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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 26.08.2021) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Projekt-Buxheti 

Afatmesëm 2022 – 2024, për Sistemin Gjyqësor (faza e dytë)”, 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 26.08.2021 (Pika 1) 
 

 

2 

 

Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje anëtarët e Këshilli të Lartë Gjyqësor, z. Ilir Toska 

dhe z. Erjon Muharremaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Projekt – Buxheti Afatmesëm 2022 – 2024, për Sistemin 

Gjyqësor (faza e dytë)”, përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit 

dhe Buxhetit.  

 

Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

Po fillojmë mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 26 gusht 

2021. Siç jeni vënë në dijeni edhe më përpara, dy janë projekt-aktet e ngutshme për t’u 

marrë në shqyrtim nga ana e Këshillit në këtë mbledhje plenare. 

Si çdo vit, projekt–akti i parë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për 

projektbuxhetin afatmesëm 2022–2024, për sistemin gjyqësor (faza e dytë), përgatitur 

nga Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

Projekt–akti i dytë ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit “Për krijimin dhe 

vënien në funksion të regjistrit elektronik të organizatave jofitimprurëse”, hartuar nga 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

Kalojmë në shqyrtimin e projekt–aktit të parë. Ku për relatimin e të cilit do të 

ftoja zonjën Luljeta për relatimin e projekt–aktit, duke marrë parasysh çfarë Këshilli ka 

lënë detyra në shqyrtimin e fazës së parë dhe çfarë kemi realizuar, dhe për çfarë do 

futemi në negociata me Ministrinë e Financave. 

 

Luljeta Laze: Faleminderit!  

Përshëndetje të gjithëve! 

Është përgatitur një material i plotë që ka të bëjë me fazën e dytë të PBA–së. 

Sigurisht që në këtë material është mbajtur në konsideratë sugjerimet që janë bërë nga 
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mbledhja e fazës së parë, por jo vetëm, edhe ndryshime të tjera që kanë rrjedhur gjatë 

kësaj kohe dhe që të cilat do t’i referojmë. 

Përveç materialit që është dërguar para dy javësh, mbas datës 10, me dokumentet 

shoqëruese, në mënyrë të përmbledhur mendoj që të bëhet edhe më e qartë, kam 

përgatitur një material të cilin do ta referoj. 

Janë përgatitur kërkesat buxhetore të buxhetit afatmesëm 2022 – 2024, për të tre 

programet buxhetore: 1) Programi buxhetor i Këshillit të Lartë Gjyqësor, 2) Programi 

buxhetor i sistemit gjyqësor, 3) Programi buxhetor QTI. 

Për programin buxhetor të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ajo që do evidentoja që 

është e ndryshme nga faza e parë, për sa i përket fondit të shpenzimeve të personelit, 

është marrë në konsideratë sugjerimi që u la nga mbledhja e parë, për shtesën në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor, të dy punonjësve shtesë, një këshilltar ekonomik dhe një 

specialist sigurie, për të cilën është përgatitur edhe efekti vjetor buxhetor i marrjes së 

tyre, pra përveç kërkesës si burim njerëzor për dy persona, edhe buxheti përkatës për 

mbulimin e këtyre punonjësve (që është 2.610.000 lekë/vjetore). 

Gjithashtu, ajo që është tjetër e rëndësishme, në këtë fazë, janë kërkuar edhe 

punonjës shtesë (27 punonjës shtesë) të cilët janë përgatitur sipas vlerësimit të grupit të 

punës të ngritur me urdhrin nr.23 datë 08.04.2021, mbi nevojën e burimeve shtesë që do 

t’i duhen KLGJ–së, për përmbushjen e detyrës së kryerjes së vetting-ut për gjyqtarët, pas 

përfundimit të afatit kushtetues të KPK-së. 

Grupi i punës ka vlerësuar që do të ketë nevojë për 27 punonjës shtesë dhe ajo që 

është theksuar është që efekti buxhetor i tyre është llogaritur për 6 muaj, pasi afati 

kushtetues mbaron në qershor. Nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor e merr këtë detyrë, do të 

jetë vetëm për 6-mujorin e dytë të vitit në vijim. Gjithashtu edhe për këtë është llogaritur 

efekti buxhetor dhe është 30,382 mijë lekë. Kjo është pjesa më e rëndësishme që ne 

mendojmë, tek shpenzimet e personelit, që sjell edhe fondin mbi tavan, pasi në fazën e 

parë nuk kishim fond mbi tavan për këtë grup shpenzimesh. 

Gjithashtu investimet kanë mbetur në të njëjtin nivel për Këshillin e Lartë 

Gjyqësor siç ishin, ashtu sikurse kishim miratuar 50 milion lekë që në fazën e parë, të 

cilat mund t’i përmendim edhe një herë se çfarë janë: Janë dy servera; pajisje të tjera 

teknike për 4,602 mijë lekë; pajisje kompjuterike për 3,834 mijë lekë; orendi zyre për 
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3,800 mijë lekë; si dhe portali i KLGJ–së për 840 mijë lekë. Për të gjitha këto ka pasur 

dokumente shoqëruese. 

 Për grupin buxhetor të KLGJ–së, kaq janë ndryshimet që na vijnë nga faza e 

parë, e cila është e miratuar. 

Për sa i përket grupit buxhetor për sistemin gjyqësor (për gjykatat), është e 

dukshme që ka një diferencë në shpenzimet e personelit prej 287,040 mijë lekë, që në 

pamje të parë duket që është e konsiderueshme kjo diferencë që na vjen në shpenzime 

personeli, të cilën do ta zhvillojmë më pas. 

Ajo që dua të vë në dukje është që në burimet njerëzore janë kërkuar 94 punonjës 

shtesë në total. 57 punonjës shtesë janë kërkuar që në fazën e parë, e cila ka qenë e 

detajuar sipas kërkesave që kishin gjyqtarët, dhe bëhet fjalë për administratë gjyqësore. 

Ndërsa në fazën e dytë janë shtuar edhe 37 punonjës të tjerë të cilët përbëhen nga: 7 

punonjës që i ka kërkuar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (në mënyrë të detajuar se 

çfarë ka kërkuar janë në material) dhe gjithashtu janë kërkuar edhe 30 punonjës shtesë 

ekonomistë nëpër gjykata. Kjo kërkesë e 30 punonjësve shtesë nëpër gjykata vjen për 

faktin se duhet të ndahen detyrat brenda strukturës buxhetore që kanë gjykatat. Në 

përgjithësi, nëpër gjykata, referuar edhe numrit të vogël në shumë prej tyre, kemi vetëm 

një punonjës që i kryen të gjitha funksionet. Në fakt duhet bërë ndarja e detyrave, dhe jo 

vetëm ligji që e ka parashikuar dhe kjo ka qenë kërkesë e mëparshme që është bërë, por 

ka qenë e pamundur për shkak të nevojave të tjera (për sekretare gjyqësore, etj.), por në 

gjashtëmujorin e parë të këtij viti kemi edhe disa shkresa nga MF e cila na e ka kërkuar 

specifikisht këtë gjë, që duhet të kemi dy punonjës. Pikërisht, bazuar edhe tek kërkesa që 

ajo ka bërë, duke vlerësuar gjykatat të cilat janë të mëdha dhe që i kanë dy punonjës, 

diferencën e kemi kërkuar për 30 punonjës. Është një kërkesë e saj dhe nuk ka pse të mos 

na i marrin parasysh. Gjithsesi ne e kemi bërë kërkesën tonë, që të jemi konform ligjit. 

Element tjetër që doja ta vija në dukje këtu, ka të bëjë edhe me ndihmësit ligjorë 

në gjykata. Për ndihmësit ligjorë në gjykata, kemi përgatitur një shpjegim, pasi në zbatim 

të nenit 42, pika 1, të ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur në ligjin nr.98/2016, ka një 

referim të ri ku Njësia e Shërbimit Ligjor do të krijohet jo vetëm në gjykatat e apelit por 

edhe në gjykatat e rretheve. Referuar kësaj situate, do të thotë që edhe në gjykatat e 

shkallës së parë do të ketë një numër të ndihmësve ligjorë i cili nuk është më i madh se 
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numri i gjyqtarëve. Megjithatë ne kemi një vlerësim, për të qenë racional në këtë situatë, 

ku pamë situatën konkrete që ne kemi.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar numrin e 51 ndihmësish ligjorë që janë sot si 

vende të hapura pune në gjykatat e apelit. Nga ana tjetër, referohet që 23 vende nga këto 

janë vakant. Pra është e pamundur që të plotësohen pasi kjo lidhet edhe me procese të 

tjera që ata duhet të kalojnë nga Shkolla e Magjistraturës. Dhe me informacionin që kemi 

marrë gjithashtu nga Shkolla e Magjistraturës, vlerësohet që numri i ndihmësve ligjorë që 

do të dalë nga formimi fillestar janë Shkolla e Magjistraturës janë 5 ndihmës ligjorë dhe 4 

këshilltarë ligjorë (që bëhen 9), të cilët e kanë përfunduar programin e tyre të formimit në 

14 korrik 2021, ndërsa për vitin akademik 2021–2022 pritet që të fillojnë programin 3 

ndihmës ligjorë dhe 3 këshilltarë ligjorë. Në këtë kuadër, 23 vendet vakante që janë, 

mbulohen për t’u emëruar këta ndihmës që kanë përfunduar dhe do përfundojnë për vitin 

2020 formimin e tyre fillestar. Kështu që nuk ka asnjë arsyetim që ne të kërkojmë vende 

shtesë për ndihmësit ligjorë, pavarësisht ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur. 

Sikurse thashë në fillim, ka një diferencë të konsiderueshme të fondit të 

shpenzime personeli që ne kemi marrë. Do thosha që kjo situatë është e menaxhueshme 

për këtë arsye: Ky fond 287,04 është i barabartë si të thuash me pagën mesatare për 70 

gjyqtarë në sistem, ndërkohë që situata konkrete është që për 63 gjyqtarë janë vende 

vakante të përhershme nga mungesat që ne kemi në sistem dhe 32 janë vakanca të 

përkohshme. Le të themi që gjatë kësaj kohe mund të kemi edhe mungesa të tjera. Pra 

gjithsesi, kjo situatë është e menaxhueshme për fondin e pagave. Ajo që mund të theksoja 

këtu është që me këtë janë vënë në dukje në negociatat që kemi dhe në materialin që do të 

dërgojmë në MF, me qëllim që të jetë e qartë kjo mungesë dhe nëse do ketë ndryshime të 

papritura, ato do marrin përgjegjësinë për të mbuluar fondin e pagave që është në 

mungesë. 

Për sa i përket pjesës së shpenzimeve operative në buxhetin gjyqësor, ajo që doja 

të evidentoja këtu qartazi, në material janë të sqaruara kërkesat për çfarë janë bërë dhe 

nuk kemi fonde që janë mbi tavanet, por ajo që doja të evidentoja këtu është kërkesa plus 

që kemi bërë, sipas edhe sugjerimeve në mbledhjen e parë për sa i përket shpenzimeve 

për transfertën për individë që ka të bëjë me interesat për kreditë për magjistratët. 
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Ajo që mund t’ju informoj këtu është që janë bërë dy herë njoftime për gjyqtarët 

dhe këtu në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ashtu sikurse përcakton edhe vendimi 22 për këtë 

qëllim, janë administruar kërkesat (po ndërtohet databaza) dhe deri tani kanë ardhur 5 

kërkesa nga magjistratët. Ndërsa kalkulimet tona, duke iu referuar nivelit të interesave që 

janë sot nga bankat me 5.5% në vit, si dhe disa kritere të tjera që parashikon ligji dhe 

vendimi i qeverisë, këtë e kemi përllogaritur për një kredi prej 50 milion lekë dhe e kemi 

bërë për 10 gjyqtarë. Sigurisht që kjo është një gjë e hapur, nuk mbyllet këtu dhe është e 

lidhur edhe me vendimmarrje të tjera jashtë KLGJ–së, që me sa po shikojmë edhe këto po 

lëvizin. Do të zgjidhet banka fituese ku do të merren këto kredi. Pavarësisht kësaj, neve 

kemi llogaritur fondin që të jemi të gatshëm që në momentin që do bëhet aktive dhe do 

fillojë kjo procedurë, të jemi të gatshëm që të mos ketë asnjë pengesë nga fondet 

buxhetore. Përllogaritja me 10 besoj që është e arsyeshme, se kjo pastaj do jetë një gjë do 

vazhdojë vit për vit, bazuar edhe tek kërkesat që do paraqiten nga magjistratët. 

Kaq kisha sa i përket shpenzimeve operative. 

Ndërsa pjesa e investimeve, këtu do ndalesha diçka më shumë sepse kërkesa 

buxhetore që ne kemi bërë është 6.5 herë më e lartë sesa tavani i miratuar. Besoj që kjo 

do jetë edhe një nga pikat që ne do ngulmojmë më shumë në pjesën e negociatave që do 

kryejmë me MF.  

Sigurisht që këtu kemi parashikuar të gjithë nevojat për zhvillim të cilat i përkasin 

fondit të investimeve që ka të bëjë me gjykatat. Këto mund t’i ndaja kryesisht në dy lloj 

kërkesash për investime, ato që kanë të bëjnë me studime, projektime, sipas ndarjes që 

kemi ne në natyrën tonë, që këto quhen kërkesa jomateriale, pra investime jomateriale 

dhe kanë të bëjnë me studime dhe projektime. Ne kemi parashikuar një vlerë prej 84,300 

lekë, ku kemi përfshirë projekte për Gjykatën e Lartë, Gjykatën e Durrësit, Gjykatën e 

Fierit dhe Gjykatë e Tiranës. Kemi vendosur këto pasi, disa prej tyre janë edhe në 

prioritet për shkak të situatës që janë, edhe për faktin se në disa prej tyre kemi vlerësime 

paraprake se sa do mund të kushtojnë këto godina nga projektet e mëparshme. Referuar 

vendimit të qeverisë janë nxjerrë edhe vlerat e projekteve. Është gjykuar qartazi që ne 

duhet të kërkojmë dhe duhet të fillojmë me pjesën e projekteve sepse nëse nuk do 

kërkojmë këto fonde dhe të fillojë projektimi i tyre, asnjëherë nuk fillon mundësia për të 

ndërtuar gjykata të reja, për të cilat ka disa vite që nuk po ndërtohet.  
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Tjetër projekte të rëndësishme në këtë fushë janë edhe një sërë projektesh që kanë 

të bëjnë me fushën e IT-së, ku janë parashikuar disa projekte. Këtu bëhet fjalë që janë 

parashikuar projekte që kanë të bëjnë me: Projektin për dixhitalizimin e dosjeve të arkivit 

gjyqësor. Është bërë një projekt i plotë. Materialet janë dërguar për këtë, realizim i cili do 

të mundësonte skanimin e të gjithë dokumentacionit me skaner profesional dhe indeksimi 

i këtij informacioni të skanuar me një sistem arkivi për menaxhimin dhe aksesimin e 

dokumentacionit në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë. Vlera e plotë e këtij projekti është 

115,800 mijë lekë. Sigurisht është një vlerë goxha e lartë, por edhe koha për realizimin e 

tij nuk mund të bëhet brenda 1 viti, kështu që është programuar që për vitin e parë të ketë 

një kërkesë buxhetore prej 38,600 mijë lekë. Ndërsa diferenca për projektin do 

planifikohet për dy vitet e tjera edhe në funksion të mënyrës se si do të eci projekti.  

Nga faza e parë, gjithashtu kishim të parashikuar edhe një projekt për formularin 

elektronik të aplikimit, kam sjellë në vëmendje që meqenëse në rishpërndarjen e fondeve 

e kaluam këtë fond që në vitin 2021, është zbritur nga fondet totale.   

Tjetër projekt i rëndësishëm është projekti “Disaster recoveri”, qëllimi i të cilit 

është krijimi i një dhome serveri për KLGJ–në, përveç dhomës ekzistuese. Qëllimi i 

dhomës së re të serverit do të jetë rikuperimi në rast dëmtimi për shkaqe të ndryshme të 

sistemeve informatike. Dhoma e re do të shërbente si “backup” i të gjitha sistemeve 

informatike. Vlera e këtij projekti është 36,000 mijë lekë. 

Tjetër gjë që doja të sillja në vëmendje është “upgrade” i licencave të sistemit 

RDA, i cili do t’u vijë në ndihmë përdoruesve të sistemit RDA–së. Pra bëhet fjalë për 

regjistrimin audio të seancave gjyqësore. Aktualisht sistemi RDA në gjykata është i 

përshtatshëm për sistemin operativ Windows 7. Është vënë re se në kushtet kur pajisjet 

kompjuterike nuk suportojnë më Windows 7, por vetëm Windows 10, del e 

domosdoshme përditësimi i këtyre licencave që do të mundësonte dhe vazhdimin e 

ofrimit të këtij shërbimi nëpër gjykata. 

Sikurse është në dokumentet shoqëruese, ky është një projekt që do të realizohet 

për 177 salla gjyqi dhe për 500 sekretarë gjyqësorë, por në fazën e parë, për vitin 2022 

është numëruar që të plotësohen 5 salla gjyqi dhe 52 sekretare dhe do jetë një projekt në 

vijimësi për “upgrade-in” e licencave. Kjo është vlerësuar sigurisht nga sektori i IT–së i 

cili ka sjellë edhe një projekt të plotë bashkëngjitur gjithë këtyre materialeve. 
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Doja të thosha gjithashtu që në fazën e parë kishin kërkuar edhe një “upgrade” 

licencash për programe të ndryshme dhe është bërë një punë e mirë nga sektori, të cilët 

kanë komunikuar me AKSH-in por edhe me MF, ishte një vlerë e konsiderueshme prej 

15,500 mijë lekësh, i planifikuar për vitin 2022, por nëpërmjet komunikimit u arrit që 

këto licenca të merren falas nga AKSH-i, kështu që kjo vlerë është zbritur referuar 

kërkesave të fazës së parë. 

Tjetër që kemi parashikuar në këtë fond për IT-në, ashtu sikurse edhe vitet e tjera, 

mbetet domosdoshmëria për ndërtimin e një sistemi të ri elektronik të menaxhimit të 

çështjeve gjyqësore dhe KLGJ-ja parashikon fondin prej 100 milion lekësh që sikurse e 

kemi thënë është një vlerë pjesore e fondit që do të duhet për ndërtimin e këtij sistemi, 

por që ne të jemi të gatshëm për fillimin e tij, nëse ne do ta fillojmë atë, ose nëse do të 

jemi kontributor nëse do kemi një mbështetje nga donatorët e huaj. 

Një fond tjetër që është goxha i konsiderueshëm dhe ka rritur vlerën është edhe 

fondi për ndërtimin e regjistrit për OJF-të. Për përcaktimin e këtij fondi ne i jemi referuar 

relacionit që kishte ligji, ku kishte të përcaktuar 455,000 euro vlerën, në faza të 

ndryshme, për ndërtimin e këtij regjistri, të cilën e kemi përkthyer në 570 milion lekë. Për 

këtë mund t’ju shpjegoj më qartë që gjatë fazës së dytë është shtuar projekti për krijimin 

dhe vënien në funksion të regjistrit kombëtar elektronik të organizatave fitimprurëse, për 

të lehtësuar procedurat dhe aksesin qytetarëve. Në ligjin 80/2021 “Për regjistrimin e 

organizatave jofitimprurëse” është parashikuar krijimi i regjistrit elektronik i cili krijohet 

në bazë të dhënash shtetërore ku grumbullohen dhe përditësohen në mënyrë elektronike 

informacionet për organizatat jofitimprurëse. Neni 4 i këtij ligji ngarkon KLGJ-në me 

përgjegjësinë e krijimit të këtij regjistri dhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë si 

administratore të tij. Në zbatim të këtij ligji, kostot për krijimin e këtij regjistri janë 

përfshirë në kërkesën buxhetore të buxhetit gjyqësor për fazën e dytë të PBA-së 2022 – 

2024.  

  Hapat e parashikuara në “Udhërrëfyesin për politikën qeverisëse drejt një 

mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2019 – 2023”, për krijimin e këtij 

regjistri janë:  

• Krijimi i një Regjistri Kombëtar Elektronik, i cili duhet të përmbajë të gjitha 

informacionet relevante, siç janë adresat, të dhënat e kontaktit. 
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• Digjitalizimi i të dhënave dhe arkivave të OSHC-ve, duke mundësuar një sistem 

të përditësuar, të shkëmbimit të informacionit, në lidhje me statusin, vendndodhjen, llojin 

dhe statusin e OSHC-ve, llojin e aktiviteteve, numrin e personelit, etj. 

• Ndërtimi i sistemit të menaxhimit të informacionit për AMSHC-në, fillimi i 

publikimit të skedave me statistikat kyçe mbi kontributin e sektorit të shoqërisë civile, etj. 

Kosto në total e parashikuar është 455,000 euro ose 570,000 mijë lekë, e cila përfshin të 

tre komponentët si më sipër. 

Megjithëse mund të kemi një alokim fondesh të menjëhershëm për nga rëndësia 

që paraqet krijimi i këtij regjistri, me ndonjë vendim të veçantë apo akte të tjera nga 

qeveria apo nga Kuvendi, pavarësisht kësaj ne kemi parashikuar në mënyrë të plotë për 

vitin 2022, që në qoftë se nuk ndodh alokimi i fondeve në mënyrë të menjëhershme tani, 

neve të jemi të gatshëm që me 1 janar të 2022 të fillojmë punën për këtë regjistër.  

Kjo është pjesa sa i përket nevojave dhe projekteve të IT-së. 

Përveç kësaj, sigurisht që janë parashikuar nevoja edhe në drejtime të tjera që 

përmbledhin investimet, që kanë të bëjnë kryesisht me rikonstruksione dhe ndërtime në 

vijim për situatën konkrete që kemi dhe për kërkesat që gjykatat kanë paraqitur. 

Kjo është një vlerë në total 85,900, në të cilën janë përfshirë: Nevoja për 25 

milion lekë që ka paraqitur Gjykata e Lartë, sikurse është parashikuar në material qartazi 

(trajtuar edhe me një preventiv përkatës nevoja që ata kanë parashikuar për ndryshime të 

nevojshme/të domosdoshme në gjykatën e tyre. 

Gjykata e Rrethit Durrës ka paraqitur nevojën për përmirësimin dhe le të themi 

krijimin e dhomës së serverit për 20,400 mijë lekë 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier ka paraqitur nevojën ribërjen e dhomës së serverit 

5,400 lekë. Këto janë preventiva të paraqitura nga gjykatat dhe sipas standardit që ka 

edhe AKSH-i dhe që është krijuar nga sektori i IT-së. 

Janë dy gjykata të vogla, Puka dhe Kukësi, që e kanë të domosdoshme edhe ato 

përmirësimin e situatës në dhomën e serverit, për të cilën, duke menduar që janë gjykata 

të vogla, por njëkohësisht nuk dimë edhe çfarë do ndodhi me fatin e tyre me miratimin e 

hartës së re gjyqësore, por nga ana tjetër, duke menduar që dhoma e serverit duhet ta ketë 

një siguri minimale, pasi aty janë të arkivuara të dhënat, nga specialistët këtu është 

menduar një nivel, le të themi jo me të gjitha çfarë ka parashikuar standardi i serverit por 
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që të ruajë serverin nga dëmtimi. Kryesisht është parashikuar pjesërisht dyshemeja 

teknologjike, si dhe ftohja, mbajtja e temperaturës së domosdoshme, ashtu sikurse duhet. 

Tjetër parashikim në këtë zë është edhe kërkesa e Gjykatës së Tiranës prej 24,000 

mijë lekë e cila ka sjellë, përveç asaj që ka sjellë në fazën e parë prej 3,100 mijë lekë, për 

përshtatje e kanë edhe këta, të dhomës së serverit, në përputhje me “Rregulloren për 

ndërtimin e dhomës së serverëve” publikuar nga AKSHI. Ka paraqitur edhe preventivat 

përkatëse sipas materialeve që janë bashkëlidhur.  

Dy gjykata të tjera gjithashtu kemi përfshirë në këtë fond. Është Gjykata e Rrethit 

Kurbin që ka paraqitur një kërkesë modeste dhe për një nevojë të domosdoshme që ka, 

për riparimin e tualeteve të godinës.  

Si dhe 2,200 mijë lekë për Gjykatën e Përmetit. Ky është konkluzioni i fundit për 

2,200, pasi ka sjellë fillimisht një kërkesë për rikonstruksionin e plotë të godinës, që ishte 

28,000 mijë lekë. Në kushtet kur vlerësohet që gjykata e Fierit, të paktën nga materialet 

që kemi deri tani, nuk do qëndrojë, kjo iu kthye mbrapsht dhe ata sollën një kërkesë tjetër 

prej 5,400 lekë, me disa riparime që kërkonin dhe nga vlerësimet e specialistit të zyrës 

këtu është vlerësuar që të paktën të mbeten nevojat emergjente që kanë të bëjnë me hidro-

izolimin e tarracës si dhe një lyerje të godinës.  

Përfundimisht këto janë kërkesat që janë për rikonstruksione dhe ndërtime, që 

janë në vijimësi të gjykatave që kemi. 

Përveç kësaj, në këtë projektbuxhet, gjithashtu kemi parashikuar edhe fondin prej 

153,000 mijë lekë për ndërtime të reja ose për fillimin e fazës së parë për disa. Për secilën 

nga ndërtimet që ne mund të kemi projektet, është e pamundur që ato të bëhen brenda një 

viti, për shumë arsye: për garantimin e ... të nevojshëm, koha që duhet për ndërtimin e 

projektit, e me radhë. Kështu që kemi kërkuar vetëm pjesërisht fondin për të filluar, për 

një fazën fillestare të tyre. 

Kështu është kërkuar fondi për Gjykatën e Durrësit, për të cilën sikurse thamë, 

kemi kërkuar edhe projektin. Nëse vlera totale e Gjykatës së Durrësit vlerësohet 

paraprakisht të jetë 273 milion lekë, për fazën e parë kemi kërkuar 90 milion lekë (viti 

2022). Po kështu kemi kërkuar edhe për Gjykatën e Fierit e cila për një vlerësim paraprak 

në total është 163 milion lekë dhe në fazën e parë, nëse jo do të fillojë gjatë vitit 2022, 

kemi kërkuar 63 milion lekë.  
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Këto janë për rikonstruksionet. 

Tjetër gjë që doja të vija në dukje këtu dhe që është në material është për t’ju 

sjellë në kujtesë që është zbritur kërkesa e Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda për 

sistemin e ngrohje-ftohjes, meqenëse atë e realizuam me rialokim gjatë vitit 2021. Dhe 

tjetër gjë që mund t’ju vinim në dukje është edhe kërkesa që ka bërë Gjykata e Apelit 

Vlorë, sigurisht që ajo nuk është më në konsideratë për këtë vit, por donim ta vinim në 

dukje sepse është një punë e mirë që ata kanë kërkuar dhe është një kërkesë reale. 

Gjykata e tyre ka vite që është ndërtuar. Kur është ndërtuar në fillim ka qenë vetëm për 7 

gjyqtarë, sot kanë 12 (pavarësisht se sa janë faktikisht) dhe ambientet janë të 

pamjaftueshme, si për gjyqtarët dhe për sallat e gjyqit, ashtu edhe për stafet mbështetëse. 

Kanë menduar dhe kanë bërë vlerësime për të bërë një shtesë kati me konstruksione të 

lehta. Por duke qenë se akoma nuk kemi të qartë.. domethënë në vlerësim të punës që ka 

bërë gjykata, nga ana tjetër nuk jemi të qartë për mënyrën se si do të organizohen gjykatat 

e apelit, këtë e mbajmë ta kemi gati për një situatë kur neve të jemi më të qartë për këtë 

dhe nuk kemi parashikuar për vitin 2022, por e kemi lënë për vitin 2023. Është një 

kërkesë e qëndrueshme për nga mënyra se si është hartuar. Nëse do kemi ndryshime, 

mund të jemi më vonë në gjendje për ta vlerësuar.  

Përveç këtyre kemi edhe një sërë kërkesash që shkojnë në normalitetin ku vit për 

vit janë kërkesa të qarta për pajisje të ndryshme, ku mund të përfshihen: Pajisje të 

ndryshme të elektronikës (bëhet fjalë për të gjitha gjykatat) por edhe për pajisje të tjera 

zyre që gjykatat i kanë të evidentuara dhe janë të vlerësuara nga Drejtoria e Investimeve. 

Atëherë, në mënyrë të përmbledhur do thosha që është një fond prej 6,200 mijë 

lekë, që është për pajisje elektronike. Këtu bëhet fjalë: do të blihen 264 kompjuterë për 

24 gjykata. Përcaktimi i këtyre nevojave, përveç kërkesave nga gjykatat bëhet duke 

vlerësuar databazën që është këtu, pra bëhet fjalë për nevojat e zëvendësimit të 

kompjuterëve që kanë 7-8 vjet, meqenëse është i detajuar databaza që kemi këtu, sikurse 

dhe nevoja të reja që mund t’i kenë dalë gjykatave për shkak të shtesave të punonjësve 

apo pozicione të reja pune. 

Këtu përfshihen gjithashtu një vlerë prej 5,200 mijë lekë e cila ka të bëjë me 

pajisje të tjera elektronike dhe doja të thosha që bëhet fjalë për 17 gjykata që do t’i 

plotësohen nevojat që kanë paraqitur për këtë gjë. 
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Tjetër fond prej 5,350 mijë lekë është për fotokopje, do të blihen 19 copë 

fotokopje sipas nevojave që kanë paraqitur gjykatat. 

Janë gjykatat e mëdha që kërkojnë plotësimin me dy apo tre fotokopje dhe duke 

dhënë edhe argumentet përkatës ku janë të parashikuara nga viti i blerjes e me radhë. 

Ka një fond prej 3,650 mijë lekë që janë pajisje të ndryshme audio vizuale, ku 

përfshihen edhe elementë të tjerë si kamera. 

4 milion e 900 mijë lekë pajisje të tjera teknike ku bëhet fjalë për blerjen e 5 

serverave për 5 gjykata si dhe një Rak serveri. 

Një fond tjetër i parashikuar në këtë vijimësi të plotësimit të nevojave në gjykata 

është edhe për orendi zyre, ku përfshihen 6,100 mijë lekë pajisje të ndryshme të zyrave, 

bateri inverteri. Zëri është i tillë që përfshin disa kategori shpenzimesh dhe ky fond 

përbën kërkesa për 12 gjykata.  

Është një fond prej 13,800 për orendi zyre dhe ky përbën kërkesë për 18 gjykata. 

Në këtë rast zakonisht bëhet fjalë për zëvendësimin e pajisjeve të cilat janë dëmtuar, do 

nxirren jashtë përdorimit, etj. 

Është një fond tjetër prej 3,200 mijë lekë, për instalim kondicionerësh për 8 

gjykata. 

5,500 mijë lekë për pajisje sigurie për 8 gjykata. Edhe çështja e pajisjeve të 

sigurisë ka të bëjë me nevojën për derë dedektimi apo zëvendësim të kamerave të 

sigurisë.  

Gjithashtu kemi një fond prej 6,100 mijë lekë për sistemin e mbrojtjes nga zjarri, i 

parashikuar për 6 gjykata. 

Këto janë fondet për pajisjet. 

Përveç këtyre, gjithashtu është parashikuar një fond për automjete, për 15 

automjete. 12 prej tyre janë parashikuar për Gjykatën e Lartë dhe 2 për Gjykatën e Dibrës 

dhe të Beratit që kanë një kërkesë në vijimësi. Fondi është parashikuar me vlerën prej 

2,300 mijë lekë, ashtu sikurse bëmë fondin kur bëmë rialokimin për një automjet. 

Përveç këtij fondi për automjete është parashikuar edhe një fond prej 1,200 mijë 

lekë për motoçikleta (6), për 6 gjykata, të cilat gjykatat vlerësojnë që i duhen dhe i 

mbarojnë punë për ftuesit.  
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Kjo është në tërësi për të gjithë kërkesat që kemi bërë në fazën e dytë për 

programin e buxhetit gjyqësor. 

Programi i tretë është Programi i QTI-së. 

Për programin e QTI-së kemi mbetur në nivelin e kërkesave, ashtu sikurse e kemi 

edhe për vitin 2021, ashtu sikurse janë dërguar edhe tavanet për vitin 2022. Sigurisht janë 

parashikuar fondet për shpenzime të personelit dhe shpenzimet korrente. KLGJ-ja nga 

ana e saj ka një rol që do ta mbështesë në krijimin e saj. Neve mund t’i asistojmë dhe t’i 

mbështesim me pajisje kompjuterike të parat për të filluar punën. Më tej do të diskutohen 

kërkesat që ato do të paraqesin, vlerësuar nga Bordi i tyre dhe nga drejtori që do kenë.  

Në tërësi, këto janë të gjitha shpjegimet që unë kisha dhe kërkesat tona buxhetore 

përfundimisht janë: 

Në total, për vitin 2022 kemi  një vlerë prej 4,922,198, të ndarë në të tre 

programet, sipas shpenzimeve të personelit 3,125,000; në shpenzime operative 571,398 

dhe në shpenzime kapitale 1,216,600. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit Luli për shpjegimin e detajuar. 

Do ftoja kolegët nëse kanë nevojë për sqarime, diskutime mbi çfarë përmban 

projekt–akti. 

 

Alban Toro: Mundem? 

Naureda Llagami: Po, Alban! 

  

Alban Toro: Luli të falënderoj për durimin e këtyre ditëve. Shpresojmë që edhe 

në të ardhmen, mënyra se si do të informohet Këshilli do të jetë e ngjashme me këtë 

radhë, ku dokumentacioni shoqërues ka qenë i pranishëm dhe ka qenë një kohë e 

mjaftueshme për t’i studiuar zërat e buxhetit, që në mungesë të prezencës dhe të mënyrë 

profesionale të problemeve, na duhej kjo kohë sepse edhe konsultohemi. Kështu që në 

këtë pjesë të falënderoj. 

Ajo që unë doja të adresoja në rastin konkret është përmirësimi i sistemeve të 

sigurisë, sidomos ai i zjarrit. Pra edhe nëse gjykata të ndryshme nuk parashikojnë në 

shpenzimet e tyre investim në këtë sistem dhe në llojin e sistemit që përdorin, pra të mos 
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mbetemi peng i sistemeve konvencionale, ai me atë pompën e pajisur me lëndën 

përkatëse të shuarjes së zjarrit por të përfshihen sisteme inteligjente sigurie, sidomos në 

sekretari, arkivi, ku Stefani më tha që po bëhet një punë për të futur disa produkte të reja, 

të cilat në opinionin tim do duhet të shpërndahen në të gjithë gjykatat ku ka zona të tilla 

dhe të mos i besohet shumë sistemit konvencional.  

Kështu që në këtë rast edhe nëse gjykatat, kur parashikojnë zërat e investimit nuk 

kanë të tilla, ndoshta do të ishte mirë që t’i adresonit ju, derisa në të ardhmen të keni edhe 

personin kompetent që do të krijojë edhe planin strategjik në këtë pjesë, t’i adresoni ju 

për të bërë një shpenzim të tillë që t’i vlejë gjykatës për të përmirësuar sistemin e 

sigurisë, sidomos ai kundër zjarrit në ato zona ku janë arkivat dhe pjesa e sekretarisë ku 

flenë dosjet. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Alban! 

Luli, ke ndonjë gjë? 

 

Luljeta Laze: Unë doja të thosha që edhe pas diskutimeve që kemi bërë, patjetër 

ne kemi mbajtur në evidencë këtë gjë. Është e rëndësishme për t’u bërë mini projekte, ku 

të shikohet mundësia edhe e sugjerimeve, edhe të plotësuara nga specialistët me një 

mendim të plotë të sugjerimit në këtë drejtim; dhe të shikohet pastaj të shikojmë 

mundësinë e plotësimit të nevojave me grupe të gjykatave, aty ku kemi gjykatat më të 

mëdha dhe pastaj të vijojmë. Le të jetë një mini projekt. Sivjet kemi parashikuar 6 

gjykata. Vitin tjetër, edhe në bazë të sugjerimit, mund të parashikohen edhe më shumë. 

Do jetë edhe më i qartë sepse edhe specialistët e investimeve po punonin në atë drejtim. 

Kështu që vitin tjetër mendoj që të plotësohet një numër edhe më i madh gjykatash, duke 

u fokusuar pikërisht tek ato ambiente që janë me rrisk më të lartë në drejtim të mbrojtjes 

kundër zjarrit. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Luli! 

Ndonjë koleg tjetër? 

Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt-aktit?    

Maksim Qoku: Dakord. 
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Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Dakord. Gjej rastin të falënderoj zonjën Luli për relacionin 

shumë të detajuar, Komisionin e Planifikimit Strategjik dhe të gjithë grupin e punës që ka 

punuar për këtë material që na u paraqit sot për miratim, për vizionin mbi të cilin është 

ndërtuar, si dhe për kërkesat gjithmonë në rritje, gjithmonë në funksion të ushtrimit të 

veprimtarisë gjyqësore. Faleminderit!  

Medi Bici: Dakord.  

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1.Miratimin e kërkesave për fonde buxhetore, për Programin Buxhetor 

Afatmesëm 2022 – 2024 (faza e dytë), për sistemin gjyqësor (Këshillin e Lartë Gjyqësor, 

Gjykatat dhe Qendrën e Teknologjisë së Informacionit) sipas pasqyrave nr.1, nr. 2 dhe nr. 

3, bashkëlidhur këtij vendimi. 

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 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 26.08.2021) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për krijimin dhe vënien 

në funksion të regjistrit elektronik të organizatave jofitimprurëse”, hartuar 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 11:00 

dhe mbaroi në orën 12:30. 

 

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. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 
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Shënim: Nuk morën pjesë në mbledhje anëtarët e Këshilli të Lartë Gjyqësor, z. Ilir Toska 

dhe z. Erjon Muharremaj. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për krijimin dhe vënien në funksion të regjistrit 

elektronik të organizatave jofitimprurëse”, hartuar nga Komisioni i Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. 

 

  

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

me krijimin dhe vënien në funksion të regjistrit elektronik të Organizatave Jofitimprurëse. 

Edhe ky është një projekt-akt që po përcillet nga Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe 

ka ardhur si urgjencë për shkak të hyrjes në fuqi të ligjit “Për regjistrimin e Organizatave 

Jofitimprurëse”, botuar në Fletoren Zyrtare më datë 02.08.2021 dhe ka hyrë në fuqi më 

datë 17.08.2021. 

Për më shumë detaje në fakt, do doja që t’ia kaloja fjalën Drejtoreshës Juridike, 

zonjës Maela Alicanaj. 

 

Maela Alicanaj: Përshëndetje të gjithëve! 

Siç u parashtrua edhe më sipër, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në datën 

24.06.2021 ka miratuar Ligjin “Për regjistrimin e Organizatave Jofitimprurësë”, botuar në 

Fletoren Zyrtare në datën 02.08.2021, dhe e ka vënë Këshillin e Lartë Gjyqësor përpara 

një pune e cila duhet të vendoset brenda datës 30 gusht, ku përcaktohet data në të cilën do 

të funksionojë regjistri elektronik.  

Paraprakisht ju sqaroj se ligji përpara Kuvendit është dërguar në shtator të vitit 

2020 dhe siç u tha, hyrja në fuqi e tij është bërë në 17 gusht, dhe ky afati i 30 gushtit ka 

mbetur që nga projektligji i paraqitur në Kuvend, gati 1 vit më parë. 
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Vetë ligji, në nenin 4 të tij parashikon që regjistri elektronik i Organizatave 

Jofitimprurëse krijohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe administrohet nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, në përputhje me parashikimin e legjislacionit në fuqi. Ndërkohë, 

ky ligj në nenin 52, pika 2 parashikon konsultimin me Ministrinë e Drejtësisë dhe 

Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit lidhur me datën kur mund të bëhet 

funksional regjistri. Për këtë arsye, Këshilli menjëherë sapo ligji u botua ka filluar 

komunikimet me këto institucione, gjithashtu edhe me Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë.  

Nga Ministria e Drejtësisë është kthyer përgjigje në datën 12 gusht dhënia e 

mendimit lidhur me datën e vënies në funksion të regjistrit, ku ka paraqitur arsyet e saj, se 

në këtë regjistër do përcaktohen të dhënat parësore dhe dytësore, ndërveprim me bazat e 

tjera të të dhënave, duhet të parashikohet edhe koha për miratimin e një VKM-je, ku 

duhet të ketë të dhënat që parashtrohen në këtë regjistër; dhe koha e nevojshme për 

hartimin e termave të referencës, koha për zhvillimin e procedurës së tenderimit, afatet e 

ankimit lidhur me procedurën prokuruese dhe lidhja e kontratës; implementimi dhe 

testimi i sistemit. Pra janë disa hapa, të cilat gjithashtu Këshilli i kishte të qarta dhe i ka 

parashtruar edhe në relacionin që ju është paraqitur më përpara se të niste komunikimi 

ose të merrnim përgjigje nga ato institucione.  

Nga ana tjetër, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit na vuri në 

dispozicion elektronikisht një përgjigje dhe na parashtroi se data kur do të fillojë 

funksionimin regjistri, varet nga hapat të cilat do ndërmerren që nga ngritja e grupit të 

punës, finalizimi i termave të referencës, përllogaritja e fondit limit për zhvillimin e 

procedurës së prokurimit për projektin, kryerjen e procedurës së prokurimit dhe vendosja 

në funksion e regjistrit. 

Ndërkohë, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, edhe sot në datën 26 gusht, 

pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor nuk ka ardhur një përgjigje me shkrim lidhur me faktin 

nëse kostot për ngritjen e këtij sistemi do të mbulohen tërësisht nga buxheti i shtetit apo 

do të ketë edhe kontribut nga fondet IPA 3, siç është parashikuar në relacionin që ka 

shoqëruar këtë projektligj në Kuvend. 
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Në kushtet aktuale, Këshilli, kur ka detyrimin ligjor për të përcaktuar një datë për 

funksionimin e regjistrit, nuk ka një kthim përgjigje zyrtare lidhur me financimin e 

regjistrit dhe kur do të jenë fondet e disponueshme për Këshillin. 

Ky problem u parashtrua edhe në çështjen e parë të Këshillit që u parashikua për 

vitin 2022, fondi për krijimin e regjistrit elektronik të Organizatave Jofitimprurëse. 

Nga ana tjetër, ligji parashikon dy momente kohore për zhvillimin e regjistrit 

elektronik nga të cilat lindin të drejtat dhe detyrime për Këshillin e Lartë Gjyqësor, 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, si dhe aktorë të tjerë që përfshihen në këtë regjistër, 

siç është administrata tatimore dhe vetë Organizatat Jofitimprurëse.  

Pra së pari, kemi krijimin e regjistrit dhe bërja funksionale e tij me të gjithë 

mekanizmat që ai përmban brenda. 

Lidhur me kostot dhe kohëzgjatjen e hapave të nevojshëm është vlerësuar Këshilli 

dhe Komisioni i Administrimit të Buxhetit, ka pasur në vëmendje gjithashtu vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr.539 datë 25.07.2019 “Për miratimin e udhërrëfyesit për 

politikën qeverisëse drejt një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2019 – 

2023, i rishikuar”. Në objektivat e këtij udhërrëfyesi, pikërisht masa 7 për krijimin e 

regjistrit elektronik të Organizatave Jofitimprurëse, ka parashikuar një kosto sipas hapave 

të ndryshëm, në total prej 455,000 euro, ku përkatësisht krijimi i regjistrit është 

parashikuar 140,000 euro, dixhitalizimi i të dhënave dhe arkivave kushton 225,000 euro 

dhe ndërtimi i sistemit të menaxhimit të informacionit është parashikuar 90,000 euro, në 

të cilin nuk janë përfshirë kostot për stafin dhe personelin shtesë të nevojshëm për 

zbatimin e këtij prioriteti. 

Duke mbajtur në konsideratë efektet ligjore për të tretët si dhe parashikimet që ka 

neni 4 i këtij ligji ku përcaktohet se Këshilli i Lartë Gjyqësor krijon regjistrin, si dhe 

përcaktimin e nenit 52, pika 3, ku parashikohet se vendimmarrja e Këshillit duhet të bëhet 

brenda datës 30 gusht, për caktimin e datës së funksionalitetit të Këshillit, por nga ana 

tjetër është edhe çështja që parashtruam edhe më sipër që Ministria e Financave nuk na 

ka bërë të qartë alokimin e fondit të nevojshëm për zhvillimin e këtij projekti dhe kur do 

të jetë ky fond i disponueshëm.  

Ndër hapat që do ndërmerren për zhvillimin e këtij regjistri, Komisioni i 

Planifikimit Strategjik dhe Administrimit të Buxhetit vlerëson se janë disa hapa dhe afate 
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që duhet të merren në konsideratë të tilla si: përgatitja e dokumentit të dizenjimit dhe 

specifikimet teknike të sistemit me mbështetjen e projektit të asistencës teknike të BE-së 

që koordinohet nga zyra pranë Kryeministrisë, e cila mendohet që të zgjasë 3 muaj; është 

procedura e prokurimit publik sipas afateve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi 

(marrë parasysh të gjithë procesin e njoftimeve deri tek ankimimi që parashikohet të 

zgjasë 6–8 muaj); afati i nevojshëm për lidhjen dhe zbatimin e kontratës, dhe 

implementimin e regjistrit elektronik (i cili zgjat 1 vit). 

Gjithashtu, krijimi i regjistrit elektronik, ka të përfshirë njëkohësisht edhe krijimin 

e bazës së të dhënave sipas proceseve elektronike, ku përfshihet krijimi i sistemit të 

informatizuar, dixhitalizimit total i arkivit të regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse, 

dixhitalizimi i të dhënave dhe arkivave, duke mundësuar një sistem të përditësuar të 

shkëmbimit të informacionit në lidhje me statusin, vendndodhjen, llojin e aktiviteteve, 

numrin e personelit dhe informacione të tjera në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, i cili 

kërkon një afat kohor. Duke iu referuar të gjithë udhërrëfyesit dhe çfarë ka deri tani në 

dorë Komisioni, mendohet që gjithë procesi të zgjasë të paktën 3 vjet. Pra në afatet e 

parashikuara në nenin 50, pika 2, përfshihen gjithashtu në këtë afat, që administrata 

tatimore, brenda 3 muajve nga krijimi i regjistrit elektronik i jep Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë të gjitha të dhënat që ka në dispozicion për Organizatat Jofitimprurëse. 

Gjithashtu edhe parashikimin e pikës 3 që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, brenda 6 

(gjashtë) muajve nga krijimi i regjistrit elektronik, përditëson regjistrin elektronik me të 

dhënat e nevojshme dhe njofton të gjitha Organizatat Jofitimprurëse të regjistruara në 

regjistër për plotësimin e dokumentacionit, nëse konstatohet se dokumentacioni i 

administruar kërkon përditësim në përmbushje të detyrimeve për regjistrim sipas këtij 

ligji. 

Në përputhje me sa më sipër, edhe një afat kohor 4–mujor është i nevojshëm për 

konsolidimin e të dhënave dhe dokumentacionit në regjistrin e ri elektronik të 

organizatave jofitimprurëse, duke pasur parasysh që janë disa aktorë të cilët do të 

ndërveprojnë në këtë sistem. 

Edhe një herë sa më sipër, afati 3–vjeçar që pretendon/propozon Komisioni është 

i njëjtë me afatin 3–vjeçar në udhërrëfyesin sipas VKM–së. 
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Para marrjes së përgjigjeve nga institucionet, Komisioni vlerësoi që të vinte 

përpara Këshillit me një datë të caktuar, por siç erdhën kushtet dhe rrethanat, duke qenë 

që Ministria e Financave së pari nuk ka kthyer një përgjigje lidhur me fondin dhe duke 

marrë parasysh se edhe Ministria e Drejtësisë, gjithashtu edhe AKSH-i, përpara Këshillit, 

në kthimin e përgjigjeve të tyre, sqaruan vetëm hapat që do të ndërmerren, atëherë u 

vlerësua që mos të caktohet një datë nga ana e Këshillit për vendosjen në funksion të 

regjistrit kombëtar, por kjo datë të përcaktohet pas akordimit të fondeve nga buxheti i 

shtetit për këtë qëllim. 

Kaq kisha lidhur me projektligjin për krijimin dhe vënien në funksion të regjistrit 

elektronik të Organizatave Jofitimprurëse. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit, Maela! 

Atëherë, kemi të bëjmë me një vendim pa vendim nga ana e Këshillit sepse nga 

një anë ligji na detyron që ne të shprehemi për një datë, por nga ana tjetër jemi në 

pamundësi për t’u shprehur për datë fillimi në kushtet kur ne nuk kemi asnjë lloj indicie 

konkrete nëse do i kemi fondet IPA apo nëse do t’i kemi fonde akordimi, që nga ky çast 

starton edhe puna për krimin e vendimit. Kemi bërë një “template” vendimmarrjeje meqë 

e sollëm në mbledhje plenare, për të ezauruar edhe detyrimin që mbart KLGJ-ja në 

respektim të ligjit. Kemi bërë një “template” në fakt, që edhe me sugjerimin e anëtarëve 

është rishikuar. 

Unë në fakt jam e hapur për diskutim. Si e vlerësoni? Çfarë lloj vendimmarrjeje 

do marrim? Por thjesht nga ana jonë (e stafit), në një kohë shumë të shpejtë, janë ezauruar 

të gjitha detyrimet ligjore, për sa i përket bërjes së mundur që Këshilli të kishte mundësi 

që të merrte datën, por me sa duhet nuk kemi pasur të njëjtin reagim nga institucionet e 

tjera.  

Jam e hapur për diskutime, për llojin e vendimmarrjes. Ne kemi bërë një 

propozim konkret, megjithatë prapë mbetem e hapur. 

 

Brunilda Kadi: Duke falënderuar sinqerisht punën që është bërë nga anëtarët, nga 

stafi administrativ, duke u nisur nga fakti që është edhe periudha pothuajse e pushimeve, 

ku gjatë kësaj kohe ligji ka hyrë në fuqi dhe janë kryer në kohë rekord të gjitha veprimet, 
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siç u relatua edhe nga Drejtoresha Juridike, relacioni dhe shpjegimi për mua ishte 

ezaurues dhe i argumentuar. Vlerësoj që nuk ka kuptim që ne të marrim vendim që nuk 

mund të marrim dot vendim.  

Ky relacion është i mjaftueshëm dhe plotëson të gjitha detyrimet ligjore që ka 

Këshilli, pasi në kohë rekord, madje më shumë sesa aq, janë kryer të gjitha veprimet që 

mund të kryente Këshilli. Ndërkohë, data, ashtu siç u shpjegua shumë qartë nga 

drejtoresha, nuk mund të përcaktohet pa u bërë të gjitha veprimet dhe pa u certifikuar 

implementimi i regjistrit. Pra edhe sikur të gjitha institucionet të kishin kthyer përgjigje, 

përsëri, ezaurimi i të gjitha atyre etapave që u shpjeguan, nuk është në dorën e Këshillit 

dhe është çështje objektive. Kur ato të realizohen, të certifikohet edhe implementimi i 

regjistrit, në atë moment Këshilli ka mundësi të përcaktojë datën. Sepse mendoj që 

mënyra sesi e ka parashikuar ligji procedurën se si fillon regjistri elektronik duke ia 

dhënë këtë kompetencë Këshillit. Për mua në fakt ky është një rregullim procedural që 

nuk mund legjislatori t’ia kishte lënë përsëri K.Pr.C. që duhet të ndryshonte në atë 

moment dhe duhet të përcaktonte kohën kur do fillonte ky regjistër. Pozicioni i Këshillit 

është pikërisht ky, ta përcaktojë këtë datë pikërisht në momentin kur ai të bëhet vërtet 

funksional. Kështu që, për mua mjafton relacioni, mjafton ky shpjegimi që u dha sot dhe 

të gjitha veprimet që ka kryer Këshilli/administrata për të përmbushur detyrimin ligjor që 

ka Këshilli për të realizuar atë çfarë ka vendosur ligji. Ajo që mund të bëjë Këshilli është 

thjesht të vazhdojë të komunikojë dhe të kryejë veprimet që ai mund të kryejë në kohë 

rekord, për aq sa varet nga Këshilli. Gjithë të tjerat pastaj do jenë në varësi të veprimeve 

që do kenë institucionet e tjera apo procedurat dhe proceset e tjera, të cilat u përmendën 

në detaje gjatë relacionit. Kështu që, për mua nuk mund të marrim vendim që do lejmë 

datën një herë tjetër. Për mua mjafton kaq dhe përmbushet detyrimi. 

Ky ishte mendimi im. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, Bruna! 

Në fakt edhe për mua, për sa kohë ne nuk realizojmë dot një vendimmarrje. E thashë, 

është një propozim vendim, por pa vendim. Megjithatë, nëse ndonjë koleg tjetër ka 

ndonjë diskutim apo e sheh ndryshe. 
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 Alban Toro: Mundem? 

 Naureda Llagami: Po, Alban! 

 

 Alban Toro: Atëherë, ashtu si tha edhe kolegia parafolëse, më rezulton që në 

rastin konkret Këshilli nuk ka çfarë të shprehet, normalisht, vendimet e Këshillit, 

vullnetin e tij për të rregulluar problem të caktuar në sistemin gjyqësor dhe në rastin 

konkret nuk ekziston një problem i tillë. 

 Projektligji i cili më pas u kthye në ligj “Për organizimin e Organizatave 

Jofitimprurëse” nuk e ka burimin tek dëshira apo vullneti i organeve të tjera kushtetuese 

që pushteti gjyqësor t’i ketë sistemet e veta elektronike të apdejtuara, t’i ketë moderne, 

por thjesht vjen nga një spunto e ardhur nga Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e 

Parave dhe Financimit të Terrorizmit, i cili në rekomandimet e tij ka konsideruar 

Shqipërinë në zonën gri. Që do të thotë që është vlerësuar që nuk ka një politikë të qartë 

për të promovuar llogaridhënien, integritetin, dhe besimin në publik në administrimin dhe 

menaxhimin e OJF-ve, duke pasur një qasje të kufizuar ndaj sektorit të OJF-ve dhe 

komunitetit të donatorëve për çështjet e financimit ndaj terrorizmit. Pra, siç rezulton, 

është rekomandim i tyre që i është vendosur qeverisë dhe këtë pjesë ju mund ta gjeni dhe 

mund ta konfirmoni tek seanca plenare e datës 24 qershor 2021 ku Ministrja e Drejtësisë 

ka folur për Projektligjin i cili po bëhet debat aktualisht edhe në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor. 

 Më pas, ne jo vetëm në ligj, por edhe në vendimin nr.539 datë 25.07.2019 që 

është plani strategjik i qeverisë për 2019–2023, apo siç e quajnë ata “Udhërrëfyesi për 

politikën e qeverisë dhe një mjedis mundësues i zhvillimit të shoqërisë civile”, i 

rishikuar, ka parashikuar hapat që duhet të ndërmerren për të krijuar këtë softuer, pra këtë 

regjistrim elektronik të komunikimit dhe të regjistrimit të OJF-ve. Na rezulton tek pjesa 6 

e këtij projekti, që institucioni kryesor përgjegjës është Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë, partner në zbatim Kryeministria, Ministria e Drejtësisë dhe aktorët e tjerë që 

janë AKSH-i, KKSHC, etj.  

Pra nga sa rezulton nga mënyra sesi është ideuar ligji, kush është bërë promotor i 

ligjit dhe detyrimet që ligji rrjedh për KLGJ-në, na rezulton që aktorë të tjerë më përpara 

duhet të veprojnë për të përmbushur detyrimin e tyre. Pa detyrimin e tyre, KLGJ-ja nuk 
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mund të veprojë. Normalisht, kur bëhet një projektligj, ai shoqërohet edhe me faturën 

ekonomike. Faturën ekonomike ne e gjejmë në relacionin për projektligjin “Për 

regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” që është paraqitur në Parlament. Qeveria, 

mbas një studimi ka konkluduar që ajo ka një faturë të caktuar ekonomike, të cilën duhet 

t’ia disbursojë subjektit apo institucionit, i cili do të jetë pronar i këtij softueri. Aktualisht 

ky veprim nuk është kryer. Atëherë, në momentin që fondet mungojnë, çfarë do të 

krijojmë? Sepse të themi krijojmë regjistrin elektronik... Nëse i referohesh fjalorit shqip-

shqip të ’89 fjala “krijo” do të thotë të bësh diçka që nuk ka qenë më parë. Kështu që, në 

momentin që s’kemi para, nuk kemi çfarë krijojmë. Para duhet të na japi ai që ka për 

detyrë, në bazë të planit strategjik të miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave, që 

është Ministria e Financave dhe Ekonomisë, t’i disbursojë Këshillit të Lartë Gjyqësor, i 

cili pastaj të marri masat për të adresuar këtë fond në krijimin e një softueri. Kështu që, 

në momentin që Ministria e Financave, siç po rezulton dhe siç po relatohet, nuk kthen 

përgjigje se kur do të jetë i gatshëm për t’u disbursuar ky fond, e gjithë skema e vendimit 

bie dhe rezulton nul sepse nuk synon të rregullojë asgjë. Thjesht është deklaratë, të cilën 

nuk është e nevojshme ta bëjmë me vendim të Këshillit por mjafton me një shkresë 

drejtuar aktorëve kryesorë MF-së, Kryeministrisë dhe MD-së (ndoshta edhe partnerëve 

ndërkombëtarë), për pengesat që po krijohen për krijimin e këtij softueri. Mund të 

shkojmë edhe më tutje. Mund t’i bëjmë prezent edhe alternativat, që në mungesë të këtij 

fondi, të krijohen mundësi që ky regjistër të funksionojë dhe këtë fatmirësisht ne e kemi 

sepse pas studimit që ka bërë EURALIUS dhe USAID një vit e gjysmë më parë kur u 

krijua një problem .. (nëse ju kujtohet) ajo na ka dhënë dy variante, të cilat mund t’i 

përdorim, duke i adresuar MF-së për t’i përfshirë në mungesë të fondit maksimal që ata 

kanë krijuar, në mënyrë që ky regjistër të bëhet operativ. Nëse ju kujtohet, partnerët tanë 

kanë përmendur dy variante: varianti i parë që qeveria shqiptare i dhuron KLGJ-së 

sistemin e regjistrit të përdorur nga QKB-ja, pra një kopje e pastër e këtij sistemi, më pas 

instalohet në qendrën e të dhënave në KLGJ dhe përshtatet për qëllimin e regjistrimit të 

OJF-ve; sistemi i ri operohet dhe mirëmbahet nga Gjykata e Rrethit Tiranë dhe ajo është 

administratorja (siç e parashikon edhe ligji); varianti i dytë shkon më në një hap më tej, 

duke i besuar QKB-së administrimin e regjistrit të OJF-ve në sistemin e saj të regjistrimit 

duke kryer detyrat administrative përkatëse .. (siç parashikon edhe neni 46 i Kushtetutës). 
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Normalisht edhe këto variante shoqërohen me një faturë ekonomike përkatëse të 

cilat janë shumë më modeste se shuma që kanë parashikuar aktorët kur kanë kryer ketë 

ligj. Në këtë kuadër ne i japim qeverisë, që ne duam ta kemi këtë sistem dhe fjalën e 

fundit përsëri e kanë ata sepse kjo bëhet në një bashkëpunim midis tyre dhe KLGJ-së. 

Nëse ata nuk lëvrojnë apo nuk kanë dëshirë të kenë këtë sistem, ne është e kotë që të 

marrim përsipër që të caktojmë data apo të themi që do bëhet në këtë datë, do bëhet në 

atë datë, sepse po të mos jenë fondet, asgjë s’do bëhet.  

Problematika e dytë që unë shikoj tek projektvendimi është edhe zbatimi. Zbatimi 

i këtij vendimi i ngarkohet Sekretarit të Përgjithshëm. Nuk e di ku është gjetur tagri për të 

transferuar një kompetencë të Këshillit tek një sektor administrativ?! Të paktën në 

projektvendim nuk e gjej këtë bazë ligjore. Është një tagër që e ka Këshilli dhe nuk mund 

t’i transferohet askujt. Kështu që, në këtë kuadër, edhe kjo pjesë e zbatimit, përpos faktit 

që në themel nuk ke çfarë zbaton njëherë sepse nuk ka softuer, nuk ka para. Për të pasur 

softuer, duhet të ketë para. Kështu që në tërësi jam kundër këtij projektvendimi sepse nuk 

synon të rregullojë asgjë. Nëse ne duam të mbetemi deklarativ, mjafton t’i çojmë një 

shkresë versionet dhe variantet tona, që fatmirësisht janë të studiuara dhe nga partnerët që 

ne na ndihmojnë, gjithmonë në mungesë të krijimit dhe të gjetjes së atij fondi, të cilët, 

ligjvënësi që ka krijuar këtë ligj, ka miratuar edhe faturën përkatëse ekonomike, të cilën 

akoma s’e ka disbursuar. Faleminderit!  

   

Naureda Llagami: Alban, lidhur me pjesën e informimit për variantet që ka 

propozuar para 1 viti e ca, më pak se 1 vit, EURALIUS bashkë me “Justice for All”, ju e 

dini shumë mirë që ne i përcollëm Kuvendit të Shqipërisë shkresën dhe është marrë në 

shqyrtim gjatë seancës në Komisionin e Ligjeve shkresa e KLGJ-së dhe megjithatë ata 

kanë vijuar me projektin dhe me atë variant që ato kanë konsideruar si një zgjidhje dhe 

një gjetje më të mirë. Pra nga ana e Këshillit është bërë gjithë përpjekja e mundshme që 

kjo gjë të realizohej. Është referuar shkresa e KLGJ-së, janë referuar edhe propozimet e 

ardhura nga projektet, por në sqarimet që janë dhënë më pas, nuk janë marrë në 

konsideratë dhe është vijuar me projektin që ka bërë po një projekt i BE-së mbi regjistrin 

e OJF-ve. 
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Sa i përket vendimmarrjes, ne menduam që Këshilli duhet të thoshte diçka. Edhe 

ne brenda nesh të paktën, kur e menduam çfarë lloj vendimi, kishim atë dilemën tonë, që: 

Si do themi? Do dalim nga mbledhja pa marrë vendim, pra duke arsyetuar që jemi në 

pamundësi për të marrë vendimin, për t’i vënë në dijeni të tjerët? Pra Këshilli është i 

gatshëm ta krijojë regjistrin por është në pamundësi për të marrë vendim për datën e 

funksionimit? Të paktën kështu e mendoj. Duhet të reagojmë ndaj një vendimmarrjeje të 

tillë apo është i mjaftueshëm propozimi i Brunës, vetëm relacioni?  

Alban Toro: Më fal Naureda!  

Unë nuk kam dijeni se çfarë shkrese keni dërguar tek Komisioni Parlamentar që 

s’e ka pranuar. Po ç’rëndësi ka?! 

 Naureda Llagami: Je në dijeni Alban, se ka qenë vendim i mbledhjes, kur ka hyrë 

kjo çështje në mbledhjen plenare, dhe kemi rënë dakord të gjithë bashkë që mendimi që 

ka ardhur nga Komisioni, duke qenë se ligji ishte në proces në Kuvend, i është përcjellë 

Kuvendit, pra të mbahej parasysh nga Kuvendi i Shqipërisë. 

 Alban Toro: Nuk e kam lexuar atë shkresë. Ç’rëndësi ka?! E konsideroj të kryer 

atë. 

 Naureda Llagami: Shkresa është, shkresa që kanë sjellë projektet, meqë ne ramë 

dakord me shkresën e projekteve. 

 Alban Toro: Shkresën tonë që e kemi dërguar Komisionit Parlamentar... nuk ka 

rëndësi për mua kjo pjesë. 

 Naureda Llagami: Ka rëndësi sepse është konsekuencë e mbledhjes plenare. 

Duhet të ketë rëndësi. Është shumë e rëndësishme kjo sepse atë që ne marrim në 

mbledhje plenare, e përcjellim. 

 Alban Toro: Kjo tregon që KLGJ-ja, kohë para se të krijohej ligji, ka qenë e 

predispozuar të modernizojë softuerët e saj. 

 Naureda Llagami: Pa diskutim që po. Këtu ke shumë të drejtë. Bile kemi qenë 

mbi avangard sepse kemi ofruar edhe me çmim më të ulët   

 Alban Toro: Të lumtë! 

 Naureda Llagami: Këtë e themi ne, por puna është se nuk po na dëgjon njeri 

Alban. 
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 Alban Toro: Ne duhet të dërgojmë shkresë tek autoriteti që ka përgjegjësi për këtë 

punë. 

 Naureda Llagami: Patjetër! 

 Shkresat do fillojmë t’i çojmë që nesër. 

 Problemi është si do dalim sot nga kjo mbledhje, proceduralisht po them. 

 Alban Toro: Nga kjo mbledhje ne nuk mund të marrim dot një vendim sepse nuk 

kemi çfarë të themi. Detyrimi ynë fillon në momentin që disbursohet fatura ekonomike. 

Kur zotëria nuk e disburson faturën ekonomike, ne kemi për detyrë t’ia kujtojmë 

detyrimin ligjor, që duhet ta disbursojë dhe këtë e ka autoriteti përgjegjës (se vetë e kanë 

caktuar, nuk e kam caktuar unë). Pushteti tjetër ka caktuar që autoriteti përgjegjës do jetë 

MF-ja. Atëherë i drejtohemi Ministrisë së Financave: – Ku  je me detyrimin tënd? I 

drejtohemi Kryeministrit: – Ku je me detyrimin tënd? Nëse këta nuk dëgjojnë, në të 

gjithë eventet ndërkombëtare që ju keni dhe përfaqësoni Këshillin, mund t’ia bëni 

prezent, që këta zotërinjtë ne na pengojnë, nuk na ndihmojnë.  

 Naureda Llagami: Këtë po, këtë e bëj unë. 

Problemi është që do shprehemi sot që Këshilli është në pamundësi, ta bëjmë si 

deklarative vendimin, pra Këshilli është shumë i gatshëm për të krijuar regjistrin, por 

është në pamundësi për shkak të: një, dy, tre arsye. 

Kështu e mendoj unë. Thashë që e kam dilemë. Nuk e kam të qartë 100%. Prandaj 

thashë që hajde e hapim për diskutim të gjithë bashkë, sepse nuk është një gjë që e kemi 

praktikë dhe e dimë. 

Alban Toro: Unë propozoj të bëhet një deklaratë nga stafi ku KLGJ–ja shpreh 

shqetësimin që kjo përmbushje detyrimi nuk mund të bëhet nga ajo sepse partneriteti... 

Pra pak a shumë kjo të jetë ideja. Në momentin që merr okej nga të gjithë anëtarët, kjo 

deklaratë të transmetohet në “website-in” tonë dhe njëkohësisht t’i shkojë zyrtarisht të 

gjithë aktorëve që duhet të ishin zgjuar nga kjo pjesë dhe të mbushin detyrimin e tyre 

përkatës. Në këtë formë mund të ecet, por jo me vendim. Vendimi synon të rregullojë 

diçka. Çfarë të rregullojmë ne? Të zgjojmë nga gjumi këta që duhet të kishin vepruar? 

Naureda Llagami: Ne edhe tentuam, se kemi çuar letrat në kohë urgjente.  

Alban Toro: Ne këtë punë e bëmë para 1 viti. Këta që kanë bërë ligjin nuk 

zgjohen. Atëherë, kemi detyrë të zgjojmë ata që duhet t’i zgjojmë. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 26.08.2021 (Pika 2) 
 

 

28 

 

Naureda Llagami: Dakord! 

Ndonjë mendim tjetër? 

 

Brikena Ukperaj: Kryetare, Brikena! 

Naureda Llagami: Po, Brikena! 

 

Brikena Ukperaj: Referuar përmbajtjes së ligjit, sikundër u shpjegua edhe në 

relacion, ka dy momente të cilat ligji ngarkon Këshillin me vendimmarrje, në vlerësimin 

tim. Momenti i parë është krijimi i regjistrit elektronik dhe momenti i dytë është fillimi i 

funksionimit të regjistrit elektronik. Çka do të thotë që janë dy momente të shkëputura në 

kohë nga njëri – tjetri. Vendimi i krijimit të regjistrit elektronik nga ana e Këshillit duhet 

të merret sepse është parashikim ligjor. Në ligj parashikohet që regjistri elektronik i 

regjistrimit të Organizatave Jofitimprurëse krijohet nga Këshilli dhe Këshilli duhet të 

marrë një vendimmarrje, qoftë edhe një vendim deklarativ. Nuk i pari vendim deklarativ 

që bëjmë. Pra duhet të ketë një vendim nga ana e Këshillit për krijimin e regjistrit 

elektronik të regjistrimit të Organizatave Jofitimprurëse, i cili – thotë ligji, – 

administrohet nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Pra për pjesën e krijimit të regjistrit 

elektronik, unë mendoj që ne duhet shprehemi. Është ky momenti i parë që do t’i hapë 

rrugën edhe fillimit të procedurave dhe korrespondencave të të gjithë institucioneve që 

parashikon ligji, qoftë me administratën tatimore, qoftë me vetë Këshillin i cili duhet të 

miratojë ato formularët brenda afateve të parashikuara në ligj. Janë të gjithë procedurat, 

aktet nënligjore që ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë në zbatim të ligjit. Por një 

vendim formal për krijimin e regjistrit elektronik të regjistrimit të Organizatave 

Jofitimprurëse në administrim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ne duhet ta 

marrim. 

Për pjesën e dytë, se kur do të fillojë funksionimi, kjo është çështje që unë 

bashkohem edhe me mendimin e Brunës edhe me mendimin e Albanit, nuk mund të 

përcaktojmë dot një datë të saktë, edhe pse ligji na detyron që ne duhet ta përcaktojmë 

datën e fillimit të funksionimit brenda datës 30 gusht të vitit 2021. Ne po futemi në 

vendimmarrje, po futemi në diskutim për diçka të tillë, pra në vlerësimin tim e 
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përmbushim detyrimin ligjor, por nuk mund të përcaktojmë dot një datë të saktë. Ose do 

ta lidhim këtë me një ngjarje që do të ndodhë në të ardhmen ose nuk do të shprehemi, ose 

në vlerësimin tim, mund të ngarkojmë edhe Komisionin e Planifikimit Strategjik, 

Administrimit dhe Buxhetit që të ndërmarrë, që nga ky moment i krijimit e në vazhdim, 

të gjithë procedurën dhe korrespondencën, me qëllim që të njoftohet Këshilli lidhur me 

datën e fillimit të funksionimit të regjistrit elektronik të regjistrimit të OJF-ve.  

 Për pjesën e parë të krijimit, unë mendoj që ne duhet të shprehemi, qoftë edhe me 

një vendim deklarativ. Faleminderit!  

 

Alban Toro: Brikena, jo për oponencë, por kur ne themi “krijojmë”, do të thotë që 

kemi përshtatur një softuer, kemi lindur një softuer i cili do të fillojë pastaj të përshtatet 

dhe të funksionojë për të kryer atë misionin e vet. Ne s’kemi asgjë. Çfarë do krijojmë? Po 

s’pate para. 

Brikena Ukperaj: Alban, ne do ta marrim si vendim, që ne do ta krijojmë këtë 

regjistër. Pastaj, softuerët dhe të gjitha këto që thua ti, i përkasin procedurave që ky të 

bëhet funksional. Por ama një vendim, që ti do ta krijosh këtë si regjistër.. Unë kështu e 

kuptoj. Ligji e ndan në dy momente sepse thotë që krijohet dhe fillon funksionimin. 

Madje thotë edhe në dispozitë tranzitore që derisa të fillojë funksionimin, regjistrimi i të 

dhënave në regjistër do të bëhet sipas ligjit të mëparshëm. Pra i ndan dy momentet. Nuk e 

lidh me krijimin, por e lidh me funksionimin. 

Alban Toro: Legjislatori e ka shprehur vullnetin e vet dhe thotë që krijohet në 

fund të gushtit. 

Brikena Ukperaj: Jo, jo, legjislatori nuk ka thënë që krijohet në fund të gushtit. 

Legjislatori e ka ndarë në dy momente. Ka thënë që regjistri elektronik krijohet nga 

Këshilli dhe administrohet nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe deri në fund të 

gushtit, duhet të thuash datën e fillimit të funksionimit. Që t’i marrësh të gjithë këto 

procedura dhe të bëhen gjithë këto prokurime për krijimin e këtij softueri, për marrjen e 

të dhënave, për krijimin e databazave, duhet të ketë një vendim formal, që ne po bëjmë 

një regjistër. Pastaj, kur kjo të jetë e gjitha gati, dhe fondet të na jenë alokuar, marrim që 

ky regjistër do fillojë të funksionojë në këtë datë. 
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Alban Toro: Atëherë, ne shprehemi që do krijohet regjistri dhe kemi vullnetin për 

ta krijuar. Paratë nuk jepen kurrë. Çfarë bëhet me këtë shprehjen tonë? 

Brikena Ukperaj: Vendimi ynë mbetet deklarativ dhe unë nuk mendoj që paratë 

nuk jepen kurrë sepse janë detyrime të ndërmarra këto edhe në kuadër të marrëveshjeve 

dhe projekteve të tjera që kemi në kuadër të anëtarësimit dhe marrëveshjeve të stabilizim 

asocimit. Kështu që këto janë gjëra që unë nuk mendoj.. sepse janë detyrime që i 

parashikon edhe udhërrëfyesi. Por të mbetemi në heshtje dhe të themi që do ta krijojmë 

kur të na vijnë paratë, unë nuk e di! 

Alban Toro: Po normal, po s’erdhën paratë, si do ta krijojë? 

Brikena Ukperaj: Ideja është, që vendimi formal për krijim duhet të jetë dhe 

pastaj ndërtimi i databazës, ndërtimi i këtij softueri, janë çështje që varen, që lidhen me 

funksionin e regjistrit dhe me marrjen e fondeve. 

Alban Toro: Që do materializohet ky softuer, këtë vullnet e ka shprehur 

ligjvënësi. Puna është që “harron të japë paratë”. Në momentin që s’ka dhënë paratë, 

çfarë do themi? Do themi atë që ka thënë ligjvënësi? 

 Brikena Ukperaj: Do ngelet një vendim që nuk do ketë zbatim asnjëherë dhe një 

regjistër që nuk zbatohet asnjëherë. Ti si Këshill, për sa kohë ligji të thotë që regjistrin e 

krijon Këshilli dhe është po ky Këshill që përcakton datën e fillimit të funksionit të 

regjistrit, atëherë je i detyruar që një vendim formal që ta krijojmë këtë regjistër, ta 

marrim. Pastaj se kur do fillojë regjistrin, kjo s’është çështje që varet nga ne. Siç e 

shpjegove ti shumë mirë, është një çështje që varet nga institucionet e tjera. Megjithatë, 

ky ishte mendimi im, për mënyrën sesi unë e shikoj. 

 

Brunilda Kadi: Mundem Kryetare? 

Naureda Llagami: Po, Bruna! 

 

Brunilda Kadi: Kjo që propozon Brikena, mund të jetë në diskutim, por ne nuk 

mund ta vendosim sot. Edhe mua më bën sens kjo situatë që propozon Brikena, por nuk 

mund ta marrim sot vendimin, sepse duhet ta shikojmë në këtë këndvështrim edhe ligjin 

edhe vendimin që mund të marrim ne për të vendosur krijimin e regjistrit dhe çfarë duhet 

të ketë ai vendim, sepse duhet për shembull të pritet miratimi i fondit apo jo (ky diskutimi 
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që bën Albani). A duhet të përcaktojmë tek ai vendim specifikimet teknike të asaj se çfarë 

do bëhet konkretisht, etj., etj. Pra le të jetë projektvendim i mbledhjes së radhës. Por sot, 

ajo që na propozohet është për të marrë një vendim në lidhje me detyrimin ligjor, që 

duhet të caktojmë datën e fillimit të funksionimit të regjistrit elektronik brenda 30 gushtit, 

që të gjithë besoj ramë dakord që ne nuk e bëjmë dot këtë gjë. 

Kurse ajo që propozon Brikena, le ta diskutojmë në mbledhjen e radhës sepse 

duhet ta shikojmë edhe ligjin edhe projektvendimin me qetësi dhe të kemi kohë ta 

studiojmë. Nuk mendoj se e marrim dot në këtë mbledhje atë që propozon Brikena. 

 Nuk e di a mund të votohet që ne s’marrim dot vendim për atë çfarë është 

propozuar sot dhe të lëmë mbledhjen e radhës të diskutojmë atë që propozon Brikena. 

 

Naureda Llagami: Atëherë, a jeni dakord që stafi të bëjë një deklaratë dhe ne ta 

firmosim të gjithë, atë që propozoi edhe Albani, ku ne themi që Këshilli është i gatshëm 

të krijojë. Pra të shprehim gatishmëri për krijimin, por nga ana tjetër edhe vetë krijimi ka 

disa situata, sepse me të vërtetë ligji detyron Këshillin për të dhënë formularët, por ato 

formularët janë në varësi të llojit të softuerit që do krijohet. 

Bruna, ti ke të drejtë, që duhet për të gjithë ne, jo vetëm për ty, por edhe për mua 

që jam marrë këto ditë, duhet ajo kohë e nevojshme. Ndoshta bëjmë një deklaratë, e 

nxjerrim deklaratën jo vetëm në uebsajtin (“website-in”) tonë, që nga ana e Këshillit u 

bënë përpjekjet dhe Këshilli është i gatshëm që të bëjë krijimin e regjistrit, por është në 

pamundësi për një, dy, tre, arsye që ne i diskutuam midis nesh. Ta formulojë stafi dhe ta 

kalojmë për firmë të gjithë së bashku. 

 

Marçela Shehu: Për firmë s’besoj. Mund ta shkëmbejmë dhe të dakordësohemi si 

të gjithë deklaratat e tjera dhe ta publikojmë. 

 

Naureda Llagami: Me e-mail. 

 

Dritan Hallunaj: A mund të shtoj diçka? 

Naureda Llagami: Po, Dritan! 
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Dritan Hallunaj: Personalisht jam shumë dakord me ato që tha edhe Bruna, por 

që tha edhe Brikena.  

Personalisht nuk jam dakord me pjesën e deklaratës. Çfarë do themi ne në 

deklaratë, që Këshilli zbaton detyrimet e tij ligjore, po zbaton ligjin, po zbaton atë që 

kemi detyrë për ta zbatuar? Nuk bën sens të themi që ne jemi këtu, po zbatojmë ligjin, po 

punojmë, por organet e tjera... hajde punoni edhe ju. Kjo zgjidhet ndryshe. Mund të 

zgjidhet edhe me një shkresë, që në mbledhjen e kësaj date u diskutua për këtë temë dhe 

kjo temë ngeci në këtë pikë për këtë arsye. I drejtohet si Ministrisë së Drejtësisë, 

Kryeministrisë, apo kujtdo tjetër. Deklarata për mua nuk më bën sens. Gjithsesi jam i 

hapur sido që ta vlerësoni. 

 

Brunilda Kadi: Edhe unë jam dakord me këtë që thotë Dritani. Nuk mendoj për 

deklaratën. Për të njëjtën arsye që dha edhe Dritani. Të paraqesim në faqe çfarë ndodhi në 

mbledhjen e sotme dhe në mbledhjen e radhës do diskutojmë atë që propozoi Brikena. 

Pra nëse ka mundësi që ne të marrim një vendim formal dhe t’i hapim rrugë veprimeve të 

mëtejshme, për atë pjesë që varet nga ne. Por kjo duhet të shikohet dhe të shikohet ligji 

në këtë këndvështrim, të vijë një propozim. Sot nuk mund ta marrim atë vendim. Pra në 

faqe të shkruhet njoftimi që bëjmë gjithmonë ne për mbledhjet plenare, u diskutua kjo gjë 

dhe u shty për të diskutuar pjesën tjetër. Ndërkohë, mbledhja që ne bëjmë është publike 

dhe kush është i interesuar, e dëgjon. Deklarata më duket si deklaratë politike.   

 

Naureda Llagami: Është vendim deklarativ. 

 

Brunilda Kadi: E kuptoj Naureda, por është ajo arsyeja që dha Dritani. Ne po i 

themi publikut që ne duam ta zbatojmë ligjin, por s’kemi çfarë bëjmë? 

Naureda Llagami: Ky është realiteti. 

 

Alban Toro: Bruna, ti po shpreh shqetësimin që një detyrim ligjor nuk e 

përmbush sepse aktorët e tjerë nuk po veprojnë. Kaq! Ashtu siç adresojnë Këshillit të 

Lartë Gjyqësor problemin me deklarata, teorikisht edhe neve bëjmë të njëjtën gjë. Faqen 

tënde të internetit, kush e lexon vendimin që ke marrë ti për regjistrin? Askush. 
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Brunilda Kadi: Ata që janë të interesuar pra. 

Në qoftë se nuk e lexojnë, nuk janë të interesuar dhe nuk kanë të drejtë të 

kërkojnë informacion. 

 Alban Toro: Kur të shkosh në Komision Parlamentar për të dhënë llogari për atë, 

do të pyesin pse nuk e ke bërë regjistrin? 

Brunilda Kadi: Ne e diskutuam Alban dhe çdo gjë është e argumentuar. Ne nuk e 

zbatojmë ligjin se shkojmë japim llogari në Komisionin e Ligjeve. Ne jemi organ 

kushtetues. 

 Alban Toro: Po identifikojmë fajtorët që kanë penguar të zbatohet ligji dhe ajo 

bëhet duke shprehur shqetësimin. 

 Brunilda Kadi: Unë nuk mendoj se mund të flasim për faj. Ndoshta mund të jetë 

edhe një gabim njerëzor. Siç e shpjegoi edhe Maela. Ligji është dërguar në Parlament që 

në shtator. Nga hartuesit është menduar që deri në gusht do ishin bërë këto veprime. 

Ndërkohë ligji s’kaloi, kaloi në qershor dhe ngeli ajo data. Ne nuk jemi këtu për të gjetur 

fajtorët, ne thjesht bëjmë detyrën tonë. Besoj që deri tani është bërë në maksimum. 

Mbledhja jonë është publike, kush ka interes le ta dëgjojë, edhe ligjin po deshën le ta 

lexojnë dhe të shikojnë të gjitha veprimet apo mosveprimet që janë bërë. Deklarata duket 

sikur ne po dalim dhe po shfajësohemi.   

  

Marçela Shehu: Bruna, kur thashë për një deklaratë, nuk e kisha në kuptimin e 

një deklarate solemne dhe pastaj e shpërndajmë dhe e nxjerrim nëpër media. Në fund të 

mbledhjes plenare hidhet një informacion në faqen e Këshillit se çfarë ndodhi në 

mbledhje. Unë mendoj që lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, në faqen e Këshillit, në 

informacionin që publikohet, të sqarohet në dy fjalë e gjitha kjo që u diskutua. Kaq. 

 

Brunilda Kadi: Shumë dakord.  

Por jo deklaratë specifike për këtë gjë. 

Marçela Shehu: Jo deklaratë në atë kuptimin klasik të deklaratave që kemi bërë. 

Një informacion që çfarë ndodhi në këtë pikë të rendit të ditës. 

Brunilda Kadi: Dakord. Kjo është ajo që Këshilli bën gjithmonë. 
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Naureda Llagami: Jam dakord me këtë që thotë Bruna. 

Ne do themi që Këshilli u mblodh... Ishte i gatshëm, por nuk arriti dot sepse 

mungonin këto, këto të dhëna, të vërtetën do themi. Por mos ta lëmë kështu vetëm me 

personat që kanë interes. Ta kemi një gjë me shkrim, mendoj unë. Megjithatë, ju e dini 

edhe më mirë proceduralisht. Pastaj jam dakord me Albanin që këtë vendim, duhet të 

shkojmë t’ia çojmë të gjithë autoriteteve përkatëse për t’i sjellë në vëmendje edhe një 

herë detyrimin ligjor, se detyrimi nuk është vetëm për ne është edhe për ato. 

 

Brunilda Kadi: Okej, le të bëhet njoftim tek faqja e Këshillit, siç bëhet për çdo 

mbledhje, ndoshta dy–tre fjali më shumë dhe kaq. Le ta votojmë këtë pjesë, nëse të tjerët 

nuk kanë propozime të tjera.  

 

Naureda Llagami: Atëherë, të biem dakord që Këshilli është në pamundësi për të 

marrë vendimin dhe të sqarohet në uebsajt (“website”) shkaqet e mosmarrjes së këtij 

vendimi. 

 

Brunilda Kadi: Për mua le të hidhet në votë kjo që të mos ngelemi këtu, në qoftë 

se s’ka propozime të tjera. 

 

Brikena Ukperaj: Vendim për datën e fillimit të funksionimit? 

 

Naureda Llagami: Po, ai është detyrimi që të investon ty. 

Brikena Ukperaj: Në fakt kemi dhe krijimin. 

Naureda Llagami: Krijimi është për shkak të ligjit. 

Brikena Ukperaj: Ligji nuk e krijon automatikisht, e krijon Këshilli. 

Brunilda Kadi: Këtë që propozon Brikena edhe unë jam dakord, por duhet ta 

shikojmë se si duhet ta marrim atë vendim se çfarë do përmbajë.  

Naureda Llagami: Se ajo do ketë lidhje edhe me datën e funksionimit e me të 

gjitha. 

A biem dakord? 
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Për këtë paragraf do ju përcillet me e-mail të gjithëve, që ta kontrolloni përpara se 

ta publikojmë? 

 

Fatmira Luli: Jam dakord. 

Është shumë e arsyeshme kjo që propozuat së fundmi. 

Kështu që, me një shpjegim në faqen e uebit dhe me shkresa individuale pastaj 

institucioneve. 

 

Naureda Llagami: Maksi? 

Maksim Qoku: Dakord. 

Brunilda Kadi: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro.  

Medi Bici: Dakord.  

Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. 

Shijoni edhe këto ditët e fundit të pushimeve. 

Gjithë të mirat! 

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


