti se procedurat 

disiplinore, bazohen në shkaqe të mirëpërcaktuara në ligj që, nëse vërtetohen, sjellin 

pasoja konkrete ligjore. Kështu, procedura disiplinore synon të hetojë, dhe nëse është e 

nevojshme, të sanksionojë gjyqtarët për sjellje të gabuar me pakujdesi ose dashje dhe të 

rëndë,  d.m.th. për sjellje që janë qartësisht në kundërshtim me ligjin. Në këtë kontekst, 

është e rëndësishme të theksohet se jo çdo shkelje e rregullave etike, passjell procedim 

disiplinor dhe jo çdo mosrespektim i parimeve përbën sjellje të gabuar. Domosdoshmëria 

dhe përshtatshmëria e procedimit disiplinor do të varet nga faktorë të tjerë, siç janë 
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serioziteti i shkeljeve, përsëritja e veprimtarisë së pahijshme dhe efekti i veprimeve të 

tilla mbi të tjerët dhe mbi sistemin gjyqësor në tërësi.  

Dispozitat disiplinore përqendrohen në shkelje serioze të ligjit dhe për këtë arsye 

hartohen me saktësinë maksimale, në mënyrë që të jetë e qartë për gjyqtarët se çfarë lloj 

sjelljeje nuk është e lejueshme. Kodi i etikës, nga ana tjetër, është formuluar në një 

mënyrë përgjithësuese dhe nuk shkon gjithmonë në detaje. Prandaj, edhe pse ekziston 

mbivendosje dhe ndërveprim, parimet e Kodit të Etikës janë të pavarura nga rregullat 

disiplinore të zbatueshme për gjyqtarët në kuptimin që mosrespektimi i një prej parimeve 

të tilla, nuk përbën në vetvete një shkelje disiplinore apo passjell përgjegjësi civile ose 

penale për gjyqtarin.    

Kodi i Etikës është hartuar duke u bazuar në standardet më të mira 

ndërkombëtare. Më konkretisht, në hartimin e Kodit janë shqyrtuar dhe marrë në 

konsideratë këto akte: 

Karta Evropiane për Statutin e Gjyqtarëve dhe Memorandumi Shpjegues, miratuar 

nga përfaqësues të vendeve anëtarë të Këshillit të Evropës dhe të dy shoqatave 

ndërkombëtare të gjyqtarëve në Strasburg, 8 - 10 korrik 1998; 

Rekomandimi i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për gjyqtarët në 

lidhje me pavarësinë, efiçencën dhe përgjegjësitë; 

MAGNA CARTA e Gjyqtarëve, e Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropian 

Strasburg, 17 nëntor 2010; 

Modeli i Kodit të Sjelljes Gjyqësore, miratuar nga Shoqata e Avokatëve 

Amerikanë më 7 gusht 1990;  

Parimet e Bangalore për Sjelljen Gjyqësore, miratuar nga Grupi Gjyqësor për 

Forcimin e Integritetit Gjyqësor më 25 nëntor 2002; 

Karta e Gjyqtarëve në Evropë, miratuar nga Shoqata e Gjyqtarëve Evropianë më 

1997; 

Kodi Global i Etikës Gjyqësore i Bolonjës dhe Milanos, miratuar në Konferencën 

Ndërkombëtare për Pavarësinë Gjyqësore në qershor 2015. 
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Në kuadër të Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropian janë shqyrtuar dhe 

marrë në konsideratë edhe këto opinione të përgatitura nga ky Këshill për Komitetin e 

Ministrave të Këshillit të Evropës: 

Opinioni Nr. 1; Opinioni Nr. 3; Opinioni Nr. 4; Opinioni Nr. 7; Opinioni Nr. 10; 

Opinioni Nr. 11; Opinioni Nr. 15; Opinioni Nr. 16 (në mënyrë të setajuar shpjegohen në 

relacion).  

Projekti i paraqitur për miratim është produkt i një procesi gjithëpërfshirës 

konsultimi. Ai reflekton një kontribut të përbashkët të Komisionit për Vlerësimin e Etikës 

dhe Veprimtarisë Profesionale në KLGJ, Këshilltarit të Etikës dhe të partnerëve 

ndërkombëtarë, të cilët në vijimësi e kanë mbështetur Komisionin e Vlerësimit të Etikës 

dhe Profesional apo edhe Komisionet e tjera në hartimin e akteve nënligjore që 

reflektojnë praktikat më të mira ndërkombëtare. Projekti është konsultuar me gjyqtarët e 

të gjitha niveleve, komentet dhe sugjerimet e të cilëve kanë qenë vlerë e shtuar në 

përgatitjen e një Kodi Etike sa më të qartë dhe të kuptueshëm. 

Në të njëjtën kohë projekti i përfunduar nga Komisioni i është dërguar për 

konsultim Misionit EURALIUS V, Prezencës së OSCE-së në Shqipëri dhe Projektit 

“Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri (SEJ III)” që zbatohet nga 

Këshilli i Evropës, të cilat gjej rastin t’i falënderoj për kontributin e vazhdueshëm. Dua të 

veçoj në këtë proces kontributin e Projektit “Drejtësi për të Gjithë” të USAID, të cilët 

kanë ofruar ekspertizë të vlerësueshme në lidhje me çështje të teknikës legjislative dhe po 

ashtu qartësisë e koherencës së aktit me standardet ndërkombëtare.  

Kodi i Etikës përcakton standardet e sjelljes etike që priten nga gjykata. Një Kod i 

tillë shërben për një numër qëllimesh: siguron udhëzime për anëtarët e gjykatës; informon 

përdoruesit e gjykatës për standardet që ata në mënyrë të arsyeshme mund të presin nga 

gjyqtarët e saj; i shpjegon publikut se si sillen gjyqtarët dhe ndihmon për të siguruar 

respektin dhe mbështetjen e publikut për gjyqësorin. 

Kodi i Etikës përcakton standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes së gjyqtarëve 

dhe punonjësve të tjerë të gjykatës dhe i përkthen ato në pritshmëri dhe kërkesa specifike 
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dhe të qarta të sjelljes. Ai identifikon kufijtë midis sjelljes së dëshirueshme dhe të 

padëshirueshme. 

Standardet e Kodit të Etikës theksojnë rëndësinë e roleve të ndërmarra nga 

gjyqtarët dhe punonjësit e tjerë të gjykatës. Ato inkurajojnë ndjenjën e tyre të 

përkushtimit profesional, shërbimit ndaj publikut dhe përgjegjësisë ndaj pushtetit dhe 

mundësive të funksionit të tyre. Ato përcaktojnë vlerat thelbësore të sjelljes që priten nga 

gjyqtarët, duke përfshirë sjelljen e ligjshme, ndershmërinë, integritetin, paanshmërinë, 

procesin e drejtë, drejtësinë, dhe profesionalizmin. 

Kodi i Etikës është i organizuar në tre pjesë, të cilat paraprihen nga një preambulë 

e cila parashtron kontekstin, filozofinë dhe qëllimin e Kodit të Etikës. Në pjesën e parë ka 

dispozita me karakter të përgjithshëm që përcaktojnë objektin e rregullimit dhe subjektet 

të cilëve u drejtohet.  

Në pjesën e dytë, e cila përbën dhe thelbin e Kodit të Etikës, përshkruhen parimet 

të cilat përcaktojnë standardet e etikës mbi të cilat është ndërtuar Kodi. Çdo parim, 

zbërthehet më tej nga një sërë rregullash sjelljeje që kërkohen nga subjektet e Kodit të 

Etikës, zbatimi i të cilave  mundëson dhe arritjen e standardeve të etikës. Më konkretisht, 

parimet mbi të cilat ngrihet Kodi i Etikës janë: 

a. Parimi i pavarësisë  

Nuk është e rastësishme që parimi i renditur i pari është ai i që e udhëheq 

gjyqtarin drejt pavarësisë. Ky parim kërkon që gjyqtari të përgjigjet vetëm përpara ligjit 

dhe të përmbushë detyrat i lirë nga çdo ndikim i jashtëm dhe i pavarur nga pushtetet e 

tjera, nga grupet e interesit dhe nga palët gjatë gjykimit të një çështjeje.  

b. Parimi i paanshmërisë 

Në kryerjen e detyrave gjyqësore gjyqtari është i paanshëm dhe duhet të duket i 

tillë. Besimi i publikut te drejtësia lidhet ngushtësisht me gjykimin me paanësi, të lirë nga 

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

gjyqtarit për të gjykuar në mënyrë të paanshme. Ky parim e vë theksin në faktin se 

paanësia duhet të jetë e dukshme gjatë ushtrimit të funksioneve gjyqësore të gjyqtarit 

edhe aktiviteteve të tjera të tij në jetën private. 
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c. Parimi i integritetit 

Ky parim ka si tipar dallues kërkesën që gjyqtari të sillet gjithmonë në mënyrë të 

tillë që të mbrojë dinjitetin, të përmbushë përgjegjësitë funksionale dhe të garantojë 

paanshmërinë e pavarësinë e gjyqësorit. Sjellja dhe qëndrimi i gjyqtarit duhet të 

rikonfirmojë besimin e qytetarëve tek integriteti i gjyqësorit. 

      ç.      Parimi i sjelljes së hijshme dhe me vetëpërmbajtje 

Shmangia e sjelljes së pahijshme dhe shfaqja e saj në të gjitha aktivitetet e 

gjyqtarit është një tjetër kërkesë për të garantuar një sjellje etike. Gjyqtari është subjekt i 

vëzhgimit të vazhdueshëm publik, prandaj ai duhet të pranojë kufizime personale që 

mund të shihen si të paarsyeshme për një qytetar të thjeshtë, megjithatë ai nxitet ta bëjë 

këtë lirshëm dhe me dëshirë. Ky parim kërkon që gjyqtari të shmangë çdo sjellje, e cila 

krijon dyshimin e arsyeshëm se vendimet nxiten nga motive të tjera, përtej zbatimit të 

drejtë të ligjit. Sjellja me vetëpërmbajtje synon arritjen e një balance mes të drejtave të tij 

si qytetar dhe kufizimeve që lidhen me funksionin e tij. 

d. Parimi i kujdesit të duhur dhe profesionalizmit 

Ky parim kombinon dy kërkesa të rëndësishme. Kryerja me kujdes dhe efikasitet i 

detyrave, në kohë dhe pa vonesë, si dhe ushtrimi e funksioneve gjyqësore me nivelin më 

të lartë të aftësive profesionale. Profesionalizmi, sikundër edhe kujdesi i duhur, janë 

parakushte për kryerjen e detyrave gjyqësore. Ushtrimi i funksioneve nga ana e gjyqtarit 

ka përparësi mbi të gjitha aktivitetet e tjera. 

dh.   Parimi i respektit dhe aftësisë për të dëgjuar 

Gjyqtari duhet të tregojë respekt dhe vëmendje ndaj personave dhe dinjitetit të 

tyre. Ai duhet t'i kushtojë vëmendje prezantimit të fakteve dhe arsyetimit ligjor të 

paraqitur nga palët dhe mbrojtësit e tyre. Ky parim e orienton gjyqtarin drejt sjelljes 

dinjitoze, korrekte, të respektueshme dhe mirëkuptuese në marrëdhëniet e tij me 

përdoruesit e gjykatës si dhe gjyqtarët e tjerë apo personelin e gjykatës.  

e. Parimi i trajtimit të barabartë 

Trajtimi i barabartë i qytetarëve nga gjykata është thelbësor për performancën e 

duhur të sistemit gjyqësor. Ky parim kërkon mes të tjerash që gjyqtari të shmangë çdo 
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paragjykim dhe sjellje diskriminuese, duke siguruar që çdo palë të dëgjohet në seancë në 

mënyrë të ekuilibruar. Një raport i veçantë bashkëpunues është parashikuar me gjyqtarin 

e medias, të cilit gjyqtari duhet t’i transmetojë në mënyrë transparente dhe 

jodiskriminuese të gjitha informacionet që çmohen të ndahen me median dhe publikun.  

ë. Parimi i transparencës 

Publiku ka besim më të lartë tek sistemi gjyqësor nëse ai informohet mbi 

funksionimin e sistemit gjyqësor dhe në këtë drejtim gjyqtarët kanë kontributin e tyre të 

pazëvendësueshëm. Ky parim e vë theksin tek nevoja për një qasje të balancuar në raport 

me transparencën. Nga njëra anë kërkon qartësi dhe kuptueshmëri të vendimeve 

gjyqësore, si dhe transparencë përmes seancave publike, në ruajtje të konfidencialitetit 

dhe respektimit të privatësisë ose rendit publik, nga ana tjetër, parimi kërkon që gjyqtari 

të mos abuzojë me kërkesën për transparencë për ta shndërruar ushtrimin e funksionit në 

një shfaqje publike.   

Pjesa e tretë dhe e fundit rregullon çështje që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e 

zbatimit të Kodit. Në këtë pjesë saktësohet roli i Këshilltarit të Etikës në dhënien e 

opinioneve këshillimore për çështje të diskutueshme të etikës dhe vlerën e interpretimit të 

Këshilltarit të Etikës në rastet e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarit, si dhe roli i kryetarit 

të gjykatës në mbikëqyrjen e respektimit të etikës gjyqësore dhe raportimit të 

problematikave në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Në këtë pjesë sanksionohet gjithashtu 

parimi detyrues i vetërregullimit të sjelljes gjyqësore e asaj jashtëgjyqësore të gjyqtarëve 

sipas standardeve dhe rregullave te parashikuara në këtë Kod, shkelja e te cilave në rastet 

kur nuk përbën shkak për përgjegjësi disiplinore, merret në konsideratë në kuadër të 

vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit.  

Kodi i Etikës është i zbatueshëm për të gjithë gjyqtarët e Republikës së 

Shqipërisë. Për aq sa është e mundur, Kodi zbatohet edhe nga nëpunësit civilë gjyqësorë 

në gjykatat e shkallës së parë, të apelit dhe në Gjykatën e Lartë, nga këshilltarët ligjorë në 

Gjykatën Lartë si dhe nga ndihmësit ligjorë në gjykatat e apelit. Ligji për Qeverisjen e 

detyron Këshillin që ta bëjë publik Kodin e Etikës. Kjo i shërben jo vetëm njohjes së tij 

nga ana e gjyqtarëve por edhe transparencës e rritjes së besimit të publikut se po 
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ndërmerren hapa konkretë për të përmirësuar integritetin e gjyqësorit. Këshilltari për 

Etikën është përgjegjës për të ndihmuar gjyqtarët në zbatimin e tij nëpërmjet dhënies së 

mendimeve dhe opinioneve sa herë që i kërkohet si dhe nëpërmjet kryerjes së aktiviteteve 

të tjera, trajnimeve në këtë fushë, të tilla që ndihmojnë në zbatimin e drejtë të këtij Kodi 

nga ana e gjyqtarëve.  

Neni 83, paragrafi 1, shkronja “c” e ligjit për Qeverisjen ngarkon Këshillin që në 

mënyrë periodike të monitorojë dhe analizojë shkallën e zbatimit dhe respektimit të 

rregullave të këtij Kodi. Gjetjet e këtij monitorimi duhet të bëhen publike për publikun e 

gjerë. Njëkohësisht ato shërbejnë si burim për rishikimin dhe sipas nevojës përditësimin e 

Kodit të Etikës, i cili konceptohet si një instrument i gjallë që mund të rishikohet dhe 

përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme.  

Lidhur me efektet financiare të akti, zbatimi i këtij Kodi nuk sjell pasoja 

financiare për buxhetin e Këshillit apo të gjykatave të veçanta. Megjithatë, Komisioni 

shtron nevojën e zhvillimit të aktiviteteve të caktuara, tryeza diskutimi apo trajnime, me 

synim ndërgjegjësimin e gjyqtarëve rreth Kodit të Etikës, çka mund të sjellë kosto 

financiare në të ardhmen. Kostimi i këtyre aktiviteteve mund të merret në konsideratë në 

kuadrin e Planit të ri Strategjik të Këshillit dhe në bashkëpunim e me ndihmën e 

donatorëve dhe partnerëve vendas dhe ndërkombëtarë që mbështesin veprimtarinë e 

Këshillit. Faleminderit, zonja Kryetare! Faleminderit të nderuar anëtarë! 

 

 Naureda Llagami: Faleminderit Brikena, për relatimin e projekt-aktit. 

 Unë do ftoja kolegët nëse kanë ndonjë diskutim mbi përmbajtjen e Kodit. 

 Nëse jo, kalojmë në votim sipas propozimit të bërë nga Komisioni? 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e Kodit të Etikës Gjyqësore, sipas tekstit 

që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

 

* * * 

(Pika 4 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 22.04.2021) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e 

kërkesave buxhetore të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 të sistemit gjyqësor 

(faza e parë)”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe 

Buxhetit.   

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:08 

dhe mbaroi në orën 14:04. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

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

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

njëkohësisht dhe anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku, i cili është në 

një aktivitet ku përfaqëson KLGJ-në. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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. Luljeta Laze, Drejtore pranë Departamentit të Programimit dhe Administrimit të 

Buxhetit. 

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

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: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e kërkesave buxhetore të programit 

buxhetor afatmesëm 2022-2024 të sistemit gjyqësor (faza e parë)”, i përgatitur nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit.   

 

 Naureda Llagami: Kalojmë pa humbur kohë në projekt-aktin tjetër që ka të bëjë 

lidhur me miratimin e kërkesave buxhetore të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 

të sistemit gjyqësor (faza e parë). 
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 Për më shumë detaje do ftoja zonjën Laze e cila t’i bëjë Këshillit një relatim 

lidhur me kërkesat që do i parashtrojmë Ministrisë së Financës. 

 

 Luljeta Laze: Faleminderit, Kryetare! 

 Struktura përgjegjëse e buxhetit dhe financave në KLGJ ka përgatitur 

projektbuxhetin afatmesëm për vitin 2022-2024, bazuar kjo në ligjin 8379 “Për hartimin 

dhe zbatimin e buxhetit të shtetit në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin “Për menaxhimin 

e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe më specifikisht mbështetur në hartimin e këtij 

projektbuxheti në Udhëzimin nr. 8/2021 “Për përgatitjen e programit buxhetor 

afatmesëm...” dhe VKM nr. 190, datë 03.03.2021 “Për miratimin e tavaneve përgatitore 

të shpenzimeve te programit buxhetor afatmesëm 2022 – 2024”. 

 Përgatitja e programit buxhetor afatmesëm është bërë për tre programe buxhetore, 

kjo është edhe struktura që tashmë ne kemi: 

 Programi buxhetor - “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, ku përfshihen 

kërkesat buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Programi - “Buxheti Gjyqësor”, ku përfshihen kërkesat buxhetore, për 

funksionimin e veprimtarisë së gjykatave në të tre nivelet.  

Programi  – “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtësisë”, ku përfshihen 

kërkesat buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së Qendrës së Teknologjisë së 

Informacionit.   

Materialin nuk ka nevojë që ta lexoj të gjithin, por po hyj në detaje se si kemi 

vepruar për përgatitjen e programit buxhetor për secilin nga programet buxhetore. 

Për sa i përket programit “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” që përfshin 

shpenzimet për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor – Në zërat 

kryesorë të shpenzimeve janë shpenzimet e personelit, shpenzimet operative si dhe 

shpenzimet kapitale. Për këtë program buxhetor jemi përmbajtur tavaneve sepse nga 

përllogaritjet që janë kryer në nevojat buxhetore për shpenzime personeli dhe shpenzime 
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operative si dhe në shpenzime kapitale, nuk kemi pasur nevojë që të kërkojmë mbi këto 

nivele që na janë përcaktuar, pasi ka pasur edhe një rritje nga viti i mëparshëm.  

Sikurse dihet, për shpenzimet e personelit përllogaritjet janë bërë bazuar në 

strukturën e plotë organike për 125 vetë që struktura organike e KLGJ-së ka. Në mënyrë 

adekuate janë përllogaritur shpenzimet që kanë të bëjnë me sigurimet. Shpenzimet 

operative të cilat në materialin që ju është paraqitur janë në mënyrë të detajuar se çfarë 

kemi përfshirë dhe këto tashmë përbëjnë një strukturë të konsoliduar që dihet ku vit për 

vit janë të njëjtat gjëra: janë mallrat dhe shërbimet, shërbime që kanë të bëjnë me 

materialet e zyrës, më shërbimet nga të tretët, me shërbimet e transportit, shërbime për 

udhëtime e dieta, shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme, etj.  

Ajo që mund të theksojmë në totalin e këtyre lloj shpenzimeve që janë shpenzime 

korrente, e cila gjithashtu është evidentuar në këtë material, donim të sillnim në vëmendje 

që për shkak të përfundimit të afatit kushtetues në vitin 2022 të organeve të vetting-ut dhe 

detyra të cilat i ngarkohen pastaj për t’i kryer KLGJ-ja, është ngritur me urdhrin nr. 23, 

datë 08.04. të Kryetares së KLGJ-së, një grup pune, i cili ka filluar punën për të analizuar 

dhe për të nxjerrë përfundime se si do të jenë nevojat për burime të tjera shtesë që do na 

duhen për përmbushjen e kësaj detyre tjetër që besoj se fillon nga mesi i vitit 2022 e më 

tutje. 

Ajo që mund të theksonim këtu, që vlen në tërësi edhe për të gjithë materialin, 

është që kjo, duke qenë se është faza e parë dhe konsiderohet fazë strategjike, është 

parashtrimi i nevojave, i atyre që ne i kemi vlerësuar dhe ato që janë të dukshme dhe i 

kemi edhe të vlerësuara, deri në fazën e dytë që do të paraqiten në gusht, në të cilën kemi 

mundësi gjatë këtyre muajve të bëjmë plotësimet e nevojshme, të bëjmë shtesa në qoftë 

se do vijnë të dukshme nga një analizë e mëtejshme e materialit dhe gjithashtu, pikërisht 

kjo pikë do të jetë edhe një shtesë në materialin që do të bëhet për fazën e dytë, nevojat 

që do të jenë qoftë për burimet njerëzore dhe financiare, që do të duhen për përmbushjen 

dhe detyrimet e tjera që KLGJ-së i shtohen. 

Për sa i përket investimeve, që është 15 milion për KLGJ-në, këtu janë të 

përfshira në mënyrë të detajuar një vlerë që ka të bëjë me 840 mijë lekë dhe është 
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parashikuar për ristrukturimin e portalit të KLGJ-së. Gjithashtu janë të përfshira nevojat e 

kalkuluara drejt nga grupi i punës i specialistëve të IT-së, nevojat që janë për pajisje 

kompjuterike, laptopë dhe të tjera, nevojat që janë për “firewall” (kemi një listë të 

evidentuar qartazi për të gjitha këto), si dhe nevoja për orendi zyre shtesë që do duhen, të 

cilat i kemi specifikuar në mënyrë të qartë, që kanë të bëjnë një pjesë ndoshta për 

mbulimin e disa prej nevojave që do duhen me fillimin e punës së Qendrës së 

Teknologjisë së Informacionit (pajisjet e zyrës), gjithashtu janë parashikuar nevoja që 

janë për arkivën e brendshme si dhe një nevojë tjetër që kanë parashtruar specialistët për 

të krijuar kushte më të mira teknike për dhomat e serverit (që i kanë ata të përcaktuara). 

Kjo është pjesa që i përket nevojave buxhetore që ne kemi parashikuar për sa i 

përket programit të funksionimit të KLGJ-së. 

Doja të shtoja gjithashtu, që gjatë këtij procesi ne i jemi drejtuar të gjitha 

drejtorive që ato të na paraqisnin nevojat e tyre për të qenë më të nevojshëm ndaj 

nevojave që drejtoritë e ndryshme kanë. Gjithashtu i jemi drejtuar edhe këshilltarëve me 

e-mail. Kemi marrë atë që ata kanë parashtruar dhe e gjithë kjo punë është mbështetur 

mbi punën specifike që kanë bërë specialistët. 

Për sa i përket programit “Buxheti gjyqësor” – kjo punë gjithashtu është një punë 

e kombinuar e cila mbështetet kryesisht në të gjithë nevojat që paraqesin gjykatat por 

gjithashtu e kaluar në filtrin e specialistëve që departamenti ynë ka. Janë të njëjtat zëra 

shpenzimesh. Këtu janë të përfshira nevojat për shpenzime të pagave. Ajo që duhet 

evidentuar është që është përfshirë jo vetëm nevojat që kalkulohen për të gjithë strukturën 

e plotë sikur të ishte e plotë struktura organike e të gjithë gjykatave të vendit, por 

gjithashtu është parashtruar edhe një nevojë shtesë për prej 56 punonjës për administratën 

gjyqësore, të cilat janë parashtruar nga gjykatat në mënyrë të detajuar dhe gjithashtu janë 

të bashkërenduara me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore si nevoja shtesë që duhen për të 

arritur standardet e mbulimit të punës së stafit gjyqësor për çdo gjyqtar, standarde këto 

ndërkombëtare të cilat vetë Drejtoria e Burimeve Njerëzore i ndjek për të arritur këto.  

Ajo që do thoja këtu që vihet re nga tavani që ne kemi është nga ato zëra që neve 

e kemi me diferencë, çështja e shpenzimeve të personelit për programin e “Buxhetit 
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gjyqësor”. Gjithashtu, në analizë më të thellë të saj ne vërejmë që kjo diferencë që është, 

sigurisht që ne e kemi nxjerrë, e kemi evidentuar dhe do jetë pjesë e diskutimit me 

Ministrinë e Financave, por kjo diferencë që është i përket, në analizat që kemi bërë, 

mbulohet nga paga e 40 gjyqtarëve. Ndërkohë që ne e dimë që mungesat në sistemin 

gjyqësor tani për tani janë të mëdha dhe kjo është një mungesë që është tërësisht e 

menaxhueshme. Megjithatë e kemi bërë evidente qoftë në material, qoftë në pasqyrat që 

kemi dërguar, me qëllim që në qoftë se ka një situatë të ndryshme që mund të ketë një 

plotësim, Ministria e Financave të jetë e gatshme që të mbulojë këtë diferencë që është. 

Nga ana tjetër, gjithashtu doja të theksoja që kemi marrë në konsideratë edhe shtesën që 

bëhet në katërmujorin e fundit për shkak të mbarimit të studimeve të magjistratëve, shtesë 

prej 25 personash. 

Për sa i përket shpenzimeve operative për buxhetin gjyqësor, ne u munduam që 

pikërisht duke përfituar nga ky fakt, që janë analiza të brendshme që ne kemi mungesa në 

burimet njerëzore, zërin e shpenzimeve operative për gjykatat e lamë të plotë sipas 

kërkesave që ato kanë bërë, në mënyrë që mos t’u krijohen vështirësi në realizimin e 

detyrave të tyre funksionale të përditshme. Kështu që është një zë që ne e kemi lënë pa 

diferenca.  

Ajo që është për t’u diskutuar më gjatë është çështja e investimeve që i përkasin 

sistemit gjyqësor. Përveç situatave të përhershme të përshkrimeve të nevojave të 

gjykatave, sikurse neve e kemi theksuar edhe më parë, që e kemi shumë të mirë detajuar 

databazën për nevojat që ato kanë për të gjithë sa i përket nevojave për ‘hardware’ dhe 

pajisje të tjera të cilat janë të detajuara për çdo gjykatë, dhe atje ku ato kanë qenë të 

pavëmendshme, janë specialistët këtu që e bëjnë, jo vetëm kjo gjë, gjithashtu edhe për 

pajisje të tjera të zyrave për zëvendësimin, pra janë dy nga zërat që neve në mënyrë të 

plotë i kemi parashikuar për çdo vit, ajo që bën ndryshimin për sivjet dhe që ka krijuar 

një rritje rreth 3 herë nga tavani i sjellë nga MF është fakti që kemi parashikuar në 

mënyrë më të konsiderueshme, bazuar në nevojat që janë, si për zërin e softuerëve, 

programet e ndryshme që pretendohet dhe janë të nevojshme dhe kemi një punë të 
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detajuar nga grupi i specialistëve IT që e ka sjellë, ashtu edhe parashikime që kanë të 

bëjnë me ndërtimin, projektimin e gjykatave të reja. 

Në total, fondi i parashikuar për sa i përket zërit të softuerëve dhe programeve të 

ndryshme është 192 milion, nga të cilat, në mënyrë më të detajuar kemi përfshirë 100 

milion si fond mbështetës që do të jetë për ndërtimin e programit të ri të menaxhimit të 

çështjeve gjyqësore. Ky është një fond i parashikuar edhe vitet e mëparshme. Ndoshta ka 

ardhur koha, që duke parashikuar neve sivjet 100 milion, kjo do të jetë ose për 

mbështetjen nëse do kemi donacion por edhe nëse s’do kemi donacion ndoshta do ishte 

mirë që neve të fillojmë sivjet vetë me këtë program, të krijohen mundësitë që neve ta 

programojmë, se e programuar këtë vit dhe gjithashtu e kemi programuar edhe në dy vitet 

e tjera në vazhdim, në fund të fundit mund të jemi në kohën për ta filluar dhe për ta 

ndërtuar vetë atë nëse nuk do të ketë mundësi tjetër. 

Për sa i përket programeve që janë parashikuar, këto përbëjnë 92 milion dhe është 

parashikuar një projekt i cili ka të bëjë me aplikimin “online” për gjykatat në vlerën 1 

milion e 400 mijë. Është parashikuar një projekt i cili ka të bëjë me mbrojtjen, pra një 

sistem “backup” që do të mbrojë të gjithë sistemet që ne tashmë i kemi në serverin 

ekzistues dhe që parashikohet në vlerën prej 36 milion dhe gjithashtu është parashikuar 

edhe një projekt tepër i rëndësishëm që ka të bëjë me skanimin e gjithë dokumentacionit 

të arkivit. Ky është një projekt goxha i madh dhe në konsultimet që kemi në grup, për 

shkak edhe të mënyrës se si do të punohet edhe kohëzgjatjes që ai kërkon, është menduar 

që ky projekt të ndahet në tre vjet, dhe për vitin e parë është parashikuar 36 milion. Këto 

janë sa i përket pjesës elektronike të softuerëve. 

Përveç kësaj është parashikuar një vlerë prej 197 mijë e 600 që i përket 

rikonstruksionit të gjykatave. Me këtë kemi parasysh që në gjykatat ekzistuese, paraqiten 

vazhdimisht nevojat dhe ato më specifike janë për një nivel mirëmbajtjeje sepse 

pavarësisht ndryshimeve që do të ndodhin qoftë me hartën gjyqësore, qoftë me ndonjë 

investim tjetër të mundshëm më madhor, gjykatat ekzistuese janë disa elementë që i kanë 

të domosdoshëm për t’i trajtuar. Këtu bëhet fjalë për një parashikim për Gjykatën e Lartë 

në vlerën 24 milion e 350 mijë. Gjykatat për këtë kanë sjellë një program të detajuar se 
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çfarë përfshijnë në këto investime të cilat janë studiuar dhe analizuar nga specialistët e 

drejtorisë përkatëse. Është një vlerë prej 10 mijë e 150 që ka parashikuar Durrësi, është 

një vlerë që ka parashikuar Fieri, Kurbini, 800 mijë Puka dhe 3 milion e 100 mijë që ka 

parashikuar Tirana.  

Vlera e Durrësit, Fierit, Kurbinit dhe Pukës kanë të bëjnë kryesisht në fakt me një 

detyrim për ndërtimin e dyshemeve teknologjike ku janë të vendosura serverat. Për këtë 

ekzistojnë disa standarde nga AKSHI të cilat janë në nivel shumë të lartë të shpenzimit, 

por gjithsesi kemi bërë një balancë dhe kemi ndërtuar një standard të brendshëm sepse 

niveli i investimit për dyshemenë teknologjike është jashtëzakonisht i lartë, shkon deri në 

500 milion nganjëherë, varet edhe nga sipërfaqet që janë, por nga ana tjetër gjykatat janë 

nën presion dhe kanë të drejtën e tyre që të mos e lënë sistemin apo pa e realizuar këtë gjë 

sepse e kanë detyrim vendin ku vendoset serveri sepse nesër-pasnesër, nëse ndodh diçka, 

kanë një detyrim shumë të madh dhe specialistët këtu kanë menduar për të realizuar disa 

nga elementët e domosdoshëm siç janë ajrimi i domosdoshëm, mënyra se ku të vendoset 

serveri, ruajtja e temperaturës për dhomën, ngritja nga toka, dhe mbi bazën e këtyre 

elementëve janë përcaktuar edhe kostot që gjykatat të jenë në gjendje për ta realizuar këtë 

detyrim, por nga ana tjetër ka mendime që më pas çdo gjë mund të përqendrohet këtu në 

KLGJ që të mos kemi servera në çdo gjykatë dhe të mos i kemi të gjitha këto detyrime 

për çdo gjykatë dhe çdo vit, sa herë t’iu lindi kjo nevojë. 

Sigurisht që nëse do ketë një ndërtim të ri apo një rikonstruksion të plotë të një 

godine e cila do të kthehet në gjykatë, nuk bëhet fjalë për të qenë në këto standarde të 

brendshme që neve ndërtuam me specialistët për të mos bërë një shpenzim kaq të madh, 

por kur bëhet gjë e re, patjetër që do të zbatohen ato standarde që AKSHI ka vënë për 

mënyrën se si duhet të vendoset kjo. Kjo është për rikonstruksionet. 

Janë renditur në material rreth 10 gjykata, të cilat janë analizuar prej kohësh dhe 

janë përcaktuar që është e domosdoshme për t’u ndërtuar gjykata të reja, pasi në nivelin 

që ato janë sot, këto 10 gjykata, nuk garantojnë as sipërfaqet e mjaftueshme dhe të 

domosdoshme të punës, qoftë për trupën gjyqësore, qoftë për administratën gjyqësore, 

nuk kanë të mjaftueshme sallat e gjyqit që iu duhen për të punuar në mënyrë të 
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pandërprerë edhe për të bërë regjistrimin, ku një pjesë e tyre vazhdojnë i bëjnë proceset 

gjyqësore në zyra. Aq e vogël është hapësira ku ata veprojnë, sa që ka akoma gjyqtarë që 

janë bashkë me sekretaret gjyqësore. Le të mos flasim pastaj për skemën e brendshme të 

funksionimit të gjykatës që nuk është e një administrate të thjeshtë, e cila pastaj 

ndërlidhet edhe me elementët e sigurimit, etj. si këto.  

Në radhën e këtyre gjykatave janë, duke filluar nga gjykatat e Tiranës, Gjykata e 

Lartë, gjykata e apelit, gjykata e rrethit, por gjithashtu janë edhe një sërë gjykatash të 

tjera: Gjykata e Shkodrës, Gjykata e Beratit, e Durrësit, e Fierit, e Gjirokastrës, e Kukësit, 

e Lezhës. 

Sigurisht, kur ne të kemi miratimin e hartës së re gjyqësore, ndoshta do të jetë më 

e qartë për t’u ndërtuar pastaj plani strategjik sipas prioritetit, për ndërtimin e këtyre 

gjykatave, por pavarësisht kësaj, ne jemi referuar atij projekti që tashmë kemi për hartën 

e re gjyqësore dhe kemi parashikuar që të ndërtohet për vitin 2020, kemi parashikuar 

fonde për ndërtimin e projektit dhe për ndërtimin e fazës së parë për dy gjykata. Kemi 

vendosur për Gjykatën e Durrësit dhe për Gjykatën e Fierit. 

Pse pikërisht kemi vendosur për këto të dyja? – Sepse Gjykata e Durrësit, dihet, 

prej shumë vitesh është e studiuar që është e pamundur që të kryejë në nivele 

bashkëkohore shërbimin gjyqësor në gjykatë. Bashkuar edhe me kërkesën tjetër që në të 

njëjtat kushte po kaq të këqija dhe që nuk mund të quhet gjykatë është edhe Gjykata 

Administrative e Durrësit dhe duke ndërtuar një gjykatë të re, ku gjykata administrative të 

jetë pjesë, dhe të mos jetë e veçantë, e gjykatës së rrethit, mund të arrihet që të krijojmë 

një gjykatë në një qytet të rëndësishëm, me numër të lartë çështjesh, ku të shërbehet në 

mënyrë bashkëkohore, me sallat e gjyqit të domosdoshme, me shërbimin e publikut. 

Gjykata e Durrësit, përveçse ka mungesa në hapësirat e funksionimit, shërbimin e 

publikut e ka jashtë gjykatës, në krah të saj, në mënyrë jo të denjë për një shërbim. 

Kemi menduar gjithashtu edhe për Gjykatën e Fierit, pasi edhe për këtë, prej 

vitesh është analizuar që Gjykata e Fierit, sidomos në pjesën e funksionalitetit të 

brendshëm dhe të elementëve të sigurisë, nuk ofron asgjë sepse një sallë penale është në 

katin e katërt dhe mendoni që i pandehuri lëviz nëpërmjet shkallëve, aty ku lëvizin të 
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gjithë punonjësit e gjykatës, dhe elementë të tjerë të kësaj natyre që nuk i përmbush. Ka 

qenë prej disa vitesh e analizuar si një gjykatë që mund të ribëhet. 

Nga ana tjetër, për të dyja kemi konfirmimin sipas draftit, që këto dy gjykata do të 

qëndrojnë me programin e ri të hartës gjyqësore. Pra për këto dy gjykata është 

parashikuar projekti dhe një vlerë pjesore për të filluar ndërtimi në vitin e parë. 

Ajo që doja të theksoja këtu, meqenëse kemi bërë një analizë për një kërkesë 

specifike që kishte bërë Gjykata e Përmetit, Gjykata e Përmetit gjithashtu është në kushte 

të vështira për sa i përket funksionimit në godinën e saj dhe ka kërkuar 28 milion lekë për 

të bërë një rikonstruksion, por në vlerësim të faktit që numri i çështjeve është shumë i 

ulët, në draftin e hartës së re gjyqësore, kjo gjykatë nuk do jetë më, ne nuk e kemi marrë 

në konsideratë këtë kërkesë. 

Tjetër element që doja të evidentoja janë edhe pjesa e automjeteve. Janë 

parashikuar 12 automjete për Gjykatën e Lartë. Parashikimi është bërë bazuar në analizën 

që specialisti pranë drejtorisë së investimeve ka informacion të plotë mbi gjendjen e 

automjeteve dhe me presupozimin që do të vazhdojë plotësimi me anëtarë të rinj të 

Gjykatës së Lartë. Janë parashikuar 12 mjete. Është parashikuar gjithashtu një automjet 

sipas kërkesës së tij por me një ulje të fondit për Gjykatën e Dibrës e cila kishte kërkuar 

një ‘Fuoristradë’ me vlerë 4 milion lekë për shkak të numrit të lartë të komandimeve që 

ka në zonat malore, por referuar faktit që ajo e ka një 'Fuoristradë’, është parashikuar një 

mjet për të mbuluar nevojat por në një vlerë më të ulët, ashtu sikurse për të gjithë 

gjykatat, barabartë edhe me vlerën e automjeteve që këtu janë marrë prej 2 milion e 500 

mijë. 

Ndërsa për dy gjykata të tjera administrative që kishin bërë kërkesë, në fakt nuk i 

kemi marrë në konsideratë, me idenë që kur të merren këto automjete, qoftë për Gjykatën 

e Lartë, dy prej atyre mund t’i kalohen gjykatave të tjera. 

Në pjesën e automjeteve gjithashtu janë parashikuar edhe një numër 

motoçikletash që gjykatat i kanë të nevojshme për të bërë njoftimet. Edhe këto janë për 

Gjykatën e Shkodrës (apel), Gjykatën e Vlorës (apel), si dhe për Gjykatën e Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.    
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Pak a shumë këto janë parashikimet në vija të përgjithshme. 

Specifikisht, e ballafaquar me tavanet që kanë ardhur, ne kemi kërkuar më tepër, 

sikurse ju thashë në fillim, për pjesën e shpenzimeve të personelit sepse rregulli është që 

ne kemi planifikuar për të gjithë strukturën tonë organike dhe këtë e kemi bërë të qartë. 

Pjesa tjetër që e tejkalon ndjeshëm tavanin është pjesa e investimeve e “Buxhetit 

gjyqësor” që është rreth tre herë më e lartë sesa tavani që neve na ka ardhur me vendimin 

e qeverisë. 

Sigurisht që kjo është një pjesë që pasi të kemi kohën për ta negociuar, kemi një 

negociatë tani për t’u shpjeguar, pasi shkon kjo deri në gusht. Në gusht bëhet faza e dytë 

ku i jemi drejtuar edhe gjykatave për disa plotësime që të vijnë me ekspertizë në 

materialet e tyre, por edhe për propozime të mundshme që mund të ketë tani dhe 

gjithashtu pastaj, pas fazës së dytë ne kemi negociata edhe më të plota. Dy negociata 

bëhen zakonisht me Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, ku neve do të shpjegojmë 

të gjithë kërkesën tonë me argumentet përkatës dhe me dokumentacionin që ne 

zotërojmë, përpara se të kalohet me miratimin në Kuvend. 

Kaq kisha unë.  

Nëse ka pyetje. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zonja Laze! 

Do ftoja kolegët nëse kanë diskutime, shtesa, sugjerime. 

 

Alban Toro: A mund të flas? 

Mbaroi Luli? 

Luljeta Laze: Po, -mbarova! 

 

Alban Toro: Mund të vijoj? 

Se s’dëgjohet gjë. 

Naureda Llagami: Po pra! 
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Alban Toro: Atëherë, Luli, jam bërë i mërzitshëm madje në këtë pikë. 

Luljeta Laze: Më vjen keq, përkundrazi. 

Alban Toro: Jam bërë i mërzitshëm për faktin se kam kërkuar disa herë që në 

strukturën e KLGJ-së të ishin prezent pranë KZHK-së dhe pranë KLGJ-së një specialist 

ekonomist, me qëllim verifikimin ose në rastet kur KZHK-ja apo edhe Komisione të 

tjera, siç po ndodh aktualisht, kanë subjekte të caktuara në verifikim; dhe në KLGJ një 

person specialist i fushës për sigurinë e gjykatave. 

Në seancën e kaluar plenare, në një nga seancat ku është diskutuar buxheti apo 

struktura, më është konfirmuar që nuk ka vend në KLGJ, pra në strukturën e KLGJ-së 

janë ezauruar vendet e punës për këtë pjesë, edhe nga anëtarë të tjerë të Këshillit është 

shprehur ky shqetësim, që duhet të ishte parashikuar prezenca e një ekonomisti pranë 

KZHK-së dhe një specialisti tjetër që merret me sigurinë. 

Nuk e di, në buxhetin aktual që propozohet s’është ometuar një fakt i tillë, pra nuk 

është parashikuar në pagat përkatëse shtesa që më pas të reflektohet në strukturën që do i 

kërkohet miratimi në Parlament dhe në Ministrinë e Financave kuptohet.   

 

Luljeta Laze: Neve kemi parashikuar sipas strukturës ekzistuese organike, dhe 

nuk kemi parashikuar shtesa. Nëse do të vendosni ju, neve mund të kërkojmë dy punonjës 

shtesë në këtë situatë që jemi tani. Pasojën për të kalkuluar buxhetin që duhet për dy 

punonjës, patjetër që mund ta reflektojmë në këtë. 

 

Alban Toro: A është momenti për ta reflektuar këtë pjesë apo duhet të presim 

diskutimet e tjera në këtë prizëm? 

 

Luljeta Laze: Unë mund të them që kjo gjë varet nga ju. 

Ajo që ne do preferonim sot është që duke qenë se kemi për të miratuar këtë 

buxhet që kemi.... Mbase ka edhe kërkesa të tjera dhe mund që t’i kemi për një analizë 

më të plotë në fazën e dytë. Të gjitha këto që mund të dalin, neve t’i kalojmë dhe t’i 

bëjmë propozime për fazën e dytë. Ose si ta mendoni ju në fund të fundit. 
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Alban Toro: Për mua rëndësi ka të integrohet në strukturë një pozicion i tillë. 

Mund t’ia dërgoj edhe me shkresë të gjithë anëtarëve dhe komisioneve përkatëse për ta 

parashikuar në strukturë një shtesë të tillë. Lutem, merrni në konsideratë një pasqyrim të 

tillë për në diskutimet e stadit të dytë të këtij projekti. 

Problemi i dytë që unë kam për të diskutuar dhe që natyrisht lidhet me kontributin 

që ne japim për gjyqtarët, i cili personalisht më duket që është shumë i vakët dhe i pakët. 

Mjafton të sjellë në kujtesë që nëse gazetaria është futur në skemën e vaksinimit, 

personeli i sekretarisë gjyqësore dhe ai i gjyqtarëve të cilët kanë gjithë ditën marrëdhënie 

me publikun, nuk është futur në këtë skemë për t’u vaksinuar dhe ky fakt më bën të 

mendoj që trajtimi që ne u bëjmë gjyqtarëve nuk është se është edhe aq i mirë. Pse e them 

këtë? E them sepse edhe në projektin aktual të buxhetit, kontributi që duhet të japim në 

lidhje me strehimin e atyre gjyqtarëve të cilët kanë nevojë për t’u trajtuar me kredi 

lehtësuese, në këtë buxhet mungon. 

Bashkërisht folëm për vendimin e qeverisë i cili ka përcaktuar procedurën dhe 

tregon edhe hapat që duhen të ndiqen, por së pari ky vendim ka përcaktuar që KLGJ-ja 

duhet të ketë një fond subvencioni të interesave të kredive të planifikuara. Në këtë projekt 

mungon. Natyrisht ky duhet të ishte një stad sepse veprimet e tjera pastaj do duhet të 

kryhen nëpërmjet ministrisë të ngarkuar nga Këshilli i Ministrave, pra procedura është 

përcaktuar në mënyrë rigoroze në vendimin e qeverisë për të trajtuar gjyqtarët dhe jo 

vetëm gjyqtarët por edhe prokurorët (në rastin konkret na interesojnë gjyqtarët), për t’u 

trajtuar me kredi pa interesa dhe ku KLGJ-ja ka detyrimin që të planifikojë fondet e 

nevojshme. 

Në këtë prizëm, në këtë projektbuxhet që është për disa vite mungon një 

parashikim i tillë. Nuk e di se si mund të parashikohet parashikimi i këtij fondi nga ana 

juaj dhe si të pasqyrohet ky detyrim që ne kemi ndaj gjyqtarëve, që më pas të vijojnë 

procedurat nëpërmjet Këshillit të Ministrave dhe ministrisë përkatëse për të vijuar më tej 

konkretizimin e marrëveshjes. 

 Pra kemi hapësira për të bërë një parashikim të tillë? 
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Luljeta Laze: Sikurse edhe ju e keni parë dhe bashkë e pamë pak vendimin e KM, 

ka një sërë procedurash që janë të detyrueshme për mënyrën se si do të përcaktohet numri 

i gjyqtarëve të cilët do të përfitojnë nga kjo gjë, përveç faktit që ka detyrime të tjera të 

palëve që të realizohet marrëveshja kuadër midis KM që përfaqësohet nga Ministria për 

Strehimin dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Prokurorisë dhe Ministrisë së 

Financave.  

Nga ana tjetër, Ministria e Financave gjithashtu është ngarkuar që të bëjë një lloj 

tenderi me bankat e nivelit të dytë për të përcaktuar dhe për të marrë nivelin më të mirë të 

interesit, për trajtimin e gjyqtarëve. Sigurisht që ajo ka interes për të marrë interesin më të 

mirë (më të ulët pra), për shkak se do jetë buxheti i shtetit që do ta mbulojë atë.  

Në kushtet kur nuk janë trajtuar kërkesat e gjyqtarëve, pra nuk kemi një numër, se 

në fund të fundit llogaritja e buxhetit do disa elementë, minimalisht dy, pra do një numër 

gjyqtarësh që do trajtohen, pra iu takon kjo e drejta, pasi janë filtruar sipas kritereve që ka 

vendosur vendimi apo ligji më parë.. 

 

Naureda Llagami: Luli, më fal një sekondë!  

Në qoftë se e kuptove kërkesën e Albanit, që për mua më duket shumë e drejtë, 

është që, para se të shkojmë në këto lloj procedurash, është që nga ana e departamentit 

tuaj (sepse kërkesa nga gjyqtarët pa diskutim që do kemi plotë), është që si mundemi ne 

të adresojmë këtë çështje për t’i kërkuar qeverisjes. Sot ne kemi arritur t’i marrim 

qeverisjes një numër të konsiderueshëm burimesh njerëzore dhe jemi diku tek pjesa që 

kemi realizuar objektivat tona. Po fusim në plan që të marrim infrastrukturë. Tani pse jo 

të mos futet në plan edhe e drejta për të përfituar nga kreditë? VKM-të dhe ligjet ne i 

dimë. 

Problemi është, në aspektin buxhetor, -të paktën Alban nëse të kuptova drejt në 

këtë gjë, - a jemi në fazë për ta adresuar këtë gjë? 

 

Alban Toro: Saktë! 
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Kam përshtypjen që kjo do të kishte nevojë për një databazë me emra të 

gjyqtarëve, në mënyrë që të parashikohet fondi i duhur në funksion të evoluimit të 

kredisë. 

 

Naureda Llagami: Kemi katër muaj kohë Alban. Jemi prill, deri në gusht mund ta 

adresojmë këtë gjë. 

 

Alban Toro: Po, patjetër! 

Ky është edhe qëllimi i sensibilizimit të Këshillit që të shprehë shqetësimin që të 

adresohet kjo pjesë. 

 

Naureda Llagami: Kërkesën që bëri Albani, mos ta detajojmë tani, jo VKM e jo 

qeveria sepse e dimë shumë mirë si funksionon, kërkesën që bëri Albani të reflektohet 

dhe të mbahet në vëmendje. Edhe tek Ministria e Financave t’i çohet një shprehje interesi 

për nevojat që ka sistemi.  

Të garantoj unë që të gjithë gjyqtarët, në qoftë se ne sot i çojmë një e-mail, që të 

gjithë do na kthejnë përgjigje brenda ditës. Kështu që këtë çështje të mundohemi që ta 

adresojmë, nëse është ky qëllimi që tha Albani. 

 

Alban Toro: Po, po, kjo është! E saktë! 

Mos të harrojmë edhe pjesën që unë kam insistuar prej kohësh për ekonomistin 

dhe personin e sigurisë. 

 

Naureda Llagami: Në fakt Luli nuk e sqaroi, pasi ia kam dhënë urdhër Lulit, por 

me sa duket i ka shpëtuar, që ne kemi ngritur një grup pune në fakt, që është edhe ideja e 

pjesës së vlerësimit. Në situatën që pas një viti na vjen vetting-u këtu (ndoshta edhe 

s’vjen, por le ta mendojmë që vjen) dhe i kam kërkuar grupit të punës që të pasqyrojë, të 

vijë me konkluzione edhe për numrin e financierëve/ekspertëve që na duhen dhe lloji i 

formimit të tyre që na duhet për vetting-un që në bëjmë për shkak të ligjit. Kështu që 
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shumë shpejt edhe kjo gjë do reflektohet në gusht me një numër konkret njerëzish dhe 

llojin e pagesës që do kemi. 

 

Alban Toro: Kjo pjesë është e pasqyruar në relacion dhe Luli pati mirësinë të ma 

sqarojë edhe personalisht, por për të pritur 1 vit kur dy Komisione minimalisht po 

punojnë me subjekte në vlerësim dhe do duhet të interpretojnë shifrat e ILDKPI-së në 

kuadër të verifikimit të subjekteve të cilët kanë në shqyrtim, më duket shumë vonë për të 

pritur 1 vit në mënyrë që neve të aplikojmë, pra të presim ndihmën e një grupi 

ekonomistësh që do vijnë në kuadër të transferimit të dosjeve të vetting-ut. Ndërkohë që 

unë kam shtruar jo vetëm këtë problem por edhe problemin e sigurisë së gjfireykatave, që 

në opinionin tim, e kam shprehur vazhdimisht shqetësimin, është i papërshtatshëm, pra 

nuk përfshin as standardin minimal të një sigurie nëpër gjykata dhe në këtë kuadër duhet 

një person i fushës që t’i verifikojë, të na adresojë ku janë problemet, fondet, në mënyrë 

që ne të reagojmë për të kërkuar... 

 

Naureda Llagami: Patjetër, do jetë pjesë. Në gusht do t’i kesh të përfshira të dyja 

këto. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Atëherë, kalojmë tek pjesa tjetër Luli.  

 

Luljeta Laze: Më fal Alban, a mundem të saktësoj? 

Për çështjen e fondeve që duhen për strehimin e gjyqtarëve, mendoj që edhe këtë 

ta adresojmë në gusht sepse besoj që është e nevojshme kjo pjesa që thamë, përgatitja 

deri në atë kohë e informacionit më të plotë dhe gjithashtu edhe një komunikim që do na 

duhet nga Ministria e Financave për t’u referuar disa normave të interesit që do duhen. 

 

Alban Toro: Absolutisht dakord. 
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E rëndësishme është që ne të veprojmë se janë disa benefite që ia njeh ligji. Nuk 

ia njohim ne. Ia njeh ligji. Ne po japim atë që e ka ligji. 

 

Luljeta Laze: E kuptova! 

 

Brikena Ukperaj: A mund të ndërhyj pak këtu meqenëse kam një ndërhyrje për 

çështjet e kredive dhe pastaj të kalosh tek të tjerat? 

 Meqenëse po bëjmë planin e buxhetit afatmesëm, mundet të bëjmë një llogaritje 

të fondit që na duhet ne për të përballuar pikërisht këto subvencionet për interesat 

bankare pa ditur se kush është banka e përzgjedhur si ofertuese dhe sa është interesi 

bankar? Do flasim me interesin më të lartë bankar sot? Nuk ka rëndësi numri i gjyqtarëve 

që aplikojnë. Ka rëndësi se sa fond buxhetor do marrim ne. Se mund të aplikojnë të gjithë 

gjyqtarët. Buxheti i shtetit s’mund të na japë fonde buxhetore për të përballuar interesat e 

kredive të gjithë gjyqtarëve. Prandaj mendoj që ndoshta, pa u zgjedhur se cila është banka 

që do japë ofertën më të mirë, si mund t’i llogarisim këto? 

 

 Naureda Llagami: Brikena, po flasim për gjëra që ne nuk i zgjidhim dot në këto 

momente. 

  

 Marçela Shehu: Ne duhet të vëmë në lëvizje procesin, -më fal Kryetare, -sepse që 

nga momenti që ka dalë VKM dhe deri sot që Albani e ngriti për herë të parë problemin, 

mua më rezulton që nga ana e Këshillit nuk është ndërmarrë asnjë veprim, nuk është 

kryer asnjë komunikim institucional, se ç’po ndodh me këtë proces. 

 Më kupton Brikena? 

 Kështu që mbase ne nuk mund të jemi konkret në parashikimin e një fondi 

konkret, por ne duhet të fillojmë hapat një nga një që të vlerësojmë pastaj se ku do 

shkojmë. 
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 Brikena Ukperaj: Unë e kuptoj! Në fund të fundit duhet të llogarisim sa është 

fondi. Por ideja është se çfarë hapash mund të marrim ne kur nuk ngarkohemi në këtë 

moment nga ligji dhe në akt nënligjore. 

  

 Alban Toro: Brikena, referoju vendimit të qeverisë. 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë janë përgjegjës për 

mbajtjen e të dhënave për planifikimin e fondeve të nevojshme dhe pagesën e 

subvencionit të bankave të përzgjedhura në çdo vit buxhetor. Që do të thotë, nëse unë 

s’kam dijeni se sa gjyqtarë duan të futen në skemën e trajtimit me kredi lehtësuese, nuk 

kam dijeni se çfarë fondi do dua dhe nuk kam si t’i adresohem Ministrisë së Financave se 

cilin fond do kërkoj. 

   

Brikena Ukperaj: E njëjta logjikë është edhe për mua. Kur unë nuk di se cila 

është norma e interesit... 

 

Alban Toro: Jo! – ai është problem i qeverisë. Qeveria duhet të futet në tratativa 

me një bankë të nivelit të dytë dhe do përcaktojë ajo interesin që do të subvencionojë. 

Nuk jemi ne që do futemi në tratativë. Është detyrim që e ka ministria përkatëse 

(Ministria për Strehimin), e ngarkuar nga Këshilli i Ministrave. Nuk e bëjmë ne atë punë. 

Është detyrimi atyre. Unë të paktën çoj kërkesën për fond. Kam kaq gjyqtarë që duan 

trajtuar me këtë fond. Ti qeveri e dashur identifiko bankën që unë të lidhë marrëveshjen. 

Kaq. Po në qoftë se unë nuk çoj asgjë, ata s’kujtohen dhe të gjithë bëjmë asgjë. 

 

Brikena Ukperaj: Në qoftë se kjo është e mundur, nga pikëpamja financiare dhe 

buxhetore, s’kam asnjë kundërshtim. 

 

Alban Toro: Kështu e thotë procedura. Nuk është se e vendos as KLGJ-ja, e ka 

vendimi i qeverisë këtë. 
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Luljeta Laze: A mundem ta plotësoj të gjithë mendimin që ju thatë? 

Pikërisht, prandaj thashë që, meqenëse kërkon disa plotësime, qoftë të numrit, 

qoftë të një diskutimi mbi normën e interesit, kjo gjë të jetë si detyrë dhe të plotësohet në 

fazën e dytë (në gusht) sepse sot është e pamundur. Ne nuk kemi as numrin e gjyqtarëve 

dhe as pjesën e komunikimit me Ministrinë e Financave apo me ministrinë përgjegjëse 

për strehimin që ta na japin të dhënat e duhura. Besoj që deri në gusht ne do arrijmë ta 

realizojmë këtë gjë. 

 

Brunilda Kadi: Mund të bëj një pyetje të lutem Luli? 

Luljeta Laze: Patjetër! 

 

Brunilda Kadi: Po kur llogarisim fondet për vendimet gjyqësore kur janë humbur 

nga Këshilli dhe duhet t’u bëhet pagesa, a bëhen me përafërsi këto? Këto nuk bëhen 

ekzakt apo jo? A ka një fond të tillë gjithmonë të miratuar? 

 

Luljeta Laze: Atëherë, në zërin e shpenzimeve operative i cili është një zë 

operacional dhe e përmban edhe këtë zë, neve nuk është se parashikojmë nëse 1 vit 

përpara nuk kemi dijeni. Nuk është se e kemi të parashikuar si vlerë për ta ndarë. 

Nëse na vjen një vendim gjyqësor për ekzekutim të vendimit dhe nëse neve kemi 

fonde në dispozicion, bëjmë kalkulimet e duhura dhe mund të bëjmë në mënyrë pjesore 

një pagesë. Përndryshe, nëse nuk kemi mundësi, jemi të mbuluar me udhëzimin që ka 

dhënë Ministria e Financave, që t’i bëjmë me dije subjektit që ka këtë nevojë, buxhetin që 

kemi, të jemi transparent, t’i programojmë për vitin që vjen, por gjithashtu t’i themi që 

nëse kemi mundësi deri në fund të vitit dhe na krijohen mundësi buxhetore, mund të 

bëjmë pagesa pjesore për të treguar vullnetin. 

Nëse nuk kemi të depozituar 1 vit përpara, domethënë që në kohën që ne bëjmë 

programimin, një vendim të formës së prerë për t’u ekzekutuar, ne nuk mund ta fusim atë 

si vlerë të saktë. 
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Brunilda Kadi: E kuptoj! 

Po në qoftë se ne duam të zbatojmë atë detyrimin që kemi sipas ligjit dhe VKM-

së që u citua nga kolegët, ne në fillim duhet t’u bëjmë thirrje gjyqtarëve, -se duket si rreth 

vicioz kjo, -duhet t’u bësh thirrje gjyqtarëve që kush është i interesuar; të dimë numrin e 

atyre që janë të interesuar; duhet të dimë interesin që do aplikohet nga banka e 

përzgjedhur nga qeveria dhe pastaj e miratojmë këtë fondin? Se kjo s’ndodh kurrë. Sepse 

edhe gjyqtari, që të aplikojë, duhet të dijë edhe normën e interesit sepse edhe ai nuk 

aplikon po nuk ka informacion. Pra bëhet si rreth vicioz. 

 

Luljeta Laze: Ajo që mund të shpjegoj unë është kjo, që ka disa kritere që të 

përfitohet kjo mënyrë e përfitimit, pra jo çdo kush mund ta përfitojë. Kriteret janë të 

përcaktuara në ligj por edhe në vendim më duket. Kështu që, të gjithë ata që do aplikojnë, 

nga një grup këtu duhet parë që kush i plotëson kriteret për të përfituar. Nuk është e thënë 

që do fillojë që vitin e parë për të gjithë. Juve vetë ndoshta do jeni ata që të përcaktoni, në 

qoftë se janë 30, mund të ndahen me nga 10 ose 20, sikurse ju do ta gjykoni, sipas 

nevojave prioritare që mund të jenë. Kjo është pjesa e gjyqtarëve. Kurse për sa i përket 

pjesës tjetër, ata vetëm do aplikojnë dhe interesi që do paguajnë është zero. Nuk kanë për 

të paguar interes. Prandaj bëhet i gjithë parashikimi në buxhet. Sigurisht që principalin 

ata do e paguajnë vetë për kredinë që marrin, kurse për sa i përket interesit, parashikohet 

në buxhetin tonë, në mënyrë që t’iu mbulohet kjo. 

 

Brunilda Kadi: Dakord pra. Kështu i bie që ne i hapim aplikimet. Vijnë dhe bëjnë 

kërkesat, seleksionohen, miratohen dhe pastaj të miratojmë fondin ne? I bie që ta marrin 

pas dy vjetësh ata? Si funksionon pastaj? Si është logjika financiare? 

 

Luljeta Laze: Unë mendoj që ne duhet të punojmë paralel sepse, sikurse 

parashikon vendimi, duhet të ketë një marrëveshje kuadër, duhet të jenë edhe institucione 

të tjera të përfshira. Por, të fillosh të bësh përpjekjet, s’besoj se është ndonjë gabim që të 

punohet paralel. 
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Të fillojmë procesin që neve të jemi të gatshëm për në gusht, që ta bëjmë shtesë. 

Gushti është faza e dytë ku neve propozojmë projektbuxhetin tonë. Në qoftë se neve deri 

në gusht e realizojmë të gjithë këtë proces që është i nevojshëm, neve mund të bëjmë 

edhe propozimin e nevojave buxhetore që do duhen për mbulimin e interesave të atyre 

gjyqtarëve që do marrin kredi. 

Në fund të fundit, e rëndësishme është që edhe të fillohet. Se kur realizohet, unë 

këtë nuk mund ta them. Ne jemi duke diskutuar se çfarë të parashtrojmë si nevoja të 

domosdoshme përveç këtyre që janë për funksionimin e përditshëm, etj., që sapo i thamë, 

edhe këto janë të rëndësishme që të fillojë një proces dhe të përfshihen nevojat për këtë. 

 

Brunilda Kadi: Për të gjithë ne është për herë të parë kjo procedurë. 

Në qoftë se ekziston nga ana ligjore/financiare kjo skema që thoni ju, që të 

fillojmë me aplikimin dhe me azhurnimin që bëhet në qershor buxhetit, e kemi këtë 

mundësi, atëherë edhe mua më shkon kjo logjikë dhe le të bëhet në këtë formë. Besoj që 

duhet nga departamenti juaj të fillojë ky procesi, të bëhet një lëvizje. Të fillojë njëherë 

procesi. Pavarësisht se në këtë moment nuk ka lidhje me vendimmarrjen, mendoj që kjo 

duhet të jetë qasja që duhet të vazhdojë më tutje. 

 

Luljeta Laze: Edhe unë kështu e kuptoj dhe besoj që jo vetëm nga departamenti 

ynë, meqenëse do bëhet fjalë për t’i kërkuar gjyqtarëve të shprehin interesin, besoj që 

duhet të kemi një bashkëpunim me ndonjë departament tjetër, por këto janë gjëra të 

brendshme që do zgjidhen. Pjesa më e madhe e departamentit tonë është që të fillojë 

punën dhe të lëvizim me MF për të parë çfarë duhet bërë edhe në plotësimin e 

marrëveshjes kuadër dhe në nevojën që ato do kenë për përcaktimin e një banke që do 

ketë interesat më të mira, -besoj që ka plotë gjëra, por e rëndësishme është që të fillojmë 

duke ndarë punët midis nesh. 

 

Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

Naureda Llagami: Po, zoti Toska! 
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Ilir Toska: Faleminderit!  

 Atëherë, unë mendoj që procesi për sa i përket dhënies së kredive lehtësuese për 

gjyqtarët, do duhet të fillojë nga Këshilli. Sa kohë Këshilli nuk fillon dhe nuk kërkon 

fonde për këtë gjë, asnjë institucion tjetër nuk ka ndonjë përgjegjësi që të akordojë fonde 

kryesisht. Që të kërkojmë fonde, do duhet të kemi një parashikim. Parashikimi, sipas 

meje, vjen nga fakti se sa gjyqtarë janë të interesuar për atë kredi dhe sa prej tyre 

plotësojnë kriteret për ta përfituar atë. Mbi këtë bazë mund të llogaritet/të bëhet një 

parashikim për një fond. Se sa na akordohet fondi, është një proces që fillon nga Këshilli 

i Ministrave, referuar bankës që do të japë interesin më të mirë dhe është një gjë që do të 

ndiqet në vijim. Neve fillimisht do duhet të kërkojmë fonde sa i përket këtij zëri buxhetor 

dhe duhet të bëjmë një parashikim të përafërt. Se sa fonde na akordohen është një çështje 

tjetër, por procesi duhet të fillojë nga ne. Ne nuk mund të presim që procesin ta fillojnë të 

tjerët, se nuk kanë pse ta fillojnë. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

 Atëherë, për këtë çështje Alban, kemi më? 

 Luli së bashku me drejtorinë e vet do bëjë një vlerësim të nevojave dhe pse jo një 

propozim konkret me vlerë konkrete lidhur me nevojat, të cilat do t’i përcillen Ministrisë 

së Financave dhe qeverisë. 

 

 Alban Toro: Atëherë, të vijoj më tej? 

 Naureda Llagami: Po! 

 

 Alban Toro: Luli, ke paraqitur disa projekte gjykatash të cilat në opinionin tuaj, 

por jo vetëm tuajin, edhe timin, por edhe të anëtarëve të tjerë të Këshillit që besoj se ka 

nevojë për objekte të reja, pra ju morët në konsideratë Fierin dhe në mos u gabofsha 

Vlora, apo jo? 

 Luljeta Laze: Durrësi. 
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 Alban Toro: Korrekt! -Durrësi. 

 Ndërkohë që unë do të thosha që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë apo Gjykata e 

Lartë, nuk po fus apo të integroj apelin sepse nesër pasnesër apeli mund të përthithi një 

apel tjetër dhe duhet të rikonsiderohet, por të paktën Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë që është një mejhane, unë do doja që ta përfshini në projektet që 

ju do të vlerësoni si gjykata të reja sepse me të vërtetë ata kanë nevojë për objekte të reja. 

Gjykata e Lartë është skandaloze sepse ju vetë thoni që ka lagështirë gjithandej, por edhe 

vetë personalisht e kam parë. Është me të vërtetë shumë trishtuese ta konsiderosh atë 

Gjykatë të Lartë. Kështu që, detyrimisht, ndoshta duhet të bëjmë përpjekje të shumta që 

të marrim fondet e duhura për një Gjykatë të re të Lartë. Prandaj do duhet paraprakisht 

një projekt edhe për këtë. Unë do doja që të rivlerësonit projektet që ju keni paraqitur dhe 

të përfshini, ndoshta me miratimin e Këshillit patjetër, edhe Gjykatën e Lartë dhe 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, si gjykata që janë të kryeqytetit dhe që të paktën 

japin impaktin e parë se si funksionon drejtësia apo infrastruktura gjyqësore në Shqipëri. 

Kjo në lidhje me projektin e dy gjykatave të reja, të cilat unë do doja/do propozoj të 

përfshihen në projektet e përgatitura nga ana juaj për t’u miratuar si gjykata të reja. 

  Më pas do të ndalem tek një pjesë ku ju përshkruani një kërkesë të Gjykatës së 

Apelit të Krimeve të Rënda për një sistem ngrohje-ftohje, diku në vlerën 34 mijë euro. 

Është konstatuar, pra cila është arsyeja që ka shoqëruar ndërrimin nga një sistem çiller 

(‘chiller’) në një sistem ‘VRF’? 

 

 Luljeta Laze: Mund të përgjigjem për këtë? 

 Naureda Llagami: Po! 

 Luljeta Laze: Në fakt kjo çështja e gjykatave të Tiranës, të gjitha, duke filluar nga 

Gjykata e Lartë, sikurse e përmenda edhe pak kur po shpjegoja, është prej kohësh e 

evidentuar që ato kanë nevojë për një akomodim definitiv të ndryshëm nga ai që kanë sot. 

Duke qenë se kjo është një nevojë e përcaktuar herët, të them të drejtën, pamë pak 

materialet që kishim edhe në arkivin tonë, dhe këto kanë qenë të parashikuara që të ishin 

pjesë e Pallatit të Drejtësisë që do të ndërtohej dhe i janë propozuar Ministrisë së 
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Drejtësisë që në vitin 2012 dhe atje do të ishin të tri gjykatat e tri niveleve për Tiranën. 

Meqenëse ky projekt nuk gjeti zbatim, dhe meqenëse që në atë kohë janë bërë disa 

vlerësime shumë paraprake të buxhetit që do kërkohej për këto gjykata, këto janë 

adresuar përsëri Ministrisë së Drejtësisë në vitin 2014-2015, me propozimin që këto të 

financoheshin nga projekti IPA II. Disa vlerësime shumë paraprake për Gjykatën e Lartë 

janë rreth 9 milion euro, ndërsa për Gjykatën e Tiranës rreth 12-15 milion euro.  

 Edhe një herë dua ta theksoj këtë momentin e vlerësimeve paraprake. Vlerësimi i 

saktë del pasi realizohet projekti teknik i zbatimit i cili shoqërohet me preventivin.  

 Për shkak të faktit që e biseduam dhe ju e ngritët këtë shqetësim, neve bëmë edhe 

një vlerësim paraprak, meqenëse edhe e kemi në historik këtë situatë të vlerësimeve 

paraprake për këto dy gjykata, mund të bëjmë edhe një vlerësim paraprak të projekteve 

që do duhen për fillimin. Pra nëse ju mendoni që të vendosim në vitin 2022 të paktën 

buxhetet për hartimin e projekteve për këto dy gjykata, ne gjithashtu e realizuam këtë. 

Përcaktuam 29 milion lekë kushton projekti për Gjykatën e Lartë (kjo do një kalkulim 

tjetër sipas një vendimi që është për tarifat, por në mënyrë që të mos jemi bosh dhe nëse 

do jetë ky propozimi juaj), dhe 38 milion lekë për projektin e Gjykatës së Tiranës. Këto i 

bëmë në mënyrë që nëse ju do vendosni që ne të përfshijmë këto tek projektet që duam të 

ndërtojmë për vitin 2022, mund t’i përfshijmë edhe këto dy vlera. Këtë e kisha për 

shqetësimin e Gjykatës së Lartë dhe për Gjykatën e Rrethit Tiranë. 

 

 Alban Toro: Këtë do ta ngre në formë propozimi, në mënyrë që Këshilli ta 

miratojë. 

  

 Luljeta Laze: Kurse, sa i përket sistemit të ngrohjes për Gjykatën e Krimeve të 

Rënda, kërkesa është për vitin 2023, nuk është për vitin 2022. Sigurisht që, pavarësisht 

kësaj, interesimi për të qenë të saktë në këtë, vlen. Kjo gjykatë e ka sjellë të analizuar 

nevojën, por nëse juve me shqetësimet që keni ngritur, që nuk është shumë e mirë nga 

ana shëndetësore për punonjësit ndryshimi i sistemit që përdoret nga çiller (‘chiller’) në 

një sistem tjetër që ato tashmë duan të vendosin, për të cilën argumenti është që, sistemi i 
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ngrohjes që ata kanë shpenzon jashtëzakonisht shumë karburant (kjo ka qenë një nga 

shqetësimet). Unë e njoh si shqetësim për shkak se edhe kemi jetuar aty, në kuptimin e 

punës që kemi bërë. Ka qenë i vazhdueshëm ky shqetësimi, që shpenzon shumë. Ata kanë 

edhe një grup teknikësh që funksionon atje brenda, dhe kanë arritur në këto konkluzione. 

 Vlerësuar shqetësimin që ju paraqisni, patjetër që ne kemi mundësi dhe kohë pa 

fund për ta rregulluar aty ku duhet këtë shqetësim, duke qenë se është një propozim për 

nevojë buxhetore për vitin 2023. 

 

 Alban Toro: Atëherë, në kushtet kur sistemi që propozohet nga ana e gjykatës, 

kalohen në sistemin ndryshe nga ai që ajo disponon, për nga mënyra e regjimit dhe 

funksionimit, u detyrova të lexoj ndryshimin midis këtyre dy sistemeve dhe më rezulton 

se sistemi ‘VRF’ bazohet tek ngrohja dhe ftohja me sistem gazi të kondicionerit, 

ndërkohë që çilleri (‘chiller’) bazohet tek sistemi i gazit, i cili ngroh dhe ftoh ujin. Që do 

të thotë, ky i fundit, në raport me oksigjenin është më i pajtueshëm sepse përqendrimi i 

oksigjenit prishet mbi 50 gradë, gjë që ndodh rëndom tek përdorimi i gazit të 

kondicionerit të mirëfilltë, pra tek sistemi ‘VRF’. Kështu që, të lutem, kur të bëni 

vlerësimin, bëjeni atë jo vetëm nga pikëpamja ekonomike por edhe nga ana shëndetësore 

apo ambientale në raport me njerëzit që e përdorin atë. Natyrisht se kush është më i mirë, 

duke përdorur specialistët përkatës. Kjo është një kërkim që u detyrova ta bëjë për shkak 

të shifrave që ishin aty dhe mu desh të shikoja ndryshimet përkatëse. Kështu që do 

dëshiroja që të bënit një vlerësim të plotë në të dy anët, edhe ekonomike por edhe 

shëndetësore dhe ambientale, në mënyrë që të mos u krijojmë problem njerëzve nëse 

prishet ndonjë raport i përqendrimit të oksigjenit, ku rëndom ndodh që të thahet goja, 

thahet mukoza, që do të thotë që ka problem ngrohja apo ftohja në atë zonë.  

Ky do të ishte rekomandimi apo vlerësimi im në raport me këtë gjë që kërkohet. 

  

 Luljeta Laze: Të lutem, a mund të them diçka për këtë? 

 Atëherë, unë e mbajta shënim të tërë këtë shqetësim që ju paraqitët, por mendoj 

që si vlerë buxhetore të mos e lëvizim tani sepse sikurse thashë, meqenëse është 
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shpenzim për vitin 2023, sigurisht që mund t’i kërkojmë të gjithë plotësimet të detajuara. 

Nuk e di se sa mund të shkojë, por ne kemi mundësi që ta rregullojmë këtë shifër sipas 

propozimit të ri, me këto shqetësime që ju ngritët. Pra të mos e ndryshojmë sepse në fund 

të fundit ajo prapë do të kushtojë diçka. Sigurisht që nuk e dimë tani. Ata kanë sjellë për 

sistemin e vjetër dhe do t’i kërkojmë një oponencë të plotë mbi shqetësimin që ju keni 

ngritur, por të mos e ndryshojmë tani për tani pjesën buxhetore.  

 

 Alban Toro: Jo Luli, -s’kisha qëllim të ndryshohej. Thjesht shpreha shqetësimin 

për t’u vlerësuar  jo vetëm nga pikëpamja ekonomike ndryshimi i këtij sistemi, por edhe 

nga pikëpamja shëndetësore dhe ambientale.  

Pra në të ardhmen nëse do të parashikohet që të ndryshohet nga një sistem 

ngrohje-ftohje (siç kërkohet), pra nga sistemi aktual që është, pra në vend që të merret një 

çiller (‘chiller’) i fundit, të merret një sistem ‘VRF’ i fundit, të shikohet edhe ndryshimi i 

çështjes së ndikimit në shëndetin e punonjësve që punojnë aty. Ky ishte meraku im i 

vetëm. Të lutem vlerësojeni edhe në këtë aspekt, jo vetëm anën ekonomike dhe faturën 

ekonomike që do të vijë në fund fare. Në fund të fundit njeriu ka më shumë vlerë sesa 

pjesa ekonomike. 

 

E fundit që do të shpreh shqetësimin: Është parashikuar një fond për mbrojtjen 

kundër zjarrit. Ndoshta edhe këtu do doja një vlerësim nga ana juaj (jo nga ana juaj 

personalisht por të specialistëve përkatës) sepse këtu nuk flitet gjë se ku insistojnë këto 

investime, pra thjesht në ndryshimin e bombolave të gazit që disponohet apo në 

përmirësimin e infrastrukturës së mbrojtjes kundër zjarrit?  

Në opinionin tim, në mënyrë të veçantë, është i ndjeshëm aty ku është arkiva, 

sidomos arkivat e gjykatave, por edhe arkiva e KLGJ-së sepse nuk e di çfarë sistemi ka 

kundër zjarrit, në mënyrë që arkivat të jenë të pacenuara nga çfarëdo lloj fenomeni. 

Çfarëdo lloj problemi të ketë ambienti përreth, sistemi i arkivave të jetë gjithmonë i 

mbrojtur me një sistem efikas, modern, të mbrojtjes kundër zjarrit.  
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Nuk e di, ky investimi që ju keni parashikuar bën këtë punë, pra do të 

përmirësojë? Këtu është me dy rreshta “... kryesisht do të plotësojë nevojat për 

zëvendësim dhe rinovim pajisjesh”, që në kuptimin tim, unë e marrë si zëvendësim 

bombolash. Por duke pasur parasysh që arkivat janë zemra e një gjykate, por edhe KLGJ-

ja të njëjtin fenomen ka, do dëshiroja që këtu të parashikonit fonde më shumë, nëse do 

duam që të bëjmë një sistem efikas të mbrojtjes kundër zjarrit. Natyrisht këtu do duhet 

një farë konsulence me specialistët përkatës, në mënyrë që të kalohet në një sistem i cili 

jo vetëm ta parandalojë zjarrin por të jetë edhe efikas në shuarjen e tij, sidomos në arkivë. 

Në mënyrë të veçantë flas për arkivin, aty e kam më shumë shqetësim sesa pjesa tjetër.  

  

Luljeta Laze: Unë e mora shënim të gjithë këtë që ju trajtuat. 

 Ju lutem, duhet të kuptoni këtë që, vështirësia e këtij materiali është që, e bëjmë 

sintezë që të jenë të qarta në mënyrë që të kemi pamje mbi buxhetet dhe nga ana tjetër, 

këto kanë tabela nga mbrapa ku ka në mënyrë të detajuar kërkesa për çdo gjykatë. 

Kërkesa që vjen për mbrojtjen kundër zjarrit është për disa gjykata. Janë gjashtë gjykata 

që e kanë kërkuar. Gjithashtu këtu ka kërkuar një vlerë të konsiderueshme gjykata kundër 

krimit, Gjykata Vlorë, Gjykata e Lartë. Gjykata e Lartë, edhe për faktin që do të realizojë 

edhe këtë përmirësimin e situatës me rikonstruksionin që ka kërkuar, ka kërkuar edhe për 

mbrojtjen kundër zjarrit. Sigurisht e dimë edhe situatën e arkivit që ajo ka.  

 Disa prej tyre duket që mund të kenë kërkuar edhe thjesht zëvendësim, por këto 

tre prej tyre që kanë vlera më të mëdha, besoj që e kanë në nivelin e sistemit edhe të 

ruajtjes, pra që bën edhe diçka më tepër për arkivin (nuk është thjesht tek fikset e zjarrit). 

Kurse tre prej tyre kanë kërkuar vlera të ulëta, kjo mund të jetë në këtë nivel që ju thatë, 

të ndërrimit të fikseve të zjarrit. 

 Në fazën e dytë mund të kemi një shpjegim më të detajuar.  

 Ndërkohë, marrë në konsideratë këtë që ju thatë, t’i themi ekspertëve tanë këtu që 

të shikohet një nivel tjetër, se çfarë do kishte në përbërje të tij një sistem i plotë i 

mbrojtjes kundër zjarrit, në mënyrë që të kemi një nivel kosto të përcaktuar për një rast, 
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në mënyrë që kur të investohet apo kur kërkojnë gjykatat, të dimë se çfarë t’ju 

propozojmë.  

 

Alban Toro: Faleminderit Luli! Kaq kisha! 

  

Luljeta Laze: Faleminderit ju! 

 

 Alban Toro: Ndërkohë, propozimi im për Këshillin mbetet ajo që parashtrova për 

Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (nënartikulli 231 2101 – me 

korrigjo nëse jam gabim), të planifikohen si shtesë për të filluar vlerësimi edhe për një 

projekt të objekteve të reja për Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Dakord! 

 Kemi edhe ndonjë diskutim? 

 Nëse nuk kemi, kalojmë në votim me gjithë propozimin e Albanit? Edhe unë jam 

dakord që të përfshihen gjykatat. Në këtë fazë që jemi, pse jo. 

 

 Brunilda Kadi: Kryetare, u hodh në propozim edhe votimi i Albanit?  

  

 Naureda Llagami: Po! – edhe propozimi.  

Keni ndonjë kundërshtim? Nuk doni që të përfshihen gjykatat? 

  

 Brunilda Kadi: Të kuptoj se çfarë u hodh në votim. 

 

 Naureda Llagami: E thashë edhe një herë, me gjithë propozimin e Albanit. 

 Besoj që pjesa e kredive ne lamë gjurmë në mbledhje plenare. Luli do ta ripunojë 

dhe në gusht do ta kemi në vëmendje më konkretisht.  
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 Lidhur me idenë e nevojave, Albani propozon për Gjykatën e Tiranës dhe 

Gjykatën e Lartë. Personalisht jam dakord dhe duke qenë se jam edhe kryetare e 

komisionit, pse jo, e pranoj propozimin e Albanit dhe e hedhim në votim me gjithë 

propozimin e Albanit.  

 

 Brunilda Kadi: Dakord.  

  

 Luljeta Laze: Më falni, a mund të them diçka? 

 A mund të bëhet propozimi konkret meqenëse i kam shifrat, pra “të shtohet 67 

milion për projektin e këtyre dy gjykatave”? Apo ta reflektojmë edhe ne thjesht? 

 

 Naureda Llagami: Ti e di këtë pjesën vetë. 

 Jam dakord që të shtohen dy propozimet e Albanit për dy gjykatat që janë në 

nevojë dhe pastaj numrat le t’i shqyrtojmë në zbardhjen e projekt-aktit. 

 

 Luljeta Laze: Dakord. 

   

 Naureda Llagami: E hedhim në votim? 

  

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dkaord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e kërkesave buxhetore të Programit 

Buxhetor Afatmesëm 2022 – 2024 (faza e parë), për sistemin gjyqësor (Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, Gjykatat dhe Qendrës Teknologjisë së Informacionit), sipas pasqyrave nr. 1, nr. 

2 dhe nr. 3, bashkëlidhur këtij vendimi (së bashkë me propozimin e zotit Toro të miratuar 

edhe nga Këshilli). 

2. Për zbatimin e këtij vendimi, ngarkohen Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 5 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 22.04.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i relacioneve për caktimin e gjyqtarëve për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku 

ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.1 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:08 

dhe mbaroi në orën 14:04. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Medi Bici    (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Brunilda Kadi    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

njëkohësisht dhe anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Maksim Qoku, i cili është në 

një aktivitet ku përfaqëson KLGJ-në. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

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. Ermira Lleshi, Specialiste pranë Sektorit të Oponencës Juridike dhe Përafrimit të 

Legjislacionit. 

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: 

6. Shqyrtimi i relacioneve për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të 

veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme. 

 

 Kalohet tek çështja e fundit e rendit të ditës që ka të bëjë me caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. Fjala i jepet relatorit të çështjes 

z. Ilir Toska. 
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 Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Zoti Toska relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit duke i 

propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

 A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Durrës: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

3. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 

4. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

5. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Vlorë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat. 

II. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm: 1. Gjykata e Apelit 

Gjirokastër; 2. Gjykata e Apelit Korçë; 3. Gjykata e Apelit Vlorë; 4. Gjykata e Apelit 

Shkodër; 5. Gjykata e Apelit Tiranë.  

 

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat”.  

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat ka 

paraqitur kërkesë për 2 çështje në lëndë civile. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 22.04.2021 (Pika 6) 
 

 

46 

Pas korrespondencës me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat sa i përket faktit të 

kthimit në detyrë të një prej gjyqtarëve të kësaj gjykate, për të cilën Këshilli më herët 

kishte dhënë leje pa të drejtë page, nga kjo gjykatë, me e-mailin e datës 12 prill 2021 u bë 

e ditur se gjyqtarja {...} është kthyer në detyrë pas përfundimit të lejes së papaguar të 

akorduar nga Këshilli, ndaj sipas saj gjykata ka tërhequr dy kërkesat që ka bërë sa i 

përket caktimit të 1 gjyqtari në dy çështjet civile. 

Mbi këtë bazë, KZHK i propozon Këshillit që bazuar në nenet 90/3, 94/1 të Kodit 

të Procedurave Administrative, si dhe nenit 97/3 të Ligji nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, të vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa 

një vendim përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesave të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat 

si vijon: Kërkesës nr. {...} prot., datë 02.03.2021 dhe Kërkesës nr. {...} prot., datë 

16.03.2021. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime dhe propozimi i Komisionit 

konsiderohet i miratuar.) 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Elbasan”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, ka 

paraqitur nevojë në 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jenë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 

dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 2. 
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Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Për çështjen nr.1, për të cilën kërkohet caktimi i 1 gjyqtari, ai të përzgjidhet me 

short nga gjyqtarët e Seksionit Civil të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Për çështjen nr.2, për të cilën kërkohet 1 gjyqtar, si i përzgjedhur nga shorti të 

konsiderohet gjyqtari Luan Lusha, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, që ka dhënë 

vendimin përfundimtar të themelit të çështjes, për të cilin kërkohet ndreqja e gabimit. 

Më tej Komisioni propozon: 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Seksionit Civil 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të cilët janë caktuar më herët për gjykimin e kësaj 

çështjeje, konkretisht: Znj. Fatime Deçolli, Z. Flamur Kapllani. 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Seksionit Civil 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të cilët kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, 

konkretisht: Znj. Enkela Bajo (Vlora), Znj. Rezarta Balliu. 

Në shortimin e çështjes nr.1 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Seksionit Civil 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila është në përbërje të Kolegjit Zgjedhor që 

është thirrur në detyrë, referuar nenit 149/2 të Kodit Zgjedhor, konkretisht: {...}. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Seksionit Civil të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të cilët janë caktuar më herët për gjykimin e 

çështjeve të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në 

mënyrë të përhershme, konkretisht: Znj. Klorinda Çela, Znj. Antonela Prendi, Znj. 

Blerina Muça, Znj. Fida Osmani, Znj. Anila Capo (Zëre), Z. Arjan Aliaj, Znj.Anila 

Karanxha, Z.Altin Shkurti, Znj.Mimoza Kajo, Znj.Arjana Gumbardhi, Z. Ervin 

Pollozhani. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Seksionit Civil të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për të cilën është planifikuar seanca dëgjimore 

përpara Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, konkretisht: Znj. Dhurata Balla. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  
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Për çështjen nr. 1, civile, gjyqtari Alma Kodraliu.  

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtari Luan Lusha (sipas propozimit në relacion). 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Kukës”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, ka 

paraqitur nevojë në 2 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, 

të jetë 2.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tropojë, konkretisht: Znj. Enkeleda Dalipi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Aulon Pashaj. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Sami Ujkashi.  

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tropojë”. 
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Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka 

paraqitur nevojë në 2 çështje gjyqësore, 1 në lëndë civile dhe 1 në lëndë penale. 

Për Kërkesën me numër rendor 1, ka pasur një korrespondencë me Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Tropojë e cila referonte që këtë çështje nuk mund ta shqyrtonte asnjë 

nga gjyqtarët e saj, si dhe evidentohet edhe fakti që çështja nuk ishte regjistruar pasi në 

vlerësim të gjykatës do duhet të caktoheshin gjyqtarë të tjerë. 

Pas kësaj korrespondence, nga ana e Gjykatës Tropojë, me e-mailin e datë 21 prill 

2021 u parashtrua se përveçse u konfirmua fakti që asnjë nga gjyqtarët e saj nuk ishte i 

padisponueshëm ligjërisht referuar rregullave të Kodit të Procedurës Civile, konsideroi të 

tërhiqte kërkesën e saj. 

Mbi këtë bazë, sa i përket kërkesës për çështjen civile me nr. rendor 1, KZHK 

propozon që Këshilli të vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim përfundimtar, 

të shqyrtimit të Kërkesës nr. {...}., datë 08.04.2021, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tropojë (specifikohen dhe të dhënat e çështjes në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, sa i përket 

kërkesës me nr. rendor 2, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së 

delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i 

Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e 

një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohet për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, 

të jetë 1.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kukës që është me leje lindje, konkretisht: {...}. 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e numrit të kufizuar 
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të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, të mos përjashtohet nga shorti 

Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Alma Ahmeti (Zhupa). 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Alma Ahmeti. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, ka 

paraqitur nevojë në 6 çështje gjyqësore, 4 në lëndë penale dhe 2 në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, në pamundësi 

të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 6 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 6 (gjashtë) çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht të ulët të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, të mos përjashtohen nga shorti 

Kryetarja në detyrë e kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Yrfete Shkreli. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtarja Marjola Beluli. 
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Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Gjergji Baçi. 

Për çështjen nr. 5, civile, gjyqtarja Yrfet Shkreli.  

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarja Marjola Beluli. 

Për çështjen nr. 6, civile, gjyqtar Gjergji Baçi. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Yrfet Shkreli. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka 

paraqitur nevojë në 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën 

e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohet për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, 

të jetë 1.  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet Kryetarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lushnjë, njëherazi edhe anëtare e Kolegjit Zgjedhor, që është thirrur në detyrë, 

konkretisht: {...}. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lushnjë, e cila është përjashtuar nga lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e 

çështjeve gjyqësore të veçanta me Vendimin e Këshillit nr. 573, datë 20.11.2020, 

konkretisht: {...}. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 
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kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Saemira Hila. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të shtatë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore në 

lëndë penale. 

Kërkesa është bërë përpara se Këshilli të merrte Vendimin nr.166, datë 

16.04.2021, “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {...}”, efektet e të cilit kanë filluar 

më datë 20.04.2021. 

Pas korrespondencës me Gjykatën Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, kjo e fundit me e-mailin e datës 20 prill 2021 konfirmoi se me 

ardhjen në detyrë të z. {...} plotësohet nevoja për gjykimin e çështjes penale të referuar. 

Në këto kushte është rasti që Këshilli të vendosë: Deklarimin e përfunduar, pa një vendim 

përfundimtar, të shqyrtimit të kërkesës së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me nr. {...} prot., datë 13.04.2021, referuar në 

nenet 90/3 dhe 95 të Kodit të Procedurave Administrative dhe nenit 97/3 të ligjit për 

Organet e Qeverisjes. 

(Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

propozimi i Komisionit konsiderohet i miratuar.) 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tetë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e 

Apelit Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Gjirokastër, ka paraqitur 

nevojë për 10 çështje gjyqësore, 5 në lëndë penale dhe 5 në lëndë civile. Nga kjo gjykatë 

janë edhe 27 kërkesa të tjera. Është vlerësuar të trajtohen vetëm ato që kanë prioritet. 
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Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, në pamundësi të zbatimit 

të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, 

bëhet i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 10 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Vlorë, përfshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. Numri i gjyqtarëve që duhet të 

caktohen për gjykimin e 10 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 6. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Apelit Vlorë, konkretisht: Znj. Iliba Bezati. 

Në shortimin çështjeve penale nr.6 dhe nr.7 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i 

skemës së delegimit i caktuar pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili është caktuar më herët 

për gjykimin e tyre, konkretisht: Z. Engert Pëllumbi. 

Në shortimin çështjes penale nr.8 të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës 

së Apelit Vlorë, të cilët janë caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Sokol 

Ngresi; Z. Nazmi Troka. 

Në shortimin çështjes penale nr.9 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Apelit Vlorë, i cili është caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Skënder 

Damini. 

Në shortimin çështjes penale nr.10 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së 

Apelit Vlorë, i cili ka pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Nazmi Troka. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 8, civile, gjyqtar Skënder Damini. 

Për çështjen nr. 10, civile, gjyqtarët Sokol Ngresi dhe Engert Pëllumbi. 
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Për çështjen nr. 7, civile, gjyqtar Nazmi Troka. 

Për çështjen nr. 9, civile, gjyqtar Laurent Fucia. 

Për çështjen nr. 6, civile, gjyqtarja Margarita Buhali. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Skënder Damini. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtar Sokol Ngresi. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Engert Pëllumbi. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtar Nazmi Troka. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtar Laurent Fuçia. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të nëntë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Korçë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Korçë, ka paraqitur nevojë 

në 7 çështje, në lëndë penale. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Korçë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 7 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Tiranë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 7 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë 6. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilën nuk ka njoftim nga gjykata për kthimin në detyrë pas përfundimit të 

lejes afatgjatë të akorduar nga ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe refuzimit të zgjatjes së 

lejes nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, konkretisht: {...}. 
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Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, që janë në përbërje të Kolegjit Zgjedhor, i cili është thirrur në detyrë, referuar 

nenit 149/2 të Kodit Zgjedhor, konkretisht: Z. Asim Vokshi, Znj. Edlira Petri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 7, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

Për çështjen nr. 5, penale, gjyqtarja Elon Toro. 

Për çështjen nr. 3, penale, gjyqtarja Valdete Hoxha. 

Për çështjen nr. 4, penale, gjyqtar Genti Shala. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Zegjine Sollaku. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Artur Kalaja. 

Për çështjen nr. 6, penale, gjyqtarja Elbana Lluri. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Vlorë, ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

 Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër, përfshirë 

dhe gjyqtarin e skemës së delegimit të caktuar pranë saj. Numri i gjyqtarëve që duhet të 

caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 3. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 
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Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Gjirokastër, konkretisht: Z. Dritan Banushi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Iren Brahimi (relatore), Sokol Pina dhe 

Miranda Andoni (anëtarë). 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të njëmbëdhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Shkodër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Shkodër, ka paraqitur 

nevojë në 2 çështje gjyqësore, 1 në lëndë penale dhe 1 në lëndë civile. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Shkodër, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen me short gjyqtari që do të caktohet për gjykimin 

e 2 çështjeve gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Durrës, përfshirë edhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë kësaj gjykate. Numri i gjyqtarëve që 

duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështje gjyqësore të veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Durrës, konkretisht: Z. Desart Avdulaj. 

Në shortimin e çështjes nr. 1 të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e skemës së 

delegimit e caktuar në Gjykatën e Apelit Durrës, e cila është caktuar më herët për 

gjykimin e kësaj çështje, konkretisht: Znj. Igerta Hysi. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 
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kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Florjan Kalaja. 

Për çështjen nr. 2, civile, gjyqtarja Igerta Hysi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dymbëdhjetë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Tiranë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Tiranë, ka paraqitur nevojë 

për 1 çështje gjyqësore, në lëndë civile. 

 Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Tiranë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të 

gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të 

ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Propozimet e Komisionit janë: 

 Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Apelit Korçë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 2 

dhe të përfshihen në short edhe gjyqtarët e skemës së delegimit të caktuar pranë Gjykatës 

së Apelit Korçë. 

 Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, si përjashtim nga rregulli, në kushtet e ngarkesës 

relativisht jo të lartë dhe numrit të kufizuar të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Korçë, të 

mos përjashtohet nga shorti Zëvendëskryetari i kësaj gjykate, konkretisht: Znj. Arta 

Duka. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtar Arta Duka dhe Dritan Hasani. 
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Me kaq mbyllen procedurat e shortit si dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


