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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 06.07.2021) 

 

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

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 

nr.127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin {...}”, 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 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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) 
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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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

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

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, për kandidatin {...}”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator 

z. Alban Toro). 

  

Naureda Llagami:  Po fillojmë mbledhjen e datës 6 korrik, ku të pranishëm janë 

të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 Siç jeni në dijeni, në rendin e ditës sot janë 13 çështje.  

 Nëse nuk kemi ndonjë diskutim me përmbajtjen e çështjeve të futura në rendin e 

ditës, kalojmë në çështjen e parë, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për 

përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 

nr.127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin {...}”, përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe që do relatohet nga zoti Toro. 
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 Alban Toro: Faleminderit!  

 Më herët, me vendimin nr. 127, datë 01.04.2021 nga ana e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor është vendosur rihapja e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për një pozicion 

të lirë. Një nga këto kandidatë ka qenë edhe zoti {...}, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë, aktualisht i transferuar përkohësisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kavajë.  

 Me vendimin nr. 179, datë 29.04.2021, nga ana e Këshillit është vendosur fillimi i 

procedurës së verifikimit për kandidatët që konkurrojnë për këtë pozicion të lirë në 

Gjykatën e Posaçme  të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

ndërkohë që për zotin {...} ka kandidim të mëhershëm edhe për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën e Apelit Vlorë, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale, të shpallur me 

vendimin e Këshillit nr. 545, datë 05.11.2020. Ndërkohë për të ka filluar procedura e 

verifikimit në mënyrë të veçantë në lidhje me katër kriteret formale të kandidimit për 

ngritjen në detyrë, duke konkluduar me vendimin nr. 206, datë 20.05.2021 ku Këshilli ka 

vendosur: Verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {...}, në procedurat e ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 127, datë 

01.04.2021, të kritereve të “përvojës profesionale minimale”, të “dhënies së pëlqimit (ajo 

edhe familjarët e afërm) për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të 

telekomunikimeve vetjake, sipas Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e 

institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, të “mospasjes masë 

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

Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore. 

 Në kuadër të këtyre procedurave të verifikimit, me shkresën e datës 24.06.2021, 

protokolluar në Këshill me aktin nr. {...} prot., datë 24.06.2021, kandidati ka paraqitur 

kërkesën me objekt: “Heqjen dorë nga kandidimi në pozicionin e lirë në Gjykatën e 

Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e 

lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 127, datë 01.04.2021”. Në këtë shkresë, 
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kandidati ka parashtruar se: “... kam paraqitur shprehjen e interesit për kandidim edhe në 

pozicionin e lirë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 127, datë 

01.04.2021, më datë 16.04.2021. Pavarësisht dëshirës dhe vullnetit tim për të qenë pjesë e 

kësaj Gjykate për arsye familjare , të cilat përkojnë edhe me arsyet ligjore, deklaroj 

tërheqjen nga kandidimi dhe ndërprerjen e procedure së ngritjes në detyrë pranë kësaj 

gjykate”. 

 Në këto rrethana, duke respektuar vullnetin e gjyqtarit dhe parashikimet bazuar në 

pikën 17, Seksioni B, Kreun VI, të Vendimit të Këshillit nr.75, datë 23.05.2019, nga ana 

e Komisionit është përgatitur materiali dhe ju propozohet projektvendimi bashkëlidhur ku 

në dispozitiv do të gjeni dhe ju sugjerohet të miratoni: 

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

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të 

shpallur me Vendimin nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

kandidatin z. {...}, për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. 

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

të Ligjit nr. 115/2016. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Ka ndonjë diskutim nga kolegët? 

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. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

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

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

pozicionin e lirë të shpallur me Vendimin nr. 127, datë 01.04.2021, të Këshillit të Lartë 

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

pozicion. 

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

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

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 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 06.07.2021) 

 

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

të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë z. {...}”, 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 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e dytë, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kavajë, z. {...}”. Edhe ky akt është përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës dhe do relatohet nga zoti Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Pranë Këshillit është depozituar një kërkesë nga gjyqtari i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kavajë, z. {...} me nr.{...} prot, datë 15.06.2021 nëpërmjet të cilës ai ka 

parashtruar dorëheqjen e tij nga statusi i magjistratit.  

Sjell në kujtesën tuaj se z. {...} më vendim nr. {...}, datë 01.07.1994 të Këshillit të 

Lartë të Drejtësisë është emëruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, dhe prej datës 

10.04.2019 mban detyrën e zëvendëskryetarit të kësaj gjykate, detyrë që e ushtron edhe 

aktualisht. 
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Si motiv të dorëheqjes , z. {...} ka parashtruar: “ ... Ushtrimi i detyrës së gjyqtarit 

për më shumë se 27 vite ka qenë një privilegj im më i madh profesional. Gjatë ushtrimit 

të kësaj detyre jam përpjekur jo vetëm të jap drejtësi duke implementuar me rigorozitet 

ligjet e vendit dhe gjithë aktet ndërkombëtare pjesë e së drejtës së brendshme të vendit 

tonë, por jam përpjekur që përmes vendimmarrjeve të mia të jap impakt pozitiv në 

përmirësimin e jetës së qytetareve. Kjo bazuar në parimin që “drejtësia jo vetëm duhet të 

jepet, por dhe të shihet që po jepet. Prej më shumë se një viti jemi duke u përballur me 

një pandemi globale, pasojat e së cilës direkt ose indirekt jemi duke i vuajtur të gjithë. Për 

fatin tim të keq që nga marsi i këtij viti, muaj gjatë së cilit u infektova me Covid-19 jam 

duke vuajtur pasojat shëndetësore të këtij virusi dhe pavarësisht kurave që kam ndjekur 

dhe kohës së kaluar, ende nuk po mundem të rikuperohem plotësisht. Si rrjedhojë e 

pasojave që ky virus më ka lënë, vlerësoj se e kam të pamundur të përballoj ngarkesën 

dhe përgjegjësinë e madhe që mbart detyra e gjyqtarit, e cila kërkon përkushtim dhe 

përqendrim maksimal. Për të mos u bërë pengesë në funksionimin normal të gjykatës në 

procesin e dhënies së drejtësisë për shkak të mosqenies në kushte optimale shëndetësore 

për ushtrimin e mëtejshëm të detyrës së gjyqtarit, përmes kësaj shkrese, paraqes 

dorëheqjen time të parevokueshme nga detyra e gjyqtarit dhe i kërkoj Këshillit të Lartë 

Gjyqësor  të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit për shkak të dorëheqjes”, dhe 

këtë e ka bazuar në nenin 64 të ligjit nr. 96/2016. 

Në këto kushte, duke respektuar vullnetin e magjistratit, vullnet i cili është 

konfirmuar, qartësuar dhe siguruar përpara institucionit ku bëhet deklarimi, pra pranë 

KLGJ-së, nga ana e relatorit, në vijim të këtij relacioni, është përgatitur projektvendimi, 

në dispozitivin e të cilit ju kërkohet të miratoni: 1. Deklarimin e mbarimit të statusit të 

magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, për shkak të 

dorëheqjes së tij. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.07.2021.  

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016. 
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5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në votim të projekt-aktit sipas propozimit të ardhur 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. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për 

z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, për shkak të dorëheqjes së tij. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.07.2021. 

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. 
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5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

  

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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 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 06.07.2021) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit 

të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë z. {...}”, 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 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër, që edhe kjo ka të bëjë me 

mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë z. 

{...}. Edhe për këtë, fjalën ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Edhe zoti {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka depozituar një 

kërkesë për dorëheqje, e protokolluar me nr.{...} prot., datë 14.06.2021.  

Z. {...}, me vendim nr. {...}, datë 08.02.1996 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

është emëruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Me Vendimin nr.{...}, datë 25.05.1999 të Këshillit të Lartë Drejtësisë është 

shkarkuar nga detyra për mos paraqitjen në provimin e kualifikimit personal pa arsye". 

Ndërkohë që me Dekretin e Presidentit të Republikës nr.{...}, datë 21.11.2016 

është emëruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, detyre që kryen edhe aktualisht. 
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Si motiv të dorëheqjes, zoti {...} ka parashtruar se: “... Unë {...} gëzoj statusin e 

magjistratit nga nëntor 2016 e në vijim. Kërkoj mbarimin e statusit të magjistratit 

nëpërmjet heqjes dorë sipas nenit 65/1 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ....”. 

Duke respektuar vullnetin e zotit {...}, duke u qartësuar dhe u siguruar që ky 

vullnet është bërë para institucionit ku është deklaruar dorëheqja, pra pranë Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, të cilën e ka kryer me anë të shkresës, relatori ju ka propozuar të miratoni 

projektvendimin, në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të miratoni: 1. Deklarimin e 

mbarimit të statusit të magjistratit për z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, për shkak të dorëheqjes së tij. 

2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.07.2021.  

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016. 

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votim të projekt-aktit sipas propozimit të 

sjellë nga Komisioni? 

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. 

 Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për 

z. {...}, gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shkak të dorëheqjes së tij. 

 2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 31.07.2021. 

3. Të përjashtojë gjyqtarin z. {...} nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve 

gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit z. {...} sipas kërkesave të 

shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të 

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

5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e 

njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

  

 

* * * 

(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 06.07.2021) 

 

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

vendimin nr.138, datë 02.04.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga 

Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Kandidatëve për në Provimin e Pranimit në 

Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për kancelar, për këshilltar 

ligjor në Gjykatën e Lartë, ose për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit, për vitin akademik 

2021-2022. 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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) 
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7. Ilir Toska    (anëtar) 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për një shtesë në vendimin nr.138, datë 02.04.2021 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor”, përgatitur nga Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e 

Kandidatëve për në Provimin e Pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë, ose për ndihmës 

ligjor në gjykatat e apelit, për vitin akademik 2021-2022. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër, që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për një shtesë në vendimin nr.138, datë 02.04.2021 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, përgatitur ky akt nga Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Kandidatëve 

për në Provimin e Pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës, për kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë, ose për ndihmës 

ligjor në gjykatat e apelit, për vitin akademik 2021-2022. Për më shumë detaje, fjalën ia 

jap zotit Bici. 
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Medi Bici: Faleminderit, zonja Kryetare! 

Nga Shkolla e Magjistraturës, më datë 17.05.2021, është depozituar në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor, lista e kandidatëve fitues për kandidatët për këshilltarë dhe ndihmës 

ligjorë, në Programin e Formimit Fillestar, për vitin akademik 2021-2022, me rezultatet 

përfundimtare të shpallura nga Komisioni i Vlerësimit të Testit Profesional dhe nga 

Komisioni i Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik. Në këtë rast, Shkolla e 

Magjistraturës i ka dërguar Këshillit edhe Raportin mbi zhvillimin e provimit të pranimit 

për vitin akademik 2021-2022 , ku në pikën 1.7.12B, parashtrohet se:  

“Në përfundim u plotësuan deklaratat në total:  

- 35 kandidatë për gjyqtarë;  

- 25 kandidatë për prokurorë;  

- 3 kandidatë për këshilltarë ligjorë;  

- 2 kandidatë për ndihmës ligjorë.  

Shkolla e Magjistraturës publikon listën e renditjes së kandidatëve me rezultatet 

përfundimtare të shpallura nga Komisioni i Vlerësimit të Testit Profesional dhe nga 

Komisioni i Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik të provimit të pranimit për 

vitin akademik 2021-2022, të miratuar nga Këshilli Drejtues.  

Lista e konkurrentëve i dërgohet respektivisht Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 

konkurrentët që kanë zgjedhur profilin e gjyqtarit dhe të këshilltarit dhe ndihmësit ligjor 

në fazën e aplikimeve; Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për konkurrentët që kanë 

zgjedhur profilin e prokurorit”. 

Procedura e mësipërme ka filluar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, në respektim të 

detyrimit sipas pikës 2, të nenit 53, të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Në muajin janar të vitit 2021, Këshilli 

ka përcaktuar dhe publikuar, ndër të tjera, edhe numrin maksimal të kandidatëve për 

këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që do të pranohen në Programin e Formimit Fillestar 

pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022. Konkretisht, me 

Vendimin nr.35, datë 28.01.2021, “Për numrin e kandidatëve që do të pranohen në 

programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021 

- 2022”, Këshilli, ndër të tjera, ka vendosur:  
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“1. Përcaktimin e numrit të kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar dhe i 

kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që do të pranohen në programin e formimit 

fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, si më poshtë:  

a. Numri i kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, që pas kalimit të testimit 

profesional, do të pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, është 35 (tridhjetë e pesë). 

b. Numri i kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që pas kalimit të testimit 

profesional, do të pranohen për të ndjekur për një periudhë prej nëntë muajsh programin e 

formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, është 

20 (njëzet), të ndara 4 për kandidatët këshilltarë ligjorë dhe 16 për kandidatët ndihmës 

ligjorë.”  

Nga të dhënat e njoftuara si më lart, Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e 

Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, konstatoi se 

nuk ishte plotësuar numri 20 (njëzet) i kandidatëve, i miratuar nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor me Vendimin nr.35, datë 28.01.2021, “Për numrin e kandidatëve që do të 

pranohen në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin 

akademik 2021 - 2022”. Në bazë të listës së kandidatëve fitues, rezulton se numri i 

kandidatëve të miratuar, është 5 (pesë), ndër të cilët 3 (tre) kandidatë fitues për këshilltarë 

ligjorë dhe 2 (dy) kandidatë fitues për ndihmës ligjorë. 

Komisioni i Përkohshëm, duke vlerësuar këtë rrethanë faktike në raport me 

funksionin me të cilin ai është ngarkuar nga Këshilli, ka vendosur, kryesisht, vijimin e 

procedurës së plotësimit të numrit, me kandidatë, të cilët plotësojnë kriteret e pranimit në 

Programin Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, sipas përcaktimeve të pikës 1, 

shkronja “b” të Vendimit nr.35, datë 28.01.2021, dhe që kanë fituar mbi 50 për qind të 

pikëve në testimin profesional.  

Procedura do të realizohej e ndarë në dy faza. Në fazën e parë do të verifikoheshin 

kandidatët të cilët plotësojnë kriteret për profilet këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, ndërsa 

në fazën e dytë do të procedohej me marrjen e pëlqimit të kandidatëve në lidhje me 

profilin për të cilën ata plotësojnë kriteret formale të kandidimit. 
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Me shkresën e datës 03.06.2021, drejtuar Shkollës së Magjistraturës, Komisioni i 

Përkohshëm ka kërkuar vënien në dispozicion nga ana e Shkollës së Magjistraturës të 

listës së kandidatëve jo fitues, në renditjen përfundimtare të testimit profesional të 

organizuar, të cilët kanë fituar mbi 50% të pikëve (pavarësisht përzgjedhjes së profilit). 

Me shkresën e datës 09.06.2021, me lëndë “Kthim Përgjigje”, Shkolla e 

Magjistraturës ka përcjellë pranë Këshillin e Lartë Gjyqësor listën  me 24 (njëzet e katër) 

kandidatë, të cilët në testimin profesional, ishin renditur në listën e kandidatëve jo fitues 

nga Shkolla e Magjistraturës, në profilet e zgjedhura gjyqtar/prokuror.  

Komisioni i Përkohshëm, në respektim të procedurës së përcaktuar në ligj dhe në 

vendimin nr. 424, datë 12.10.2020 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ose për ndihmës 

ligjor”, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ka kryer verifikimin e plotësimit të kritereve ligjore 

për këta kandidatë, bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga secili prej tyre në 

momentin e aplikimit.  

Nga verifikimi rezultoi se plotësonin kriteret  për profilin këshilltar ligjor, 3 (tre) 

kandidatë, dhe për profilin ndihmës ligjor, 11 (njëmbëdhjetë) kandidatë.  

Më pas, Komisioni ka vijuar me fazën e dytë të miratimit të listës, duke proceduar 

me marrjen e pëlqimit të 11 kandidatëve, në lidhje me profilin për të cilin ata plotësonin 

kriteret formale të kandidimit. Në vijim, në datë 17.06.2021, nga ana e Njësisë 

Mbështetëse janë dërguar e-mail, të 11 kandidatëve si dhe është kontaktuar secili prej 

tyre, personalisht, në numrat e telefonit, të deklaruar në formularin e aplikimit. Nga 

kandidatët e njoftuar me e-mail, 7 prej tyre kanë konfirmuar marrjen e këtij njoftimi, ndër 

të cilët 3 kandidatë kanë shprehur refuzimin e tyre për profilin ndihmës ligjor. 

Në Zyrën e Protokollit të Këshillit, kanë depozituar kërkesa për aplikim 

kandidadët {...} dhe {...}. 

Kandidatja {...} ka paraqitur, që në datë 05.05.2021, kërkesën e saj për pranimin 

në pozicionin këshilltar ligjor, sipas praktikës së depozituar në Këshill me nr.1962 prot., 

datë 05.05.2021. Në datë 14.06.2021, nga ana e kësaj kandidateje, është depozituar dhe 

një dokument shtesë, i cili provon vjetërsinë në punë për profilin këshilltar ligjor. 

Kandidatja ka një përvojë profesionale 10 vite e 3 muaj. Nga verifikimet e kryera nga 
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Komisioni i Përkohshëm ka rezultuar se kandidatja {...} plotëson kriteret ligjore të 

kandidimit në profilin këshilltar ligjor dhe është renditur e shtata në listë, ndërkohë që dy 

kandidatet e tjerë, që plotësojnë kriteret për këshilltare ligjore, {...} dhe {...}, ishin të 

renditura në listë, përkatësisht, në vendin  e njëmbëdhjetë dhe të njëzetë.  

Në lidhje me kandidatin Rubin Shehu, Komisioni ka verifikuar se nga ana e tij 

plotësohen kriteret e kandidimit për profilin ndihmës ligjor. Nga ana e tij, është paraqitur 

kërkesë vetëm për këshilltar ligjor, ndërkohë që është njoftuar se plotëson kriteret vetëm 

për profilin ndihmës ligjor. Sipas librezës së punës, rezulton se kandidati ka një përvojë 

profesionale 8 vite, 1 muaj dhe 12 ditë. 

Nga sa më lart, në përfundim të procedurës së verifikimit, Komisioni i 

Përkohshëm ka vendosur t’i propozojë Mbledhjes Plenare, projektvendimin si vijon: 

Në Lidhjen 1, të pikës 1, të Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nr.138, datë 

02.04.2021, “Për miratimin e listave emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për të 

marrë pjesë në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë”, pas 

gjeneraliteteve të kandidatit, {...}, të shtohen gjeneralitetet e kandidates, znj. {...}. 

Për këtë është përgatitur edhe projektvendimi përkatës, i cili përmban vetëm 1 

pikë. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Bici! 

Kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në votim? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Kundër, pasi edhe në Komision të njëjtën votë kam deklaruar, për 

shkak se në opinionin tim ajo nuk plotëson kriteret ligjore. Faleminderit!  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Në Lidhjen 1, të pikës 1, të Vendimit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, nr.138, datë 02.04.2021, “Për miratimin e listave emërore të kandidatëve 

që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në Programin e Formimit 

Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, për këshilltarë 

dhe ndihmës ligjorë”, pas gjeneraliteteve të kandidatit, z.{...}, shtohen gjeneralitetet e 

kandidates, {...}. 

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

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

  

 

* * * 

(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 06.07.2021) 

 

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

së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura”, 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 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

me pëlqim në Gjykatën e Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe shpalljen e 

kërkesës për kandidatura”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Alban Toro). 

 

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

procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura. Për më shumë detaje, 

fjalën ia jap zotit Toro. 

 

Alban Toro: Faleminderit!  

Siç jeni në dijeni, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës ka qenë 

gjithmonë problematike në lidhje me funksionin normal të saj, për shkak të ekzistencës 

gjithmonë të disa pozicioneve të lira të përkohshme, situatë e cila në vijimësi ka cenuar 

funksionin e saj. 
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Gjithsesi, duke qenë objekt i vëmendjes së Këshillit, jemi munduar që t’ i vijmë 

në ndihmë duke i adresuar nevojat e saj në raport me mbarëvajtjen e gjykatës brenda 

kuadrit që ka pasur mundësi Këshilli.  

Ju sjell në vëmendje që Dekreti i Presidentit të Republikës nr. {...}, datë 

16.11.2012 ka përcaktuar organikën e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës 

me 4 gjyqtarë, numër ky i gjyqtarëve që vijon të jetë ende në fuq. Në fakt kjo gjykatë 

asnjëherë nuk ka pasur një organikë të plotë. Aktualisht në të kanë caktim të përhershëm 

vetëm 2 gjyqtarë ({...} dhe {...}), e  cila është pezulluar nga detyra për shkak të Ligjit 

nr.84/2016). 

   Një nga pozicionet e lira të plotësuara në mënyrë të përkohshme është nga 

gjyqtare {...} e cila është ritransferuar plotësisht dhe së fundi me pëlqim të saj në këtë 

gjykatë, deri në datën 22.06.2021. Pra, aktualisht, në Gjykatën Administrative të Shkallës 

së Parë Durrës janë në detyrë vetëm dy gjyqtarë. 

Më poshtë ju kam paraqitur në mënyrë të detajuar ngarkesën e çështjeve 

gjyqësore në shqyrtim dhe çështjeve të reja për vitin 2021 të kësaj gjykate (kështu që nuk 

po i citoj).  

Në kushtet kur kjo gjykatë konsiderohet nga ana e Komisionit dhe njëkohësisht 

edhe Këshillit si gjykatë në nevojë për shkak të disa pozicioneve të lira të përkohshme 

dhe cenimit të situatës funksionale normale të saj, nga ana e Komisionit është vlerësuar 

që të aplikohet në ndihmë të saj, përsëri skema e transferimit të përkohshëm të një 

gjyqtari. 

Ju sjell në vëmendjen tuaj se nga ana e zëvendëskryetares së kësaj gjykate 

theksohet se: “ ... prej datës 12.12.2019 kjo gjykatë ka ushtruar funksionin e saj me tre 

gjyqtarë duke sjellë një numër të madh çështjes për gjykim për secilin gjyqtar evidentuar 

kjo dhe në raportet periodike të bëra pranë KLGJ-së. Me Vendimin nr. 184, datë 

07.05.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është pranuar dorëheqja e gjyqtarit z. {...}  dhe 

prej datës 31.05.2021 pranë kësaj gjykate ushtrojnë funksionin vetëm një gjyqtar i 

emëruar dhe një gjyqtar i transferuar për të gjykuar pranë kësaj gjykate. Gjyqtari për të 

cilin është deklaruar mbarimi i statusit të magjistratit ka lënë në gjykim një numër prej 

1160 çështjesh gjyqësore. Ndarja e këtyre çështjeve me short ndërmjet gjyqtareve të 
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mbetur do të sjellë një ngarkese të papërballueshme duke bërë të pamundur menaxhimin 

e një numri të tillë çështjesh. Në kushtet e mësipërme në të cilat ndodhet kjo gjykatë, 

kërkohet dhënia e ndihmës, udhëzime tuaja në lidhje me çështjet e lëna në gjykim nga 

ana e gjyqtarit të dorëhequr, për të bërë të mundur aq sa objektivisht mund të realizohet 

efikasiteti në dhënie e drejtësisë nga ana e Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë 

Durrës”. 

Në kuadër të vlerësimit të masave që duhet të marrim, nga ana e Komisionit është 

konkluduar se nevojat e kësaj gjykate nuk mund të adresohen nëpërmjet masave të tjera, 

siç është vendimi i Këshillit nr. 30, datë 14.02.2019 “Për rregullat dhe procedurën e 

caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë 

tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme”, mbasi sipas 

këtij vendimi, mundësohet caktimi i gjyqtarëve në çështje gjyqësore te veçanta vetëm në 

kushtet e padisponueshmërisë ligjore të gjyqtarëve të asaj gjykate për gjykimin e tyre.  

Gjithashtu nuk na vjen dot në ndihmë as skema e delegimit, në të cilën aktualisht 

ka gjyqtarë (11 gjyqtarë) të caktuar në këtë skemë, por që shërbejnë pranë gjykatave në të 

cilën ka nga ana e tyre cenim të funksionalitetit dhe nuk është e mundur që të delegohen 

në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

Kështu që, në këto kushte ju është propozuar projektvendimi bashkëlidhur, në 

dispozitivin e të cilit ju do të gjeni:  

1. Hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

2. Shpalljen e kërkesës për kandidatura, nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të 

shkallës së parë, për transferim të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës, për një pozicion të lirë.  

3. Afatin e paraqitjes së kërkesave për transferim të përkohshëm, i cili është deri 

më datë 16.07.2021.  

4. Në momentin e aplikimit kandidati duhet të paraqesë këto dokumente: (janë 

cituar me radhë dokumentet që kandidati duhet të paraqesë). 

Më tej është dhënë informacion për kriteret dhe kohëzgjatjen e transferimit të 

përkohshëm me pëlqim. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 06.07.2021 (Pika 5) 
 

 

26 

Kështu që në përfundim ju kërkohet, që për t’i ardhur në ndihmë dhe për të 

plotësuar dhe normalizuar sado pak funksionimin e kësaj gjykate, të miratoni këtë 

projektvendim. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit! 

Alban, për saktësi, datën do vëmë datën e sotshme? 

Alban Toro: 16.07.2021. Afati i paraqitjes së kërkesave për transferim të 

përkohshëm është siç është përcaktuar në relacion është 10-ditor, duke i lënë mundësi 

gjyqtarëve që të konkurrojnë, dhe është caktuar data 16.07.2021. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, jemi dakord me projekt-aktin e propozuar? 

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: Hapjen e procedurave të transferimit të përkohshëm me 

pëlqim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe shpalljen e kërkesës 

për kandidatura. Afati i paraqitjes së kërkesës për transferim të përkohshëm është deri më 

datë 16.07.2021. 

  

* * * 

(Pika 5 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 06.07.2021) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës 

së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe 

shpalljen e kërkesës për kandidatura”, 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 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe shpalljen e kërkesës për 

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

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tani me aktin tjetër që ka të bëjë edhe kjo me hapjen 

e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kavajë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura. Edhe ky projekt-akt do të relatohet nga 

zoti Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!  

 E njëjta situatë problematike është edhe për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë 

për shkak të pozicioneve të përkohshme të hapura në të. Vazhdon të jetë i cenuar 

funksionaliteti i kësaj gjykate. Sipas Dekretit të Presidentit të Republikës {...}, datë 

16.11.2012, kjo gjykatë ka në organikës e saj 4 (katër) gjyqtarë, numër i cili vazhdon të 

jetë në fuqi. 
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 Aktualisht ne sapo miratuam dorëheqjen e zotit Luan Lusha i cili është një gjyqtar 

i cili ka një emërim të përhershëm pranë kësaj gjykate dhe njëkohësisht ka pasur edhe 

cilësinë e zëvendëskryetarit të gjykatës. Gjithashtu pranë kësaj gjykate kanë qenë edhe dy 

gjyqtarë që kanë caktim të përhershëm, siç është {...} e cila është pezulluar nga detyra për 

shkak të aplikimit të ligjit 84/2016 dhe njëkohësisht edhe gjyqtarja {...} e cila për shkaqe 

shëndetësore përfiton pagën nga sigurimet shoqërore dhe fizikisht nuk është e mundur të 

jetë e pranishme në këtë gjykatë. Kështu që aktualisht në këtë gjykatë veprojnë dy 

gjyqtarë, konkretisht zonja {...} dhe zoti {...} të cilët me vendim të mëparshëm sapo është 

miratuar edhe transferimi i tyre përkohësisht me pëlqim për një periudhë deri më datën 

22.06.2022. Pra gjithë kjo panoramë tregon që në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë 

duhet të ketë dy pozicione të lira të përhershme, krahas pozicioneve të lira të 

përkohshme.  

 Më poshtë ju është dhënë edhe ngarkesa për secilin gjyqtar në lidhje me çështjet e 

reja dhe çështjet që kanë në shqyrtim, duke treguar problematikën që ka kjo gjykatë dhe 

pse konsiderohet gjykatë në nevojë për shkak të pozicioneve të lira të përkohshme, situatë 

e cila ka cenuar dhe cenon funksionalitetin normal të saj. Në këtë kuadër, për këtë gjykatë 

është propozuar, si e vetmja mundësi për ta ndihmuar, skema e transferimit të 

përkohshëm, pra ku gjyqtarët të ftohen të japin pëlqim për t’u transferuar pranë saj për 

një pozicion të lirë të përkohshëm. 

 Skema e delegimit është e njëjtë, pra nuk mund të japim pranë kësaj gjykate, 

sepse gjyqtarë të caktuar pranë kësaj skeme operojnë pranë gjykatave të cilat kanë të 

cenuar funksionalitetin e tyre dhe e kanë të pamundur të ofrojnë funksionin në këtë 

gjykatë. Në bazë të rregullores është e pamundur të aplikohet. Në përfundim, e vetmja 

mundësi për të ndihmuar funksionalitetin e kësaj gjykate është transferimi i përkohshëm, 

prandaj edhe Komisioni ju propozon që të miratoni projektvendimin bashkëlidhur, në 

dispozitivin e të cilit ju do të gjeni: 1. Hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë; 2. Shpalljen e kërkesës për 

kandidatura, nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë, për transferim të 

përkohshëm me pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, për një pozicion të lirë; 3. 

Afati i paraqitjes së kërkesave për transferim të përkohshëm është deri më datë 
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16.07.2021 (pasi në relacion është përcaktuar afati maksimal 10-ditor ku gjyqtarët të kenë 

mundësi për të shprehur pëlqimin). 

 Më tej janë identifikuar aktet të cilat gjyqtarët duhet të plotësojnë. Informacionet 

që janë për kriteret e transferimit të përkohshëm me pëlqim dhe në përfundim ju ftoj që ta 

miratoni këtë projekt-akt, në mënyrë që të ndihmojmë sado pak funksionalitetin e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim? 

 Nëse jo kalojmë në votim sipas propozimit. 

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: Hapjen e procedurave të transferimit të përkohshëm me 

pëlqim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura. 

Afati i paraqitjes së kërkesës për transferim të përkohshëm është deri më datë 16.07.2021. 

* * * 

(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 06.07.2021) 

 

Pika 7 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i 4 (katër) projektvendimeve “Për rihapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë”, përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

7. Shqyrtimi i 4 (katër) projektvendimeve “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë 

në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

për një pozicion të lirë”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir 

Toska). 

 

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

fakt me katër projektvendime “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 

një pozicion të lirë”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe do të relatohet 

nga zoti Toska. 

 

 Ilir Toska: Faleminderit!  

 Ashtu siç parashtroi edhe Kryetarja, KZHK ka përgatitur katër projektvendime 

“Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së 

Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë” (në secilin rast). 
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 Krahas projektvendimeve ju është përcjellë edhe relacioni shpjegues lidhur me 

këto projektvendime. Shkurtimisht po ju parashtroj si vijon: 

 Sipas nenit 15, pika 4, shkronja “c”, të Ligjit nr.98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Gjykata e Posaçme e 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar përbëhet nga së paku 16 

gjyqtarë, çka është adoptuar në Vendimin nr.286, datë 18.12.2019, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, në përputhje me kompetencën e tij të përcaktuar në nenin 22 të këtij ligji. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji, marrë shkas nga pozicionet e lira të krijuara në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, deri 

më sot ka hapur dhe rihapur disa herë procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në këtë 

gjykatë. 

Aktualisht, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar ushtrojnë detyrën 6 (gjashtë) gjyqtarë, 4 (katër) nga të cilët me 

caktim të përhershëm dhe 2 (dy) të tjerë me caktim të përkohshëm, ndërsa vendimi i 

konfirmimit të tyre në detyrë në kuadër të procesit të rivlerësimit është ankimuar nga 

Komisioneri Publik. Po ashtu, në këtë gjykatë ushtron detyrën edhe 1 (një) gjyqtar tjetër i 

skemës së delegimit. 

Ndërkohë, 2 (dy) nga gjyqtarët me caktim të përhershëm në Gjykatën e Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar kanë kandiduar dhe janë 

në proces ngritjeje në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, proces i cili është në një fazë të avancuar dhe pritet të përmbyllet. 

Për rrjedhojë, aktualisht në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka 10 (dhjetë) pozicione të lira, ndërsa pritet që 

ky numër të bëhet 12 (dymbëdhjetë). 

Ndërkohë, Këshilli i Lartë Gjyqësor është në proces e sipër për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për 

4 (katër) pozicione të lira. 

Nisur nga kjo situatë, ndërsa pozicionet e lira në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar mund të plotësohen vetëm përmes 
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ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, ndërkohë që plotësimi i këtyre pozicioneve paraqet 

emergjencë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur dhe i propozon Këshillit të 

Lartë Gjyqësor katër projektvendime për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, 

gjithsej për 4 (katër) pozicione të lira. 

Lidhur me numrin 4 (katër) të pozicioneve të lira për të cilat propozohet rihapja e 

procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ndërkohë që numri aktual i këtyre pozicioneve 

për të cilat procedurat mund të rihapen është 6 (gjashtë), në vlerësim të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës, duke mbajtur në konsideratë numrin e gjyqtarëve në detyrë dhe 

numrin e pozicioneve të lira në proces plotësimi, është një numër që do të risjellë 

funksionimin normal të kësaj gjykate. Po ashtu, Komisioni ka në konsideratë se Këshilli 

në vijimësi ka hapur dhe rihapur procedurat e ngritjes në detyrë për të gjitha pozicionet e 

lira, por pavarësisht kësaj në këto procedura të hapura nuk ka pasur kandidatë ose numri i 

tyre ka qenë i kufizuar. Sipas ligjit, ngritja në detyrë në gjykatat e posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar kërkon domosdoshmërisht konfirmimin në detyrë të 

kandidatëve në kuadër të procesit të rivlerësimit sipas nenit 179/b të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Nisur nga kjo, në një të ardhme, ndërsa 

procesi i rivlerësimit vijon dhe numri i kandidatëve të mundshëm për ngritjen në detyrë 

në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

potencialisht do të rritet, Këshilli mund dhe duhet të konsiderojë rihapjen e procedurave 

të ngritjes në detyrë për pozicionet e lira të mbetura. 

Projektvendimet e propozuara titullohen “Për rihapjen e procedurës së ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për një pozicion të lirë”. 

Sa i përket përmbajtjes së katër projektvendimeve, ato janë të strukturuara në 4 

Krerë, me të njëjtën përmbajtje si dhe në rastin e hapjes dhe rihapjes së këtyre 

procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me përjashtim të afatit të kandidimit, i cili mbetet 
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të përcaktohet nga Këshilli gjatë shqyrtimit të këtyre projektvendimeve, duke konsideruar 

se afati ligjor minimal i kandidimit sipas ligjit është “të paktën dy javë nga data e 

shpalljes së procedurës”. 

Bashkëlidhur projektvendimeve janë edhe dy formularët tip, që kandidatët duhet 

të plotësojnë dhe dorëzojnë në momentin e aplikimit, konkretisht: i) formulari - 

Vetëdeklarim për masë disiplinore dhe ii) formulari - Vetëdeklarim për situatën e 

papajtueshmërisë ambientale. 

 Sa i përket afatit, meqenëse sot po marrim në shqyrtim projektvendimet, do duhet 

ta përcaktojmë atë. Dy javë i bie data 20 korrik 2021. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Edhe një herë Ilir. Edhe këtu data është 16 apo e kemi 2 javë? 

 Ilir Toska: Dy javë dhe dyjavëshi nga dita e sotme është data 20, por fiksojmë 

datën 21 që të mos kemi kontradikta se kur filloi afati. Do duhet të bëjmë publikimin e 

vendimeve ndërkohë. Fiksojmë datën 21 korrik 2021 si afat i fundit i paraqitjes së 

aplikimeve. 

  

 Naureda Llagami: Atëherë, jemi dakord me propozimin e ardhur 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. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 06.07.2021 (Pika 7) 
 

 

37 

 Atëherë, Këshilli vendosi: Rihapjen e procedurave të ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për 4 

pozicione të lira, me afat kandidimi deri më datë 21.07.2021. 

 

* * * 

(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 06.07.2021) 

 

Pika 8 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës 

së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës Administrative të Apelit, për një pozicion 

të lirë”, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

8. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit 

pranë Gjykatës Administrative të Apelit, për një pozicion të lirë”, përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Ilir Toska). 

 

 Naureda Llagami: Kalojmë tek çështja tjetër që ka të bëjë me hapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës Administrative të Apelit, për 

një pozicion të lirë. Edhe për këtë relator është zoti Toska. 

 

 Ilir Toska: Edhe për këtë projektvendim KZHK ju ka përcjellë relacionin 

shpjegues. Shkurtimisht mund t’ju parashtroj: Sipas Dekreti të Presidentit të Republikës 

nr.7818, datë 16.11.2012, i ndryshuar, organika e Gjykatës Administrative të Apelit është 

13 (trembëdhjetë) gjyqtarë, numër ky i gjyqtarëve që vijon të jetë ende në fuqi ndërsa 

Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk ka marrë ende një vendim për numrin e gjyqtarëve për 

gjykatë, në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, sikurse kjo përcaktohet në nenin 90 të tij. 

Aktualisht në Gjykatën Administrative të Apelit kanë caktimin e përhershëm 11 

(njëmbëdhjetë) gjyqtarë, nga të cilët ushtrojnë detyrën vetëm 7 (shtatë) prej tyre, ndërsa 4 
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(katër) gjyqtarë të cilët janë të pezulluar nga detyra “ex lege”, sipas Ligjit nr.84/2016, 

“Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, 

për shkak se janë shkarkuar nga detyra me vendim të Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit. 

Sa i përket 4 (katër) pozicioneve të lira të përkohshme në Gjykatën 

Administrative të Apelit, ato nuk mund të plotësohen përmes procedurës së lëvizjes 

paralele dhe asaj të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve. Sipas ligjit, neneve 43 dhe 48 të 

Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë e gjyqtarëve bëhet për një 

pozicion të lirë të përhershëm. Përjashtimisht, ligji, neni 43, pika 12, shkronja “ç”, e 

Ligjit për Statusin, përcakton se: “12. Këshillat miratojnë rregulla më të detajuara, të cilat 

përcaktojnë: …; ç) zbatimin dhe përshtatjen e këtij neni për pozicionet e lira të 

përkohshme”. Këshilli ka miratuar Vendimin nr. 320, datë 17.09.2020, “Për kriteret dhe 

procedurat e lëvizjes paralele”, sipas të cilit, rregullat sipas tij zbatohen për pozicionet e 

lira të përhershme dhe për ato që pritet të bëhen të tilla brenda 3 muajve, si dhe, për aq sa 

është e mundur, edhe për pozicionet e lira të përkohshme (pika 3 e tij), por se, lëvizja 

paralele në Gjykatën Administrative të Apelit është praktikisht e pamundur, kjo për shkak 

se pika 9, e nenit 42, të Ligjit për Statusin, përcakton se: “Në rast të hapjes së pozicioneve 

të lira në gjykatën e apelit administrativ, procedura e lëvizjeve paralele do të jetë e hapur 

vetëm për gjyqtarë që kanë punuar për të paktën për pesë vjet në 9 vitet e fundit si gjyqtar 

në çështjet administrative”. Referuar këtij përcaktimi ligjor, pasur në konsideratë 

momentin e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative, që është data 04.11.2013, 

aktualisht, në gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm nuk ka asnjë gjyqtar që të 

plotësojë kërkesat e ligjës, pra që në nëntë vitet e fundit, të ketë punuar për të paktën për 

pesë vjet si gjyqtar në çështjet administrative. 

Nga ana tjetër, sa i përket pozicioneve të lira të përhershme në Gjykatën 

Administrative të Apelit, ato mund të plotësohen vetëm përmes ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve sa kohë, për të njëjtën arsye si më lart, ato nuk mund të plotësohen nëpërmjet 

procedurës së lëvizjes paralele. 
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Aktualisht, Këshilli është në proces të plotësimit të një pozicioni të lirë në 

Gjykatën Administrative të Apelit nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, të hapur 

me Vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, procedurë kjo që nuk ka përfunduar ende. 

Ndërkohë, më datë 18.06.2021, në Gjykatën Administrative të Apelit është krijuar 

një pozicion tjetër i lirë, për shkak të shkarkimit nga detyra me vendim përfundimtar të 

organeve të rivlerësimit kalimtar të një prej gjyqtarëve të kësaj gjykate.   

Ndaj për këtë pozicion të lirë të krijuar rishtazi në Gjykatën Administrative të 

Apelit është vendi për plotësimin e tij nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve.  

Për këtë mbahet në konsideratë se Këshilli i Lartë Gjyqësor ka plotësuar kuadrin 

nënligjor të autorizuara nga ligji, për realizimin e këtij procesi. 

Vlen të theksohet se sipas nenit 147, pika 1, i Kushtetutës: “Këshilli i Lartë 

Gjyqësor siguron pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, ndërkohë që sipas neni 147/a, pika 1, germa “a”, të saj: “1. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron funksionet e mëposhtme: a) emëron, vlerëson, ngre në 

detyrë dhe transferon gjyqtarët e të gjitha niveleve; …”. 

Përgjegjësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve 

gjen rregullim në Ligjin nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së drejtësisë”, i ndryshuar, 

pikërisht në nenin 86, shkronja “c” dhe “ç”, ndërkohë që në shkronjën “ë” të dispozitës së 

fundit, parashikohet përgjegjësia e Këshillit në lidhje me çdo detyrë tjetër të caktuar me 

ligj në lidhje me zhvillimin e karrierës gjyqësore. 

Po ashtu, përgjegjësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor për çështjet që lidhen me 

zhvillimin e karrierës gjyqësore, gjen rregullim edhe në Ligjin për Statusin, në nenin 48 

të tij. 

Mbi këtë bazë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur dhe i propozon 

Këshillit të Lartë Gjyqësor projektvendimin “Për hapjen e procedurës së ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve pranë Gjykatës Administrative të Apelit, për një pozicion të lirë”, 

duke vlerësuar se vetë situata në këtë gjykatë dikton emergjencë në plotësimin e 

pozicionit të lirë të krijuar rishtazi, marrë shkas nga numri i reduktuar i gjyqtarëve dhe 

stoku i çështjeve të pashqyrtuara pranë saj. 
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Sa i përket përmbajtjes së projektvendimit, ai është i strukturuar në 4 Krerë, me të 

njëjtën përmbajtje si dhe në rastin e hapjes më parë të procedurës së ngritjes në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, me përjashtim të afatit të kandidimit, i cili mbetet të 

përcaktohet nga Këshilli në momentin e shqyrtimit të projektvendimeve, duke 

konsideruar se afati ligjor minimal i kandidimit është “të paktën dy javë nga data e 

shpalljes së procedurës”, ku si edhe në rastin e mëparshëm, ky afat kohor minimal të 

korrespondojë me datën 21 korrik 2021. 

Bashkëlidhur projektvendimit janë edhe dy formularët tip, që kandidatët duhet të 

plotësojnë dhe dorëzojnë në momentin e aplikimit, konkretisht: i) formulari - 

Vetëdeklarim për masë disiplinore dhe ii) formulari - Vetëdeklarim për situatën e 

papajtueshmërisë ambientale. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska! 

Edhe një herë, afati për këtë? 

Ilir Toska: 21.07.2021. 

 

Naureda Llagami: Jeni dakord? 

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. 
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 Atëherë, Këshilli vendosi: Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit 

në Gjykatën Administrative të Apelit, për 1 pozicion të lirë. Afati i kandidimit është deri 

më 21.07.2021. 

 

 

* * * 

(Pika 8 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 06.07.2021) 

 

Pika 9 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e disa 

pajisjeve IT, të dhuruara nga EURALIUS, për gjykatat e të gjithave niveleve”, 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 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

9. Shqyrtimi i projektvendimit “Për transferimin e disa pajisjeve IT, të dhuruara nga 

EURALIUS, për gjykatat e të gjithave niveleve”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës e cila ka të bëjë me shpërndarjen 

e pajisjeve të dhuruara nga Projekti EURALIUS, për gjykatat e të gjithave niveleve. Për 

më shumë detaje do të ftoja z.Haxhiu që të sqaronte Këshillin mbi procedurën e ndjekur. 

 

Xhevdet Haxhiu: Përshëndetje të gjithëve! 

Atëherë, siç jeni në dijeni, Projekti EURALIUS i ka dhuruar Këshillit të Lartë 

Gjyqësor disa pajisje IT të listuara në tabelë, me qëllim sigurimin e funksionimit efikas të 

gjykatave në Shqipëri dhe transformimin e qetë elektronik të seancave në sallat e 

gjykatave të të gjitha niveleve. Për këtë qëllim është bërë edhe marrëveshja e transferimit 

nr. 65, në datën 28.04.2021 midis Projektit EURALIUS dhe KLGJ-së.  

Të gjitha këto pajisje janë marrë në dorëzim nga institucioni ynë dhe janë bërë 

hyrje në magazinën tonë. Duke qenë se ato sot janë në pronësinë tonë, ky material i 

paraqitet Këshillit për të bërë shqyrtimin dhe miratimin e shpërndarjes së tyre nëpër 
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gjykatat të cilat ju janë paraqitur sipas një liste bashkëlidhur. Pajisjet janë në emërtime të 

ndryshme, të cilat i keni në pasqyrën bashkëlidhur.  

Kërkoj nga ju ta shqyrtoni dhe ta miratoni këtë material, duke bërë shpërndarjen e 

këtyre pajisjeve në të gjitha gjykatat, sipas pasqyrës që e kei bashkëlidhur relacionit. Ju 

faleminderit. 

 

Naureda Llagami: Kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, kalojmë në miratimin 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. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e shpërndarjes së pajisjeve IT, dhuratë 

nga Projektit EURALIUS V, në gjykatat e të gjitha niveleve, sipas pasqyrës nr.1, 

bashkëlidhur. 

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 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 06.07.2021) 

 

Pika 10 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndryshimin e 

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

gjyqtarëve për mediat”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe 

Veprimtarisë Profesionale (relator z. Erjon Muharremaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

10. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ndryshimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

nr. 280, datë 10.12.2019, “Për caktimin e gjyqtarëve për mediat”, i përgatitur nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relator z. Erjon 

Muharremaj). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e 

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

10.12.2019, “Për caktimin e gjyqtarëve për mediat”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale dhe do relatohet nga zoti Muharremaj. 

 

 Erjon Muharremaj: Faleminderit, zonja Kryetare! 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 91, pika 3 e Ligjit “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, me vendimin nr. 280, datë 10.12.2019, ka vendosur 

caktimin e gjyqtarëve, si më poshtë, në pozicionin e Gjyqtarit për Mediat për çdo 

juridiksion apeli, konkretisht: 

Znj. {...}, juridiksioni i Apelit Shkodër; 
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Znj. {...}, juridiksioni i Apelit Tiranë; 

Z. {...}, juridiksioni i Apelit Durrës; 

Znj. {...}, juridiksioni i Apelit Vlorë; 

Znj. {...}, juridiksioni i Apelit Korçë; 

Z. {...}, juridiksioni i Apelit Gjirokastër; 

Znj. {...}, juridiksioni i Apelit Administrativ; 

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

penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit. 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur shkarkimin nga detyra të 

subjekteve të rivlerësimit: 1. Znj. {...}, (gjyqtare në Gjykatës së Apelit Korçë); 2.  Znj. 

{...}, (gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë); 3. {...} (gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës).   

Në nenin F, pika 6 e Aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 

parashikohet se “Kur ushtron ankim kundër masës disiplinore të shkarkimit, subjekti i 

rivlerësimit pezullohet nga detyra deri në marrjen e vendimit të Kolegjit”.  

Në kushtet kur të tre gjyqtarët e shkarkuar ishin caktuar si Gjyqtarë për Median në 

juridiksionet e gjykatave të apelit Korçë, Vlorë dhe Durrës, por tashmë për shkak të 

vendimmarrjes së KPK-së nuk mund të ushtrojnë më detyrën e gjyqtarit, për rrjedhojë 

edhe të Gjyqtarit për Mediat, deri në marrjen e vendimit nga Kolegji i Apelimit. Prandaj, 

me qëllim garantimin e përmbushjes së detyrimit kushtetues për informimin e publikut në 

lidhje me veprimtaritë e gjykatës dhe në përputhje me parimin e transparencës dhe ligjin 

“Për të drejtën e informimit”, si dhe rregullat e miratuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale ka përgatitur 

projektvendimin “Për ndryshimin e Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 280, datë 

10.12.2019, “Për caktimin e Gjyqtarëve për Mediat”.  

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

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

Mediat”, si më poshtë: 

Znj. {...} , juridiksioni i Apelit Shkodër; 

Znj. {...}, juridiksioni i Apelit Tiranë; 

Z. {...}a, juridiksioni i Apelit Durrës; 
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Znj. {...}, juridiksioni i Apelit Vlorë; 

Z. {...}, juridiksioni i Apelit Korçë; 

Z. {...}, juridiksioni i Apelit Gjirokastër; 

Znj. {...}, juridiksioni i Apelit Administrativ; 

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

penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit. 

Në pikën II të projektvendimit përcaktohet se Gjyqtarët për Mediat në 

juridiksionet e Apelit Durrës, Vlorë dhe Korçë ngarkohen të marrin masat për zbatimin e 

këtij vendimi. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi menjëherë e vendimit 

dhe botimi i tij  faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Muharremaj! 

Kemi ndonjë diskutim? 

Nëse jo, hedhim në votim? 

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. Ndryshimin e pikës 1 të Vendimit të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor nr. 280, datë 10.12.2019,  “Për caktimin e gjyqtarëve për mediat”, si më 

poshtë: 

{...} - juridiksioni i Apelit Shkodër; 
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{...} - juridiksioni i Apelit Tiranë; 

{...} - juridiksioni i Apelit Durrës; 

{...} - juridiksioni i Apelit Vlorë; 

{...} - juridiksioni i Apelit Korçë; 

{...} - juridiksioni i Apelit Gjirokastër; 

{...} - juridiksioni i Apelit Administrativ; 

{...} - juridiksioni i Apelit për gjykimin e veprave penale të  korrupsionit 

dhe krimit të organizuar. 

2. Ngarkohen Gjyqtarët për Mediat në juridiksionet e Apelit Durrës, Vlorë dhe 

Korçë të marrin masat për zbatimin e këtij vendimi.  

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

Lartë Gjyqësor. 

 

 

* * * 

(Pika 10 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 06.07.2021) 

 

Pika 11 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen e grupit të 

punës për hartimin e udhëzuesit standard të shtypit”, i përgatitur nga Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale (relator z. Erjon Muharremaj). 

 

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

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

11. Shqyrtimi i projektvendimit “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e udhëzuesit 

standard të shtypit”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë 

Profesionale (relator z. Erjon Muharremaj). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në çështjen tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e 

projektvendimit “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e udhëzuesit standard të 

shtypit”, i përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

dhe do të relatohet nga zoti Muharremaj. 

 

 Erjon Muharremaj: Faleminderit!  

 Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bazë dhe për zbatim të neneve 147 dhe 147a të 

Kushtetutës dhe të nenit 91, pika 1, paragrafi “ç”, të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ka detyrimin të hartojë Udhëzuesin Standard të 

Shtypit.   

Udhëzuesi duhet të mbështetet në parimin e drejtësisë së hapur, i cili është një 

tipar i sistemeve ligjore më të përparuara të shtetit të së drejtës. Publiku ka të drejtë të 

dijë se çfarë ndodh në gjykata dhe një nga aspektet e besimit të publikut lidhet me 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 06.07.2021 (Pika 11) 
 

 

54 

transparencën e procesit gjyqësor. Një nga mënyrat e zbatimit të këtij parimi të 

rëndësishëm të shtetit të së drejtës është ndjekja e procedurave dhe raportimi i seancave 

gjyqësore nga media.  

Gjithashtu, udhëzuesi duhet të mbajë në konsideratë balancimin e të drejtave 

ndërmjet interesit të publikut në themel të procedimeve gjyqësore dhe të çështjeve në 

lidhje me administrimin e drejtësisë nga njëra anë, dhe nga ana tjetër respektimin e 

prezumimit të pafajësisë, të privatësisë dhe dinjitetit të personave të përfshirë në proceset 

gjyqësore, nga ana tjetër. 

Bazuar në sa parashtrohet më sipër, në bazë dhe për zbatim të neneve 147 dhe 

147a të Kushtetutës dhe të Ligjit nr.115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale ka përgatitur 

projektvendimin “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e Udhëzuesit Standard të 

Shtypit”. Misioni EURALIUS V ka shprehur gatishmërinë të ndihmojë për hartimin e 

udhëzuesit standard të shtypit, sipas standardeve më të mira të Bashkimit Evropian dhe të 

Këshillit të Evropës, përfshirë praktikën gjyqësore respektive.  

Në pikën I të projektvendimit përcaktohet ngritja e Grupit të Punës për hartimin e 

Udhëzuesit Standard të Shtypit. 

Në pikën  II të projektvendimit përcaktohen anëtarët e Grupit të Punës, një anëtar 

i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe dy Gjyqtarë për Mediat: Erjon Muharremaj, Anëtar i 

Këshillit të Lartë Gjyqësor i caktuar për kryerjen e detyrave në lidhje me marrëdhëniet 

me publikun, dhe dy gjyqtares për mediat, znj. {...}dhe znj. {...}. 

Në pikën  III të projektvendimit përcaktohet se në përmbushje të detyrave të tij, 

Grupi i Punës kryen analizën e kuadrit ligjor në fuqi dhe të standardeve të Bashkimit 

Evropian dhe të Këshillit të Evropës, përfshirë praktikën gjyqësore respektive, në lidhje 

me komunikimin e gjykatave me publikun dhe median, si dhe bashkëpunon me këshillat 

e gjykatave, kryetarët, kancelarët dhe nëpunësit civilë gjyqësorë për marrëdhëniet me 

publikun dhe me Misionin EURALIUS V. 

Në pikën IV të projektvendimit, lidhur me kohëzgjatjen e veprimtarisë, Komisioni 

propozon që Grupi i Punës të ushtrojë veprimtarinë e tij deri në hartimin e Udhëzuesit 

Standard të Shtypit. 
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Së fundi, në projektvendim përcaktohet që vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe 

botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Muharremaj! 

Kalojmë në votim propozimin për ngritjen e grupit të punës. 

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. Ngritjen e Grupit të Punës për hartimin e Udhëzuesit 

Standard të Shtypit. 

2.  Grupi i Punës përbëhet nga tre anëtarë, një anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor 

dhe dy Gjyqtare për Mediat, si më poshtë: 

Erjon Muharremaj, Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor; 

{...}, Gjyqtare për Mediat për juridiksionin e Apelit për gjykimin e                                                    

veprave penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit; 

{...}, Gjyqtare për Mediat për juridiksionin e Apelit Tiranë. 

3. Në përmbushje të detyrave të tij sipas pikës 1, Grupi i Punës kryen analizën e 

kuadrit ligjor në fuqi dhe të standardeve të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të 

Evropës, përfshirë praktikën gjyqësore respektive, në lidhje me komunikimin e gjykatave 

me publikun dhe median, si dhe bashkëpunon me këshillat e gjykatave, kryetarët, 

kancelarët dhe nëpunësit civilë gjyqësorë për marrëdhëniet me publikun dhe me Misionin 

EURALIUS V. 
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4. Grupi i Punës ushtron veprimtarinë e tij deri në hartimin e Udhëzuesit Standard 

të Shtypit. 

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

Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 11 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 06.07.2021) 

 

Pika 12 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 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

12. 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: Kalojmë tek çështja tjetër e rendit të ditës. Është çështje e 

shtyrë nga mbledhja e radhës, për t’i dhënë mundësi të gjithëve që të merrnin 

dokumentacionin apo nga anëtarët kush kishte shfaqur interes për të lexuar mbi 

dokumentacionin përkatës për rishpërndarjen e fondeve konkrete për Gjykatën e Posaçme 

të Apelit si dhe për Gjykatën e Lartë. Kemi drejtor Xhevdetin këtu nëse ka pyetje nga 

anëtarët. 

 

 Alban Toro: Po! Mundem? 

 Në fakt prisja që nga relacioni të gjeja shpjegime në lidhje me atë që kisha 

kërkuar në mbledhjet e mëparshme, pra një vlerësim për vendimmarrjen për të kaluar nga 

“chiller” në VFR, ndërkohë që në relacionin që kam aktualisht pra në sistemin aktual të 

kondicionimit dhe nevojat për ndryshimin e tij në një sistem të ri, përveçse nuk kam 
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gjetur arsye të qenësishme për ta bërë këtë ndryshim, por kam konstatuar normalisht edhe 

gabime (nuk e di se si ta interpretoj), për shembull në pikën 4 flitet që (lexon) “...kaldaja 

dhe “chiller-i” përdoret .. operojnë me ngrohjen dhe ftohjen e temperaturës.. Një gjë e 

tillë bëhet edhe shkak për konsumin e tepërt të ujit nga rrjeti i ujësjellësit”. Në fakt kjo 

është e pavërtetë. Të pavërteta mund të gjesh edhe po të shfletosh më tej arsyetimet. E 

pavërtetë sepse regjimi në fjalë punon me sistem të mbyllur, që do të thotë që uji rrjedh 

brenda një cikli të mbyllur dhe fakti që mund të ketë shpenzime të ujit, do të thotë që në 

tubacion ka një rrjedhje uji, e cila në moment mund të korrigjohet dhe përsëri vazhdon 

me cikël të mbyllur. 

 Gjithashtu nuk kam gjetur dobishmëri, krahasim midis sistemit të ri dhe sistemit 

të vjetër, pra “chiller-in”, ndërkohë që siç kam arsyetuar edhe më parë, “chiller-i” mban 

avantazhe të theksuara jo vetëm në realizimin e ftohjes dhe ngrohjes në nivele të 

pranushme dhe të përafërta me natyrën, duke mos dëmtuar oksigjenin, por mendoj që për 

kushtet aktuale të Shqipërisë është edhe më i dobishëm sesa sistemi VFR. 

 Na propozohet të ndryshohet një sistem, që do të thotë, e gjithë infrastruktura 

ekzistuese të hidhet poshtë sepse sistemi i ri pretendohet të ketë një tjetër infrastrukturë, 

pra nuk ka infrastrukturën e njëjtë me sistemin aktual. Ndërkohë që mund të ishte 

propozuar për shembull zëvendësimi i “chiller-it” me një “heat pump inverter” i cili 

kufizon ose konsumon më pak energji elektrike dhe kaldajat mbahen në gatishmëri për 

ditët për shembull që mund të tejkalojnë temperaturën e jashtme -20 gradë. Mbani 

parasysh që “chiller-i” në përgjithësi përballon temperatura me -20 gradë, ndërkohë që 

sistemi VFR përballon zakonisht temperatura maksimumi deri në -15 gradë, pra në qoftë 

se kjo temperaturë do të tejkalohet, do të jetë e pamundur për t’u ngrohur sepse sistemi 

nuk e përballon dot ngrohjen. Kështu që, ka disa paqartësira të cilat mua më bëjnë të 

mendoj që ndryshimi i sistemit do të ishte i padobishëm për t’u zëvendësuar. Do të ishte e 

dobishme që të financohej në sistemin e “chiller-it” me një njësi të re (siç thashë edhe më 

lart), e cila mund të ndihmojë sistemin, siç ishte rasti i zëvendësimit të “chiller-it” aktual 

me një “heat pump inverter” dhe ajo do të ndihmonte që sistemi i ngrohjes dhe ftohjes të 

funksionojë normalisht në verë dhe në dimër. 
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 Shqetësimi është, flitet për konsumin e 3500 litra naftë. Me këtë që unë 

propozova dhe që kam mundur ta konstatojë gjatë leximit në këto ditë, zgjidhet me 

pajisjen “chiller heat pump” që funksionon me ngrohje dhe ftohje.  

Ngrihet shqetësimi që janë motorët e “fan-it” që janë amortizuar dhe bëjnë 

zhurmë. Por po të investosh me një njësi “fan coil” të re, ato janë 50-60% më lirë sesa një 

njësi e brendshme VRF. 

Më thuhet që zyrat janë pajisur me aeroterm 2000 vat sepse nuk ngrohin ndryshe. 

Por nëse “fan coil” janë gjithmonë në gjendje pune, nuk ke nevojë për ngrohje shtesë 

sepse “chiller-i” gjithmonë është në gjendje të garantojë ngrohtësi apo më mirë ftohtësi 

në verë. Nuk ke kaldaja dhe “chiller-i” nuk bën asnjë shkak për humbje të ujit apo 

harxhim uji sepse sistemi (siç e thashë më parë) është një cikël i mbyllur, mbushet 

njëherë, ai ujë qarkullon vazhdimisht brenda ciklit dhe uji kompenson vetëm në rastet e 

humbjes së ajrit apo ndonjë dëmtim të ndonjë tubi i cili e bën pjesë të sistemit apo të 

ciklit. Edhe për gjyqtarët, ata që punojnë të shtunë apo të dielë, nuk paraqet ndonjë 

shqetësim sepse mjafton ta ndezësh “chiller-in” dhe të garantosh ngrohjen për ata që 

punojnë. Kështu që, me sa pashë, janë të gjitha shqetësime që sistemi më i ri “chiller” i 

garanton dhe i zgjidh në raport me atë që propozohet.   

Gjithsesi, unë këtë e thashë në mënyrë që herë tjetër do t’ju lutesha që kur 

ngarkohet një detyrë, qoftë edhe e ndonjë anëtari të Këshillit, kjo detyrë të respektohet 

dhe për më tepër të mos mbushen relacionet me të pavërteta sepse pavarësisë mungesës 

së përgatitjes profesionale në këtë fushë, gjithmonë literatura të ndihmon që t’i plotësosh 

ato kur konstaton të pavërteta. Për këtë shkak jam i prirur ta votoj me rezervë për të 

evituar që ky fond të mos humbasë dhe të mos merret nga buxheti, por t’i shkojë 

punonjësve të cilët realisht kanë nevojë për kushte normale pune. Ndoshta do të jetë hera 

e fundit që votoj nën këtë trysni. 

Kalojmë tek pjesa e automjeteve. Për automjetet na u relatua që pak a shumë janë 

të njëjtat standarde që ne kemi respektuar për KLGJ-në. Përpos rastit që unë do të kisha 

edhe një propozim për rastin konkret sepse duke qenë të njëjtat parametra dhe tashmë 

tenderimi ka përcaktuar një çmim studiues për rastin konkret, për prani të automjetit, dhe 

aktualisht ne kemi blerë në KLGJ me vlerën 18 milion lekë të vjetra, unë propozoj që kjo 
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vlerë të bëhet si start për të parashikuar blerjen e 5 automjeteve, pra brenda shumës 9 

milion lekë të parashikohet të blihen 5 automjete, duke marrë si çmim studiues vlerën që 

ne kemi blerë automjetet e KLGJ-së.  

Nuk shpreh dakordësinë me faktin që çdo vit, shoqëritë konçesionare apo ata që 

merren me shitjet e makinave, ngrenë çmimet. Është e vërtetë që ka një ngritje çmimesh 

kudo që merret me shitjen e makinave, po evidentoj atë të vëzhguesit “Auto Promoters” i 

cili merret me këtë lloj studimi dhe po i referohem Italisë, e cila normalisht ka një 

inflacion në rritje, të paktën tek 1.1%, por çmimet e automjeteve, për vitin 2019, janë 

rritur me 2.4%. Një nga faktorët determinant që pengon rritjen e çmimeve të automjeteve 

janë edhe kushtet ku operohet aktualisht, kushtet e jashtëzakonshme të një pandemie, të 

cilat nuk favorizojnë lëvizjen dhe si e tillë e ka kufizuar tregun e makinave që të mbajë në 

mënyrë të moderuar çmimet e automjeteve. Të paktën nga studimet që kanë bërë 

ndërkombëtarët dhe po i referohem Italisë, vlera e rritjes për 2020-ën është në 2.4%. Nëse 

doni, mund t’ju them edhe sa ka qenë në 2017-ën (me 0.9%), në 2018-ën (me 1.9%), pra 

janë rritje le të themi të lehta dhe kryesisht për ato automjete që kanë inkorporuar në 

teknologjinë e tyre sisteme të sofistikuara inteligjente, të cilat me sa pashë nga 

specifikimet teknike, nuk i gjej. 

Kështu që, përfundimisht, unë ju sugjeroj dhe do të propozoj që me vlerën aktuale 

9 milion lekë të kontraktojmë, Gjykata e Lartë të mund të blejë 5 automjete. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Xhoda, ke ndonjë gjë për të diskutuar lidhur me sa i përket 

vlerës së parashikuar 4 me 5 që propozon zoti Toro? 

 

Xhevdet Haxhiu: Po, unë desha të shtoj vetëm diçka. 

Në përcaktimin e numrit, siç e tha edhe zoti Toro, materialet ia vura në 

dispozicion direkt pas mbledhjes së kaluar, Drejtoria e Investimeve, specialistët përkatës 

kanë marrë ofertat nga disa kompani që operojnë në vend, siç veprohet normalisht në të 

tilla raste, dhe është një parashikim. Edhe ata japin çmimin e parashikuar që mundet kur 

të realizohet prokurimi. Po kështu, parashikim është edhe kjo që ne paraqesim këtu kur 
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kemi thënë numrin 4. Mund të thoshim edhe ne 5. Por ajo që përcakton numrin e 

automjeteve do jetë momenti kur autoriteti kontraktor do të ngrejë njësinë e prokurimit që 

është detyrim ligjor dhe është njësia e prokurimit e cila prodhon dokumentet e duhura, 

përllogarit edhe fondin limit dhe në këto momente mund të përcaktohet e saktë numri i 

automjeteve.  

Megjithatë është në gjykimin e Këshillit për propozimin që bëri zoti Toro. 

 

Alban Toro: Të bëj një pyetje Xhoda. 

Në qoftë se ata preferojnë të blejnë një automjet me 90 milion, çfarë do themi 

neve, që paskeni bërë mirë? 

Ne po përpiqemi të përmbushim nevojat me automjete dinjitoze për këtë 

institucion. Që do të thotë, kemi dhe detyrimin që këtë fond ta administrojmë në mënyrë 

sa më korrekte sepse janë fondet e taksapaguesve shqiptarë. Në këto kushte nuk mund 

t’ia lejoj në dorë një institucioni i cili mund ta konsiderojë të pranueshëm faktin që mund 

të blejë një automjet 9 milion lekë dhe të mos blejë 5 të tilla për 5 gjyqtarë (por të blejë 

vetëm 1). Automjete me këtë vlerë ka. Do të ishte e papranushme që ne të vendosim në 

dispozicion një fond pa përcaktuar numrin e automjeteve. Pastaj, numri i automjeteve me 

fondin hidhet në treg nëpërmjet prokurimit publik dhe aty përcaktohet edhe shoqëria 

fituese e cila do të mundësojë shitjen e automjeteve. Pra duke respektuar të njëjtat 

parametra, të njëjtin standard me KLGJ-në, aktualisht po ju ofrojmë të blejmë 5 

automjete. Nuk më duket të vësh një numër kufizues, në kuadër të miradministrimit të 

fondit. 

 Xhevdet Haxhiu: Nuk thashë “gabim”. Unë thashë që të gjithë specifikimet 

teknike, të gjitha procedurat e ndjekura nga strukturat përkatëse këtu brenda, kemi arritur 

në konkluzionin që me këto para mundet/parashikojmë të blejmë 4 automjete. Kjo është 

ajo që ne kemi parashikuar. Është në gjykimin tuaj. Po ta bëjmë dinjitoze, duke shtuar 5, 

mund të ulet pak ajo dinjitozja, duhet të ulësh specifikimet teknike, ato kërkesat më 

bazike që ne kemi bërë. I ke pasur edhe në relacionin që të dërgova nga specialisti i 

fushës, z. Stefan Mano. Unë kaq kisha. 
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 Naureda Llagami: Ndonjë ide tjetër? 

 

 Ilir Toska: Një pyetje kisha. 

 Ku specifikohet që do blihen kaq apo aq mjete, tek vendimi që ne do duhet të 

miratojmë? 

 Se, kuptoj që do duhet të miratojmë vlerën e fondit. 

Ku përcaktohet se sa makina duhet të blihen? 

 Xhevdet Haxhiu: Ne kemi përbërë një parashikim. 

 Ilir Toska: E kuptoj se si keni arritur në përfundimin që do duhet të miratojmë një 

fond për Gjykatën e Lartë, pikërisht për të blerë makina. Nuk e gjej ku është e shkruar që 

duhet të blihen kaq makina apo aq Gjykata e Lartë. Keni arsyetuar që me këtë fond mund 

të blihen 4 makina.  

 Alban Toro: Ilir, tek procesverbali që kanë mbajtur stafi i brendshëm (nuk e di se 

kush), thotë: “Mbi përcaktimin e fondit limit për blerjen e 4 automjeteve të tipit “Berlina” 

dhe “Sedan””, dhe jepen më tek specifikimet teknike përkatëse. Këtu është përcaktuar. 

   Ilir Toska: Tek vendimi që do miratojmë, do miratojmë shpërndarjen e një fondi 

për Gjykatën e Lartë në një vlerë të caktuar. 

 Alban Toro: ...vlerën 9 milion lekë për blerjen e 5 automjeteve. 

 Ilir Toska: Ku është e shkruar 5, 4, 6? 

 Alban Toro: Duhet ta kufizosh Ilir sepse unë si institucion... 

 Ilir Toska: Alban të lutem, se po përpiqem të kuptoj ku është e shkruar në vendim 

ky numri. 

 

 Xhevdet Haxhiu: Nuk është në vendim, -më falni që ndërhyra. 

 Për sqarimin e zotit Toska, nuk është në vendim dhe nuk parashikohet në vendim 

asnjë gjë. Thjesht materialet argumentuese dhe parashikuese për rishpërndarjen bëhet në 

këtë mënyrë. Në këtë formë është përcaktuar për të gjitha aktet për buxhetin. 

 

 Ilir Toska: Pyetja ime është: - A do duhet ta përcaktojmë ne numrin e makinave? 

 Xhevdet Haxhiu: Jo! 
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 Ky është argumenti që ne kemi bërë, për t’jua bërë më të thjeshtë dhe sa më 

koncize ju. Ku jemi bazuar ne, puna jonë, detyra jonë, përgjegjësitë që ka struktura 

përgjegjëse për investimet në institucion. 

 

 Alban Toro: Në qoftë se Gjykata e Lartë blen një makinë 9 milion lekë, ka ndonjë 

problematikë këtu? Më dhatë një fond 9 milion lekë për automjete, unë bleva një. 

 Xhevdet Haxhiu: Ka institucione që edhe me 9 milion lekë e blejnë një Alban, 

nisur nga nevojat, nisur nga specifikimet teknike. Ne jemi nisur nga përvoja e këtyre 5 

viteve të fundit që ka ndjekur institucioni në menaxhimin e parave në lidhje me 

automjetet, në kërkesat bazike që ka vendosur. Se mund të vendosësh kritere çfarë të 

duash për një makinë. 

 Alban Toro: Në rastin, për shembull, të blerjes nga Banka e Shqipërisë për 

guvernatorin, vlera ka qenë jashtëzakonisht e konsiderueshme dhe fondi është përcaktuar 

duke specifikuar edhe numrin e automjeteve, pra sa automjete do të blihen në dispozicion 

të guvernatorit. Normalisht specifikimet kanë qenë shumë të larta, për vetë figurën që 

përfaqëson guvernatori në një vend dhe për financat e atij vendi. Kështu që, normalisht në 

vendim ti duhet të specifikosh një limit sepse institucioni tjetër mund ta keqinterpretojë 

dhe të thotë që unë me këtë fond do blejë automjete por gjykoj se më duhet vetëm një me 

këtë vlerë. Ndërkohë që, unë si administrues i buxhetit, më duhet që t’i vë ca limite, në 

mënyrë që ai edhe të plotësojë kërkesat/nevojat e veta me makina prestigjioze, por 

njëkohësisht të shikohet edhe pjesa tjetër e administrimit të fondit. Kështu që, unë them 

që, vendosja e limitit të automjetit me fondin shkojnë të dy bashkë. 

  

 Ilir Toska: A kemi detyrim ligjor që ta përcaktojmë edhe numrin e automjeteve 

që duhet të blihen me fondin që ne duhet t’i kalojmë apo jo?  

 Naureda Llagami: Jo Ilir, nuk kemi detyrim ligjor. 

 Ne kemi detyrim ligjor që fondet që na teprojnë, si në rastin konkret, në fund të 

gjashtëmujorit, të prioritizojmë nevojat e gjykatave dhe të vlerësojmë nga këto nevoja 

kush është më imediate, dhe t’ua rialokojmë atyre gjykatave që kanë nevojë. Më pas janë 
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autoritetet kontraktore të cilat veprojnë më pas për blerjen e shërbimit që ne po i kalojmë 

fondin. 

  

 Ilir Toska: A mund të kem një përgjigje nga specialisti? 

 Kush është? 

 

 Marçela Shehu: Mund të bëj edhe unë një pyetje përpara përgjigjes, se ndoshta 

mund t’i përgjigjeni të dyja pyetjeve njëkohësisht? 

 Pyetja e Ilirit ishte: “A kemi detyrim ligjor që të përcaktojmë numrin e 

automjeteve që duhet të blihen me fondin 9 milion lekë?” 

 Pyetja ime është: - A kemi ndalim që ta bëjmë një gjë të tillë? 

    

Xhevdet Haxhiu: Atëherë, unë e shpjegova edhe qëparë në lidhje me numrin e 

automjeteve të barasvlershëm me fondin që është 9 milion lekë. 

Dy makina kanë qenë parashikuar dhe është miratuar nga ana juaj për dy makina. 

Aq ishte fondi kur bëmë rishpërndarjen e fondit në fillim të vitit. Duke qenë se detyrimi 

ligjor për institucionet qendrore, po ashtu edhe për të gjithë buxhetin e shtetit, brenda 

muajit qershor bëhet një rishikim i fondeve buxhetore, ku shikohet realizimi i 

gjashtëmujorit dhe realizimi i mundshëm i një analize deri më 31 dhjetor, bëhet një 

rishpërndarje fondesh në mes të vitit buxhetor për arsye që të kenë institucionet dhe entet 

mundësi për t’i përdorur këto fonde që mos të digjen. Duke bërë këtë rialokim fondesh, 

duke marrë kërkesat nga të gjitha gjykatat, duke marrë edhe fondet e lira nga disa gjykata 

që mendonin që nuk mund t’i realizonin deri në fund të vitit, grumbulluam këto para (e 

thënë në gjuhën popullore) dhe menduam që këto dy makina që kishim, t’i bëjmë katër, 

duke qenë se edhe prioriteti për t’u rritur numri i gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë dhe 

nevoja për këto automjete do jetë imediate në fillim të vitit (që është e pamundur të fillim 

të vitit që vjen që të realizohet një prokurim i automjeteve), menduam për 4 copë. Këto 

janë parashikimet që ne kemi bërë.  

Unë dua sqaroj vetëm për diçka zotin Toro. Ky fond do administrohet (sepse edhe 

në fillim të vitit është lënë pa shpërndarë), do administrohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor 
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dhe jo nga gjykata. Kështu që autoriteti kontraktor për këtë procedurë do jetë Këshilli i 

Lartë Gjyqësor. Në të gjitha proceset e tjera të përcaktuara në ligjin “Për prokurimet 

publike” dhe aktet ligjore dhe nënligjore të saj, të çojnë në numrin e automjeteve. Mund 

të na çojnë edhe në 3. Mund të na çojnë edhe në 5. Në momentin kur ne do mbledhim 

përsëri oferta, do testohet tregu, do shikohen specifikimet teknike. Këto janë detyrime 

ligjore të njësisë së prokurimit. Është njësia e prokurimit që e bën këtë. Pastaj është një 

komision vlerësimi që bën vlerësimin. Janë hapa proceduralë, që mos t’ju ngarkoj edhe 

juve. 

Në përvojën time 30-vjeçare, në auditimin e buxhetit të shtetit por edhe në këto 8 

vite në menaxhim, nuk përcaktojmë në rishpërndarje. Ne parashikojmë me këto para të 

blejmë 5 makina. Mund të na dalin edhe 6. Por kur ne kemi vënë 5 këtu, si të themi? 

Pastaj çmimi që sugjeron zoti Toro, duke krahasuar me 2019-ën, ne jemi në 2021 

sot. Makinat do të kërkohen të 2021. Mund të vendoset si kriter. Kështu që janë disa gjëra 

që n nuk mund të parashikohen. 

 

Brunilda Kadi: Mundem Kryetare? 

Naureda Llagami: Po, Bruna! 

 

Brunilda Kadi: Faleminderit!  

U bë pyetja nga zoti Toska dhe drejtori po e rithotë disa herë të njëjtën gjë. 

Ky fondi kur përcaktohet, duhet t’i përcaktohet objekti për çfarë do shpenzohet? 

 

Xhevdet Haxhiu: Po! 

E kemi shkruar për të blerë automjete për Gjykatën e Lartë. 

 

Brunilda Kadi: A ka kuptim të shkruash që do blihen automjete pa përcaktuar 

numrin sepse mendoj që është e metë thelbësore e asaj që po përcakton. Çfarë kuptimi ka 

të thuash që të blihen automjete, pa përcaktuar sa automjete të blihen? 

Xhevdet Haxhiu: Atëherë, në parashikimin që është bërë nga ana e strukturës 

përgjegjëse për investime... 
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Brunilda Kadi: Zoti Haxhiu, më fal edhe një herë. Pyetja ime ishte shumë shkurt: 

-A quhet i përcaktuar objekti kur thua që me këto lekë do blihen automjete, pa përcaktuar 

numrin? Shkon ti të blesh në dyqan dhe i thua: -Më jep pak sheqer, pa ia përcaktuar se sa 

do marrësh? -A është i përcaktuar objekti në këtë rast në qoftë se nuk vendos numrin? – 

kjo e para, që për mua nuk ka nevojë për përgjigje sepse është shumë e qartë. 

E dyta: -Në qoftë se nuk do kishte nevojë, pse keni vënë numrin 4? Sugjeroni 

numrin 5. S’ka asgjë të keqe këtu.  

 

Xhevdet Haxhiu: Numri 4 ka dalë si rezultat i të gjithë studimit. 

Brunilda Kadi: Shumë bukur. 

Zoti Haxhiu, juve i analizuat ato të dhëna dhe ju doli 4.  

Anëtari që po propozon, i analizoi dhe i dolën 5. 

Çfarë problemi ka këtu në qoftë se duhet të jetë në relacion apo të jetë orientim? 

Kjo të përcaktohet dhe të hidhet në votë. 

Pse duhet të diskutojmë, të themi dhe të stërthemi të njëjtën gjë? 

Që të përcaktoj objektin, që me këto para do blej automjete, pa dhënë numrin e 

automjeteve?! Nuk e di! Më mirë s’po e them fare fjalën se si e mendoj. Por e thashë që 

në fillim, minimumi është absurde. 

Nuk e kuptoj pse vazhdojmë dhe rivazhdojmë?! Të hidhet në votim propozimi i 

zotit Toro më lidhje me atë që ju e quani sugjerim, që për mua është përcaktimi i objektit 

se ku do shpenzohen 9 milion lekë. S’ka nevojë tani t’i mbushim mendjen njeri-tjetrit me 

gjëra që thuhen dhe stërthuhen dhe të tregojmë çfarë thotë ligji. Nuk ia tregojmë dot 

njeri-tjetrit ne çfarë thotë ligji. Ligji aty është edhe logjika aty është. Kush ta kuptojë, 

mirë. Kush s’e kupton, prapë mirë. 

Në qoftë se nuk ka ndonjë propozim tjetër, të hidhet në votim ajo që propozoi zoti 

Toro. 

 

Ilir Toska: Mund të bëj një pyetje Bruna? 

Brunilda Kadi: Po! 
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Ilir Toska: Nëse ndodh që përcaktojmë një numër të caktuar automjetesh që duhet 

të blihen dhe gjatë procesit të tenderimit është e pamundur që të arrihet të blihet ai numër. 

Mund të blihet më pak. Çfarë duhet të ndodhë? Duhet të anulojmë gjithçka? Fondi 

s’duhet të harxhohet?  

 

Alban Toro: Mund të të përgjigjem unë Ilir, meqenëse jam i rrahur me këtë pjesë? 

Ilir Toska: Kushdo mund të përgjigjet. S’ka problem. 

Alban Toro: Në momentin që enti prokurues konstaton faktin që fondi limit është 

i pamjaftueshëm për të blerë 5 automjete, ai kërkon shtesë të fondit limit. Shtesa 

normalisht nuk është se është e madhe në këto raste dhe në këto kushte ai plotëson 

nevojat e veta për atë automjet që ai mendon... 

Ilir Toska: Nëse kjo është e pamundur prapë Alban që të bëhet, çfarë ndodh? 

Alban Toro: Kur kërkohet shtesa limit... 

Ilir Toska: Nuk mund të kërkohet shtesa dhe nuk mund të bëhet dot shtesa ose 

koha kur mund të identifikohet kjo shtesë është shumë e afërt me djegien e fondit. Çfarë 

duhet të ndodhë? Duhet të digjet i gjithë? 

 

Brunilda Kadi: A do të ndodhë e njëjta gjë që do të ndodhte sikur po me këtë 

shifër përsëri të mos realizoheshe blerja edhe e katër makinave që sugjerohet në relacion. 

Do ndodhte ekzakt e njëjta gjë. Ju si mendoni, çfarë do ndodhte në qoftë se nuk do të 

bliheshin dot as 4 makina? 

Ilir Toska: Atëherë, po përpiqem të shpjegoj atë që kuptova. Kuptova që ne duhet 

të miratojmë një fond limit me të cilin do duhet të blihen disa makina, jo një makinë, dhe 

numri i saktë i makinave duhet të rezultojë më pas nga procedurat që duhet të ndiqen. 

Është e pamundur në këtë moment të thuash do blihen katër apo do blihen pesë, apo 

duhet të blihen tre.  

Hajde bëjmë tenderin ne dhe të themi që na rezulton kështu dhe prandaj fondin do 

e bëjmë kaq dhe ikni bëni tenderin formalisht. Këtë nuk e kuptoj unë pastaj. 

Brunilda Kadi: Po mirë, ka kuptim të thuash që të blihen makina pa përcaktuar 

numrin? 
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Ilir Toska: Ka kuptim që të blihen më shumë se një makinë, sa më shumë të jetë e 

mundur, por nuk mund të them dot fiks se sa. 

Brunilda Kadi: Po mirë, hajde themi pastaj “sa më shumë të jetë e mundur”.  

Se për mua është pak absurde të thuash “sa më shumë të jetë e mundur”, sesa të 

mos thuash fare. 

Ilir Toska: Thua blerje automjetesh, pra bëhet fjalë për disa. T’i vësh fiks numrin, 

duhet të dish me sa do ta sjellë dikush atë makinën. Po s’e dite këtë gjë që është 

thelbësore, nuk mund ta fiksosh që numri është kaq.   

Brunilda Kadi: Parashikim është o Ilir. Edhe unë atë po them, është parashikim. 

Por ky parashikim mos të jetë 4, të jetë 5. Mund të mos realizohet as katra, as pesa.  

Ilir Toska: Që të procedohet, duhet të shpallë tenderin dhe unë dua 10 makina 

Bruna. Ai tjetri të thotë që t’i sjellë me këtë çmim. Atëherë, iku fondi dhe nuk bëhet 

procedura. Kaq është. 

Brunilda Kadi: Jemi 11 veta që po e diskutojmë këtu dhe po përpiqemi të jemi të 

arsyeshëm në atë që po propozojmë. E para njëherë duhet të përcaktojmë numrin, të 

parashikueshëm kuptohet. Se mund të ndodhë për shembull (mos e thëntë Zoti) që ndodh 

një katastrofë, bllokohen fabrikat dhe çmimet e makinave mund edhe të dhjetëfishohen 

dhe s’blen dot asnjë makinë me ato para. Prandaj themi parashikim. Por i vetmi ndryshim 

është që nga katër që kanë parashikuar specialistët, një anëtar, sipas analizës që bën ai, 

thotë që jo, unë vlerësoj që është pesë. Thjesht ky parashikimi që nuk do jetë katër, të jetë 

pesë.  

Ilir Toska: Bruna kështu mund të vazhdojmë dhe nuk dalim as gjëkundi, se del 

dikush tjetër dhe thotë: -Pse pesë? -Unë them gjashtë! 

Brunilda Kadi: Po le ta thotë ai tjetri gjashtë. Le ta arsyetojë. 

Ilir Toska: S’mund të bëjmë nga këto. 

Brunilda Kadi: Pse s’mund të bëjmë? 

Ilir Toska: Ne duhet të akordojmë një fond me të cilin është e mundur të blihen 

disa automjete. Numrin ne nuk mund ta gjejmë dot në këtë moment. Këtë jam duke thënë. 

Ne parashikojmë që mund të blihen katër, por mund të blihen edhe pesë. Mund të blihen 

edhe tre. 
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Brunilda Kadi: Ilir, këta që e propozuan katrën, i bie që i kanë fuqitë e 

mbinatyrshme mbi anëtarët, që e vlerësojnë këtë gjë? 

Ilir Toska: Kanë ardhur me një propozim konkret për një fond të caktuar dhe 

sipas tyre, me këtë fond mund të mbulohet blerja e katër automjeteve. Kanë dashur të 

bëjnë disa llogaritje për të arritur të justifikojnë këtë fondin që propozohet që të 

rishpërndahet.   

Struktura jonë ka sjellë një propozim për një fond të caktuar që ne do duhet ta 

miratojmë. Që të arrijmë në këtë propozim, kanë bërë një lloj arsyetimi në llogaritje dhe 

thonë që me këtë fond mund të blihen katër makina, që të justifikojnë këtë 

vendimmarrjen tonë, që ne duhet ta miratojmë një fond të pranueshëm për të bërë një 

aktivitet të caktuar në drejtim të blerjes së automjeteve.  

Brunilda Kadi: Po këtë parashikimin që bën anëtari po mbi këto të dhëna dhe të 

dhënave të tjera... 

Ilir Toska: Atëherë, unë kuptoj një gjë Bruna. Hajde marrim makinat tona dhe i 

themi Gjykatës së Lartë, merrni këto dhe kemi mbaruar punë dhe s’harxhojmë fonde. 

Brunilda Kadi: Okej, mund ta bëjmë edhe këtë por s’ka lidhje me argumentin. 

Ilir Toska: Ka lidhje, se ti tani je duke insistuar që hajde të themi që makinat tona 

bëjnë kaq lekë dhe ato makina që do blihen do bëjnë kaq lekë. Kështu që me këtë rast, ato 

procedurat e tenderit janë kot dhe finalja është që do blihen 5 makina. 

Brunilda Kadi: Është parashikim. E kanë bërë disa nga specialistët dhe dolën në 

konkluzionin katër. Njëri nga anëtarët ka bërë një analizë dhe që mendoj që ka të drejtë... 

Ilir Toska: Albani i referohet çmimit të blerjes së automjeteve nga Këshilli para 

dy vjetësh dhe thotë që me këtë çmim blihen 5 automjete, me fondin që ne po diskutojmë.  

Brunilda Kadi: Albani/anëtari ka një diskutim/ka një propozim. Tani, ajo që po 

thoni juve është që ky propozimi nuk vlen, nuk ka argument dhe nuk vlen as ta votojmë. 

Kjo është duke u thënë këtu tani. 

Ilir Toska: Bruna, se çfarë po them unë, më dëgjojnë të gjithë. 

Se çfarë thotë Albani, e dëgjojnë të gjithë.   

Të lutem, cito atë që mendon vetë. Nuk ka nevojë që të marrësh përsipër të thuash 

që Albani thotë kështu dhe unë dua kështu. Albani flet vetë mos zonjë. 
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Brunilda Kadi: Patjetër që Albani flet vetë sepse edhe foli Albani vetë.  

Ilir Toska: Atëherë të diskutoj me Albanin. Atë që flet Albani, unë e diskutoj me 

Albanin. Ti tani ndërhyn dhe thua: -Albani thotë kështu dhe e di unë se çfarë do Albani. 

Brunilda Kadi: Po jo o zotëri se ai e dha një argument. Po flasim në parim tani. 

Ilir Toska: Unë jam duke diskutuar për argumentin e Albanit. Dhe thashë që 

Albani tha: “Makinat tona kanë kushtuar kaq lekë në blerje. Meqenëse kanë kushtuar kaq 

lekë në blerje, me fondin kaq, blihen 5 makina”. Këtë tha Albani.  

Unë isha duke thënë që gjatë procedurave të tenderit mund të mos dalë çmimi i 

njëjtë, dhe atëherë, çfarë do ndodhë? 

Brunilda Kadi: E njëjta gjë që do ndodhte edhe sikur ne të vëmë 4 Ilir. 

Ilir Toska: Mirë, vazhdojmë diskutimin që Albani ka një propozim. 

Unë pyeta nëse ligjërisht do duhet të fiksojmë në vendimin tonë një numër të 

caktuar automjetesh. Kaq. Që do duhet të blihen disa automjete. Kjo do desha të ndodhte 

dhe kështu do duhet të ndodhë, sa kohë ne po akordojmë këtë fond për të blerë automjete 

(në shumës, jo në njëjës).  

Brunilda Kadi: Çfarë dallimi ka në thelb kjo se e vumë në shumës dhe në njëjës? 

Njësoj është 2 edhe 5? Të dyja shumës janë.  

Ilir Toska: Unë them gjashtë Bruna. 

Brunilda Kadi: Po mirë, le ta parashikojmë, secili të japë argumentin, të votohet, 

meqenëse është futur në relacion përcaktimi i objektit, atëherë të votohen me radhë. 

Ilir Toska: Mua do të më pëlqente të ishte gjashtë. 

Brunilda Kadi: Propozimi i Albanit apo të tjerët nëse kanë propozime dhe të 

vendoset ajo që voton shumica. Të shkruhet në relacion kjo gjë. Të përcaktohet objekti 

për atë që vendos shumica. 

 

Naureda Llagami: Diskutim tjetër? 

   

Alban Toro: Atëherë, propozoj që të hidhet në votim që ky fond të shoqërohet me 

një numër të përcaktuar automjetesh. Pastaj, nëse miratohet eventualisht kjo, të 

përcaktojmë edhe numrin e automjeteve sipas propozimit që bëra. 
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Naureda Llagami: Gjërat që diskutuam deri tani ishin pjesë e relacionit dhe ishte 

pjesë e studimit që kishte bërë struktura. Problemi është që ne kemi një vendim këtu dhe 

vendimi është i përbërë nga katër pika. Çfarë do diskutojmë tek pjesa e pikave? Kemi 

miratimin e shpërndarjes së fondeve. Mos harrojmë që fokusi prapë ngelet vendimi për 

rishpërndarjen e fondeve. Këto janë arsyetimet pse po bëhet kjo rishpërndarje dhe është 

pjesë e relacionit. Pra nuk besoj se do të na ndikojë. Asnjë s’besoj se jemi kundër idesë 

që do i dërgojmë fonde Gjykatës së Lartë për këtë qëllim dhe do i çojmë fonde Gjykatës 

së Posaçme për këtë qëllim. Detajimi që ju mendoni duhet të jetë pjesë e relacionit, por 

nuk ka lidhje me vendimmarrjen se vendimmarrja të thotë: “Miratimin e rishpërndarjes së 

fondeve, në artikullin shpenzime kapitale (investime), në programin  “Buxheti gjyqësor”, 

sipas tabelës nr.3.” 

 

Xhevdet Haxhiu: Mund të shtoj diçka Kryetare?  

 

Naureda Llagami: Xhoda, projektvendimi që keni propozuar, jo vetëm 

Komisionit por edhe Këshillit, ka diskutime lidhur me rishpërndarjen e fondeve. 

Xhevdet Haxhiu: Diskutimet janë vetëm për shpenzimet kapitale dhe vetëm për 

artikullin “automjete” dhe për artikullin “rikonstruksioni i kaldajës për Gjykatën e 

Posaçme”. Kurse për të tjerat, në mbledhjen e kaluar, nga leximi i relacionit, nuk pati 

diskutime dhe nuk pati problematika. Por ato duhet të jenë të veçanta. Shpenzimet për 

personel, shpenzimet operative dhe të gjitha do jenë të ndara siç janë të përcaktuar në 

artikuj të veçantë. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, vetëm tek pika 3 që është “3. Miratimi i 

rishpërndarjes së fondeve, në artikullin shpenzime kapitale (investime), në programin...” 

Xhevdet Haxhiu: “Buxheti i gjykatave”. 

Brenda shpenzimeve kapitale janë këto dy diskutime. 

Naureda Llagami: Që nuk janë pjesë e aktit që ne mund të ndryshojmë, por janë 

pjesë e argumentimit të relacionit. 
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Xhevdet Haxhiu: Po! 

 

Naureda Llagami: Atëherë, në këtë lloj rasti, propozimi që vjen ti Alban, nuk 

është propozim për rishikimin e aktit sepse ne nuk ndryshojmë qëllimin për të cilin do t’i 

rialokojmë këto lekë. Ajo që ju propozoni Alban, është për teknikalitetet që janë pjesë e 

autoritetit kontraktor dhe kjo gjë nuk është pjesë thelbësore e... 

 

Alban Toro: Jo Naureda, unë nuk jam dakord me këtë argumentim sepse unë 

s’mund të çoj tek autoriteti kontraktor një vlerë 9 milion lekë, pa specifikuar objektin e 

tenderimit të tij. Ajo mund ta harxhojë për automjete, mund ta harxhojë për të organizuar 

festa. Ajo normalisht përcaktohet. Përcaktohet edhe numri i automjeteve që do blihen, siç 

përcaktuam ne kur blemë 22 automjete për gjithë sistemin gjyqësor. Mund të blinim 5 

automjete me atë fond, por blemë 22. Me atë rast e paskemi përcaktuar numrin e 

automjeteve. Edhe në rastin konkret Xhoda le ta gjejë se ku mund të përfshihet, në cilin 

nen të projektvendimit të rregullohet kjo dhe të identifikohet numri i automjeteve që 

duhet tenderuar për këtë fond dhe mos t’ia lëmë autoritetit. 

 

Naureda Llagami: Ne kalojmë fondin, nuk kalojmë detajet. Këtë po mundohem 

të them. I kemi në relacion detajet. Në qoftë se propozimi juaj miratohet nga shumica, 

atëherë do i çojmë gjykatës përkatëse jo vetëm fondin por edhe sqarimet që vlerësohen 

nga shumica. 

 

Alban Toro: Hidhe në votë atëherë, blerjen e 5 automjeteve për 9 milion lekë.      

  

Marçela Shehu: Një sekondë, se dua të jem pak e qartë. Kërkohet që të 

ndryshohet ajo çfarë thuhet në relacion apo të përfshihet në projektvendimin që shoqëron 

relacionin? 

Alban Toro: Unë propozova të përfshihet në projektvendim.  

Mënyra se si do përfshihet unë nuk e di sepse nuk jam tekniku i përgatitjes së 

bilanceve dhe buxhetit. Këtë ta përfshijë Xhoda me përgatitjen e tij profesionale. Kurse 
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relacioni e ka të parashikuar “...rishpërndarjen e fondeve për 4 automjete në Gjykatën e 

Lartë me vlerën 9 milion lekë”. Kjo është në relacion. Tani, nuk e di nëse ky 

projektvendim i cili parashikon një panoramë në përgjithësi për miratim rishpërndarjesh 

të fondeve në shpenzime kapitali dhe pastaj për ta ekzekutuar gjykatës i çohet një 

relacion i veçantë që është pjesë përbërëse e kësaj. Okej, nëse bëhet kështu, le të 

përfshihet vlera 5 automjete për 9 milion lekë. Ama unë nuk dua që të lihet e paqartë dhe 

e paidentifikuar kjo vlerë. Ose të rri 4 siç është ose të rri 5 nëse miratohet propozimi. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, do hedhim në votim propozimi që ka Albani lidhur 

me pikën 3 të vendimit që ka të bëjë me: Miratimin e rishpërndarjes së fondeve, në 

artikullin shpenzime kapitale (investime), në programin  “Buxheti gjyqësor”, konkretisht 

në vlerën 10,140, që do t’i kalohet, në fakt është parashikuar të jetë nga KLGJ-ja, por do 

t’i kalohet Gjykatës së Lartë, me propozimin për të blerë 5 makina. Dakord? Ky është 

propozimi Alban. 

Alban, ky është propozimi. 

 

Alban Toro: Më falni edhe një herë, se po kërkoja tek tabela vlerën 9 milion lekë. 

Por s’po e gjej. 

Naureda Llagami: Është me TVSH. 10,140 e ke Alban. 

Alban Toro: Është tabela 3? 

Naureda Llagami: Po! Ke Gjykatën e Posaçme. 

Alban Toro: Gjykata e Posaçme thotë 4,500, pakësimi 500. 

Pastaj ku është Gjykata e Lartë këtu, se nuk e shoh? 

Naureda Llagami: E kishe te programi KLGJ. 

E kaluam te Gjykata e Lartë. E kishim te programi KLGJ. E kaluam te Gjykata e 

Lartë. 

Alban Toro: Kjo tabelë i bashkëlidhet këtij vendimi? 

Naureda Llagami: Patjetër që i bashkëlidhet. 

Alban Toro: Xhoda, mund të përfshish vlerën e automjeteve tek kjo tabelë? 

Naureda Llagami: Është vlera totale Alban 10,140. 
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Alban Toro: Po mirë pra, 10 mijë për çfarë? 

Naureda Llagami: 10,140 Gjykatës së Lartë, me sqarimin që do jetë për 5 

makina. Ky është propozimi yt. 

Alban Toro: Dakord. Plotësisht dakord. 

Naureda Llagami: E hedhim në votim tani? 

Vetëm një parashtesë. Për Gjykatën e Posaçme 4,500 nuk kishe më diskutime. U 

tërhoqe. 

Alban Toro: Nuk kish më diskutime sepse të djeg ato fonde sepse këta nuk kanë 

bërë relacionin ashtu siç duhet... 

Naureda Llagami: Alban të lutem, se e dëgjuam arsyetimin. Ke apo s’ke më 

propozime konkrete? Kjo ishte. 

Alban Toro: Jo! Nuk kam. Ta miratoj sepse më dhimbsen më shumë ata. 

 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, hedhim në votim propozimin e bërë të Albanit që do i kalojë fondi 

Gjykatës së Lartë 10,140 lekë për të blerë 5 makina. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pjesërisht dakord. Unë jam dakord me formulimin e parë pra që 

të miratohet fondi që do kalojë atje dhe nëse do blihen 5 apo 6, 4 apo 3, nuk jam unë 

ekspert që ta përcaktoj atë gjë. Kështu që unë jam kundër vetëm për këtë pikën e numrit 

të makinave. Për kalimin e fondit, dakord.  

Ilir Toska: Pjesërisht dakord sepse nuk mendoj se do duhet të fiksojmë një numër 

konciz të automjeteve, por do duhet t’i kërkojmë që të blejnë disa automjete, sa të jetë e 

mundur. 

Alban Toro: Dakord, për shkakun se në kuadër të miradministrimit të fondit 

publik na duhet të përcaktojmë objektin, njëkohësisht edhe fondin limit që shoqëron 

blerjen e këtij objekti. Faleminderit!  

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Erjon Muharremaj: Kundër, me argumentimin që nëse nuk mundësohet dot 

blerja e numrit të përcaktuar të automjeteve, i gjithë fondi do të digjet. Prandaj votoj 

kundër. 

Brikena Ukperaj: Pjesërisht dakord ose kundër propozimit të Albanit vetëm për 

pjesën e përcaktimit të numrit sepse mendoj që diçka e tillë i përket fazës së monitorimit 

dhe auditimit që i bën Këshilli përdorimit të fondeve dhe jo kësaj faze ku ne thjesht duhet 

të miratojmë kalimin e fondeve. Faleminderit!   

Medi Bici: Pjesërisht dakord, pa përcaktuar numrin se sa do blihen. 

Naureda Llagami: Pjesërisht dakord, pa përcaktuar numrin se sa do blihen. 

Hedhim në tërësi komplet aktin. Jemi dakord? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord, me pjesën që votova kundër në votimin më përpara. 

Dritan Hallunaj: Dakord. 

Ilir Toska: Dakord. 

Alban Toro: Pjesërisht dakord, me aq sa thashë më lart. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Pjesërisht dakord. 

Erjon Muharremaj: Pro. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

Medi Bici: Pro. 

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Miratimin e rishpërndarjes së fondeve, në artikullin 

shpenzime personeli (paga dhe sigurime shoqërore), në programin “Buxheti gjyqësor”, 

sipas tabelës nr.1. 

2. Miratimin e rishpërndarjes së fondeve, në artikullin shpenzime operative, në 

programin  “Buxheti gjyqësor”, sipas tabelës nr.2. 

3. Miratimin e rishpërndarjes së fondeve, në artikullin shpenzime kapitale 

(investime), në programin “Buxheti gjyqësor”, sipas tabelës nr.3 (me gjithë ndryshimet e 

miratuara). 
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4. 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 12 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 06.07.2021) 

 

Pika 13 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për disa shtesa në 

vendimin nr.257, datë 17.06.2021, të Këshillit  të Lartë Gjyqësor, “Për transferimin e 

përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. {...}””, 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 11:07 

dhe mbaroi në orën 12:56. 

 

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. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

13. Shqyrtimi i projektvendimit “Për disa shtesa në vendimin nr.257, datë 17.06.2021, të 

Këshillit  të Lartë Gjyqësor, “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. 

{...}””, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ( relator z. Alban Toro). 

 

Naureda Llagami: Kalojmë tani tek çështja e fundit e rendit të ditës e cila ka të 

bëjë me disa shtesa në vendimin nr.257, datë 17.06.2021, të Këshillit  të Lartë Gjyqësor, 

“Për transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. {...}”. Për më shumë detaje 

fjalën ia jap zotit Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!  

 Siç jeni në dijeni, sepse bashkëlidhur relacionit ju kam bashkëlidhur edhe 

korrespondencën me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, e cila bën fjalë për një 

interpretim të vendimit tonë 257, datë 17.06.2021, ku Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 

vendosur për transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. {...}, pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kukës, për një periudhë deri në një vit.  
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Në kuadër të zbatimit të këtij vendimi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka 

dërguar një shkresë për paqartësitë që ajo kishte. Po citoj shkresën: “Në vijim të shkresës 

datë 02.07.2021, me lëndë sqarim mbi vendimin nr.257, datë 17.06.2021, për 

transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z.{...}, pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kukës, për një periudhë deri në një vit, nisur nga praktika e mëparshme e 

vendimmarrjes se Këshillit të Lartë Gjyqësor në raste të ngjashme, konkretisht të 

vendimit datë 21.06.2019, në të cilën është vendosur se Gjyqtarët e transferuar 

përkohësisht sipas këtij vendimi, vazhdojnë të gjykojnë dhe të përfundojnë shqyrtimin e 

çështjeve për të cilat është çelur hetimi gjyqësor, që atyre iu janë caktuar në gjykatat ku 

ushtrojnë detyrën e transferimit, ju bëjmë me dije se gjithsej janë 25 (njëzet e pesë dosje) 

në gjykim të shortuara pranë gjyqtarit z. {...}. Përkatësisht 15 (pesëmbëdhjetë) civile dhe 

10 (dhjetë) penale. Në çështjet civile vetëm çështja me nr. {...} Regj.Them, datë 

16.02.2021, me objekt zgjidhje martesë është në fazën e shqyrtimit gjyqësor, ndërkohë 

çështjet e tjera civile janë në fazën e veprimeve përgatitore. Ndërkohë në penale vetëm 

çështja me nr. {...}, me objekt rivlerësim të masës mjekësore është deklaruar i çelur 

hetimi gjyqësor, të tjerat janë në fazën e veprimeve paraprake”. 

Pra duke marrë shkas nga kjo situatë, me qëllim qartësimin dhe zgjidhjen e 

situatës sa i përket ecurisë së gjykimit të çështjeve gjyqësore për të cilat është ngarkuar 

gjyqtari i kësaj gjykate i transferuar përkohësisht me pëlqim në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kukës, pra z. {...}, Komisioni ju ka propozuar ndryshimin e vendimit 257, 

17.06.2021, në dispozitivin e të cilit ju do të gjeni:  

1. Pas pikës 3, të Vendimit nr.257, datë 17.06.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

“Për transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. {...}”, shtohen pikat 3/1, 3/2 

dhe 3/3 me këtë përmbajtje: 

“3/1. Në momentin e fillimit të efekteve juridike të vendimit sipas pikës 2, 

gjyqtari {...} dorëzon të gjitha çështjet gjyqësore që i janë ngarkuar për të gjykuar si 

gjyqtar i vetëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, për të cilat nuk ka filluar hetimi 

gjyqësor. 
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3/2. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që i janë 

ngarkuar për të gjykuar si gjyqtar i vetëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, për të 

cilat ka filluar hetimi gjyqësor. 

3/3. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që i janë 

ngarkuar për të gjykuar si kryetar ose anëtar i trupit gjykues në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë. 

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

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tropojë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës. 

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

Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toro! 

Atëherë, kemi ndonjë diskutim nga kolegët? 

Nëse jo, kalojmë në miratimin 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. 

Atëherë, Këshilli vendosi: 1. Pas pikës 3, të Vendimit nr.257, datë 17.06.2021, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit z. 

{...}”, shtohen pikat 3/1, 3/2 dhe 3/3 me këtë përmbajtje: 
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“3/1. Në momentin e fillimit të efekteve juridike të vendimit sipas pikës 2, 

gjyqtari {...} dorëzon të gjitha çështjet gjyqësore që i janë ngarkuar për të gjykuar si 

gjyqtar i vetëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, për të cilat nuk ka filluar hetimi 

gjyqësor. 

3/2. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që i janë 

ngarkuar për të gjykuar si gjyqtar i vetëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, për të 

cilat ka filluar hetimi gjyqësor. 

3/3. Gjyqtari {...} ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet gjyqësore që i janë 

ngarkuar për të gjykuar si kryetar ose anëtar i trupit gjykues në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë. 

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

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tropojë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës. 

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

Lartë Gjyqësor.  

Me kaq mbyllen edhe çështjet që kishim për të marrë në shqyrtim në mbledhjen e 

sotshme. Ju uroj punë të mbarë. 

 

* * * 

(Pika 13 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqëso
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