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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

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

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e 

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}”, relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i 

gjyqtarit {...}”, relatore znj. Brunilda Kadi. 

  

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Të pranishëm janë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot janë 10. Konkretisht janë shqyrtimi i 

projektvendimeve “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}”. 

Shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtarit 

{...}, për vitin 2019”.  

Shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i 

gjyqtares {...}”. 
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Shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares 

{...}, për vitin 2019”. 

Shqyrtimin e projektvendimit “Për përfundimin e procedurave të ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {...}”. 

Shqyrtimin e projektvendimit “Mbi rishpërndarjen e fondeve për shpenzime 

korrente dhe shpenzime kapitale (investime), në programin buxhetor “Buxheti  gjyqësor”. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e formularit në zbatim të nenit 10 të 

ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. 

Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi pakësimin e fondeve në shpenzime personeli, 

në programin buxhetor “buxheti gjyqësor” për vitin 2021”. 

Shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 07.05.2021; 12.05.2021; 20.05.2021; 24.05.2021; 

26.05.2021 dhe 28.05.2021”. 

Së fundi është shqyrtimi i projektvendimit “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”. 

 

Atëherë, nëse nuk keni ndonjë gjë lidhur me rendin e ditës, po fillojmë me 

çështjen e parë, që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e 

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtarit {...}”. 

Siç jeni në dijeni zoti {...} ka sjellë kundërshtime lidhur me projekt-aktin por nuk 

ka kërkuar që të jetë prezent në seancën e sotshme. 

Pa humbur kohë po ia jap fjalën relatores, znj. Kadi. 

 

 Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

 Siç u relatua edhe nga Kryetarja, projektraporti pasi i është njoftuar gjyqtarit, 

njëherësh edhe anëtarëve, gjyqtari ka bërë disa kundërshtime, me të cilat të gjithë anëtarët 

janë njohur. Ndërkohë nuk ka kërkuar të dëgjohet. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 01.07.2021 (Pika 1) 
 

 

4 

 Duke qenë se të gjithë jeni të njohur, edhe vetë gjyqtari, unë po lexoj në mënyrë 

shumë të përmbledhur rezultatet e projektraportit dhe shkurtimisht kundërshtimet që ka 

bërë gjyqtari, më pas edhe qëndrimin tim si relatore mbas këtyre kundërshtimeve. 

 Në lidhje me vlerësimin e gjyqtarit për sa i përket grupkriterit të parë “Aftësitë 

profesionale”, nga ana ime si relatore është propozuar që gjyqtari të vlerësohet në këtë 

mënyrë:  

 Për kriterin “Aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm 

dhe/ose konfliktin e normave”, të vlerësohet maksimalisht në nivelin “shumë i lartë” me 

25 pikë. 

  Për treguesin “Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, 

propozohet të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Tek “Qartësia, konciziteti dhe kuptueshmëria e vendimit”, propozohet të 

vlerësohet në nivelin “shumë i lartë”, me 15 pikë. 

Tek treguesi “Struktura e qëndrueshme dhe e mirëorganizuar e vendimit” është 

propozuar të vlerësohet në nivelin “shumë i lartë” me 10 pikë.  

Tek treguesi i fundit “Cilësia e analizës dhe e argumentimit logjik”, është 

propozuar të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar”, duke u pikëzuar me 20 pikë. 

Në total, për këtë grupkriter, propozohet të vlerësohet në nivelin “Shkëlqyeshëm”, 

me 90 pikë. 

 Për “Aftësitë organizative”, propozimi si relator është konkretisht: 

Për treguesin “Respektimi i afateve ligjore”, niveli “shumë i lartë” me 15 pikë. 

“Plotësimi i standardeve minimale kohore”, niveli “mbi mesatar”, duke u pikëzuar 

me 4 pikë. 

“Koha mesatare që i dedikohet çdo çështjeje”, niveli i propozuar është “shumë i 

lartë”, me 5 pikë. 

“Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore”, niveli “shumë i lartë”, 10 pikë.  

“Koha mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor”, është propozuar 

të vlerësohet në nivelin “mbi mesatar” me 12 pikë. 
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Për treguesit “Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe 

kryerja e veprimeve të nevojshme për shmangien e seancave joproduktive”, është 

propozuar të vlerësohet në nivelin maksimal “shumë i lartë”, me 15 pikë. 

“Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit 

gjyqësor”, përsëri në nivelin “shumë i lartë”, 20 pikë. 

“Rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes” dhe “Saktësia dhe plotësia e 

dokumentacionit të dosjes”, në të dy këta tregues është propozuar vlerësimi “shumë i 

lartë” me 5 pikë dhe 10 pikë. 

Në total për “Aftësitë organizative”, është propozuar që gjyqtari të vlerësohet në 

nivelin "Shkëlqyeshëm", me 96 pikë. 

Tek treguesi “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale”, është propozuar që 

gjyqtari të vlerësohet maksimalisht me 100 pikë. Vlerësuar maksimalisht për të gjithë 

treguesit e këtij grupkriteri.  

Për “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional”, është propozuar vlerësimi i 

gjyqtarit në vlerësimin total "Shkëlqyeshëm" me 93 pikë, duke zbritur nga vlerësimi 

maksimal konkretisht tek treguesi “Publikimet ligjore” me 0 pikë sepse nuk ka të dhëna 

dhe tek “Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë gjatë 

stazhit profesional...” ku janë hequr 2 pikë nga 5 maksimale, në kushtet kur nuk ka të 

dhëna dhe është vlerësuar me 3 pikë.   

Në total, gjyqtari propozohet të vlerësohet për të gjithë katër grupkriteret në 

nivelin "Shkëlqyeshëm", me 379 pikë. 

Në lidhje me kundërshtimet e gjyqtarit për dy treguesit tek “Aftësitë 

profesionale”, e konkretisht për grupkriterin e dytë dhe të pestë, siç jeni njohur me 

kundërshtimet e gjyqtarit (nuk po ndalem t’i lexoj sepse ju i njihni të gjithë), nga ana ime, 

pasi jam njohur, vlerësoj që për këto dy tregues të kundërshtuar, nuk kam propozim tjetër 

nga ai që ka ardhur me projektraportin. Kundërshtimet që ngre gjyqtari janë pasur 

parasysh nga ana ime si relatore dhe përsëri nuk ndryshojnë vlerësimet për propozimin 

tim. 

Gjyqtari ka kundërshtuar edhe tek projektvlerësimi edhe për dy treguesit tek 

grupkriteri i “Aftësive organizative” dhe konkretisht “Plotësimi i standardeve minimale 
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kohore” ku është vlerësuar në nivelin “mbi mesatar” duke u pikëzuar me 4 pikë. Sipas 

argumenteve që jep gjyqtari dhe që ju njiheni të gjithë me to, vlerësoj që nuk ka vend nga 

ana ime si relatore për të propozuar ndryshime sepse të gjitha argumentet që ngre 

gjyqtari, nga ana ime si relatore janë pasur parasysh, janë vlerësuar dhe nuk ka vend për 

vlerësim të mëtejshëm. Sipas të dhënave statistikore, të cilat juve i keni lexuar, i keni 

parasysh edhe argumentimin që është bërë nga ana ime si relator, statistikat nuk janë 

lexuar thjesht matematikisht, ato janë analizuar të gjitha dhe ato që ngre gjyqtari si 

argumente, për t’u rritur edhe një nivel, për t’u pikëzuar edhe me 1 pikë më shumë, janë 

marrë tashmë parasysh nga ana ime si relator. 

I njëjti argument vlen edhe për kundërshtimin tjetër që bën gjyqtari në lidhje me 

“Kohën mesatare të arsyetimit të vendimit”, që ato që ngre gjyqtari si kundërshtime janë 

pasur parasysh nga ana ime si relatore dhe kanë qenë argumente edhe për të ngritur 

vlerësimin nga ana ime si relator, krahasim me atë vlerësim që do dilte nga një lexim 

matematikor i të dhënave.    

Përfundimisht nga ana ime si relatore nuk ka asnjë propozim për të ndryshuar 

vlerësimin.  

Ky ishte relatimi për aktin. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit, zonja Kadi!  

Atëherë, kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

 

Alban Toro: Mundem? 

Në fakt do të kisha një propozim. 

Duke vlerësuar vendimet gjyqësore që kanë shërbyer si burim për vlerësimin e 

gjyqtarit {...}, lidhur me vlerësimin profesional të tij për periudhën 2013-2016, për 

kriterin e “Aftësive profesionale”, çmoj se gjyqtari për kriterin e “Aftësisë për të 

interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” dhe për kriterin e “Cilësisë së analizës dhe 

argumentimit logjik” mendoj se duhet të vlerësohet me pikët maksimale, 25 pikë. 

Gjithashtu vlerësoj se edhe aftësitë e gjyqtarit për të interpretuar ligjin në 

zgjidhjen e çështjes, në ato vendime që unë kam lexuar, janë shumë të mira në opinionin 
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tim dhe nga analiza e vendimeve gjyqësore rezulton se gjyqtari e identifikon dhe 

interpreton normën procedurale dhe materiale në raport me faktet e çështjes dhe provat 

dhe ka aftësi shumë të mira për analizën e argumentimit logjik të vendimeve gjyqësore. 

Kështu që, propozimi im është që të vlerësohet të dy këto kritere jo me 20 pikë por me 25 

pikë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Alban faleminderit!  

Konkretisht, se nuk i mbajta shënim unë, për kriterin A? 

 

Alban Toro: Interpretimi i ligjit dhe cilësia e analizës dhe argumentimit logjik. 

 

Naureda Llagami: Nga 20 pikë, propozimi është të shkojë në 25 pikë. 

“Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” dhe tjetër? 

 

Alban Toro: Tjetra është interpretimi i normave procedurale dhe materiale në 

raport me faktet e çështjes dhe provat, për të cilën unë mendoj që ka aftësi shumë të mira 

në analizën dhe argumentimit logjik të vendimeve gjyqësore, -pra me 25 pikë. 

 

Marçela Shehu: Kryetare mundem? 

 

Naureda Llagami: Po, Marçela! 

 

Marçela Shehu: Edhe unë ndaj të njëjtin mendim me Albanin. 

Mendoj që gjyqtari {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016, lidhur me kriterin 

e “Aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes” si dhe për kriterin e “Cilësisë 

së analizës dhe argumentimit logjik”, të dyja këto kritere që lidhen me atë grupkriterin e 

madh të “Aftësive profesionale”. Vlerësoj që gjyqtari duhet të vlerësohet maksimalisht 

me 25 pikë. Kam arritur në këtë përfundim nga analiza që i kam bërë unë në vlerësimin 

tim vendimeve gjyqësore të gjyqtarit për këtë periudhë vlerësimi.  
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Në përgjithësi unë jam shumë dakord me raportin e vlerësimit të relatores, por 

ashtu siç e kam thënë edhe në raste të tjera, duke qenë se këto kritere, pavarësisht 

objektivitetit maksimal që përdoret në vlerësim, kam ca nuanca subjektive që sigurisht 

nuk lidhen me një dashje të caktuar, por lidhen me mënyrën dhe me të vlerësuarit e 

gjithsecilit gjatë analizës që i bëhet këtyre aftësive të gjyqtarit, në mënyrën e interpretimit 

të ligjit dhe në cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik që ai përdor në arsyetimin e 

vendimeve gjyqësore. Në këto kushte, edhe unë bashkohem me propozimin e Albanit, 

duke propozuar që për këto dy kritere të mos vlerësohet me 20 pikë siç është propozimi 

fillestar, por me vlerësimin maksimal 25 pikë. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Marçela! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim tjetër/propozim tjetër përveç këtyre të bëra? 

Hedhim në votim, nëse nuk kemi diskutime, propozimet e bëra nga Albani dhe 

gjithashtu Marçela dhe më pas e miratojmë në tërësi. Si mendoni? 

Në qoftë se pranohen propozimet dhe s’kemi diskutime të tjera, kalojmë në tërësi. 

Hedhim në votim propozimin e parë që ka të bëjë me kriterin “Aftësia për të 

interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, nga 20 pikë që ka propozuar relatorja, 

propozohet t’i shtohet 5 pikë, pra të shkojë në nivelin “shumë i lartë”, me 25 pikë. Jeni 

dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Kundër. 
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(6 anëtarë kundër dhe 5 anëtarë pro. Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek kriteri i dytë që është “Cilësia e analizës ...  

 

Brunilda Kadi: Një sekondë Kryetare, si kaloi kjo? U votua apo s’u votua? 

Dikush nga drejtoria i numëroi? Si doli? 

 

Naureda Llagami: Bruna nuk kaloi. U rrëzua propozimi. 

Kalojmë tek propozimi i dytë. “Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik”, 

relatorja propozon 20, ndërkohë që Albani me Marçelën propozojnë maksimalen me 25 

pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

(6 anëtarë pro dhe 5 anëtarë kundër. Miratohet propozimi.) 

Pranohet propozimi i Albanit dhe Marçelës për rritjen e pikëve nga 20 në 25 pikë. 

 

Medi Bici: Numërojini edhe një herë votat se jemi 6 me 5. Në të njëjtën pozitë si 

shparë jemi. 

 

Brunilda Kadi: Nuk jemi njësoj sepse Kryetarja votoi pro. 
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Naureda Llagami: Miratohet propozimi. 

 

Brunilda Kadi: Pra vlerësimi shkon nga 90 në 95, niveli është po 

"Shkëlqyeshëm". 

Duhet të votohet në total vlerësimi, përveç këtij kriteri që ndryshoi. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tashmë në tërësi në qoftë se s’kemi diskutime të tjera 

mbi propozimin, ku niveli i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm" dhe në tërësi pikëzimi është 

383 pikë. Jeni dakord? 

 

Maksim Qoku: 384 apo 383? 

 

Dritan Hallunaj: 384. 

 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord, përveç treguesit që votova kundër. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord, përveç pjesës që kisha një mendim ndryshe. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro, përveç asaj që votova ndryshe. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim gradimi, të gjyqtarit {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, 

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtarit {...}, për 

vitin 2019”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek projektraporti i radhës. 

Për më shumë detaje fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Gjatë vitit 2019, për të cilin është bërë vlerësimi i përshpejtuar i gjyqtarit {...}, ai 

ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

Procedura e ndjekur nga ana e relatorit është shpjeguar në mënyrë të detajuar në 

projektraport vlerësimi, i cili i është njoftuar gjyqtarit dhe gjyqtari ka paraqitur disa 

kundërshtime lidhur me disa tregues, për të cilët ai nuk është vlerësuar në shkallën më të 

lartë të aftësisë. Kundërshtimet ju janë dërguar paraprakisht. Nuk ka paraqitur prova të 

reja. Nuk ka kërkuar që të dëgjohet në seancë dëgjimore.  

Në kushtet kur gjyqtari nuk është prezent, unë do të jap qëndrimin tim për çdo 

tregues gjatë relatimit të projektraportit të vlerësimit, duke marrë parasysh edhe 

kundërshtimet e gjyqtarit.  
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Atëherë, referuar grupkriterit të parë që ka të bëjë me “Aftësitë profesionale të 

gjyqtarit”, për sa i përket “Aftësisë për të interpretuar natyrën e çështjes ligjin e 

zbatueshëm dhe/ose konfliktin e normave”, shkalla e aftësisë nga unë si relatore është 

vlerësuar “shumë e lartë” duke u pikëzuar me 25 pikë. Duke vlerësuar aftësitë shumë të 

mira të gjyqtarit në identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve, përshkrimin e tyre lidhur 

me provat e administruara, identifikimin e normave procedurale ose materiale si dhe 

kronologjinë e pasqyrimit të fakteve në drejtim të lehtësimit të lexuesit në zgjidhjen e 

çështjes. 

Për sa i përket “Aftësisë së gjyqtarit për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e 

çështjes”, në vlerësimin tim si relatore shkalla e aftësisë është vlerësuar “mbi mesatare” 

dhe këtu dua të ndalem sepse edhe gjyqtari ka bërë kundërshtimet e tij.  

Në tërësi, duke iu referuar të gjitha vendimeve përfundimtare të analizuara si dhe 

ato të përzgjedhura nga vetë gjyqtari, rezulton se në disa raste, pra jo gjithmonë, dhe kur 

është vlerësuar e nevojshme, ai ka interpretuar dispozita të akteve ligjore dhe nënligjore 

me natyrë procedurale dhe materiale, dhe ka referuar në dy raste edhe jurisprudencën e 

Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese. Në disa raste të tjera, dispozitat nuk 

interpretohen por referohen dhe zbatohen drejtpërdrejt mbi faktet e çështjes, pa u 

shoqëruar me interpretim të pavarur të tyre, ndërsa në një vendim gjyqësor i cili është 

identifikuar në projektraport mungon tërësisht evidentimi dhe analiza e ligjit apo e aktit 

nënligjor të zbatueshëm. Në këtë të fundit, analiza e fakteve të çështjes, pa u identifikuar 

së pari rregulli që përcakton kuptimin ligjor që i atribuohet këtyre fakteve, zbeh 

kuptueshmërinë e vendimit, pavarësisht zgjidhjes së çështjes. Ky është konkluzioni në 

projektraport vlerësimi. 

Gjyqtari ka kundërshtuar këtë konkluzion të relatorit duke vlerësuar se vlerësimi i 

tij duhej të bëhej në analizën e tetë vendimeve dhe jo të bazohej kryesisht në një vendim 

të vetëm, i pasqyruar në projektraport vlerësimi. Duke vlerësuar dhe reflektuar nga ana e 

Këshillit, kërkon që të vlerësohet maksimalisht aftësia e tij lidhur me interpretimin e ligjit 

mbi faktet dhe rrethanat e çështjes. 

Në fakt, të gjitha kundërshtimet që ka bërë gjyqtari lidhur me këtë tregues, janë 

marrë parasysh nga ana ime si relatore, metodologjia e përcaktimit të shkallës së aftësisë 
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së gjyqtari nuk është bazuar në një vendim të vetëm, por ky vendim evidentohet më së 

miri në faktin që nuk ka asnjë dispozitë ligjore, asnjë interpretim ligjor, ka thjesht 

pasqyrim të rrethanave të faktit dhe konkluzionet e gjyqtarit ku nuk evidentohet të paktën 

në kë dispozitë ligjore ai është bazuar për pranimin e padisë. Ndërkohë që në vendimet e 

tjera, është shpjeguar edhe në projektraport, ka vendime ku bëhet interpretimi, ka 

vendime ku thjesht dispozita citohet dhe anashkalohet interpretimi por kalohet direkt në 

konkluzionin përfundimtar për zgjidhjen e çështjes. Referuar edhe standardit që është 

mbajtur në analizat e vendimeve të mëparshme të gjyqtarëve të tjerë, për shkak të të 

njëjtës mënyrë arsyetimi, unë kam vlerësuar që shkalla e aftësisë së gjyqtarit duhet të jetë 

“mbi mesatar” dhe e njëjta shkallë aftësie pasqyrohet edhe për gjyqtarin {...}. 

Nuk kam ndryshim lidhur me propozimin që kam bërë për mbledhjen plenare, 

lidhur me këtë kriter. 

Lidhur me “Qartësinë, koncizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit”, gjyqtari 

është vlerësuar maksimalisht, pasi aftësia e tij në drejtim të këtij drejtuesi ka rezultuar 

shumë e lartë. 

Lidhur me “Strukturën e qëndrueshme dhe të mirëorganizuar e vendimit” përsëri 

është vlerësuar maksimalisht sepse struktura që ndjek ai në arsyetimin e vendimeve është 

pothuajse e njëjtë. Është një strukturë e cila pavarësisht se në pjesën përshkruese të 

arsyetimit nuk është e ndarë vizualisht në nënpjesë, i bën vendimet e qarta, lehtësisht të 

lexueshme dhe i shërben kuptueshmërisë së logjikës juridike.  

Lidhur me “Cilësinë e analizës dhe e argumentimit logjik”, është vlerësuar përsëri 

nga unë si relatore me një shkallë aftësie mbi mesatare, duke propozuar pikëzimin me 20 

pikë sepse në tërësi, në të gjitha vendimet gjyqësore të analizuara, cilësia e analizës 

ligjore dhe argumentimit logjik përmbush standardet e procesit të rregullt ligjor, pra 

vendimi i ka të gjithë elementët për të cilat flasin dispozitat ligjore. Është ezauruese 

lidhur me kërkimet objekt padie por jo gjithmonë gjithëpërfshirëse për analizën e 

pretendimeve të kundërta. Për sa i përket kriterit të gjithëpërfshirjes i cili është një kriter i 

përcaktuar në metodologji mbi bazën e të cilës duhet të vlerësohet argumentimi logjik 

dhe cilësia e analizës së bërë nga ana e gjyqtarit, ka cedime sepse i kushtohet më shumë 

rëndësi pretendimeve në drejtim të pranimit apo të rrëzimit të padisë dhe edhe pse 
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evidentohen në të gjitha vendimet pretendimet apo prapësimet e palëve, ato nuk gjejnë 

analizë, qoftë edhe me një fjali, në vendimet gjyqësore. Për këtë arsye kam vlerësuar që 

shkalla e aftësisë nuk duhet të jetë maksimale por duhet të jetë “mbi mesatare”. 

Përfundimisht, për sa i përket grupkriterit të parë kam propozuar nivelin e 

vlerësimit "Shkëlqyeshëm" me 90 pikë. 

Lidhur me kriterin parafolës, që ka të bëjë me “Cilësinë e analizës dhe e 

argumentimit logjik”, ezaurova njëkohësisht edhe kundërshtimet e bëra nga gjyqtari.  

Për sa i përket “Aftësive organizative të gjyqtarit”, gjyqtari është vlerësuar 

maksimalisht për të gjithë treguesit e këtij kriteri, me përjashtim të treguesit të 

“Respektimit të afateve ligjore”. Ka përballuar një ngarkesë relativisht të lartë në punë. 

Ka gjykuar 481 çështje, nga të cilat shumica e çështjeve kanë qenë me palë kundërshtare. 

Për këtë arsye është vlerësuar maksimalisht edhe tek “standardet” edhe tek “koha 

mesatare” dhe tek “koha e arsyetimit të vendimit” dhe tek “numri i seancave dhe marrja e 

masave për shmangien e atyre joproduktive”, “mënyra e organizimit të dokumentacionit 

gjyqësor” “mënyra e renditjes dhe plotësisë së akteve të dosjes”. 

Problematika ka qenë vetëm “Respektimi i afateve ligjore” dhe ka qenë 

problematikë sepse në të gjitha çështjet që gjyqtari ka pasur për shqyrtim gjatë këtij viti 

kanë qenë vetëm 10 çështje me afate ligjore. Nga këto 10 çështje, me një analizë të 

thjeshtë matematikore, në fillim ka rezultuar që 8 prej tyre kanë qenë jashtë afatit. 

Ndërkohë që, pasi është bërë analiza logjike e të dhënave, duke marrë parasysh kryesisht 

datën kur çështja i është dorëzuar gjyqtarit, pra kur i është bërë shorti dhe jo data kur 

çështja është regjistruar, dhe duke hequr disa afate që lidhen kryesisht me lejen e muajit 

gusht apo me disa pushime fundjave, kur afatet kanë qenë 5 dhe 7 ditë, është bërë një 

rianalizë e të dhënave dhe ka rezultuar që afati të jetë tejkaluar me 23 ditë për vetëm 4 

çështje të kategorisë administrative me palë kundërshtare. Afati i kaluar me 23 ditë dhe 

numri i 4 çështjeve shkon në një përqindje (sipas Metodologjisë) që pikëzohet me 6 pikë. 

Megjithatë, duke marrë parasysh kohën relativisht të shkurtër të tejkalimit të 

afatit, duke marrë parasysh numrin e çështjeve të shqyrtuar jashtë afatit ligjor në 

krahasim me numrin e përgjithshëm të çështjeve për të cilat ligji parashikon afat ligjor, 

pamundësinë e respektimit të të gjitha rasteve të afatit 20-ditor sipas nenit 610 të 
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K.Pr.Civile, kam vlerësuar që gjyqtari duhet të vlerësohet me një nivel më të lartë 

pikëzimi, pra nga 6 pikë në 9 pikë (jo me një shkallë më të lartë aftësie). 

Gjyqtari e ka kundërshtuar përsëri këtë vlerësim të projektraportit, por 

kundërshtimet e gjyqtarit lidhen në tërësi dhe është e pamundur objektivisht që të 

evidentohet çdo dosje gjyqësore sepse burim vlerësimi ne kemi vetëm dosjet që 

përzgjedhim me short. Megjithatë, edhe pretendimet e gjyqtarit janë marrë parasysh nga 

ana ime si relatore kur e kam rritur me një shkallë nivelin e vlerësimit, por kurrsesi nuk 

mund të shkojë në një nivel maksimal apo qoftë edhe mbi mesatar, por mbetet në nivelin 

e pikëzimit me 9 pikë. 

 Për sa i përket grupkriterit të tretë që ka të bëjë me etikën dhe integritetin e 

gjyqtarit dhe angazhimin e tij ndaj vlerave profesionale, mbi bazën e parimit të 

prezumimit, sikundër kemi vepruar deri tani, nuk ka pasur të dhëna që mund të japin 

indicie në aspekte negative lidhur me këto tregues, kështu që gjyqtari është vlerësuar me 

100 pikë, "Shkëlqyeshëm". 

Për sa i përket “Aftësive personale dhe angazhimit profesional”, është vlerësuar 

me 93 pikë, duke referuar shkallës së komunikimit, angazhimit që ka pasur në programin 

e trajnimit vazhdues, angazhimit si ekspert në Shkollën e Magjistraturës, ndërkohë që nuk 

ka pasur publikime, nuk ka pasur veprimtari ndërinstitucionale. Gjyqtari vet nuk ka 

kundërshtuar konstatimet dhe vlerësimet e projektraportit të vlerësimit. 

Përfundimisht, niveli i vlerësimit i propozuar nga unë si relatore është 

"Shkëlqyeshëm", por për grupkriterin e parë me 90 pikë, për grupkriterin e dytë me 94 

pikë, grupkriterin e tretë me 100 pikë dhe për grupkriterin e katërt me 93 pikë.  

Në projektraport janë pasqyruar edhe disa rekomandime që i drejtohen gjyqtarit 

{...} kryesori është ai i cili lidhet më mënyrën e organizimit të punës me qëllim 

menaxhimin e kohës, duke i dhënë prioritet shqyrtimit të çështjeve për të cilat ligji 

parashikon afat ligjor brenda të cilit ato duhet të gjykohen; dhe një rekomandim tjetër 

lidhet me mbajtjen në konsideratë nga ana e gjyqtarit të pjesëmarrjes në aktivitete 

trajnuese, me qëllim rritjen dhe formimin e tij profesional, por njëkohësisht edhe për të 

reflektuar dhe për të diskutuar me kolegët të gjithë problematikat që shfaqen në 

veprimtarinë e tij të përditshme, me qëllim propozimin e temave konkrete të trajnimit në 
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Shkollën e Magjistraturës si dhe kryerjen e publikimeve për zhvillimin e doktrinës së 

mëtejshme në të drejtën administrative. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Ftoj kolegët nëse kanë ndonjë sugjerim. 

 

Alban Toro: Nëse mundem? 

I njëjti sugjerim/propozim është tek dy kriteret që fola tek vlerësimi i parë, për 

aftësinë për të interpretuar ligjin dhe cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, opinioni 

im është përsëri që duhet vlerësuar 25 pikë. Në fund të fundit vendimi gjyqësor mbetet 

një produkt individual dhe si i tillë edhe nga vlerësuesi apo vlerësuesit, mbart në vetvete 

një vlerësim subjektiv për personin. Kështu që në opinionin tim, mendoj që nga analiza 

që është bërë në raport apo po t’i referohemi burimeve të vlerësimit, evidentohet si 

gjyqtari në përputhje me rrethanat procedurale dhe faktike të çështjes objekt shqyrtimi si 

dhe prapësimeve të palëve referon, citon dhe interpreton normat e ligjit procedural dhe 

material të zbatueshëm mbi faktet e çështjes në shërbim të analizës ligjore, me qëllim 

mbështetjen e konkluzioneve të arritura. Pra ky është edhe funksioni i vendimit gjyqësor 

që të analizojë dhe argumentojë çështjen, të zgjidhë konfliktin, duke u bazuar mbi provat 

dhe analizën ligjore. 

Po kështu në raport unë gjej (po citoj): Referuar burimeve të vlerësimit të 

pasqyruara në raportin analitik të vendimeve gjyqësore të analizuara, rezulton se gjyqtari 

ka aftësi shumë të mira në paraqitjen e analizës së faktit të çështjes, analizë e cila në 

vendimet e themelit është e detajuar dhe e plotë, duke integruar si pjesë të saj, provat mbi 

të cilat mbështetet konkluzioni i gjyqtarit për provueshmërinë e fakteve konkrete.   

Pra i citova këto për të dhënë opinionin tim dhe besoj që gjyqtari meriton 

vlerësimin maksimal për këto dy kritere (25 pikë). Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit Alban! 
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Nëse nuk kemi propozime të tjera, kalojmë me hedhjen në votim të propozimit të 

parë që ka të bëjë me “Aftësitë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes”, nga 20 

pikë në 25 pikë. Jeni dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Kundër. 

(7 anëtarë kundër dhe 4 anëtarë pro. Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tek kriteri i dytë që ka të bëjë me “Cilësinë e analizës 

dhe argumentimit logjik”, propozimi i Albanit është që nga 20 pikë të shtohen 5 pikë dhe 

të shkojë në 25 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Kundër. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Kundër.  

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Dakord. 

Naureda Llagami: Dakord. 
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(6 anëtarë kundër dhe 5 anëtarë pro. Nuk miratohet propozimi.) 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në tërësi raportin sipas propozimit të bërë 

nga relatori, pra niveli "Shkëlqyeshëm" dhe pikëzimi për katër kriteret është 377 pikë. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord, me përjashtim të kritereve që propozova për t’u 

vlerësuar me pikë më të larta. Faleminderit!  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Pjesërisht dakord, duke përjashtuar dy kriteret për të cilat kisha 

mendim ndryshe. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Dakord, përveç atyre dy kritereve që votova kundër. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe 

profesional të gjyqtarit {...}, për vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 pika 9 të Ligjit 
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nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e 

vlerësimit 2013 – 2016, i gjyqtares {...}”, relatore znj. Brunilda Kadi. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimit), për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, i 

gjyqtares {...}”, relatore znj. Brunilda Kadi. 

  

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës e cila ka të 

bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të gradimit, për periudhën e vlerësimit 2013 – 2016, për gjyqtaren 

{...}. Fjalën ia jap relatores Brunilda Kadi. 

 

 Brunilda Kadi: Faleminderit, Kryetare! 

 Siç jeni njohur, projektraporti i vlerësimit për gjyqtaren {...} është bërë i njohur 

për ju për gjyqtaren, e cila menjëherë pasi është njohur ka deklaruar që nuk ka 

kundërshtime, dhe në këto kushte, shumë shkurtimisht po lexoj konkluzionet e 

projektraportit të vlerësimit: 
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 Për grupkriterin e parë, nga ana ime si relatore, gjyqtarja është vlerësuar 

maksimalisht me 100 pikë, duke u vlerësuar në nivelin "Shkëlqyeshëm" dhe 

maksimalisht për të pestë nëntreguesit.  

Po kështu për grupkriterin e dytë, për “Aftësitë organizative” është vlerësuar në 

nivelin "Shkëlqyeshëm" 100 pikë. Për të gjithë nëntreguesit është vlerësuar me pikët 

maksimale përkatëse.   

 Po kështu edhe për grupkriterin e tretë “Etika dhe angazhimi ndaj vlerave 

profesionale” është vlerësuar "Shkëlqyeshëm" me 100 pikë. 

Ndërsa tek grupkriteri i fundit “Aftësitë personale dhe angazhimi profesional” 

gjyqtarja është vlerësuar me 91 pikë, nga 100 të mundshme. Konkretisht tek “Publikimet 

ligjore” gjyqtarja ka marrë 0 pikë sepse nuk ka të dhëna. Edhe tek treguesi “Pjesëmarrja e 

gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale”, nuk ka të dhëna. Ajo është vlerësuar me pikët 

minimale, 3 pikë. Po kështu edhe tek treguesi “Disponueshmëria e gjyqtarit për të 

udhëhequr kandidatët...” është vlerësuar me pikët minimale 3 pikë, pasi nuk ka pasur të 

dhëna.  

Në total, vlerësimi i gjyqtares është në nivelin "Shkëlqyeshëm" me 391 pikë. 

Siç e thashë në fillim, gjyqtarja ka qenë dakord dhe nuk ka kundërshtime.  

Nuk kam propozimet të tjera përveç asaj që ju ka ardhur në projektraport. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Kadi! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kaloujmë në miratimin e projektraportit? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

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. 

Niveli i vlerësimit të gjyqtares është "Shkëlqyeshëm" dhe pikëzimi 391 pikë. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe 

profesional me qëllim gradimi, të gjyqtares {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”, 

duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe 

profesional, të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 
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11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për 

vitin 2019”, relatore znj. Brikena Ukperaj. 

  

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

shqyrtimin e projektraportit “Për vlerësimin etik dhe profesional, të gjyqtares {...}, për 

vitin 2019”. Për më shumë detaje, fjalën ia jap zonjës Ukperaj. 

 

 Brikena Ukperaj: Faleminderit, znj Kryetare! 

 Gjatë vitit 2019 që është bërë vlerësimi i përshpejtuar i gjyqtares {...}, ajo ka 

ushtruar detyrën e gjyqtares pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, duke punuar në 

seksionin penal. 

 Në projektraport vlerësimi shpjegohet në mënyrë të hollësishme procedura. Edhe 

sikundër tek projektraporti i vlerësimit të vitit 2013-2016, gjyqtarja nuk ka bërë 

kundërshtime për asnjë nga treguesit e këtij raporti.  

Lidhur me “Aftësitë profesionale”, për të gjithë treguesit e kriterit të parë është 

vlerësuar me 100 pikë. Shkallë shumë e lartë e aftësisë në evidentimin e fakteve, 
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identifikimin e normave, interpretimin e ligjit, qartësinë, koncizitetin, strukturën dhe 

cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik të gjyqtares. 

Për sa i përket grupkriterit të dytë të “Aftësisë organizative” është vlerësuar 

gjithashtu me 100 pikë dhe dua të ndalem sepse nga të gjithë gjyqtarët që ne kemi 

vlerësuar deri tani, me përjashtim të gjyqtarëve të Gjykatës së Posaçme, rezulton me një 

rendiment mbi 100% dhe me një normë evadimi çështjeje 613 çështje në vit (është një 

shifër e konsiderueshme) dhe një rendiment që tregon që gjyqtarja ka qenë shumë 

efektive në punë, çka është reflektuar edhe në pjesën ku është analizuar aftësia e saj 

lidhur me numrin e seancave gjyqësore dhe shmangien e atyre joproduktive si dhe 

mënyrën e organizimit të procesit gjyqësor. 

Lidhur me grupkriterin e tretë, për sa i përket etikës dhe angazhimit të saj 

profesional është vlerësuar gjithashtu me 100 pikë. Dua të theksoj që nuk ka pasur asnjë 

ankesë gjatë periudhës së vlerësimit 2019 pranë ILD-së. Të gjitha burimet e vlerësimit 

japin të dhëna të cilat shkojnë në favor të prezumimit të shkallës shumë të lartë të aftësisë 

dhe nuk ka asnjë indicie apo të dhënë tjetër që mund të reflektojë një nivel të ndryshëm 

aftësie. 

 Për sa i përket grupkriterit të katërt, “Aftësitë personale dhe angazhimi 

profesional”, sikundër edhe në vitin 2013, është vlerësuar me 91 pikë, sepse nuk ka pasur 

të dhëna lidhur me disponueshmërinë e gjyqtares për sa i përket ekspertit në Shkollën e 

Magjistraturës apo në trajnimin e gjyqtarëve për shkak të mentorimit, për shkak të 

angazhimit në veprimtari ndërinstitucionale apo edhe në fushën e publikimeve ligjore. 

Përfundimisht, niveli i vlerësimit është "Shkëlqyeshëm", pikët 391 të propozuara. 

Në pjesën e rekomandimeve, edhe për gjyqtaren është rekomanduar marrja e saj 

në konsideratë lidhur me angazhimin e vazhdueshëm në aktivitetet për trajnimin e 

gjyqtarëve, në veprimtari ndërinstitucionale dhe në fushën e publikimeve ligjore. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Ukperaj! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 
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Nëse jo, kalojmë në miratimin e projektraportit sipas propozimit të ardhur nga 

relatorja? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e “Raporti i vlerësimit etik dhe 

profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019”, duke e vlerësuar atë si më poshtë: 

A. Aftësitë profesionale – “Shkëlqyeshëm”; 

B. Aftësitë organizative – “Shkëlqyeshëm”; 

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

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

Niveli i përgjithshëm i vlerësimit – “Shkëlqyeshëm”.  

(Pikëzimi për katër kriteret e vlerësimit 391 pikë.) 

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

është pjesë përbërëse e tij.  

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

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

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

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

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

ndryshuar. 
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* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

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

procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {...}”, i 

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

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Alban Toro). 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja tjetër e rendit të ditës e cila ka të bëjë me 

shqyrtimin e projektvendimit “Për përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për kandidaten znj. {...}”. Për më shumë detaje fjalën ia jap relatorit, 

zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Siç jeni në dijeni, me disa vendime të veçanta Këshilli dhe konkretisht me 

vendimin nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87 ka vendosur më parë hapjen e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Lartë nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e së 

drejtës civile. Një nga kandidatët ka qenë edhe zonja {...}, për të cilën me vendimin nr. 

388, datë 07.10.2020 të KLGJ-së është vendosur: Verifikimin e plotësimit nga kandidatja 

znj.{...}, në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në 
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fushën e të drejtës civile, të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 87, 

datë 26.02.2020, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë 

disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”; 

Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidates për kriteret e tjera ligjore të kandidimit 

në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e 

të drejtës civile, të shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 87, datë 

26.02.2020. 

Paralelisht me procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, për kandidaten ka 

vijuar ndërkohë edhe procedura e verifikimit në lidhje me kriterin e pasurisë dhe figurës.  

Theksoj që me vendimin nr. 167, datë 21.06.2019 të Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit, kjo kandidate i është nënshtruar procesit të rivlerësimit përfundimtar dhe 

është konfirmuar në detyrë, vendim që ka marrë formë të prerë më 07.08.2019 pa 

ankimuar.  

Në përfundim të verifikimit edhe për kriteret e pasurisë dhe figurës, Këshilli më 

pas ka vijuar me vendimin nr. {...}, 14.10.2020 me anë të së cilit ka kualifikuar 

kandidaten {...} dhe ka vijuar procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë për tre 

pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile, të shpallura me vendimet e KLGJ-së nr. 85, 

nr. 86, nr. 87, datë 26.02.2020. Ndërkohë që vendimet nr. 235, datë 02.07.2020 dhe nr. 

388, datë 07.10.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor janë pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

Me Vendimin nr.198, datë 11.06.2020, ky Këshill ka vendosur: Fillimin e 

procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit 

(gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, për të 

cilët janë dorëzuar nga organet e rivlerësimit dosjet me aktet e vlerësimit profesional. 

Ndërkohë, pas këtij vendimi, me vendimin 247, 09.07.2020, ky Këshill vendosi 

fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional viti 

kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje 

në detyrë në  Gjykatën e Lartë, duke caktuar edhe relatorin përkatës për zonjën {...}. 

Pas kryerjes së përfundimit të procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, 

Këshilli ka proceduar me vendimin nr. 146, datë 08.04.2021, me anë të së cilit ka 

miratuar raportin e vlerësimit etik dhe profesional. 
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Ndërsa, pas përfundimit të procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit 

etik, me vendimin nr. 147, datë 08.04.2021, ky Këshill ka miratuar edhe raportin e 

vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtares {...}, për vitin 2019. 

Ndërkohë me vendimin nr. 55, datë 16.02.2021, ky Këshill ka vendosur fillimin e 

procedurave të përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e 

gjyqtarëve, ndër të tjera, edhe për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të 

shpallura me Vendimet nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Ndërkohë që janë kryer gjithë këto veprime, kandidatja ka paraqitur një kërkesë 

me shkrim, të cilën jam i detyruar ta perifrazoj: “Nëpërmjet kësaj kërkese, duke qenë se 

nuk ka përfunduar procedura e përzgjedhjes për ngritje në detyrë në Gjykatën e Lartë në 

fushën e të drejtës civile-, shpreh vullnetin tim me shkrim të tërheqjes nga kandidimi, për 

tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 85, nr. 86 

dhe nr. 87 datë 26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kërkesa ime bazohet në 

seksionin e V “Rregulla të përgjithshme të procedurës së përzgjedhjes për ngritje në 

detyrë” të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”. Dhe, meqenëse nga normuesi nuk kërkohet të jepen 

arsyet e tërheqjes nga kandidimi mjaftohem duke depozituar kërkesën me shkrim 

(tërheqje nga kandidimi për në Gjykatën e Lartë) me lutjen që të merrni në konsideratë 

këtë kërkesë duke vendosur sipas pikën 36, Seksioni B, Kreun V, të Vendimit nr.70, datë 

07.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë 

në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me 

Vendimet e Këshillit nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87, datë 26.02.2020, për kandidaten znj. {...}, 

për shkak të tërheqjes nga kandidimi”. 

Në pikën 36, Seksioni B, Kreun V, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, është 

përcaktuar edhe e drejta e kandidatit për t’u tërhequr nga procedura e përzgjedhjes së 

ngritjes në detyrë, duke depozituar kërkesën me shkrim. 

Kështu që në këtë kontekst është përgatitur projektvendimi përkatës, i cili i ka 

kaluar Komisionit dhe më pas ju propozohet juve, në dispozitivin e të cilit ju do të gjeni: 
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1. Përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e 

lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me Vendimet nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes 

së saj nga kandidimi. 

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

98 të Ligjit nr. 115/2016. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

  

Naureda Llagami: Faleminderit, Alban! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

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

Komisioni? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me 

Vendimet nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

kandidaten znj. {...}, për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi. 

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

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

redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi rishpërndarjen e 

fondeve për shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale (investime), në programin 

buxhetor “Buxheti  gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

Buxhetit. 

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

6. Xhevdet Haxhiu, Drejtor pranë Drejtorisë së Programimit dhe Administrimit të 

Buxhetit. 

7. Stefan Mano, Specialist pranë Drejtorisë së Investimeve dhe Planifikimit Strategjik. 

8. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

9. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

10. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi rishpërndarjen e fondeve për shpenzime korrente 

dhe shpenzime kapitale (investime), në programin buxhetor “Buxheti  gjyqësor”, i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

Naureda Llagami: Atëherë, kalojmë në çështjen tjetër të rendit të ditës, e cila ka 

të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Mbi rishpërndarjen e fondeve për shpenzime 

korrente dhe shpenzime kapitale (investime), në programin buxhetor “Buxheti  gjyqësor”. 

Do ftoja zonjën Laze për ta relatuar këtë projekt-akt. 
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Luljeta Laze: Ashtu sikurse është parashtruar në materialin që është përcjellë nga 

Komisioni, diskutimet që janë bërë aty, pasi është realizuar një analizë e plotë 

katërmujore e realizimit të fondeve buxhetore, të përditësuara këto edhe me rezultatet e 

muajit maj, është parë e nevojshme rishpërndarja e fondeve në programin buxhetor 

“Buxheti gjyqësor”. Kryesisht nevojat janë në shpenzime personeli. 

Sikurse është e përmendur qartazi në vendimin nr. 652, datë 29.12.2020 të KLGJ-

së ku është bërë detajimi i plotë i fondeve buxhetore për vitin 2021 për gjykatat e të gjitha 

niveleve, neve kemi konstatuar në atë kohë që po bëjmë një shpërndarje në fondin e 

pagave, referuar numrit faktik që gjykatat kanë, me qëllim që të kishim përdorim sa më 

efiçent të këtyre fondeve dhe gjithë fondi që ishte për shtesën e akorduar nga ligji i 

buxhetit prej 80 punonjësish do ta rishpërndanim pasi të lindte nevoja kur edhe vetë 

Këshilli të kishte bërë shpërndarjen e këtyre punonjësve. 

Me vendimin e marsit të KLGJ-së është bërë shpërndarja e numrit shtesë të 

punonjësve të akorduar nga ligji i buxhetit dhe gjatë gjithë kësaj kohe është punuar nga 

gjykatat dhe po bëhet procesi i marrjes në punë i gjithë këtyre punonjësve dhe bazuar tek 

analizat është parë e nevojshme tashmë që ky fond i cili ishte mbajtur i pashpërndarë, të 

shpërndahet referuar pikërisht numrit të punonjësve që është shpërndarë dhe nevojave që 

janë përcaktuar. Dua të theksoj këtu që kryesisht është parë mundësia që në këtë zë të 

shpenzimeve të mos ketë më rishpërndarje të fondeve pasi është përllogaritur nevoja deri 

në fund të vitit. 

Konkretisht, në këtë zë janë përcaktuar dhe qartësuar në material të gjitha nevojat 

që kanë dalë, që janë Gjykata e Apelit Korçë në masën 1 milion e 20 mijë lekë (i 

shpërndarë ky në 750 mijë në shpenzime paga dhe 370 mijë lekë në shpenzime sigurime 

shoqërore); Gjykata e Apelit Vlorë në masën 480 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Berat në masën 3 milion lekë. Kjo gjykatë ka kërkuar në fakt edhe diçka më tepër, por 

nga analizat që janë bërë këtu, rezultonte që fondi prej 3 milion lekë ishte i mjaftueshëm 

për të mbyllur nevojat deri në fund të vitit; Gjithashtu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin 

në masën 2 milion e 200 mijë lekë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë në masën 1 milion e 

700 mijë lekë; Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër në masën 750 mijë 

lekë; Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 3 milion e 400 mijë lekë. 
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Për sa më sipër, ashtu sikurse u shpjegua, propozojmë rishpërndarjen e fondeve në 

këto gjykata sipas nevojave që kanë paraqitur, të cilat do akordohen duke pakësuar fondin 

e lënë të pashpërndarë në detajimin e fondeve në programin “Buxheti gjyqësor”, artikulli 

600 dhe 601 që janë paga dhe sigurime shoqërore. 

Gjithashtu janë vlerësuar disa nevoja në shpenzime operative. Kërkesat për 

shpenzime operative i kemi ndarë në këto grupe: 

Nevoja që kanë lindur - Pagesa për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Kemi dy 

të tilla, ku njëra ka të bëjë me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër ku është kërkuar një 

fond dhe disponohen edhe vendimet, i cili është i formës së prerë për dëmshpërblimin e 

ish-punonjësit të kësaj gjykate. Kemi propozuar plotësimin e kërkesës që ka bërë kjo 

gjykatë. 

Gjithashtu, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka bërë një kërkesë që në vitin e 

kaluar për një ekzekutim vendimi, të cilën kemi menduar nga 3 milion e 800 mijë, 

pjesërisht t’ia realizojmë në 1 milion e 600 mijë, pasi kaq janë fondet e disponueshme të 

lira që ne kemi vlerësuar për shkak edhe të disa nevojave të tjera që kanë dalë.  

Këto të dyja janë për ekzekutim të vendimeve gjyqësore. 

Disa gjykata të tjera kanë shprehur nevojën për shkak se ka një rritje të aktivitetit 

të këtyre gjykatave. Këto janë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin dhe Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan. 

Konkretisht, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, duke analizuar dhe krahasuar 

numrin e çështjeve të përfunduara për katërmujorin e parë të vitit 2020 dhe katërmujorin 

e parë të vitit 2021, rezulton një rritje nga 2000 çështje që ka pasur vjet, në 3092. Kjo 

gjykatë ka shprehur një kërkesë për shtesë fondesh në masën 1 mijë lekë (1 milion). 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin gjithashtu ka një numër të rritur të çështjeve në 

mënyrë të ndjeshme, nga 388 në vitin 2020 për katërmujorin e parë, në 897 çështje vetëm 

në katërmujorin e parë. Gjithashtu mendojmë që kërkesa e saj është e drejtë dhe 

propozojmë që të realizohet shtesa që ka kërkuar. 

Përveç këtyre dy kërkesave, gjithashtu janë shprehur edhe nevoja për disa 

shpenzime që mund t’i konsiderojmë nevoja emergjente. Një nga këto është Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Elbasan e cila ka kërkuar një fond shtesë prej 300 mijë lekë në artikullin 
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602 për mirëmbajtje mjete transporti. Automjeti i kësaj gjykate ka pësuar defekt dhe pas 

ngritjes së komisionit të përbërë nga punonjës të gjykatës si dhe marrjes së mendimit nga 

specialistët përkatës në servis të specializuar ka sjellë preventivin për rregullimin e këtij 

automjeti. Ndërkohë, kjo gjykatë ka në dispozicion edhe një automjet tjetër, prodhim i 

vitit 1992, i amortizuar, për të cilin ka filluar procedurat për nxjerrjen jashtë përdorimit. 

Gjykata kërkesën e saj e ka argumentuar dhe plotësuar me dokumentacionin përkatës, i 

cili është analizuar nga specialistët e departamentit. Prandaj neve mendojmë që të 

plotësohet nevoja e kësaj gjykate, me qëllim që të mos ketë vështirësi në realizimin e 

transportit të gjyqtarëve. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë gjithashtu ka paraqitur një kërkesë që është 

disi më specifike (600 mijë lekë), me argumentimin e blerjes së kutive të standardizuara 

për transferimin e dosjeve në arkivin gjyqësor Tiranë. Edhe ky është një aktivitet që disa 

gjykata po realizojnë me sukses. Duke qenë se janë kërkuar disa standarde për mënyrën 

se si duhet të bëhet vendosja dhe transporti i tyre, kërkon një shtesë fondi për realizimin e 

këtyre. Ne gjithashtu kemi menduar që edhe këto dy propozime që kanë kërkuar gjykatat 

për këto nevoja, të plotësohen. 

Ndërkohë, disa gjykata gjithashtu nga ana tjetër, në analizën e fondeve që është 

bërë dhe që është konfirmuar prej tyre kanë shprehur që kërkojnë pakësimin e fondeve në 

zërin “shpenzime operative”. Një nga këto është Gjykata e Apelit Durrës që ka një fond 

të konsiderueshëm prej 1 milion e 500 mijë lekë. Realizimi i deritanishëm në Artikullin 

602, është në nivel të ulët (40%). Kjo masë realizimi vjen për shkak të uljes së numrit të 

çështjeve si rezultat i mungesës së gjyqtarëve dhe largimit të disa prej tyre. Numri më i 

ulët i çështjeve të gjykuara, ka sjellë dhe ulje në përdorimin e artikujve të saj dhe ajo 

konfirmon që ka një fond të lirë prej 1 milion e 500 mijë lekë. 

Gjykata e Posaçme e Apelit gjithashtu ka konfirmuar që ka një fond të lirë prej 2 

milion e 200 mijë lekë. Ky fond i lirë ka ardhur për shkak se ajo ka vlerësuar që 

meqenëse nuk ka pasur komandime të gjyqtarëve (është ulur ndjeshëm numri i 

komandimeve) dhe planifikimet në vitin e kaluar i ka pasur për karburant sipas numrit të 

lartë të komandimeve që ka pasur gjithashtu dhe mendon që fondi që ka pasur të detajuar 
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për shpenzimet e karburantit, të mos e përdorin më për të mos krijuar gjendje stoku të 

panevojshme.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë, gjithashtu ka konfirmuar që ka një fond të lirë 

prej 1 milion lekë. Në kushtet e krijuara, ka një situatë të re, ku operatorët duhet të 

punojnë vetëm “online” (ata që sjellin ofertat – për shkak të sistemit të fiskalizimit të ri) 

dhe kjo gjykatë ka pasur disa vështirësi në realizimin e këtyre kërkesave dhe nga ana 

tjetër ka përdorur të gjithë stokun që ka pasur për plotësimin e nevojave dhe duke 

vlerësuar që deri në fund të vitit një pjesë prej këtyre blerjeve nuk mund t’i realizojë, ka 

konfirmuar që ka një fond të lirë.    

Pas analizimit të bërë të gjendjes së fondeve buxhetore pas përfundimit të 5 - 

mujorit të parë, rezulton se është mundësia të plotësohen kërkesat e gjykatave, të cituara 

më sipër në zërin “shpenzime operative”, e pasqyruar kjo edhe në tabelën nr.2. 

Gjithashtu, një analizë e plotë është bërë edhe për “shpenzimet kapitale”. Në 

përfundim të 5-mujorit të parë të vitit 2021, është bërë një analizë mbi realizmin e këtyre 

fondeve dhe nevojat që mund të kenë gjykatat për shtesa apo pakësime. Në përfundim të 

kësaj analize, rezulton se shumica e gjykatave janë në proces të realizimit të fondeve 

buxhetore sipas planifikimit të kryer nga vetë ato dhe që ne i ndjekim gjithashtu. Ndërsa 

disa gjykata kanë bërë kërkesa për pakësim ose shtim fondesh në zërin “shpenzime 

kapitale”.   

 Më poshtë do të analizojmë në mënyrë të detajuar. 

Kërkesa për pakësim fondesh kanë shprehur në zërin për “blerje pajisje 

elektronike”. Gjykata e Apelit Administrativ kishte planifikuar fonde për blerje pajisje 

elektronike duke u bazuar dhe në kërkesat e bëra për shtimin e numrit të personelit me 

gjyqtarë, sekretarë gjyqësorë, ndihmës ligjorë, etj. Duke parë se numri edhe i gjyqtarëve 

por edhe i pjesës tjetër është i tillë që me pajisjet që ajo ka në dispozicion mund t’i 

plotësojë nevojat e përditshme të punës dhe nga ana tjetër, duke vlerësuar edhe faktin që 

blerja e pajisjeve elektronike duhet bërë në kohën e duhur pasi nëse do t’i blejmë, ato 

kanë deklaruar si fond që ndoshta nuk është i nevojshëm që të përdoret sivjet, vlerën 3 

milion lekë.  
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Gjithashtu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë kishte parashikuar blerjen e një 

centrali të ri telefonik dixhital për të dy godinat, kërkesë kjo e paraqitur në PBA 2021-

2023. Ky central ishte i domosdoshëm pasi në gjykatë mungonte sistemi për komunikim 

brenda dhe jashtë, në të dyja godinat e saj. Duke e gjykuar të rëndësishëm këtë nevojë, 

edhe në vendimin e KLGJ-së për shpërndarjen e fondeve, ky fond iu është akorduar. Në 

PBA 2021-2023 për të cilën e kemi kaluar fazën e parë, Gjykata e Rrethit Tiranë ka 

kërkuar bërjen e dhomës së serverit dhe rezulton se centrali telefonik dixhital të 

implementohet brenda dhomës së serverit është me një kosto më të ulët se kosto për 

centralin e ri që kishim programuar. Në këto kushte, një vlerësim edhe nga specialistët e 

sektorit të IT-së që kemi brenda KLGJ-së është vlerësuar që do të ishte më e arsyeshme 

dhe më efiçente që këto fonde të alokuara për vitin 2021 të mos përdoren dhe kjo bëhet 

pjesë e shpenzimeve që do ketë për vitin 2022 ku edhe centrali telefonik të jetë dixhital 

dhe të jetë pjesë e dhomës së serverit.  

Përveç këtyre dy fondeve të konsiderueshme, gjithashtu disa gjykata kanë 

raportuar fonde të mbetura të lira për shkak të procedurave të prokurimit që ato kanë 

kryer dhe këto paraqiten në tabelë, e cila shoqëron këtë material (tabela nr.3). Fondi i lirë 

i identifikuar është 14 650 mijë lekë. Ky fond i cili është vlerësuar që është i lirë, ne kemi 

menduar që të shpërndahet në këtë mënyrë:  

1. GJPAKKO kanë parashtruar një kërkesë për vitin 2022 për çështjen e 

kondicionimit qendror që është shumë problematik në këtë godinë, që në momentin e 

ndërtimit të godinës në vitin 2007. Jo vetëm që ka shumë probleme për funksionimin, por 

gjithashtu sikurse është parashtruar edhe në material, ka edhe një shpenzim shumë të lartë 

të karburantit. Aktualisht, institucionet që ushtrojnë aktivitetin në këtë godinë, ndajnë 

shpenzimet që kanë të bëjnë me vënien në punë të sistemit të kondicionimit sipas një 

marrëveshjeje paraprake që ato kanë midis tyre. Por duke qenë se është një sistem i 

vjetër, që përdor naftën si lëndë djegëse gjatë periudhës së dimrit, efektiviteti i këtij 

sistemi dhe kostot për vënien në punë dhe mirëmbajtjen e tij, janë shumë të larta. 

Aktualisht, kjo gjykatë shpenzon rreth 3,500 litra naftë në vit, vetëm për pjesën takuese të 

saj, dhe ndërkohë gjatë dimrit punonjësit përdorin dhe ngrohës elektrikë, pasi kaldaja nuk 

arrin në temperaturën e duhur. Kjo bën që shpenzimet pothuaj dyfishohen për këtë 
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gjykatë, madje duke rënduar edhe rrjetin elektrik, i cili nuk është ndërtuar për të 

përballuar edhe ngrohësit elektrikë. Gjatë verës, ky sistem për ftohje punon me ‘chiller’ 

(makineri ftohëse), e cila punon me energji elektrike dhe shërben për gjithë godinën. Ky 

sistem nuk ka rendiment të lartë termik dhe njëkohësisht shpenzime të larta energjie. Për 

shkak të teknologjisë së vjetër, vënia në punë e saj sjell shpenzime të larta për gjykatën. 

Ndërsa në ditët e pushimit, ose gjatë muajit gusht, kur punonjësit e gjykatës janë më leje 

vjetore, sistemi i ftohjes nuk vihet në punë, duke e bërë të vështirë dhe pothuaj të 

pamundur qëndrimin në zyrë për shkak të temperaturave të larta, për ata punonjës apo 

gjyqtarë të cilët duhet të jenë në zyra. 

Duke marrë në konsideratë edhe vërejtjet që kemi marrë nga zoti Toro apo 

sugjerimet e herës tjetër, grupi i teknikëve që ne kemi këtu, si specialistët e Drejtorisë së 

Planifikimit Strategjik, ashtu edhe specialistët IT janë përfshirë, dhe kanë analizuar gjerë 

e gjatë, sigurisht bashkuar edhe me materialin shumë të detajuar që vetë gjykata ka sjellë 

për këtë shqetësim, dhe neve kemi arritur në konkluzionin që propozojmë që fondet që 

ata kanë kërkuar për përmirësimin e sistemit të jepen (janë 4 milion e 500 mijë lekë), 

edhe ata vetë e kanë kërkuar këtë gjë, pra kanë bërë një kërkesë të shtuar, me qëllimin që 

gjatë muajit gusht, që kryesisht janë lejet e zakonshme, të punohet për të pasur mundësinë 

që kjo të funksionojë si në periudhën e dimrit që vjen, e më tutje. 

Përveç kësaj kërkese që është avancuar për Gjykatën e Posaçme të Apelit, 

gjithashtu është menduar që të rishpërndahen këto fonde që janë konstatuar të lira në 

shpenzimet kapitale, edhe për blerjen e automjeteve për Gjykatën e Lartë. Kemi dhënë 

një pasqyrë të qartë të gjendjes së automjeteve që ka Gjykata e Lartë. Ajo po përgatit dhe 

ka sjellë letrën që dy automjete të dalin jashtë përdorimit (janë të viteve 1999, 2004). 

Gjashtë mjete të tjera gjithashtu janë të vitit 2005 të cilat janë në gjendje jo të mirë 

teknike. Ato në fakt po punojnë por që shumë shpejt edhe ato do jenë në kushtet që do të 

përgatiten për të dalë jashtë përdorimit. Ato që janë në fakt në gjendje pune, janë tetë 

automjete, por koha e përdorimit të tyre gjithashtu është e lartë, fillojnë nga 2007-2015. 

Edhe këto, për një kohë jo relativisht të gjatë, do të jenë në gjendje jo të mirë teknike. 

Kujtojmë këtu gjithashtu që një pjesë të automjeteve të Gjykatës së Lartë ne i kemi 

transferuar në gjykata të tjera, bile edhe vetë KLGJ-ja ka marrë dy nga ato automjete dhe 
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për t’i paraprirë edhe situatës që do të plotësohet Gjykata e Lartë me gjyqtarë të rinj, 

mendojmë që një fond prej 9 milion lekë të alokohet për blerjen e automjeteve për 

Gjykatën e Lartë. 

Një projekt i tretë që ne kemi vlerësuar dhe e konsiderojmë të rëndësishëm është 

edhe propozimi që ka ardhur nga Drejtoria e Administrimit dhe Standardeve të Gjykatave 

në bashkëpunim me Drejtorinë e IT-së dhe Menaxhimit të Çështjeve, që kanë paraqitur 

një propozim për realizimin e program elektronik “Formulari Elektronik i Aplikimit”. 

Qëllimi kryesor i këtij projekti është që ti ofroj publikut dhe palëve të interesuara një 

mundësi për shmangien e paraqitjes fizikisht pranë sporteleve të gjykatave, për të marrë 

shërbime të ndryshme si kopje vendimi, vërtetime etj. Sigurisht që kjo është një qasje e re 

që të gjithë e kemi kuptuar që është mëse e nevojshme, ndaj sa më shumë të vlerësohet 

paraqitja dhe modulimi në mënyrë elektronike i projekteve të tilla, aq më mirë i shërbehet 

edhe qëllimit për një shërbim sa më të mirë të publikut.  

Vlerësuar për sa më sipër, këtë rishpërndarje të fondeve e kemi paraqitur 

nëpërmjet tre tabelave, ku në tabelën nr. 1 kemi Rishpërndarjen e fondeve buxhetore në 

shpenzime personeli ku paraqesim shtesat që janë kërkuar në mënyrë të detajuar dhe 

pakësimet ku do kryhen. E njëjta gjë për Rishpërndarjen e fondeve buxhetore në 

shpenzime operative si dhe në Rishpërndarjen e fondeve buxhetore në shpenzime kapitale 

(Investime). 

Këto kisha. Nëse ka ndonjë pyetje. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zonja Laze! 

Ftoj kolegët për sqarime apo diskutime. 

 

Alban Toro: Mundem? 

Naureda Llagami: Po, zoti Toro! 

 

Alban Toro: Atëherë, në një seancë të mëhershme ku ne kemi diskutuar për 

problemet, në veçanti për sistemin ngrohje-ftohje të Gjykatës së Krimeve të Rënda, u la si 
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detyrë që të vlerësohej mosndryshimi i regjimit “chiller” me atë VRF ose të vlerësohej 

nga specialistët përkatës, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të atyre që punojnë brenda.  

Po e nis njëherë nga pjesa e ushqimit të dy sistemeve. Pra shkëputja nga puna me 

karburant, e cila nuk e di si është zgjidhur nga specialistët përkatës në momentin që do të 

mungojë energjia elektrike se çfarë do bëhet aty brenda, se me sa di unë, infrastruktura 

prej xhami nuk është e tillë që të lejohet depërtimi nga ngrohja apo ftohja dhe nuk e di si 

do zgjidhet nëse do mungojë energjia elektrike brenda sistemit. Pra ka një ushqim të 

pavarur pajisja që do të vihet, nëpërmjet gjeneratorëve të jashtëm apo jo? Këtë nuk e di! 

Të paktën të kufizohemi tek pjesa që unë kam pasur merak, pjesa që i takon 

shëndetit dhe atyre që punojnë brenda. 

E shpjegova edhe herën e kaluar dhe thashë që dua një opinion nga këta persona 

që kanë punuar për këtë propozim, që pse ata mendojnë që sistemi qendror VRF i cili 

bazohet në sistemin e ngrohjes ... i cili në kalimin mbi 50 gradë kompromenton cilësinë e 

oksigjenit dhe lë pasoja për punonjësit me sistemin “chiller” i cili bazohet në ngrohjen 

dhe ftohjen e ujit dhe nuk sjell asnjë lloj problemi për punonjësit? Pra nëse ata e kanë 

vlerësuar që kosto e këtij impianti është dukshëm më ekonomike dhe nuk është shumë 

merak cenimi i shëndetit të punonjësve në raport me “chiller” i cili ndoshta mund të ketë 

një kosto pak më të lartë, por që ër mendimin ti ia vlen, nëse ai sjell një mbrojtje absolute 

për punonjësit brenda.  

Kështu që, duke mos pasur një vlerësim të opinionit nga specialistët që ju më 

thoni që i paskan vlerësuar këto dhe kanë sjellë të njëjtin propozim, unë do doja që 

përpara se ta votoj këtë vlerë, do doja ta shikoja këtë vlerësim pse kanë arritur në këtë 

konkluzion. Kjo për sa i përket impiantit. 

Pra në momentin kur lihet një detyrë, unë pres që edhe të shoh se si është 

respektuar ajo pakënaqësi që anëtari i Këshillit ka në këtë aspekt. Unë e kisha këtë 

paqartësi dhe lamë në atë vendimin e mëparshëm që do kishim një opinion nga 

specialistët përkatës ku të përzgjidhnim dhe të identifikonim sistemin qendror ngrohje-

ftohje për Gjykatën e Krimeve të Rënda. 

E dyta është për automjetet e Gjykatës së Lartë. Propozohet për këto automjete 

vlera 9,000 mijë lekë, që i bie diku tek vlera 9 milion lekë të reja dhe si bazë për këtë 
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kanë shërbyer specifikimet teknike të marra për automjetet e KLGJ-së, të cilët kam pasur 

rastin t’i vlerësoj dhe me atë që unë kam konstatuar, më janë dukur jo shumë adekuate 

për t’i mbyllur mundësitë shitësit për të mos spekuluar me atë që sjellë. Kam pasur goxha 

vërejtje në lidhje me ato specifikime teknike sepse kanë sjellë një produkt për një vlerë 

goxha të lartë, -në opinionin tim. 

Po t’i nisem vlerës që është blerë 1.8 milion një automjet i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, ta shumëzoj me 4, më del 7.2. Ndërkohë që thuhet 90 milion. Pra nga njëra anë 

pretendohet që specifikimet teknike janë të njëjta me të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për të 

cilat unë kam pasur gjithmonë rezerva, që duhet të ishin rivlerësuar dhe të ishin bërë në 

formë të tillë që shitësi të mos ketë mundësi të spekulojë dhe të sjellë atë produkt që ti 

kërkon, dhe nga ana tjetër vlera 90 milion, ndërkohë që po t’i referohesh kontratës së 

shitjes me të cilën janë blerë këto aujtomjete, ajo shkon diku tek 7.2-shi. Pra për këto 

paqartësi unë do doja opinion me shkrim nga specialistët përkatës, në mënyrë që të mund 

të votojë. Faleminderit! 

 

Luljeta Laze: Po, patjetër! 

Ndërkohë, kolegu im po thërret edhe specialistin që të jetë në gjendje t’ju 

përgjigjet, por pjesërisht mendoj që edhe unë mund të përgjigjem, pasi e kemi pasur në 

vëmendje çfarë është thënë që herën tjetër. 

Për sa i përket çështjes së sistemit të ngrohjes dhe të ftohjes, sigurisht që unë nuk 

jam specialiste e kësaj fushe, kemi përcjellë në mënyrë të qartë shqetësimin tuaj dhe me 

të gjitha çfarë ne kemi parashtruar (nuk e di nëse është parë materiali) është sqaruar edhe 

çështja e shëndetit dhe bile tej faktit të shëndetit, edhe të ndotjes së ambientit. 

 

Alban Toro: Nuk kam material çfarë të lexoj. 

 

Luljeta Laze: Ok! Unë mendoj që i kemi parashtruar. 

Megjithatë, specialisti ndërkohë erdhi. Le të shpjegojë ai më mirë se unë për çfarë 

ne kemi përcjellë. 
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Për sa i përket automjeteve. Ajo që është thënë aty për nivelin, ‘kemi ruajtur 

nivelin’, nuk bëhet fjalë thjesht vetëm për çmimin, sepse jemi tre vite mbrapa dhe 

specialistët kanë dalë dhe kanë bërë edhe studimin e tregut. “Me nivelin” e kemi fjalën që 

do ruhet niveli në kuptimin e të njëjtit nivel automjeti, nuk do merren automjete 

“fuoristradë” apo të niveleve të ndryshme, të markave të shtrenjta, pra niveli do të jetë po 

ky, pra bëhet fjalë për nivelin e automjeteve që do jenë “sedan” ose “berlina” (sipas asaj 

që më kanë shpjeguar). Kur je tre vjet mbrapa, sigurisht që çmimet nuk mund të jenë ato 

dhe bile, me çfarë kam parë tregun, çmimet janë rritur shumë.  

Megjithatë unë fjalën po ia le specialistit, le të flasë edhe ai dhe ndoshta mund të 

japë edhe përgjigje më të mira se kaq. Por kjo është ideja. Niveli që kemi vendosur është 

që nuk do kërcejmë nëpër cilësi të tjera automjetesh, në kuptimin shumë të ndryshme nga 

këto që janë marrë për KLGJ-në, pra të mbetemi në të njëjtat nivele, pastaj elementët e 

tjerë që janë të përcaktuar në ligj që, duhet të dalësh në të gjitha rastet të bësh analizën e 

tregut, të cilët këta e kanë bërë, e me radhë, kjo patjetër që kur je tre vjet mbrapa... Mua 

më është shpjeguar qartazi. Ne e kemi diskutuar në grup këto gjëra dhe më është thënë që 

janë rritur çmimet.  

Fjalën po ia lë zotit Stefan që është inxhinier dhe ka punuar për të dy këto 

projekte që sapo folëm. 

 

Stefan Mano: Përshëndetje! 

Sqarimi im është i tillë: Këto ditë, dje dhe pardje, bëra një testim tregu, duke 

pasur parasysh edhe kriteret që kemi bërë në vitet e mëparshme, në rastet kur kemi 

prokuruar automjete. Përgjatë 5 viteve që kemi blerë automjete për sistemin gjyqësor, 

jemi përqendruar tek një tip automjeti që quhet autoveturë e tipit “sedan” ose “berlina”. 

Kjo është autovetura klasike me tre volume quhet në gjuhën teknike, gjithsesi është një 

autoveturë që është blerë për sistemin gjyqësor gjatë këtyre viteve.  

Unë kam kërkuar oferta tek ato kompani të cilat gjatë këtyre viteve kanë qenë 

edhe fituese të tenderave të zhvilluara nga ne, siç është kompania “Ford” ose “Albanian 

Motor Company” siç është “Hyundai”, “Skoda” ose “Porche”, është edhe “Opel” që edhe 

ai ka fituar tenderime të automjeteve tek ne. Në bazë të këtyre specifikimeve teknike që 
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neve i kemi pasur vit për vit dhe janë specifikime të cilat hartohen sipas ofertave që japin 

kompanitë për shitjen e automjeteve, kuptohet, duke mos bërë asnjë diskriminim midis 

kompanive, neve kemi hartuar specifikimet teknike për këtë tip automjeti, autoveturë tip 

“berlina”. Kur bëhen specifikimet teknike të këtyre autoveturave, domethënë për të bërë 

një fond limit për blerjen e këtyre autoveturave, janë disa parametra kryesorë, ku kryesori 

është volumi i motorit, që llogaritet me litra dhe që zakonisht ne gjatë gjithë këtyre viteve 

kemi kërkuar motor me volum nga 1.6 deri në 2.0 litra; fuqia e motorit është një 

parametër tjetër që ne respektojmë për arsye të fuqisë motorike që është e nevojshme për 

automjetin që do kryejë udhëtime qoftë brenda qoftë edhe jashtë Tiranës ose nëpër rrethe; 

janë përmasat e makinave (gjatësia, gjerësia); plus pastaj janë edhe elementë të tjerë që 

lidhen me kambion, që gjithmonë e kemi kërkuar automatike sepse është më e kollajshme 

për t’u ngarë nga drejtuesi i mjetit. Kemi kërkuar pastaj ndriçimin, llambat, fenerët; kemi 

kërkuar në lidhje me komoditetin, ajrin e kondicionuar; në lidhje me sistemet e sigurisë, 

siç janë frenat; në lidhje me ‘airbag’-un e makinave që gjithmonë kemi kërkuar automjete 

me jo më pak se katër ‘airbag’. Kështu është ndërtuar, duke pasur parasysh edhe kushtet e 

sigurisë por edhe kushtet teknike të automjetit që të plotësohen sa më mirë kërkesat tona. 

Kjo është pak a shumë ideja që edhe këtë vit vazhduam po me të njëjtën traditë të viteve 

të kaluara në lidhje me specifikimet teknike të automjeteve si dhe me hartimin e fondit 

limit. Ka një ndryshim në çmime sepse këtë vit janë rritur çmimet dhe kjo rezulton nga 

ofertat... Ka një rritje të çmimeve që s’është i konsideruar por zakonisht kjo ndodh për dy 

arsye: E para, kur japin oferta për oferta të kërkuara për shkak të krijimit të fondit limit, 

kompanitë gjithmonë japin oferta të larta sepse është politikë e tyre gjithmonë. Ndryshon 

ky çmim, oferta që japin në rastin tonë, me çmimin që ai mund të futet nesër në prokurim 

sepse është një diferencë jo e vogël. E dyta, çdo vit, në industrinë e automobilave ka një 

rritje mesatare nga 10-15%, dhe kjo lidhet qoftë me kushtet teknike, qoftë me kushtet 

tregtare, të cilat janë probleme të cilat ne nuk i menaxhojmë dot. Kjo ka reflektuar edhe 

në një rritje të çmimit të automjeteve të sivjetshme në krahasim me automjetet e para tre 

vjetësh, para dy vjetësh, se në vitin 2019 kemi bërë prokurimin e fundit. 

 Kjo është ajo që mund të shpjegoja. Në qoftë se keni ndonjë pyetje, më thoni, se 

mund të kem harruar diçka. 
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 Alban Toro: Në fakt këto nuk janë debate që bëhen, se paraprakisht në fillim 

shikohet dokumentacioni që gjithmonë bëni krahasimin dhe e mbani për vete. Mban 

mend që kemi bërë debate për specifikimet teknike që keni vendosur për automjetet që ka 

në pronësi KLGJ-ja, ku nuk i është dhënë prioritet konsumit të karburantit, i cili për këtë 

lloj automjeti është 1.6 motor (se do dal edhe tek Gjykata e Lartë që e keni vendosur 1.6 -

2.0 dhe nuk e kuptoj këtë ndryshim meqenëse mendoni që mbani të njëjtin qëndrim). Për 

këtë lloj motori, të shpenzojë mbi 16 litra për/100 km kjo lloj makine, mua më duket e 

tepërt. Gjithsesi kjo vjen ngaqë specifikimet teknike kanë qenë të tilla që i kanë lënë dorë 

shitësit të shesë automjete të cilat një individ nuk do të vendoste t’i blinte, dhe me atë 

çmim. 

 Gjithsesi, sado i lartë të jetë çmimi që ngrihet (një përqindje e vogël ngrihet nga 

operatorët e shitjes së makinës), prapë ai nuk është i tillë që të çojë në vlerën 90 milion 

lekë si fond për 4 automjete.  

Prandaj, për t’i rënë shkurt, do doja praktikën e plotë të këtij fondi, për ta 

vlerësuar edhe vetë në opinionin tim dhe do kërkoja ndihmën e teknikëve, për të 

vendosur përfundimisht më pas për vlerën 90 milion lekë. 

Në këto kushte, kur jam i papërgatitur sepse dokumentacionin e mbani vetë dhe 

thjesht ofertoni një çmim të cilin unë duhet ta vendosë dhe ta vlerësojë, dhe të shpreh 

vullnetin, nuk e bëj dot në këto kushte. 

 

Stefano Mano: Në qoftë se më lejoni për automjetet, të shpjegoj diçka. 

Ne kemi vënë nga 1.6-2.0 litra thjesht për të krijuar një hapësirë më të madhe të të 

drejtës së operatorëve për të marrë pjesë në tenderim. Gjithashtu, për të mos krijuar 

ndonjë keqkuptim ose ndonjë diskriminim të të drejtave të operatorëve, kemi kërkuar 

qoftë automjete me benzinë, qoftë automjete me naftë. Gjithmonë, nuk ka asnjë 

konçesionar automjetesh i cili të prodhojë disa makina që konsumojnë pak për të njëjtën 

cilindratë motori, të njëjtën markë prodhimi, nuk mund të prodhojë kurrë një motor që 

harxhon më shumë karburant benzinë dhe një motor tjetër që të harxhojë më pak benzinë. 
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Konsumi i benzinës varet nga volumi i motorit dhe janë motorë standard që nuk ka 

absolutisht. Nuk ka mundësi të kemi disa variante me të njëjtin tip motori. 

 

Alban Toro: Pse e ke ndërruar fuqinë motorike për Gjykatën e Lartë në 2.0? Ku 

do shkojnë këta gjyqtarë të Gjykatës së Lartë? 

 

Stefan Mano: 1.6-2.0 e kemi caktuar. 

 

Alban Toro: Po pra, 1.6-2.0, ndërkohë që KLGJ-ja e ka 1.6, sepse prezumohet që 

ata do udhëtojnë brenda Tiranës, ku ka një trafik të rënduar dhe normal që do një motor të 

vogël që të konsumojë pak. 

 

Stefan Mano: Më falni, nuk është ndjekur ky kriter. 

Edhe për automjetet e KLGJ-së u vendos kriteri 1.6-2.0. Qëlloi që fituesi ishte 

1.6. Ka shumë mundësi që edhe për Gjykatën e Lartë, fituesi të shpallet me 1.6 volum 

motori. Mund të jetë edhe 1.5 sepse në teknologjinë e sotshme po shkohet në ulje të 

volumit të motorit dhe rritjen e fuqisë së motorit. Domethënë kemi edhe motorë me 1.5. 

Dy oferta që i kam marrë tani për këtë prokurim, janë me fuqi motorike 1.5. 

 

Alban Toro: Këtë studimin e tregut pse e mbani për vete? 

Stefan Mano: Unë s’e kam mbajtur për vete. Ia kam çuar kryetares së njësisë së 

prokurimit dhe atyre persona që ishin të ngarkuar për këtë punë. Kemi diskutuar të gjithë 

për këtë punë. Nuk i kam mbajtur për vete. 

 

Alban Toro: Kur flas për vete, flas për sektorin. Jo për veten si individ, – është 

kuptim figurativ i përdorimit Stefan. 

 

Stefan Mano: Unë kam pasur një komunikim me kryetarin e njësisë së prokurimit 

dhe ia kam çuar të gjitha. Por i kemi diskutuar të gjitha edhe brenda drejtorisë tonë.  
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Luljeta Laze: Më fal zoti Toro, mund të them diçka? 

Neve dalim me një produkt që kemi një kohë të gjatë që po punojmë për këtë, pasi 

kemi konstatuar fondet që kemi të lira dhe për të vlerësuar se ku këto mund t’i 

shpërndajmë. Kështu që e konsiderojmë që secili nga sektorët/specialistët bën punën e vet 

dhe del një produkt. Megjithatë, jemi të gatshëm që t’jua sjellim edhe ato materiale për 

më tepër, por duke qenë se ka specialistë të fushës... 

 

Alban Toro: S’e vë në dyshim që bëni punën tuaj Luli. 

Jua kam thënë gjithmonë, aktet që ju keni konkluduar për të caktuar një shumë, i 

dua t’i shikoj. Vendimin në fund fare e marrë unë. Nëse do t’i nisemi praktikës së 

ekzekutimit të kontratës për automjetet e KLGJ-së, ka pasur probleme në ekzekutim me 

sa di unë. 

 

Luljeta Laze: Ajo që dua të plotësoj unë është kjo, që juve merrni vendimet dhe 

vendimet këtu janë për rishpërndarjen e fondeve. Ka një procedurë tjetër ligjore të plotë, 

pa e paragjykuar në asnjë drejtim, e cila bën edhe modifikimin sepse ka një fond limit por 

ne jemi koshient dhe kemi parë që blerja qoftë e automjeteve, qoftë edhe e pajisjeve të 

tjera, gjatë procedurës së prokurimit, ulet goxha fondi. Nëse do shikoni edhe në material, 

sikurse ju thashë, një pjesë të fondeve të lira kanë ardhur edhe për shkak të kursimeve 

nga procedurat e prokurimit që kanë bërë gjykatat. Pra nuk mund të paragjykojmë çdo 

procedurë të cilat janë të paracaktuara me ligj. Megjithatë mund t’jua sjellim të gjitha 

këto.  

Doja të thosha që është një produkt i specialistëve, i drejtorisë përkatëse. Në 

bashkëpunim kemi përfshirë edhe specialistët e IT-së, për aq sa ata mund të na jepnin. 

Kemi një vlerësim me shkrim, nëse flasim edhe për pjesën e sistemit të ngrohje-ftohjes, 

kemi me shkrim nga specialistë të pavarur në kërkesën e gjykatës dhe përveç asaj janë 

bërë edhe vlerësimet nga specialistët këtu. Në qoftë se të gjitha këto duhet t’i sjellim, 

okej.  

Unë doja të theksoja edhe një herë, që rishpërndarja e fondeve, sigurisht që ky 

është fond që parashikohet dhe më tej ka një sërë procedurash të tjera ligjore të cilat bëjnë 
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realizimin. Pra janë faza të ndryshme (parashikimi, zbatimi dhe monitorimi i zbatimit të 

buxhetit). 

 

Alban Toro: As nuk e vë në dyshim këtë shpërndarjen e fondeve Luli. Por në 

momentin që përcakton një fond, unë dua të di si është formatuar ky fond. Formatimi i 

fondit bëhet sipas një analize tregu, specifikime teknike për ato automjete që do blihen 

dhe prokurohen, për të cilat një anëtar ka nevojë (ndoshta jo të gjithë) t’i shikojë dhe 

analizojë, në mënyrë që kur të ngrejë dorën për të thënë pro apo kundër, të dijë se çfarë 

po voton. Kjo është e thjeshtë. 

 

Stefan Mano: Zoti Alban, t’ju sqaroj edhe diçka tjetër nga ana teknike të lutem, 

në qoftë se më lejoni. 

Për sa i përket konsumit të karburantit të automjeteve, ajo është gjithmonë një 

shifër, që kompanitë e shitjes së autoveturave janë gjithmonë abuzive në dhënien e këtyre 

parametrave. Që të përcaktosh saktë sasinë e karburantit që harxhon një automjet, po 

themi për 100 km ose brenda për brenda qytetit, është një procedurë shumë e vështirë por 

ka edhe disa kushte specifike sepse ajo hartohet gjithmonë... domethënë të dhënat që 

japin kompanitë nëpër oferta, presupozon që automjeti duhet të eci me 90 km/orë, nuk 

duhet të ndezi kondicionerin, nuk duhet të ketë njerëz të tjerë përveç drejtuesit të mjetit 

dhe me shpejtësi konstante 90 km/orë. Këto janë kushte ideale që ato nxjerrin një 

parametër të përafërt të konsumit të karburantit për rrugë të ndryshme, për 100 km ose 

brenda qytetit. Ne nuk jemi në këto kushte. Makinat tona kanë 1 ose 2-3 persona. Punojnë 

me kondicionerë. Nuk ecin me shpejtësi 90 km në mënyrë konstante, por kanë shpejtësi 

të ndryshme, sidomos me trafikun e rënduar në Tiranë. Prandaj po të vinim kriteret e 

konsumit të karburantit, e para e punës, kur të merrnim makinat në dorëzim, nuk do 

kishim mundësi të kontrollonim konsumin e saktë të karburantit sepse është një gjë e 

pamundur për atë që e merr në dorëzim të kontrollojë konsumin e karburantit sepse 

makinat vijnë sot dhe duhen marrë në dorëzim sot ose nesër. Nuk jemi në gjendje 

asnjëherë të nxjerrim konsumin e karburantit dhe ta vërtetojmë këtë punë. Kështu që, unë 

e kam hequr fare si kriter konsumin e karburantit sepse makinat janë ato që janë. Çdo 
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person që blen një makinë e di konsumin e karburantit dhe asnjëherë nuk korrespondon 

me atë që japin kompanitë e shitjes së automjeteve. 

Këtë doja të sqaroja. Prandaj nuk e kam vënë si kriter sepse është kriter 

kompromentues dhe nuk e vërtetojmë dot. Këtë kisha. 

 

Alban Toro: Të gjithë prodhuesit e automjeteve e kanë konsumin e karburantit, 

kanë edhe metodikën se si verifikohet konsumi i karburantit. Nuk po flas që konsumin e 

karburantit ta vlerësosh brenda Tiranës sepse makina në Tiranë kthehet në gjenerator. Pra 

për shkak të ngarkesës, trafikut, semaforëve, ai kthehet në gjenerator dhe nuk ke mundësi 

teknike ta vlerësosh. Unë vlerësimin e automjetit tim e kam bërë në rrugë të gjata. Ka 

harxhuar 16 litra/100 km, makinë me fuqi motorike 1.6. Më duket shumë për një makinë 

me këtë fuqi motorike. Normalisht që të gjithë makinat aktuale, më së shumti po 

prodhohen me kambio automatike dhe po konsiderohen si specifikime teknike normale, 

dhe njëkohësisht me ajër të kondicionuar. Që do të thotë, prodhuesi kur i ka hedhur në 

treg, se nuk jemi vetëm ne që po blejmë makina, i kanë marrë parasysh edhe përdorimin 

adekuat dhe të përditshëm të kondicionerit apo kambios automatike, në shpenzimin e 

karburantit.  

Kështu që, po hyjmë në një debat teknik që s’ia vlejmë të merremi. 

 

Stefan Mano: Gjithsesi, në qoftë se keni ndonjë pyetje tjetër. 

 

Alban Toro: Thjesht kërkoj aktet në të cilat jeni mbështetur. 

 

Luljeta Laze: Zoti Alban më fal, po për çështjen e sistemit të ngrohje-ftohjes 

Stefani mund t’ju sqaroj. 

 

Alban Toro: Luli, për sa kohë unë kisha paqartësi në atë kohë, këto paqartësi 

vazhdojnë edhe në këtë kohë dhe nuk besoj se zgjidhen... 
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Luljeta Laze: Mendoj që ne i kemi parashtruar dhe në kuptimin tonë janë dhënë 

përgjigjet. Stefani, si specialist për këtë, mendon që janë dhënë përgjigjet dhe ndoshta 

mund t’jua japi edhe juve. 

 

Alban Toro: Meqenëse thoni janë dhënë, ku janë dhënë? Mund të ma 

specifikosh? Në cilin paragraf? I kam lexuar të gjithë paragrafët. Nuk i gjej. A mund të 

ma thuash paragrafin ku është dhënë përgjigjja e opinionit tim, pse është zgjedhur 

pikërisht ËR-ja dhe jo “chilleri”-i? Dhe fakti, nëse nesër do na ndodhë që nuk ka energji 

elektrike, për iks arsye (janë të shpeshta në Tiranë, qoftë edhe për shkak të konsumit të 

energjisë elektrike, bien çelësat dhe ngelemi pa energji). Ajo godinë nuk ka sistem të tillë 

që të jetë bllokues i daljes së energjisë jashtë apo brenda. Pra është prej xhami. 

 

Luljeta Laze: Unë nuk i heq asnjë gjë të gjithë pretendimeve të tua, por ndërkohë 

grupi i specialistëve kështu ka vlerësuar dhe Stefani gjithashtu mund të të sqarojë më 

tutje për ndonjë gjë që është e pamundur dhe që nuk është vënë në material. Ne 

mendojmë që në material i kemi parashtruar të gjitha. Nëse ka ndonjë pyetje specifike 

tjetër, gjithashtu mund t’ju sqaroj. 

 

Alban Toro: Ju lutem, këtë sqarim që kam kërkuar, ma gjej në relacionin që keni 

bërë juve. Ku është? Ta lexoj edhe një herë. 

 

Luljeta Laze: Sikurse ju thashë, ky është një produkt, pasi ata kanë vlerësuar të 

gjithë me përgjegjësi. Edhe materiali që ka ardhur, kërkesën e përsëritur nga gjykata për 

të avancuar. Pra kemi një material nga ana e tyre që kërkojnë të realizojnë këtë gjë dhe 

gjithashtu specialistët këtu e kanë vlerësuar dhe thonë që është pozitive që të realizohet 

kjo gjë. Nuk është vetëm një gjë që është marrë në konsideratë. Janë disa gjëra që janë 

marrë në konsideratë dhe kam vlerësuar në këtë mënyrë. 

Alban Toro: Luli, unë po analizoj përgjegjësinë time që në fund të ditës do shpreh 

vullnetin për të vendosur për diçka, si Alban. Nuk po kërkoj që Albani t’i nxjerri këto 

pretendime se i pëlqen ndryshimi i sistemit. Ajo që për mua ka rëndësi është shëndeti i 
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atyre personave që punojnë brenda atij institucioni. Duke ditur formimin në arkitekturë të 

këtij institucioni, që është prej xhami, dhe nuk ka mbrojtje kundër agjentëve atmosferikë 

ngrohje-ftohje, këta persona, përpos faktit që nga përdorimi i tepërt i këtij sistemi mund 

të kenë probleme (këtë mund të na e thoshin ata opinionistët teknikë që keni përdorur 

sepse e kanë konstatuar që është më i mirë ky sesa sistemi “chiller”) dhe faktin çfarë do 

të bëhet nëse nesër nuk ka energji elektrike çfarë do bëhet me ngrohjen-ftohjen brenda. A 

ka mundësi të ushqehet nga një gjenerator i jashtëm? Kaq. Të gjitha këto hidhen në letër, 

gjë të cilën nuk e kam këtu, dhe që të gjykoj nëse ia vlen apo nuk ia vlen, dhe për të 

votuar më duhet t’i shikoj. Pra është një punë ekstra që po bëj, për të formatuar vullnetin 

tim.  

 

Luljeta Laze: Atëherë unë po përsëris të njëjtin mendim sepse nuk jam kaq teknik 

dhe të di do gjë. Kam marrë në konsideratë mendimin e specialistëve, që kanë arritur në 

konkluzionin bazuar tek materiali shumë specifik, kërkesën që vetë gjykata ka sjellë, dhe 

në analizën që specialistët këtu kanë bërë, dhe kanë arritur në këtë konkluzion. Unë nuk 

besoj që këto sisteme kondicionimi të cilat janë të licencuara dhe të njohura, të jenë në 

dëm të shëndetit. Unë nuk e vlerësoj dot këtë gjë. Ndërkohë që edhe specialisti këtu thotë 

që nuk është në dëm të shëndetit.  

Stefani ka dika për t’ju thënë për këtë. Nëse juve doni ta dëgjoni, mirë. Në qoftë 

se s’doni ta dëgjoni, është në vlerësimin tuaj. 

 

Ilir Toska: Të lutem Stefan, mund të sqarosh çfarë po diskutohet? 

 

Stefan Mano: Patjetër! 

Në Gjykatën e Krimeve të Rënda, në vitin 2004 kur është inauguruar si godinë, ka 

qenë një sistem ngrohje-ftohje. Sistemi i ngrohjes përbëhej nga një kaldajë e cila punonte 

me naftë dhe sistemi i ftohjes ishte një “chiller” që punonte me energji elektrike gjatë 

muajve të verës. Ky ishte një sistem i përqendruar që shërbente qoftë për gjykatën e 

shkallës së parë, qoftë për gjykatën e apelit, qoftë edhe për Prokurorinë e Krimeve të 

Rënda. Gjithmonë kemi pasur probleme të tilla që nuk krijonte ngrohjen e domosdoshme 
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ose ftohjen e domosdoshme gjatë periudhës së dimrit ose të verës, për arsye të 

ekstremiteteve që ishin në zonat ekstreme të rrjetit të shpërndarjes. Plus kishte defekte tek 

“fan coil” që gjithmonë kishin një motor që rrinte shumë kohë në punë, shto edhe 

pakujdesinë e punonjësve që i linin hapur shtunë, të diel dhe kur vinin ditën e hënë e 

gjenin të djegur. Domethënë kanë qenë probleme të tilla, që në mirëmbajtjen e atij 

sistemi, për të gjithë godinën e gjykatës kishte goxha probleme. Ky sistem ishte i 

pafavorshëm në rastet e ditëve të festave ose në ditët e të shtunave dhe të dielave, kur 

prokurorët ose gjyqtarët ishin të detyruar të dilnin në punë dhe duhet të punonin në 

kushtet e qoftë mosngrohjes, qoftë mosftohjes, në periudhat e dimrit dhe të verës sepse 

kaldaja për shembull ndizeshe në orën 8:00 – 13:00 nga e hëna në të premte dhe nuk 

ndizej pastaj ditë të shtunë dhe të diel, qoftë edhe për ditë feste, po kështu ndizej edhe 

“chiller”-i gjatë ditëve të verës, me orar të kufizuar. Kjo nuk ishte komfort që në ditët që 

kaldaja apo “chiller”-i nuk ndizeshin, të ishin kushtet normale të punës për personelin.   

Sistemi VRF është sistemi i kohës së fundit që përdoret në sistemet e ngrohje-

ftohjes. Është i aplikuar në të gjitha godinat e mundshme. Në kushtet e Tiranës, kur 

temperaturat e dimrit nuk shkojnë më shumë se -5 gradë, është shumë më e pranueshme 

që të vendoset një sistem i tillë i cili siguron edhe ngrohjen edhe ftohjen, por punon me 

energji elektrike. Në gjykimin tonë, ne shmangim konsumin e naftës, që për hir të 

vërtetës nuk ishte i pakët sepse ajo kaldajë harxhonte gati 70 litra në orë.  

Pse po insistoj ta bëjmë këtë investim tek Gjykata e Apelit të Krimeve? 

Para një viti, kur pjesa e godinës që i përkiste Prokurorisë së Krimeve të Rënda, 

që më vonë u quajt SPAK, e shkëputi komplet sistemin klasik të ngrohje-ftohjes me 

kaldajë dhe me “chiller” dhe vendosi një sistem VRF për të gjithë zyrat e veta (për katin e 

tretë ku ishin përqendruar zyrat, bile tek zyrat ku kemi qenë ne dikur ZABGJ). Kjo pjesë 

e asaj godine që shfrytëzohet nga SPAK-u ka një sistem VRF (sistem i kohëve të fundit). 

Pjesa e kaldajës dhe pjesa e “chiller”-it shërben tani vetëm për gjykatën e shkallës së parë 

të krimeve dhe për gjykatën e apelit. Në informacionin tim, gjithmonë ka pasur probleme 

për sa i përket krijimit të kushteve normale në temperaturën e duhur, qoftë në dimër, 

qoftë në verë, por ka pasur probleme edhe në lidhje me mirëmbajtjen e të gjithë këtij 

sistemi që punon me ujë për hir të së vërtetës (ku ka pasur rrjedhje uji) dhe një nga 
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disavantazhet ishte sepse punonjësit nëpër zyra, duke mos ndjerë ngrohtë në temperaturën 

e përshtatshme gjatë periudhës së dimrit, atëherë ishin të detyruar të vinin edhe furnela 

elektrike, për të kompensuar atë nxehtësi që duhet ta merrnin nga sistemi. 

Në këtë ide, gjykata e apelit të krimeve, ka menduar vetëm për veten e vet, në 

katin e dytë në mos gaboj, që ushtron aktivitetin e saj, që të shkëputet edhe ajo, ashtu siç 

u shkëput Prokuroria e Krimeve të Rënda, nga sistemi qendror i ngrohje-ftohjes dhe të 

vendosi një sistem VRF vetëm për veten e saj, i cili përveç avantazheve që, eliminon 

përdorimin e naftës, avantazheve ambientaliste domethënë është një sistem që nuk krijon 

ndotje në atmosferë por krijon komoditetin që çdo punonjës mund të punojë ditë-natë, 

ditë të shtunë e ditë të diel, ditë festash, pa u ndikuar nga sistemi qendror i ngrohjes sepse 

pajisja është e tillë që ti shkon në një zyrë, hap sistemin e ngrohje-ftohjes dhe krijohet 

ambient i përshtatshëm pa vënë në punë të gjithë sistemin për të gjithë godinën. 

Kjo ishte ajo që doja t’ju sqaroja dhe pse i ka këto avantazhe. Në qoftë se keni 

ndonjë gjë tjetër, mund të përgjigjem. 

 

 Luljeta Laze: Më fal, mund të them edhe diçka? 

 Ajo që doja të thosha unë është edhe që ne jemi në kohë për të bërë këtë 

rishpërndarje të fondeve, në mënyrë që këto fonde që nuk u përdorën nga gjykatat, të mos 

na digjen, se kuptohet është periudha e procedurave të prokurimit, e me radhë. Tani, 

mbetet në vlerësimin tuaj. Ky ishte qëndrimi i departamentit tonë.  

 

 Naureda Llagami: Atëherë, keni nevojë për sqarime të tjera? Çfarë mendoni?  

 

Alban Toro: Unë jam nevojë për ato akte, opinioni me shkrim për atë pjesë që 

kam ngritur në raport me mbledhjen e kaluar, ku është diskutuar ky problem dhe pjesa e 

automjeteve. 

 

 Naureda Llagami: Alban, ti kërkon dokumente shtesë lidhur me? 

 

Alban Toro: Unë nuk po kërkoj dokumente shtesë.   
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... leverdia për të ndryshuar sistemin nga “chiller”. Nuk jam kundër blerjes së 

sistemit të ri, që të kuptohemi drejt. Të vihet një orë e më parë. Nuk ka asnjë lloj 

problemi për mua. Të blihet edhe me ushqim direkt nga energjia elektrike, absolutisht 

asnjë lloj problemi, pra duke eliminuar naftën. Por të merret në konsideratë ama çfarë do 

bëhet nëse do të mungojë energjia elektrike. Pra a ka gjeneratorë që ta mbështesë apo jo?! 

Këto probleme i zgjidhin ata që kanë projektuar këtë lloj sistemi.  

Ajo që unë doja, doja një opinion nëse ndryshimi i... pra midis leverdisë 

ekonomike për të cilën ti po zgjedh këtë sistemin VFR dhe mbrojtjes së shëndetit që e 

siguron ky tjetri (“chiller-i” me ujë), ku është leverdia, ku është pjesa më e mirë për t’u 

zgjedhur? Në këtë aspekt kërkoj opinionin, të ma japi me shkrim tekniku, që ne shikojmë 

të arsyeshme që shëndeti nuk dëmtohet për efekt të ndryshimit të sistemit dhe garanton 

leverdi ekonomike. Okej, që të nesërmen e votoj. Nuk kam problem. Duke specifikuar 

edhe faktin si do procedohet në rast të mungesës së energjisë elektrike, sepse ai është një 

bunker me xhama, që në mungesë të energjisë elektrike, aty bëhet sipas rastit, vapë apo 

çfarë mund të jetë jashtë. 

Edhe pjesa tjetër e automjeteve. Edhe për atë doja një opinion nga... 

 

Naureda Llagami: Ti kërkon kohë që të merret ky informacion. 

Në cilësinë e Kryetares së Komisionit, unë dua vetëm t’ju sqaroj që kjo që ne 

bëjmë, pra kjo rishpërndarja e fondeve, është e nevojshme sepse digjen fondet dhe po të 

shohim aktin tjetër normativ, qeveria na i ka marrë një pjesë të fondeve dhe mund të kemi 

një risk për shkak të vonesave tona, për të na u djegur këto fonde. 

Autoriteti i cili do t’i bëjë të gjithë këto diskutime Alban nuk është Këshilli por 

është gjykata përkatëse. Unë thjesht kam për detyrë t’ju informojë lidhur me mundësinë 

që ka gjykata përkatëse, gjithë këto gjëra që ju thatë, t’i vëmë tek pjesa e zbatimit të tyre 

dhe kur të implementojë të gjithë fondin dhe prokurimin që do bëjë, ndërkohë ne të 

lejonim mundësinë që të bëjmë transferimin sepse në çdo ditë që neve vonojmë për 

transferimin, kemi një risk që mund të vijë një akt tjetër i Ministrisë së Financave dhe të 

na i marri fondet. Megjithatë prapë, kjo është në vlerësimin tuaj.  
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Nëse doni kohë për marrjen e këtyre informacioneve, atëherë le ta hedhim në 

votim. Në qoftë se ju të gjithë vlerësoni që doni kohë për të marrë këtë informacion të 

detajuar, pavarësisht se prokurimin do ta bëjë gjykata, Këshilli le ta vlerësojë. Të marrim 

kohën dhe ta shtyjmë çështjen.   

    

Alban Toro: Nuk e di se si mund të votohet diçka kur nuk dihet se si do votohet. 

Unë po them që nuk kam akte që të mund të formatojë vullnetin tim, për të votuar 

këto vlera (90 milionëshin dhe ndryshimet e sistemit), të cilat unë nuk i kam kërkuar sot, i 

kam kërkuar që në momentin kur është diskutuar për herë të parë. Kështu që nuk kërkoj 

emergjencën e kalimit të këtij fondi për llogari të gjykatave përkatëse, në kushtet kur unë 

kam kohë që e kam nxjerrë si problematikë. Prisja tani në këtë relacion t’i gjeja përgjigjet 

për ato që unë kam ngritur. Kështu që, kjo pjesa e emergjencës mua s’më përket fare. 

Mua më përket që, kur të votoj këto vlera, të jem i qartë dhe i sigurt që kam votuar diçka 

të mirë. Kaq.  

 

Naureda Llagami: Atëherë, edhe një herë për ta ezauruar të gjithë diskutimin. Ne 

këtu jemi në shpërndarje fondesh. Gjykatat e kërkojnë këtë sistem dhe gjykatat janë ato 

që e vlerësojnë, se bëjnë pjesën e zbatimit dhe bëjnë prokurimin.  

Nëse ju jemi për ta shtyrë këtë gjë, atëherë le ta votojmë të gjithë që ta shtyjmë 

këtë çështje të rendit të ditës. 

 

Alban Toro: Naureda, nuk bëhet fjalë për shpërndarje, thjesht një shpërndarje. 

Ne po miratojmë një fond i cili do të përdoret nga dikush tjetër për të prokuruar 

një shërbim apo një send të luajtshëm. 

 

Naureda Llagami: Alban, nuk është miratim, se fondet i kemi miratuar. Ne këto 

fonde që na kanë tepruar po i mbledhim dhe për shkak të prioriteteve po ia japim dy 

gjykatave konkrete. 

 

Alban Toro: Atë po them edhe unë, që po ia japim atyre.  
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Në momentin që unë miratoj një fond për t’ia dhënë atyre, dua të di se si ka dalë 

ky fond? 

Shumë e thjeshtë. 

Luljeta Laze: Me fal Kryetare, mund të bëj një plotësim të vogël?  

Për atë që parashtroi Albani për çështjen e garancisë për energjinë elektrike, sjell 

në vëmendje që gjykatat e posaçme kanë gjeneratorë dhe atje asnjëherë nuk mungon 

energjia elektrike. Sistemi i ri gjithashtu ... për 5 vjet. Ky është një nga treguesit që kemi 

për çështjen ekonomike, që është efiçent. Këto të dyja doja të plotësoja. 

 

Brikena Ukperaj: Më fal Kryetare, mund të bëj një pyetje për Lulin? 

(Ka ndërprerje dhe ndërhyrje në audio.) 

Pasi dëgjova diskutimin tënd, kam një pyetje për Lulin. 

Pyetja ime është shumë e qartë. Ne sot do të vendosim rishpërndarjen e një fondi 

që ne nuk e përdorim dot. Kemi mundësi ne që ta rrisim masën e këtij fondi apo kaq është 

mundësia e vetme që mund të transferojmë? 

 

Luljeta Laze: Sikurse ju shpjegova, këto janë fonde që janë ofruar të lira nga dy 

gjykata kryesisht që kanë fonde më të mëdha dhe fonde të lira që kanë rezultuar nga 

procedurat e prokurimit që kanë bërë gjykatat e tjera. Pra fondi që neve kemi në 

dispozicion është kaq. Nuk mund ta rrisim në këtë moment. 

 

Brikena Ukperaj: Nuk kemi mundësi që ta rrisim për të garantuar disa parametra 

të tjerë. 

Faleminderit!  

 

Ilir Toska: Mund ta kem fjalën? 

Kryetare mund ta kem fjalën? 

 

(Për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike, ka një shkëputje të 

linjës/platformës në Kompjuterin e Kryetares e cila rifutet sërish pas 3 minutash.) 
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Naureda Llagami: Ndjesë sepse ikën dritat dhe e kam pasur në pamundësi për të 

dëgjuar. 

Jemi prapë të gjithë? 

 

Ilir Toska: Të gjithë jemi. A mund ta kem fjalën? 

 Naureda Llagami: Po, Ilir! 

 

 Ilir Toska: Atëherë, nga i gjithë diskutimi, që Albani ka shqetësimin se nuk është 

i qartë se për çfarë do duhet të votojë. Unë, më pikëpamjen time individuale, kam 

mundësi që të gjykojë për çfarë raporti ka përcjellë për propozim në Këshill. Ndaj, sa 

kohë Albani ka një propozim që të shtyhet se do duhet që të njihet me të dhëna të tjera 

konkrete, le të hidhet në votim dhe të votojmë të vazhdojmë të shqyrtojmë këtë çështje 

apo jo.    

 

Naureda Llagami: Dakord! 

Atëherë, ndonjë koleg tjetër ka diskutime? 

 

Marçela Shehu: Kam unë një diskutim procedural në fakt. 

Nuk e di nëse mund të hidhet në votim propozimi i Albanit për të shtyrë 

mbledhjen me qëllim që të njihet me dokumentacionin, në kushtet kur vlerësoj që 

mbledhja thjesht duhet të shtyhet dhe t’i vihet në dispozicion materiali sepse unë kuptoj 

që Albani nuk është në gjendje sot të japi një mendim dhe të shprehet. 

  

Ilir Toska: Atëherë, kam përshtypjen që në materialin me shkrim janë dhënë 

detaje nga administrata. Specialisti erdhi dhe tha shpjegime shtesë. Unë nuk di nëse do 

duhet Albani të njohë letrat dhe vë në dyshim që ato letra janë. Është një gjë tjetër. Por 

nuk mendoj se tani do e shtyj se unë duhet të njoh një gjë tjetër. Ne informacionin, për sa 

mund të marrim vendimin, e kemi tashmë. Dikush mund ta mendoj që është okej, dikush 

mund ta mendoj që nuk është okej. Me kaq ne do duhet të marrim një vendim.  
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Alban Toro: Më fal Ilir, ku e gjetët juve faktin e ndryshimit të sistemit që është i 

shëndetshëm për ata punonjës, në cilën pjesë të këtij relacioni ndryshimi i sistemit VFR 

me “chiller”? 

Ilir Toska: A mund të ma thuash Alban që ky sistemi që është më i miri në botë? 

Alban Toro: Unë nuk marr përsipër, se s’jam teknik. 

Ilir Toska: Nëse vë në dyshim që të gjithë gjërat janë të këqija, atëherë ne nuk 

dalim asgjëkund.  

Alban Toro: Jo, unë s’vë në dyshim. Unë thjesht kam kërkuar në seancë... 

 Ilir Toska: Thuaj të gjitha janë të dyshimta, sa kohë nuk e kam vendosur unë. 

 Alban Toro: Në mbledhjen e kaluar unë thashë që dua një opinion për këtë pjesë 

dhe ky opinion mungon në rastin konkret. Nuk është faji im. 

 Ilir Toska: Ku është shkruar që një anëtar i Këshillit do një opinion dhe ka një 

detyrim që duhet të dali një opinion? Se unë këtë nuk e kuptoj?! 

 Alban Toro: Po se ai në fund të fundit do e votojë atë... 

 Ilir Toska: Patjetër! 

 Janë sisteme të licencuara që janë në treg. Nëse të dy sistemet e licencuara që janë 

në treg janë të shëndetshëm, pra pranohen që janë të shëndetshëm për konsumatorin, unë 

nuk di që do duhet të marrim një opinion tjetër që kush është më i shëndetshëm. 

 Alban Toro: Nuk pranohet që të dy janë të shëndetshëm Ilir. Ka të shëndetshëm, 

ka dhe shumë të shëndetshëm. Ka dhe të shëndetshëm që mund të kthehen në 

problematikë. 

 Ilir Toska: Po vazhdojmë kështu nuk ia gjejmë njeri-tjetrit. 

 Alban Toro: Unë dua të ngre dorën. Për çfarë ta ngre dorën? 

 Jo, -të them kot? 

 Ilir Toska: Çështja është që kemi disa fonde që do duhet të zgjidhin një situatë. 

 Alban Toro: Nuk është faji im që i sjellin tani. 

 T’i sillnin para një jave. 

 Sot unë duhet të votoj. Si të votoj? 

 Të dëgjoj ty si voton dhe të votoj edhe unë? 
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 Ilir Toska: Jo, jo, mos voto sipas meje ti.  

 Alban Toro: Si të votoj? –Kundër? 

 Ilir Toska: Ato njohuri të gjera që ke, vëri në shfrytëzim dhe voto sipas mendjes 

tënde. 

 Alban Toro: Nuk i kam këto njohuri në opinionin tim. 

 Ilir Toska: Ju keni njohuri shumë të zgjeruara. Ato thuaji të gjitha që t’i dëgjojmë 

dhe të mundet të gjykojmë të gjithë.   

 Alban Toro: I kam thënë në seancën që shkoi, i përsërita në këtë seancë dhe nuk e 

kuptoj refretarizmin tënd për këtë pjesë. Në qoftë se s’do t’i kuptosh, okej. Unë po them 

që i kam thënë. 

 Cilësia e ajrit, e oksigjenit në ndryshimin e temperaturave mbi 50 gradë ndryshon 

dhe mund të bëhet problematike për një person me astmë. Atëherë, pse duhet të kursejmë 

ca lekë sot, që t’i krijojmë një problem atij zotërisë tjetër, atij që punon atje në atë 

institucion, kur mund të marrësh një “chiller” i cili nuk e ka këtë problem, vetëm se ka 

një kosto më të lartë. Nuk them se do ta blej unë “chiller-in”. Ata do ta blejnë. Nuk e ngre 

këtë pretendim se e do Albani, por e kam për të mirën e atyre që janë atje. Këtë opinion le 

të ma japin të shkruar, të garantojnë që nuk ka asnjë lloj problemi shëndetësor, këtë 

kërkova në mbledhjen e shkuar që bëmë përpara 6 muajve, para 3 muajve. 

Ilir Toska: Alban, të lutem, kush e lëshon këtë opinionin? Mund të ma thuash? 

Alban Toro: Personi që ka marrë përsipër të bëjë opinionin, tekniku. 

Ilir Toska: Kushdo person që të jetë, ti prapë do thuash që ky s’është kompetent. 

Mund të më thuash kush? 

Alban Toro: Ai që ka marrë përsipër të jetë tekniku i kësaj. Ai person të ma japi 

me shkrim. 

Ilir Toska: Gjykata ka marrë përsipër të bëjë një investigim vetë dhe thotë që kjo 

gjë është më e mirë për mua.  

Alban Toro: Nuk e kam gjetur këtë shprehje “që kjo është më e mirë për atë”. 

Ilir Toska: Por ka bërë propozimin.   

Alban Toro: Ndoshta zotëria ka parë pjesën e leverdisë ekonomike dhe ka harruar 

pjesën e shëndetit. Ndërkohë që, unë kam për detyrë t’ i vlerësojë të dyja. 
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Ilir Toska: Është gjykata që ka sjellë një propozim konkret. 

Alban Toro: Po pra gjykata, s’e ka vlerësuar fare këtë pjesën e shëndetit Ilir sepse 

ndoshta edhe nuk e di fare. I kam propozuar që kjo është më e mira sepse nëse duhet të 

punojë një person në dhomë, shkon dhe hap atë dhe punon vetëm një pjesë motorike e 

fuqisë së këtij sistemi dhe punon vetëm për atë person. Të njëjtën gjë mund ta bëjë edhe 

“chiller-i”, por “chiller-i” garanton shëndetin. Nesër-pasnesër nuk del me astmë nga 

institucioni (për ata që kanë probleme me mushkëritë dhe që konsumojnë duhan). 

 

Brikena Ukperaj: Më fal Alban, mund të ndërhyj pak për diçka? 

Ne tani po diskutojmë thjesht që kemi një fond që ne nuk e përdorim dot dhe të 

mos e djegim këtë fondin, t’ia japim gjykatave, për atë që kanë nevojë. Thjesht po 

transferojmë fondin. Ne nuk kemi mundësi t’i japim më pak apo më shumë. Kaq kemi 

dhe kaq iu japim. 

Faza e dytë, kjo që thua ti, ka të bëjë me monitorimin e përdorimit të fondit nga 

ana e gjykatës, që është fazë tjetër.  

   

Alban Toro: Brikena, e kuptoj. 

  

 Brikena Ukperaj: Të gjitha këto që thua ti mund të kërkojnë shpenzime kolosale. 

Ne nuk kemi mundësi. Tani jemi përpara dy alternativave: këtë fond ta djegim apo t’ia 

japim gjykatës. 

 T’ia japim gjykatës mendoj unë dhe pastaj kur të bëjmë tenderimin, prokurimin e 

këtij investimi që do gjykata (se ndoshta nuk i njoh në detaje këto elementët teknikë dhe 

po flas në përgjithësi sipas konceptit ligjor), gjykata në momentin që do i marrë këto 

fonde dhe do bëjë tenderimin, të pasqyrohen të gjithë ato elementët që ti i ke shumë 

merak dhe sigurisht që Këshilli monitorimin e bën në një fazë të dytë sipas ligjit, sipas 

nenit 96 të ligjit për Qeverisjen. Nuk mund ta bëjmë dot në këtë moment monitorimin. 

Unë kështu e mendoj. Sepse të pezullojmë të gjithë punën dhe të djegim fondin nuk është 

diçka e mirë.  
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Alban Toro: Brikena, nëse ne vendosim që ai sistemi më i mirë që qenka, sipas 

opinionit të ekspertit, do të ishte një sistem tjetër nga ky që referohet, ne mund t’i jepnim 

këtë fondin gjykatës duke e limituar përdorimin e tij vetëm në funksion të prokurimit të 

atij sistemi. Ne sot po japim një fond pa asnjë lloj destinacioni (thjesht do ndryshosh 

sistemin) dhe unë nuk e di se nesër gjykata nuk e merr këtë fond dhe e përdor duke vijuar 

me procedurën e vet. Nëse ne e kufizojmë që ti do shikosh vlerësimin e sistemit në raport 

me shëndetin që ke të punonjësve dhe përdorimin e këtij fondi në funksion të atij 

shëndeti, atëherë po, mund ta kalosh. Por jo që unë ta kaloj në këtë formë, që të ndryshojë 

sistemi nga nafta në ËR pa parë aspektet e tjera që mund të kompromentohet.   

 Për të mos thënë pastaj tek automjetet. Si do ta zgjidhësh me automjetet? 

 Tek automjetet thuhet që janë sipas referencës së nivelit të automjeteve të blera 

për KLGJ-në. Mua më del një vlerë shumë më e lartë dhe kjo nuk shpjegohet se pse del 

më e lartë, duke marrë për bazë thjesht një gjë shumë të vogël. Automjeti që ka blerë 

KLGJ-ja është 18 milion, herë 4, më del 72. Atëherë si është bërë ky vlerësim? Nga ta 

nxjerr unë pse kjo diferencë e madhe dhe pse duhet t’ia kalojë këtë shumë patjetër sot, 

kur vlera më del më e vogël në atë kohë kur është blerë. Ja po fusim edhe një rritje të 

tregut, që nuk ka rritje të tregut për karburantin benzinë. Vlera e tregut vjen dhe ulet. 

Nafta e ka më të lartë.  

 

 Naureda Llagami: Atëherë, ne si Komision në fakt kemi vlerësuar që në situatën 

që jemi, duke marrë parasysh që pjesa e buxhetit është një pjesë e cila është dinamike, 

Këshilli dhe gjithë departamenti që merret me buxhetin, që të bënte këtë vlerësim duhet 

të kalonin pas darës 15 dhe 20 qershor që të bëhej vlerësimi dhe parashikimet se sa fonde 

kanë mbetur. Unë do kisha dashur në fakt të gjithë shqetësimin e Albanit ta reflektoja, 

por këto janë afatet që ka buxheti dhe prandaj ju sjell në vëmendje që akti tjetër është akti 

që na ka prekur në buxhet. Ndërkohë që do ju ftoja që të miratonim pjesën e kalimit të 

fondeve të gjykatave dhe më pas hajde të diskutojmë, t’i rekomandojmë gjykatave 

zgjidhjet më të mira brenda këtij fondi limit (gjithmonë flasim për një fond limit). Nuk po 

shkojmë tek gjëja konkrete akoma. Thjesht, lekët e tepruara nga buxheti (sistemi 

gjyqësor), lekët që kanë tepruar nga mosrealizimi apo nga të gjithë ato që shpjegoi Luli, 
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t’i marrim dhe t’i përdorim brenda këtij viti për dy gjykatat në nevojë. Ky është qëllimi i 

projekt-aktit. Një nga arsyet që kjo u fut me urgjencë, ndoshta edhe pa respektuar 

njëjavëshin që ne respektojmë, ishte pikërisht sepse atëherë u lejua që të bëhej vlerësimi. 

Nuk mund të bëjmë ne vlerësim që në fillim të vitit për çfarë do na teprojë. Bile, në qoftë 

se ju rikujtohet, në prill, ne këto dy diskutime, këto dy çështje, i kishim parashikuar për 

buxhetin e 2022. Por duke qenë se u ndodhëm përpara faktit që na tepruan këto lekë, 

atëherë pse mos t’i konsiderojmë këto lekë dhe mos t’ia japim gjykatave që kemi në 

nevojë?! Ky është thelbi dhe ky është propozimi me të cilin vjen Komisioni. Këto detajet 

që ngre me të drejtë ti Alban, nuk është se nuk i kemi parasysh dhe nuk është se ne nuk 

duam që t’i reflektojmë, por mos harrojmë që është autoritet tjetër që merret me këtë gjë. 

Është vetë gjykata në nevojë. Si t’i themi gjykatës në nevojë ne tani, që ne do ta vonojmë 

fondin se duam të shohim midis “chiller-it” dhe impiantit tjetër që ato kanë propozuar. 

Unë në fakt do isha me propozimin që projekt-akti të kalojë për t’i lejuar gjykatës të 

zhbllokojë situatën.  

 

 Alban Toro: Në momentin që do të dërgojmë fondin diku, dua të di se pse po e 

dërgoj. Në momentin që unë nuk e di se pse po e dërgoj dhe nuk e vlerësoj dot pse duhet 

kaq (se mund të duhet edhe më i madh)... Ah, nëse Luli merr përsipër që këto fonde qe ne 

do alokojmë atje, të limitohen në përdorim pasi të marrin një miratim paraprak nga 

KLGJ-ja për këto dy fonde, pra duke na sqaruar problematikat që u ngritën në këtë 

seancë... Pra nëse është i mundur që ky fond, pasi të kalojë në funksion të gjykatës, të 

limitohet përdorimi dhe të kërkohet një miratim paraprak tjetër në Këshill për përdorimin 

e këtyre fondeve konkretisht. Nëse është e mundur kjo sipas Lulit, okej, e kalojmë.  

  

 Naureda Llagami: Alban, kemi të bëjmë me autoritetin kontraktor. 

 Autoriteti kontraktor në këtë rast janë gjykatat. Nuk jemi ne. 

 Ne lejojmë vetëm fonde. Ne mund t’i bllokojmë gjykatat për fonde të cilat ne i 

konsiderojmë që nuk janë të vlefshme. Por mos harrojmë që këto fonde Alban, i kemi 

parashikuar tek parashikimet që bëmë për buxhetin e 2022. Pra ne vetë si Këshill, kur 

kemi bërë parashikimin e buxhetit, e kemi konsideruar si gjykatë në nevojë për këtë gjë. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 01.07.2021 (Pika 6) 
 

 

68 

Tashmë ne po i japim atyre mundësi përpara kohe (se ne fillimisht i thamë që s’kemi 

lekë), meqë doli mundësia dhe meqë kemi mundësi nga fondet e tjera të krijuara, po i 

marrim këto dy gjykata në nevojë dhe po ia japim këto fonde. Por ne nuk mund të 

ndërhyjmë tek procedura e prokurimit që bëhet nga autoriteti kontraktor, që në këtë rast 

është gjykata. Nuk ka kompetencë ligjore Këshilli të ndërhyjë, ka kompetencë ligjore të 

vlerësojë dhe të adresojë nevojat që kanë gjykatat. Kështu që, pjesën e detajimit që me të 

drejtë ti e shtron, mund të jetë pjesë e një rekomandimi, ku ne mund t’i themi të mbahen 

parasysh me aq sa është e mundur të vlerësohet (kur të hapet fondi limit dhe të vlerësohet 

kjo gjë), por ko detyrim për gjykatat, lidhur me mënyrën se si sepse kjo është pjesë që bie 

ndesh me të gjithë ligjin për prokurimin publik. 

 Kështu që unë vazhdoj të them që është shumë keq që ne mos t’i lejojmë gjykatat 

të përdorin këto fonde që janë në sistem dhe çdo ditë vonesë e jona, legjitimon Ministrinë 

e Financave që të na i marri këto fonde.  

 Unë do ftoja që të gjithë ta kalojmë projekt-aktin, për të zhbllokuar situatën në 

gjykatat përkatëse. 

  

 Alban Toro: Mjafton të na sillni një vlerë këtu dhe unë duhet ta miratojë atë vlerë 

sepse kjo është në favor të një gjykate dhe është gjykatë në nevojë, pa ditur dhe pa 

analizuar pse kjo vlerë është përcaktuar në këtë nivel, në këtë limit apo në një limit tjetër 

(se mund të jetë edhe në një limit më të vogël). Pse mund t’i çojë këtë vlerë, kur atë 

diferencën mund ta çojë në një gjykatë tjetër që të rregullojë dika tjetër? Më kuptoni se 

çfarë po kërkoni apo jo? 

 

 Naureda Llagami: Ka dy gjëra krejt të ndryshme. 

 Lidhur me vlerën që ka propozuar gjykata, ke një relacion Alban dhe ke një 

relacion të detajuar. Ajo që ngrite ti me të drejtë është lidhur me përdorimin e këtij 

sistemi në krahasim me sistemin tjetër. Kjo është diçka tjetër që ka vlera të tjera. Por 

gjykata, si gjykatë në nevojë, ka ardhur me një propozim të bërë dhe të detajuar (po 

dëgjonim deri tani edhe ekspertin e Këshillit lidhur me vlerësimin e këtij propozimi që ka 

bërë gjykata të nevojë). Pra ai shqetësim që ju keni, ne e kemi bërë. E ka sjellë gjykata, 
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ka ardhur eksperti ynë, e ka vlerësuar dhe më pas është bërë projekt-akti për t’i kaluar 

fondin. 

Nuk është se nga ana e ekspertizës së Këshillit nuk është bërë kjo gjë. Ajo që thoni ju, 

shkon më tej. Në fakt do ishte shumë mirë t’u bënte ajo. Por ne nuk kemi kohë limit për 

të bërë, për të shkuar dhe për t’i kërkuar gjykatës të bëjë gjë sepse nuk jemi ne autoriteti 

që e bën këtë gjë, është gjykata vetë që vlerëson nevojën. 

Gjykatat vetë vlerësojnë nevojën dhe i sjellin në Këshill, Këshilli prioritizon 

nevojat. Kështu funksionojmë. Nuk mund të funksionojmë ne dhe t’i themi e dimë ne se 

çfarë di të çojmë aty atje. Ato bëjnë nevojën dhe na e sjellin ne. Neve, duke pasur 38 

gjykata këtu prioritizojmë kush gjykatë është më në nevojë. Kështu kemi vepruar 

gjithmonë. 

  

  Alban Toro: Por njëkohësisht vlerëson edhe çmimin. 

 Naureda Llagami: Nuk e vlerësoj unë çmimin. Është fond limit. 

 Alban të lutem, se këto janë procedura prokurimi. Bëhet një parashikim shumë i 

përgjithshëm. Ti e di më mirë sesa unë që çmimi shkon tek prokurimi. Bëhet një fond 

limit i cili ndoshta nuk del kurrë asnjëherë, mund të dalë gjysma e fondit limit, ndoshta 

edhe kalohet, dhe kriteret nuk i bëjmë ne Alban, i bën gjykata. Je duke kërkuar që ne të 

marrim dhe të bëjmë atë punë që duhet të bëjë gjykata. Të shkojmë ne dhe të ndërhyjmë 

tek gjykata. Deri tani kemi shkuar në decentralizim tek gjykatat. Ne thua ti, të shkojmë 

dhe të hyjmë në gjykata dhe t’i themi gjykatës.  

Ti ke një të drejtë, që ndoshta ne gjykatat duhet t’i trajnojmë si të na bëjnë 

projekt-propozimet. Kjo është një nga gjërat që ne duhet të vlerësojmë. Si të bëjnë 

projektbuxhetet me qasjen që duhet. Si të bëjnë administrimin. Por jo që t’i them gjykatës 

që duhet ta bësh kështu sepse nuk ma lejon ligji mua. Jo vetëm mua, por të gjithë 

Këshillit nuk ia lejon. 

Ne diskutojmë fondet, ne parashikojmë. Ne nuk shkojmë në detajime sepse bëhet 

fjalë për pjesën e buxhetit të sistemit të gjykatave. Tani në këtë fazë, që besoj e keni 

kuptuar nga këto dy vite e gjysmë që punojmë, çdo qershor ne shohim sa na teprojnë. Pas 

15-20 qershorit, departamenti përkatës... Është si në shtëpi: Sa lekë na teprojnë? Teprojnë 
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këto lekë. Hajde t’ia japim kush ka më shumë nevojë). Ky është menaxhimi që bën 

Këshilli. Por Këshilli nuk ndërhyn dot tek gjykata dhe t’i thotë që do marrësh këtë apo 

s’do marrësh këtë; se ne kështu e vlerësojmë si Këshill; ne kështu e mendojmë dhe hajde 

të bëjmë opinione. Këtë nuk e bën Këshilli Alban, këtë e bën gjykata. 

Prandaj unë i ftoj të gjithë kolegët të kalojmë projekt-aktin në votim. 

 Alban Toro: Sipas propozimit tuaj, si duhet të votoj unë në momentin që nuk e 

di? 

 Naureda Llagami: Ky është vlerësimi yt Alban. 

 Alban Toro: Vlerësimi ka dy, pro ose kundër. 

 Naureda Llagami: I gjithë debati që kemi bërë këtu Alban ishte në funksion të 

sqarimit, të procedurave tona. 

 Alban Toro: A ka mundësi të mos më ndërpresësh? 

 Naureda Llagami: Ndjesë! 

 Alban Toro: Deri tani dëgjova. Fole! Bile konstatova momente të shkëlqyer 

heshtjeje kur fole. 

 Deri tani më fole dhe më the që ka një shumë që duhet t’ia kalojmë gjykatës.  

 Po marrë një shembull për automjetet, nëse kjo shumë 9 milion, gjykata do të 

kërkonte të blinte dy automjete me këtë vlerë, ju do t’ia kalonit këtë shumë pa e ditur se 

pse do të blejë dy automjete dhe jo pesë apo gjashtë (nëse fondi del për pesë apo gjashtë 

automjete)? - dhe kështu plotësohen nevojat për pesë apo gjashtë. Ky është menaxhim i 

fondit. Pra me të vërtetë unë parashikoj një fond të përgjithshëm por dua që leverdia 

ekonomike për këtë fond, të jetë sa më i madh për atë produkt që ti do të blesh, sepse ky 

është administrimi që i bëj fondeve. Pastaj ta delegoj ty si gjykatë, prokuroje dhe ishalla 

blen 8 makina. Mund të mos blesh vetëm një makinë me 9 milion. Këtë ta kufizoj unë. As 

dy. Do blesh gjashtë-shtatë, sipas nevojave që kam përcaktuar unë me atë fond. Pra bëji 

një studim të fondit limit. Sa automjete blihen me ketë fond? Nëse rezulton që blihen më 

shumë automjete, do them do blesh pesë automjete me këtë fond. 

 Naureda Llagami: Alban, është bërë studimi. E ke tek dokumentet. 

  

 Xhevdet Haxhiu: A mundet të them diçka Kryetare? 
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 Alban Toro: Unë e kisha të paqartë, bëra pyetjet dhe kërkova të shikoj edhe aktet 

që e shoqërojnë relacionin. Për fat të keq nuk ishin bashkëlidhur këtij relacioni. 

 Naureda Llagami: Lidhur me pjesën e Gjykatës së Lartë, besoj se Stefani bëri një 

sqarim shumë ezaurues. Tha që lidhur me sasinë e lekëve që na kanë tepruar, kemi bërë 

një studim tregu dhe kanë dalë ekspertët tanë dhe kanë bërë një vlerësim në treg dhe 

prandaj kanë vendosur fondin. Kuptohet që fondi ishte një fond i kufizuar. Menduam që 

me këtë fond të kufizuar, kujt mund t’i shërbejë? Prioritet kishim Gjykatën e Posaçme të 

Apelit. Atëherë, a mund t’ia zgjidhim kësaj gjykate dhe një pjesë Gjykatës së Lartë për 

shkak se jemi të vetëdijshme që ia morëm të gjithë makinat dhe ia shpërndamë? Çfarë 

bëmë? Përpara se t’jua propozonim juve shkuam dhe bëmë një studim të tregut për sa 

makina mund të blinim (duke hequr pjesën e Gjykatës së Posaçme). Nuk i fantazuam ne 

këto Alban. Doli të foli eksperti i cili të tha çfarë vlerësimi të tregut ka bërë ai dhe të dha 

edhe sqarime se si të shkon ky vlerësim nga vlera 1.6 fuqia motorike në 2.0. Pra t’i 

dhamë detajet. Nuk është se është bërë afrofe ky fondi. Kjo punë Alban, që të jesh i 

bindur, bëhet në çdo lloj parashikimi të buxhetit. Bëhet një analizë tregu, bëhet një 

analizë nevoje, shihet tregu dhe parashikohet. S’mund të na dështojnë pastaj të gjithë 

prokurimet që bëjmë ne dhe gjykatat. Aktualisht nuk kanë dështuar, që tregon që stafi i 

KLGJ-së ka bërë parashikime të drejta mbi proceset që ka pasur KLGJ-ja. Prandaj mua 

më vjen shumë keq në qoftë se mendojmë që ne s’e kemi bërë këtë gjë. Ne e kemi bërë. 

Ti me të drejtë mund të thuash që unë kam më shumë nevojë. Por hajde, le ta peshojmë 

kur situata është emergjente dhe kur ne kemi një vlerësim, dhe kur e kemi një vlerësim të 

bërë edhe nga vetë gjykata. Çfarë nevoje ka që ne ta shtyjmë këtë gjë? 

 Megjithatë kjo mbetet në vlerësimin tuaj. Unë do propozoja hedhjen në votim të 

projekt-aktit.    

Alban Toro: Kur e keni këtë studim pse nuk ia keni bashkëlidhur akteve nga 

mbrapa, që ta lexojmë ne studimin? Nëse do të kishim probleme apo sqarime të karakterit 

teknik, t’ia kërkonim ekspertit përkatës që të na sqaronte. Pra ju na vini përpara një vlerë 

dhe pastaj thoni kam bërë studim. Meqenëse ju keni bërë një studim unë duhet të miratojë 
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një vlerë bazuar në një studim që keni bërë ju dhe që unë nuk e kam parë (as unë as të 

tjerët jam i sigurt që s’e kanë parë). 

Naureda Llagami: Unë besoj që ajo ka qenë pjesë e materialeve. 

Megjithatë, këtë gjë e sqaroi edhe eksperti dhe e kemi të vlerësuar këtë gjë. Kemi 

bërë një sondazh të tregut. 

Alban Toro: Më fal, të kujt materiali? - Duhet t’i ndash gjërat. 

Materialin që keni parë ju, apo atë që kemi parë ne? 

 

Luljeta Laze: Relacioni Alban! 

 

Alban Toro: Relacioni nuk ka studim të tregut.  

Naureda tha që kemi bërë një studim të tregut. 

Naureda Llagami: Studimi i tregut nuk do të thotë që ne do marrim dhe to 

shkojmë.... kemi shkuar dhe kemi pyetur pra. Eksperti e tha vetë. Ka shkuar dhe ka 

pyetur konçesionarët se si luhaten çmimet dhe atë gjë e ka reflektuar në relacion. Aty 

mund të vinim edhe një vlerë më të madhe. E dinim Gjykatën e Posaçme për ta bërë 

sistemin e ftohjes. Pse? Se thoshim që do ndihmojmë vetëm Gjykatën e Lartë dhe to e 

vinim të gjithë çmimin për katër... Ose mund t’ia ulnim vlerën Gjykatës së Lartë dhe të 

thoshim jo për katër makina por për dy, se kaq kemi.  

 

Xhevdet Haxhiu: Me leje? Mund të shtoj diçka të lutem? 

Naureda Llagami: Po! 

 

Xhevdet Haxhiu: Në lidhje me të gjithë punën që është bërë për programimin për 

parashikimin e fondit për automjetet. E gjithë struktura ka bërë një punë shumë 

voluminoze. Kemi një muaj e gjysmë që punojmë për këtë dhe produkti i gjithë kësaj 

pune është në relacionin e shkurtër që i është paraqitur Këshillit. Ne jemi të gatshëm në 

çdo moment, që nga ky sekondë, t’ju paraqesim një dosje plot me dokumente që ka 

Drejtoria e Planifikimit dhe Investimeve, Drejtoria e Programimit dhe i gjithë 

Departamenti. Ne kemi nxjerrë atë produkt që ju ta keni sa më të thjesht për ta gjykuar. 
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Këtu ka dokumente pa fund, ka oferta. Në qoftë se ne duhet të paraqesim në relacion 

ofertat që ka paraqitur iks subjekt apo ipsilon subjekt dhe ta deklarojmë këtu në mbledhje 

të Këshillit, në qoftë se herë tjetër do jetë e nevojshme, ne mund ta bëjmë këtë. Ky 

relacioni që ne kemi paraqitur dhe që është thjesht produkt i asaj pune që është bërë këtu 

prej disa punonjësve, është bërë thjesht që të jetë sa më i kuptueshëm për anëtarët e 

Këshillit dhe të kursejnë edhe kohën në realizimin e një mbledhjeje dhe në mendimin e 

tyre dhe në votimin e tyre. Këtu ne sjellim vetëm produktin. Absolutisht, herë tjetër ne 

jemi të gatshëm edhe hollësitë më vogla në programimin e çdo fondi.  

Sjell në vëmendje që ky është një parashikim. Rishpërndarja është një detyrim 

ligjor që e ka çdo njësi qendrore shpenzuese ashtu e njësitë shpenzuese në varësi siç janë 

gjykatat, që bëhet çdo vit dhe është e parashikuar në buxhet.  

Jo më larg se parmbrëmë në darkë na ka ardhur e-mail nga Ministria e Financave 

ku na janë marrë 80 milion lekë vetëm nga buxheti i gjykatave, që për ne është një 

problem. 

Kështu që, në qoftë se ne nuk arrijmë të bëjmë këtë gjë, brenda datës 30 qershor, 

sigurisht që pastaj futen edhe elementë të tjerë, afate kohore të tjera, si në miratimin e 

buxhetit ashtu edhe në prokurime, deri në realizimin e tyre. 

Dua të theksoj që është një nga parimet kryesore të buxhetit të shtetit, parimi i 

parashikueshmërisë. Çdo fond është i parashikueshëm në çdo moment. Deri në momentin 

e realizimit të tij quhet parashikim.  

Dua të shtoj aty ku e la Kryetarja, gjykata është njësi shpenzuese më vete. Ka të 

gjitha atributet që kanë edhe institucionet qendrore si njësi shpenzuese më vete. Është 

autoritet kontraktor në bazë të ligjit për prokurimet publike. Është e drejta e tij, është 

detyrimi i atij të përcaktojë specifikimet teknike për çdo mall për çdo shërbim apo për 

çdo punë që ai do kryejë dhe do prokurojë. Në qoftë se nuk ka specialistë, mund të marri 

specialistë. Nuk lejohet që autoriteti kontraktor, siç jemi ne si institucion qendror, të 

ndërhyjë në njësitë shpenzuese. Ne thjesht ndoshta, duke marrë shkas nga këto diskutime, 

për sa i përket Gjykatës së Posaçme në lidhje me sistemin e ngrohje-ftohjes, ndoshta 

thjesht mund t’i sugjerojmë që këto problematika që Albani teknikisht (se unë me thënë 

të vërtetën nuk i kuptoj, vetëm ç’kam lexuar materialet dhe kam arritur të kuptoj diçka) .. 
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pra mund t’i sugjerojmë pasi t’i çojmë fondin që ju lutemi të parashikohet në dokumentet 

e tenderit, në specifikimet që do bëjë grupi i punës (njësia e prokurimit në gjykatë), të 

ketë parasysh një, dy, tre katër. Vetëm një sugjerim. Asgjë tjetër detyruese ne nuk mund 

të bëjmë.   

Dua të theksoj këtu edhe me diskutimet që patëm me specialistin këtu, është i 

njëjti sistem që kemi ne këtu tek kjo godinë e re. Kjo godinë e re e bërë nga zero dhe ka 

këtë sistem, dhe atje kjo do adaptohet. Në gjykimin tim, është i njëjtë dhe për mendimin 

tim është i avancuar. 

Ju kërkoj ndjesë për kohën dhe faleminderit! 

 

Brunilda Kadi: Mundem Kryetare? 

Naureda Llagami: Po, Bruna! 

 

Brunilda Kadi: Unë dëgjova me vëmendje të gjithëve dhe nuk e kuptova 

diskutimin në parim që u bë nga të gjithë anëtarët që kundërshtuan propozimet e Albanit 

sepse për atë pjesë që dha shpjegime Albani, nuk kishte asnjë pretendim.  

E dëgjova zotin Haxhiu që tha, herës tjetër po është e nevojshme, do t’i sjellim. 

Në qoftë se ato qenkan të nevojshme, këtë herë si t’ia bëjmë? Apo këtë herë po e 

shkelim ligjin. Relacioni nuk është produkt. Nuk e vë njeri në dyshim që është bërë puna 

shumë e mirë nga i gjithë stafi administrativ. Problemi është që ne duhet t’i shikojmë me 

sy ato prova që keni lëshuar juve dhe që keni dalë në konkluzionin që na e sillni ne të 

gatshme. Ky ishte thelbi, me sa kuptova unë, i asaj që kërkonte Albani dhe nuk kishte 

lidhje fare diskutimi i Albanit me gjitha ato shpjegimet që bëtë juve, se sa e rëndësishme 

është shpërndarja e fondeve apo jemi në kohë limit, apo na i merr lekët buxheti i shtetit, 

dhe të gjitha këto; duke bërë moral dhe duke sugjeruar edhe mënyrën e votimit.   

Askush nga ju nuk dha përgjigje pse nuk janë shoqëruar me relacionin studimi i 

tregut që qenka bërë me kaq kujdes nga të gjithë stafi dhe njerëzit që janë angazhuar. Pse 

nuk i është bashkangjitur relacionit studimi i tregut? Studimi i tregut është fjalë abstrakte. 

Studimi i tregut bëhet dhe pasqyrohet në disa letra, jo sipas vlerësimit të gjithsecilit të 

atyre që e ka bërë. Ne duam ato letrat dhe kjo gjë është bërë edhe herë tjetër. Ka ndodhur 
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në fillim të punës së Këshillit një diskutim i ngjashëm, ku janë kërkuar dokumentet dhe 

është ndërprerë seanca, për këtë pikë të rendit të ditës, dhe janë sjellë dokumentet dhe 

janë parë nga anëtarët që kanë pasur nevojë të shikojnë.  

Përsëri unë kam të njëjtën vërejtje zonja Kryetare, për mënyrën e sjelljes nga ana 

juaj, që sugjeroni si duhet të sillet Këshilli dhe çfarë do votojmë. Unë nuk e kuptoj si do 

votonim ne tani, se ju sapo e shprehët votën me gjithë fjalën tuaj, në kundërshtim me atë 

që parashikon ligji që ju votoni e fundit, me qëllim që të mos ndikoni anëtarët e tjerë me 

mendimin dhe sugjerimet tuaja, me mendimet dhe argumentet tuaja juridikë. Kështu që ju 

këshilloj që të mos e bëni akoma këtë gjë, që vazhdoni e bëni në mënyrë të pandërprerë, 

që sugjeroni se si duhet të votohet. Nëse shumica vlerëson se e ka atë të drejtë të votojë 

ecurinë e procesit ku njëri nga anëtarët ose edhe shumë të tjerë mund të jenë në të njëjtin 

mendim me zotin Toro, për të kërkuar prova që të kenë mundësinë që të votojnë, përsëri 

është e drejta juaj ta hidhni në votim dhe secili nga anëtarët të japë mendimin e tij.  

Edhe diçka në lidhje në qoftë se do ecim me themelin, çmimi i sugjeruar për t’u 

rishpërndarë dhe për t’u vënë në dispozicion të Gjykatës së Lartë për katër automjete, 

edhe unë nuk jam specialiste e tregut, por di që për shembull makina që ka blerë Këshilli, 

me çmimin që neve nuk na është bërë ndonjëherë zyrtare e ditur sepse nuk marrim pjesë 

në ekzekutimin e këtyre fondeve, ne thjesht kemi pjesën që thotë ligji dhe që juve shumë 

bukur e sqaruat (edhe pse s’ishte e nevojshme), çmimi i makinave që janë blerë është 

minimumi dyfishi i çmimit të tregut. Tani, juve edhe këtë e sugjeroni akoma më lart për 

t’u blerë makinat nga Gjykata e Lartë. 

Unë nuk besoj se zoti Toro ishte kundër faktit që këto para t’i kalojnë dhe t’i 

akordohen Gjykatës së Lartë, apo cilësdo gjykate që ka nevojë për makina, por thjesht 

orientimi që bën Këshilli brenda kompetencave të tij, për shembull në rastin konkret, ia 

akordon lekët në dispozicion, të sugjerohet brenda kompetencave që ka Këshilli, jo të 

blihen 4 makina, por të blihen 5 makina. Besoj që ne e kemi këtë kompetencë. Që të 

dalim tek konkluzioni, duhet të kemi ca letra përpara. Jo vlerësimin e tregut me opinionin 

e specialistëve pa asnjë letër shoqëruese. Në qoftë se i ke marrë mendim konçesionarit, 

nuk besoj se e ke marrë në telefon apo je ulur në kafe dhe ta ka thënë me gojë. Besoj që 

është marrë me letra ky vlerësim nga konçesionari. Këto letrat është mirë që t’i shikojmë 
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ne që votojmë, se ne mbajmë përgjegjësinë për ato që votojmë, jo ata që i propozojnë. 

Faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kemi më diskutime? 

 

Marçela Shehu: Jo, kam unë një propozim Kryetare! 

Në vijim të mendimit të Albanit dhe Brunës, unë propozoj që kjo pikë e rendit të 

ditës të shtyhet për në mbledhjen më të afërt të Këshillit dhe gjatë kësaj kohe të vihet në 

dispozicion të gjithë anëtarëve i gjithë materiali, i gjithë dokumentacioni, bazuar në të 

cilin është përgatitur relacioni nga Komisioni i Administrimit të Buxhetit. Ky është 

propozimi im. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Atëherë, ta hedhim në votim? 

Maksim Qoku: Propozimin e Marçelës? 

Naureda Llagami: Po pra! 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ilir Toska: Kundër. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Unë jam anëtare e Komisionit dhe ne kemi votuar në Komision 

nisur nga kompetencat që na ka njohur ligji si Komision dhe si Këshill për të kaluar në 

gjykata fondet të cilat i vijnë Këshillit si administratori i përgjithshëm i fondeve të 

sistemit gjyqësor. Për ne ka qenë e rëndësishme të evidentojmë nevojën e gjykatave... 

Enti prokurues është gjykata dhe duke qenë i tillë është ai që përcakton çmimin dhe çfarë 

do blejë për sistemin e ngrohjes dhe ftohjes në gjykatë. Në këto kushte ne kemi gjykuar 

që është e domosdoshme që fondet për të cilat ne kemi lobuar pranë qeverisë për t’i 

kaluar për gjykatat, të mos na digjen. Ky është momenti përfundimtar dhe shumë i 

rëndësishëm që këto fonde të jenë të shfrytëzueshme nga gjykatat sepse në një rast të dytë 

ne nuk do të mund të kërkojmë më fonde kur nuk jemi gjendje të ezaurojmë ato që na 
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janë dhënë. Për këto rrethana, për faktin që unë kam mbajtur një qëndrim të Komision, 

mendimi im është që duhet të kalojë dhe duhet të votohet sot.  

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Nisur nga qëndrimet e mëparshme të Këshillit që kur cilido 

prej anëtarëve deklaron që nuk është i gatshëm për të votuar për shkak se nuk e ka të 

gjithë informacionin e nevojshëm, dhe ky ka qenë qëndrimi konsekuent që ka mbajtur 

Këshilli deri më sot, unë votoj pro propozimit të zonjës Shehu. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

Medi Bici: Edhe unë kam qenë anëtar Komisioni dhe jam dakord për atë që kemi 

kaluar, por jam i të njëjtit mendim me zotin Erjon sepse kur një anëtar i Këshillit nuk 

është në gjendje për të votuar, atij duhet t’i krijohet mundësia që të njihet me materialet. 

Kështu që jam dakord. 

Naureda Llagami: Kundër. 

Atëherë, meqë shumica vlerësoi që duhen materialet, atëherë stafi administrativ 

t’ia përcjellë të gjithë dokumentacionin/dosjen që ka prodhuar, dhe vazhdojmë me 

çështjen tjetër të rendit të ditës. 

 

   

 

 

* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi pakësimin e fondeve 

në shpenzime personeli, në programin buxhetor “buxheti gjyqësor” për vitin 2021”. i 

përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

Buxhetit. 

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

6. Stefan Mano, Specialist pranë Drejtorisë së Investimeve dhe Planifikimit Strategjik. 

5. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

6. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

7. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i projektvendimit “Mbi pakësimin e fondeve në shpenzime personeli, në 

programin buxhetor “buxheti gjyqësor” për vitin 2021”. i përgatitur nga Komisioni i 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

Luljeta Laze: Mund të vazhdoj? 

Naureda Llagami: Po Luli, ke të bësh me pakësimin e fondeve për shkak të aktit 

normativ. 

 

Luljeta Laze: Atëherë, na është paraqitur një akt normativ i cili ka pakësuar 

fondet buxhetore në buxhetin e programit gjyqësor të gjykatave në artikullin “shpenzime 

për paga” prej 80,000 mijë lekë. Ashtu sikurse është shpjeguar edhe herë të tjera, që nga 

momenti që bëhet detajimi i fondeve, këto hidhen në sistem, në sistemin që e ka thesari 

dhe Ministria e Financave, ku gjithashtu të njëjtat tabela i disponojmë edhe ne për 
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mënyrën se si e kemi të shpërndarë të gjithë fondin në gjykatë. Duke qenë se shpenzimet 

e njësive shpenzuese buxhetore bëhen nëpërmjet sistemit të thesarit, çdo gjë është e 

azhurnuar në kohë reale. Dihet problematika e mungesës së numrit të gjyqtarëve 

(sidomos) në sistemin gjyqësor dhe është e dukshme që ne kemi fonde të papërdorura në 

programin/artikullin “shpenzime paga” të buxhetit gjyqësor. Në këtë aspekt janë pakësuar 

80,000 mijë lekë dhe kemi paraqitur para Këshillit që të bëjmë miratimin e këtij 

shkurtimi që është fondi i pagave. 

Ajo që doja të theksoja është që edhe me këtë pakësim por edhe me propozimin 

që neve kemi bërë për rishpërndarje të fondit të pagave (siç thashë edhe pak më parë) për 

nevojat që kanë lindur në gjykata, ne përsëri jemi në gjendje që ta mbulojmë këtë 

shpenzim që kemi dhe rishpërndarjen që do të kryhet. 

Pas të gjitha këtyre pakësimeve që kryhen, ne përsëri do të kemi 13 milion lekë që 

na mbeten tek pagat të pashpërndara dhe 22,2 milion lekë në sigurimet shoqërore. Pra 

kemi akoma një fond që mund ta përdorim për nevoja të tjera që mund të na lindin. Kaq 

kisha për aktin. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt-aktit. 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro.  

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 01.07.2021 (Pika 7) 
 

 

81 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë pakësimin e fondeve buxhetore, në 

shpenzime korrente, artikullin shpenzime personeli (paga dhe sigurime shoqërore), në 

programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”, në vlerën 80,000,000 lekë. 

2. Me zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 7 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e 

formularit në zbatim të nenit 10 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, i ndryshuar”, i përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 
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9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e formularit në zbatim të nenit 10 të ligjit 

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

nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

  

Naureda Llagami: Kalojmë tek akti tjetër, i cili në fakt ka të bëjë me miratimin e 

një formulari në zbatim të nenit 10 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”. Siç jeni në dijeni nga përmbajtja e këtij neni, bëhet fjalë për 

paraqitjen dhe shqyrtimin e shprehjes së interesit të kandidatëve që aplikojnë për të qenë 

përfaqësues në Këshillin e Lartë Gjyqësor nga radhët e gjyqësorit. Në kriteret ligjore 

është ngarkuar Këshilli i Lartë Gjyqësor që të miratojë një formular i cili do t’i vihet në 

dispozicion të interesuarve, për të dhënë informacion mbi të afërmit e shkallës së parë, 

ungj/emtë, nip/mbesë, gjysh/gjyshe, gjysmë vëlla/motër dhe të afërmit e shkallës së parë 

të bashkëshortit/bashkëjetuesit, prindër, fëmijë dhe vëllezër/motra që ushtrojnë në 

mënyrë aktive profesionin e avokatit ose janë pronarë ose drejtues ekzekutivë në 

subjektet ekonomike, të cilat klasifikohen si tatimpagues të mëdhenj nga autoriteti 

tatimor. 
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Drejtoria Juridike ka hartuar në zbatim të këtij neni këtë formular dhe ia ka 

përcjellë Komisionit, i cili nga përmbajtja e tij ka edhe rubrikat përkatëse ku adresohen të 

gjitha detyrimet që na përcakton neni 10/3. 

Keni ndonjë diskutim? 

 

Medi Bici: Vetëm një sqarim doja. 

Është shkruar tipi i çështjes: civile/penale/administrative. Pse e fundit shkruhet 

anglisht? Mos duhet thënë “të tjera”? 

Naureda Llagami: Ku e ke konkretisht ndërhyrjen? 

Zoti Bici, të lutem, lidhur me ndërhyrjen konkrete tek përmbajtja e formularit. 

Medi Bici: Pra tek faqja 2 thuhet “Kopje të dosjes gjyqësore”. Sipër shkruhet “Të 

detyrueshme”: Tipi i çështjes: civile/penale/administrative. Mos duhet thënë e katra “Të 

tjera”? 

Naureda Llagami: Zoti Bici, nuk po e gjej këtë që referoni ju. 

Unë mund të lexoj të gjithë tekstin e formularit. 

 Medi Bici: Mua këto më kanë sjellë. 

 Formulari elektronik i aplikimit, faqja e parë. Është në rregull. 

 

 Maksim Qoku: Ishte çështja e kaluar ajo Medi. 

 Medi Bici: Urdhëro? 

 Maksim Qoku: Ishte çështja e kaluar ajo. 

 Je tek çështja 8. 

 

 Naureda Llagami: Je tek çështja tjetër Medi. 

 Bëhet fjalë për formularin në zbatim të nenit 10 të ligjit nr. 115/2016. Kështu 

fillon titulli i formularit.  

 Medi Bici: Okej! Tani më erdhi. 

  

 Naureda Llagami: Je dakord Medi me përmbajtjen? 

 Medi Bici: Nuk kam kundërshtime. 
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 Më kanë sjellë formularë të tjerë mua. 

 Kalojmë në votim. 

Maksim Qoku: Dakord. 

 

Brunilda Kadi: Më fal, nuk e kuptova çfarë diskutimi u bë dhe çfarë u votua. 

Zoti Bici propozoi diçka? 

Naureda Llagami: Zoti Bici ndoshta ka ngatërruar materialin sepse ai propozoi të 

korrigjohej diçka në përmbajtjen e këtij formulari. Ndërkohë që nuk i referohej këtij 

formulari. Ishte një formular tjetër. 

 

Brunilda Kadi: Okej, dakord. Pra u hodh në votim siç erdhi propozimi? 

Naureda Llagami: Siç është propozimi. 

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Dakord. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Të miratojë “Formular në zbatim të nenit 10 të ligjit 

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

modelit bashkëlidhur, pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

* * * 

(Pika 8 e rendit të ditës) 
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Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e 

procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 07.05.2021; 

12.05.2021; 20.05.2021; 24.05.2021; 26.05.2021 dhe 28.05.2021”. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

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

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 07.05.2021; 12.05.2021; 20.05.2021; 24.05.2021; 

26.05.2021 dhe 28.05.2021”.  

 

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

miratimin e procesverbaleve të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 07.05.2021; 

12.05.2021; 20.05.2021; 24.05.2021; 26.05.2021 dhe 28.05.2021. 

Nga ana e administratës ju janë përcjellë. Nëse nuk keni diskutime, kalojmë në 

votimin e procesverbaleve? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord.  

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 
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Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datave 07.05.2021; 12.05.2021; 20.05.2021; 24.05.2021; 

26.05.2021 dhe 28.05.2021. 

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi dhe publikimin e këtyre 

procesverbaleve Kryetarja e Këshillit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 9 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 Ilir Toska: Faleminderit! 

  

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

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

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 01.07.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “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”- përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës.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 11:05 

dhe mbaroi në orën 14:00. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Brunilda Kadi    (anëtare) 

7. Ilir Toska    (anëtar) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

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

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

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

Marrëdhënieve me Jashtë. 

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

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “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”- përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

 

Çështja e fundit e rendit të ditës 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. Toska. 

 

Relator i kësaj çështjeje është zoti Ilir Toska. 

Fillimisht zoti Toska relaton shkurtimisht relacionin sa i përket radhës së shortit 

duke i propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

1. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës. 

2. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. 
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I. Gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm: 1. Gjykata e Apelit Shkodër; 2. 

Gjykata e Apelit Gjirokastër. 

II. Gjykata Administrative e Apelit. 

 

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë  “Për caktim gjyqtari në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Durrës ka paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, në 

pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 Administrative e Shkallës së 

Parë Tiranë. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore 

të veçantë, te jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari i Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, konkretisht: Z. Eriol Roshi. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, të cilës i është akoduar leje e papaguar për një 

periudhë 3-mujore , konkretisht: Znj. Gentiana Muçaj. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarët e Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, që janë caktuar më herët, gjatë vitit 2021, për 

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

ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, konkretisht: Znj. Nafije Hasko; Z. 
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Gentian Hamiti; Znj. Elvana Çiçolli. 

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, gjyqtar Erarbër Madhi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Posaçme të 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. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar, në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së 

delegimit (pasi gjyqtari i vetëm që plotëson kushtet z. {...} ka pengesë ligjore në 

shqyrtimin e çështjes) dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm 

zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 1 

çështjeje gjyqësore të veçantë, të jenë gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm. 

Gjyqtarët për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të përzgjidhen, me 

short, ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën shtatë vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, 

nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit kalimtar sipas Ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1. 
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Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të 

shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët 

kanë pengesë ligjore për gjykimin e saj, konkretisht: Z. Erjon Bani. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti gjyqtarja e gjykatës së shkallës 

së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotëson kriteret si më lart, e cila nuk ushtron 

funksionin përkohësisht për arsye shëndetësore, konkretisht: Znj. Ornela Naqellari. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarët e gjykatave të shkallës 

së parë të juridiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart, të cilët janë 

caktuar më herët, për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, konkretisht: Znj. Alma 

Kolgjoka; Znj. Emona Muçi; Z. Rexhep Bekteshi; Znj. Manjola Xhaxho; Znj. Esmeralda 

Xhili (Çeka); Z. Petrit Çomo; Znj. Igerta Hysi; Znj. Alma Ahmeti; Z. Dritan Hasani; Z. 

Ilir Përdeda; Z. Sokol Pina; Z. Genti Dokollari; Znj. Irida Kacerja. 

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 Gerd Hoxha. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Shkodër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Shkodër ka paraqitur 

nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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 nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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”. 
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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 Apelit Durrës, përfshirë 

edhe gjyqtarët e skemës së delegimit. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 

së Apelit Durrës, konkretisht: Z. Izet Dushaj. 

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. 2, penale, gjyqtari Valbon Çekrezi. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Anita Mici. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Apelit Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Gjirkastër ka paraqitur 

nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale. 

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 nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 Apelit Vlorë, përfshirë edhe 

gjyqtarët e skemës së delegimit. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 
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së Apelit Vlorë, konkretisht: Znj.Iliba Bezati. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Vlorë, për të cilin është planifikuar seancë dëgjimore në kuadër të procesit të rivlerësimit, 

konkretisht: Z. Sokol Ngresi. 

Në shortimin çështjes nr.2 të përjashtohet nga shorti gjyqtari i Gjykatës së Apelit 

Vlorë që është caktuar më herët për gjykimin e saj, konkretisht: Z.Skënder Damini. 

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. 2, penale, gjyqtari Nazmi Troka. 

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Margarita Buhali dhe Skënder Damini. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të fundit “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën Administrative të Apelit”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Apelit ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore. 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Apelit, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 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 Apelit Tiranë. Numri i 

gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë 1. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Tiranë, konkretisht: Z. Ridvan Hado. 
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Në shortimin e çështjes të përjashtohen nga shorti gjyqtarja e Gjykatës së Apelit 

Tiranë, për të cilën është planifikuar seanca dëgjimore në kuadër të procesit të 

rivlerësimit, konkretisht: Z. Zegjine Sollaku. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimit të Komisionit dhe 

kështu vijohet me dokumentimin e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Elona Toro. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 

 

* * * 

(Pika 10 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


