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HAPET  MBLEDHJA 

 

 

Klotilda Bushka – Mirëdita të gjithëve! 

Nisim mbledhjen e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat 

e Njeriut, e cila, në fakt, është thirrur në sajë të një kërkese të depozituar nga kolegë të opozitës në 

komisionin tonë, 1/3 e anëtarëve, në lidhje me projektin e hartës së re gjyqësore. Kërkesa është për 

një dëgjesë me ministrin e Drejtësisë, me Këshillin e Lartë Gjyqësor, me Komitetin Shqiptar të 

Helsinkit, Dhomën Kombëtare të Avokatisë, Avokatin e Popullit, Këshillin e Lartë të Prokurorisë 

dhe Prokurorin e Përgjithshëm.  

Janë ftuar dhe kanë konfirmuar pjesëmarrjen: ministri i Drejtësisë, zoti Manja, shoqëruar 

nga zoti Besmir Beja, drejtor i Përgjithshëm i Hartimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit, nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor zonja Naureda Llagami, kryetare, zoti Ilir Rusi, nënkryetar, zonja Brikena 

Ukperaj, anëtare, si dhe anëtarë të grupit të punës dhe gjyqtarë, zoti Markelian Koça, zoti Florjan 

Kalaja, zoti Engert Pëllumbi, zonja Enkelejda Metalia, zonja Valbona Bala, përfaqësuese e East-

West Menagement Institute, zonja Olta Lolo, përfaqësuese e East-West Menagement Institute, 

zonja Laurela Muça, përfaqësuese e Këshillit të Europës, zonja Tidita Fshazi, përfaqësuese e 

delegacionit të Bashkimit Europian, zonja Sarmela Titka, nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara 

të Amerikës, zonja Klodiana Vogli, nga projekti OPDAT. Për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, 

është paraqitur zoti Alfred Balla, kryetar, dhe zoti Sokol Stojani, anëtar. Për Avokatin e Popullit 

kemi pasur konfirmim nga Avokatja e Popullit dhe nga komisioneri i shërbimit përkatës, por për 

efekt arsyesh objektive, të infektimit me COVID të stafit, nuk është bërë dot e mundur marrja pjesë 

në këtë seancë, por Avokati i Popullit ka paraqitur një material me shkrim, që i kërkoj sekretarisë 

t’ua ndajë anëtarëve. Nga Dhoma Kombëtare e Avokatëve ka ardhur prof. dok. Maksim Haxhia, 

kryetar i Dhomës së Avokatisë, zoti Fatmir Braka, zëvendëskryetar dhe njëkohësisht kryetar i 

Dhomës së Avokatisë Tiranë, prof. dok. Aurela Anastasi, anëtare e Komitetit Drejtues të Dhomës 
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së Avokatisë, nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit zonja Erida Skëndaj, drejtore Ekzekutive dhe zoti 

Erdion Macolli, avokat pranë Klinikës Ligjore Falas. 

Besoj se i prezantova të gjithë pjesëmarrësit. Gjithashtu, ka të ftuar të tjerë nga shoqëria 

civile, nga media, nga shoqata të avokatëve, që janë këtu në cilësinë e dëgjuesve. 

Para se të fillojmë këtë dëgjesë, unë do të doja të sqaroja publikun se për çfarë organizohet 

kjo dëgjesë, pavarësisht se ne, që jemi mbledhur këtu, e kemi të qartë se për çfarë është, por është 

e udhës që publiku të kuptojë se cili është thelbi i organizimit të kësaj dëgjese.  

Atëherë, në kuadër të zbatimit të paketës së ligjeve të reformës në drejtësi, konkretisht 

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

Këshilli i Lartë Gjyqësor, një organ i qeverisjes së sistemit të drejtësisë, ngarkohet me vlerësimin 

e hartës gjyqësore në fuqi dhe riorganizimin e rretheve gjyqësore, rregullimin e kompetencave 

tokësore të gjykatave të rretheve gjyqësore dhe, në qoftë se kjo hartë nuk i përmbush objektivat, 

parimet dhe kriteret e parashikuara nga nenet 14 dhe 15 të ligjit nr. 98/2016, bëhet propozimi për 

hartimin e hartës së re.  

Në fakt, në bazë të nenit 13 të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor bën vlerësimin e organizimit të rretheve 

gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave, të paktën çdo 5 vjet. Në pikën 2 parashikohet 

se, në rast se nga vlerësimi rezulton se harta gjyqësore në fuqi nuk i përmbush objektivat, parimet 

dhe kriteret e parashikuara nga nenet 14 dhe 15 të këtij ligji, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe ministri 

i Drejtësisë hartojnë një propozim të përbashkët për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe 

kompetencave tokësore të gjykatave. 

Pika 3 parashikon më tej detyrimin e Këshillit dhe të Ministrisë së Drejtësisë për të 

konsultuar një propozim të përbashkët nga palët e interesuara dhe më pas për të marrë mendimin 

e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm, ministrit të Financave. Në pikën 5 

të këtij neni parashikohet se propozimi i përbashkët i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe ministrit të 

Drejtësisë për hartën gjyqësore i përcillet për miratim Këshillit të Ministrave nga ministri i 

Drejtësisë. 

Pra, është Këshilli i Lartë Gjyqësor në bazë të nenit 84 të ligjit nr. 115/2016, “Për statusin 

e magjistratëve”, që kryen funksionet në lidhje me përcaktimin e kompetencave territoriale dhe të 

madhësisë së gjykatave në bazë të ligjit nr. 98/2016.  
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Një grup pune institucional, i ngritur me urdhër të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ka punuar 

për më shumë se 2 vjet, në fakt, për një studim në lidhje me qasjen e një balance midis eficencës 

dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor, në balancë me qasjen në drejtësi dhe të drejtën për akses në 

drejtësi. Ka paraqitur një studim, i cili është konsultuar me aktorët në grupin e punës dhe në këtë 

grup pune kanë qenë, përveç anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, edhe gjyqtarë, kryetarë 

gjykatash, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe mbështetës, ekspertët që janë marrë me 

reformën në drejtësi nga EURALIUS, misionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjithashtu, 

në vend dhe më pas Këshilli i Lartë Gjyqësor ka paraqitur një projekt për hartën e re gjyqësore, 

për të cilin keni marrë të gjithë materiale të shpërndara nga sekretaria e Komisionit. 

Ky është paraqitur si propozim në Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë, në bazë 

të nenit përkatës që unë përmenda më parë, ka detyrimin që këtë propozim ta konsultojë me 

Prokurorinë e Përgjithshme, Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Ministrinë e Financave për të 

konkluduar në një bashkëpropozim të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë në 

Këshillin e Ministrave, për miratim të një vendimi përkatës të hartës dhe kjo është prerogativë e 

vendimmarrjes së Këshillit të Ministrave, në bazë të një bashkëpropozimi të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë, pas një procesi pune që, siç ju thashë, ka marrë rreth 3 vjet. 

Sipas dokumenteve që na janë shpërndarë, standardet, përveç detyrimeve ligjore në lidhje 

me projektin e hartës së re gjyqësore, bazohen në standardet e SEPEJ-it dhe udhëzimet për 

metodologji për rishikimin e hartave gjyqësore të vitit 2018, rekomandimet e projektit USAID 

“Drejtësi për të gjithë”, rekomandimet e Këshillit të Europës, rekomandimi 5 “Për eficiencën e 

drejtësisë”. 

Me pak fjalë, kjo është një përmbledhje në parantezë të asaj për të cilën ne jemi mbledhur 

sot, nisur nga shqetësimet që janë ngritur dhe në kundërshtim me këtë projekt të hartës gjyqësore 

nga Dhoma e Avokatisë. Partia Demokratike, kolegët në komision kanë kërkuar organizimin e 

kësaj dëgjese, sipas rregullores, dhe meqë jemi në një dëgjesë, do të kemi disa rregulla për 

organizimin e saj, por si fillim do t’ia japim fjalën përfaqësuesit të Dhomës së Avokatisë, për të 

bërë një prezantim dhe pastaj ta marrin fjalën... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Atëherë, kolegë ju lutem! 

Mendova se ishim rakorduar, nuk ka problem. Përpara se t’jua jap fjalën, zoti Haxhia, 

meqenëse një nga arsyet pse është kërkuar kjo dëgjesë nga ana e kolegëve të Partisë Demokratike, 



6 
 

janë edhe kundërshtitë që ju keni në lidhje me këtë projekt, po ia jap fjalën zonjës Çupi, e cila 

dëshiron të paraqesë kërkesën për këtë dëgjesë. 

Dhurata Çupi – Faleminderit, zonja kryetare! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Prit, se e mora fjalën unë! Pastaj vazhdo për procedurë, pasi të flas unë! 

Faleminderit, të nderuar të ftuar, që i jeni përgjigjur kërkesës së deputetëve të opozitës, 

përfaqësues në Komisionin e Ligjeve, që, bazuar në nenin 36, pika 1, të Rregullores së Kuvendit, 

kërkuan këtë dëgjesë me institucionet përkatëse, me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë 

të Prokurorisë, Ministrinë e Drejtësisë, Dhomën Kombëtare të Avokatisë, Avokatin e Popullit dhe 

Komitetin Shqiptar të Helsinkit. 

Ju e dini tashmë diskutimin e gjerë publik dhe sensibilitetin që ka sjellë vendimi i datës 

10.6.2022, i Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili ka miratuar hartën e re gjyqësore, e cila sjell 

riorganizimin e gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, nga 22 gjykata të 

rretheve gjyqësore në 13 të tilla. Pra, mbyllen 9 gjykata të shkallës së parë. Harta sjell 

riorganizimin e gjykatave të apelit, nga 6 gjykata në 1 gjykatë të vetme, me seli në Tiranë. Pra, 

mbyllen 5 gjykata të apelit. Gjithashtu, 6 gjykata administrative të shkallës së parë do të 

riorganizohen në 2 të tilla. Përkatësisht, në Tiranë dhe Lushnjë mbyllen 4 gjykata administrative. 

Pra, në total do të mbyllen 18 gjykata, çka do të thotë se qytetarët e këtyre qyteteve do të duhet për 

çështjet e tyre, t’u drejtohen qyteteve të tjera, duke rritur kostot në kohë dhe para.  

Në fund të vitit 2021 Gjykata e Apelit Tiranë kishte 6348 çështje penale dhe 7507 çështje 

civile të pagjykuara, pra, në total 13855 çështje. Nga 31 gjyqtarë, që duhet të ketë kjo gjykatë, 

aktualisht ka vetëm 9. Tendenca aktuale për zgjidhjen e një çështjeje shkon deri në 5820 ditë, ose 

15,95 vjet. Pra, një qyteti, një qytetari, apo një biznesi, që ka marrë një vendim të shkallës së parë, 

mund t’i duhen deri në 15 vjet, që vendimi të marrë formë të prerë, rrjedhimisht të bëhet i 

ekzekutueshëm.  

Të dhënat e mësipërme janë ekstraktuar nga raporti vjetor i Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Megjithatë, projekti i hartës së re gjyqësore parashikon mbylljen e 5 gjykatave të apelit dhe 

transferimin e të gjitha çështjeve për t’u gjykuar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Sipas të dhënave të 

KLGJ-së, aktualisht, në rang vendi janë 28671 çështje, që pritet të gjykohen në apel. Për 

përballimin e kësaj ngarkese, projekti i KLGJ-së parashikon gjithsej 78 gjyqtarë, çka në gjendjen 

aktuale do të thotë 368 çështje për gjyqtar. Megjithatë, kjo shifër është marrë në kushtet kur 
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organika e Gjykatës së Apelit Tiranë do të ishte e plotë, pasi në kushtet aktuale, për shkak të 

procesit të rivlerësimit, nuk është as gjysma e kësaj trupe në detyrë. Ndërkohë që të tjerë gjyqtarë 

janë akoma në proces rivlerësimi dhe mund të largohen nga detyra. 

Shifrat e paraqitura në raportin vjetor të KLGJ-së rezultojnë të papërputhshme me të 

dhënat që gjenden në faqen zyrtare të gjykatave të apelit, në faqen gjykata.gov.al, sipas të cilave 

deri në datën 30.6.2022, ka 40 305 çështje  në shqyrtim, të pagjykuara dhe kjo shifër, në rang 

vendi, arrin në 92 453 çështje. Diferenca ndërmjet shifrave me raportin vjetor të KLGJ-së me 

shifrat në faqen zyrtare të gjykatave janë në masën mbi 60%. Nëse kjo do të ishte gjendja reale e 

gjykatave, atëherë problemi që krijohet për shkak të kompozimit të ri gjyqësor, do të ishte akoma 

më i rëndë, pasi çdo qytetari apo biznesi do t’i duheshin disa dhjetëra vite, që çështja e tij të 

gjykohej dhe të merrej një vendim përfundimtar.  

Për të pasur një projeksion sesi do të jetë gjendja në Gjykatën e Apelit Tiranë, nëse 5 

gjykatat e tjera do të mbyllen, vlerësojmë se është me vend t’i hedhim një sy Gjykatës 

Administrative të Apelit gjatë vitit 2021. Kjo gjykatë ka në organikën e saj 13 gjyqtarë, nga të cilët 

vetëm 5 janë në detyrë.  

Për sa u përket çështjeve të pashqyrtuara, nga të dhënat zyrtare të KLGJ-së rezulton se në 

vitin 2021 mbeteshin 18 415 çështje për t’u gjykuar. Për zgjidhjen e një çështjeje tendenca është 

që, në kushtet aktuale, duhen mesatarisht 7577,8 ditë ose 20,7 vjet. Këto shifra janë mjaft 

domethënëse, për të treguar se krijimi i një gjykate apeli në nivel kombëtar, mund të sjellë vonesa 

dhe zvarritje të proceseve aq të gjata, deri në humbjen e interesit të qytetarëve dhe bizneseve për 

ndjekjen e tyre.  

Neni 14 i ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, përcakton se harta e re gjyqësore duhet të përmbushë 3 objektiva:  garantimin e aksesit 

në drejtësi, që lidhet me afërsinë e individit me gjykatën; uljen e kostove, me qëllim përdorimin 

me efektshmëri të burimeve publike dhe rritjen e cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimeve të 

ofruara. Projekti i propozuar duket të ketë probleme me secilin prej 3 kritereve, pasi cenon afërsinë 

e individit me gjykatën, rrit kostot në kohë dhe para për qytetarët, si dhe cenon efektivisht cilësinë 

e shërbimit për qytetarët, nisur nga vonesat e shumta që prodhohen për gjykimin e një çështjeje.  

Mbyllja e gjykatave nuk është një proces që ndodh për herë të parë në Shqipëri. Më parë 

ky proces ka ndodhur në Librazhd dhe Gramsh dhe është arsyetuar me faktin se zhvillimet 

infrastrukturore dhe zhvendosja e popullsisë ndër vite e ka bërë të panevojshme vazhdimin e 
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funksionimit të këtyre gjykatave. Megjithatë, projekti i propozuar është ndryshimi më drastik i 

ndodhur në 32 vjet të organizimit gjyqësor. Metodat e përdorura nga KLGJ-ja për organizimin 

gjyqësor janë të tilla që krijojnë mjaft probleme sa i përket besueshmërisë së tyre.  

Fjala vjen, KLGJ-ja e ka bërë matjen e afërsisë së individit me gjykatën, bazuar në 

aplikacionet “ORSM” apo “Google map” dhe jo me matje reale, çka do të mjaftonte për t’i vënë 

kapak këtij diskutimi sa i përket seriozitetit dhe cilësisë së këtij shërbimi. Aplikacionet mund të 

funksionojnë në vende si Gjermania dhe Franca, por në një vend si Shqipëria, ku infrastruktura 

është shumë e dobët, një distancë 4 kilometra nga Lapraka në Gjykatën e Apelit Tiranë do 40 

minuta kohë dhe jo 10 minuta, që jep aplikacioni.  

 Sot që flasim një qytetari për të shkuar në Gjykatën e Shkallës së Parë mund t’i duhen 1, 

ose 1orë e gjysmë, ndërsa, sipas riorganizimit gjyqësor, qytetarëve do t’u duhen 2,5 deri në 3,5 orë 

për të arritur në gjykatë. Sa u përket gjykatave të apelit, qytetarëve mund t’u duheshin deri në 2,5 

orë për të aksesuar gjykatën, ndërsa me riorganizimin gjyqësor do t’u duhen deri në 5 orë. Pra, 

mendojeni pak, 5 orë vajtje dhe 5 orë ardhje, do të thotë 10 orë për të ndjekur një proces gjyqësor. 

Për ilustrim, një qytetari, që banon në fshatrat e Shkodrës, Pukës, Korçës, Gjirokastrës apo Dibrës 

dhe ka një proces gjyqësor në orën 9:00, do t’i duhet të niset rreth orës 4 ose 5 të mëngjesit, në 

mënyrë që të arrijë rreth orës 8:45 në gjykatë. Të njëjtat distanca do të duhet të përballohen edhe 

nga avokatët e palëve, duke rritur kështu kostot e dyfishta në kohë dhe para për qytetarin. Këto 

janë përllogaritje të bëra nga vetë KLGJ-ja, nëpërmjet aplikacioneve online, siç thonë ata dhe siç 

e thamë më lart, vështirë se mund të merren për referencë në kushtet infrastrukturore të Shqipërisë.  

Në projektin e propozuar nga KLGJ-ja mungon një studim fizibiliteti sa u përket kostove 

të blerjes së hapësirave, projektimit inxhinierik, ndërtimit të godinave të reja, sallave të gjyqeve, 

mobilimit, ndërtimit të sistemeve IT; kostove të mësipërme për prokuroritë; kostove vjetore të 

Drejtorisë së Burgjeve për t’i sjellë të paraburgosurit në gjykatat e shkallës së parë apo në Gjykatën 

e Apelit Tiranë; kostove të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që do të transferohen në Tiranë, 

shpenzimet e tyre për akomodim, transport etj. 

Duke parë pak situatën në rajon, rezulton se, përveç Kosovës, e cila ka një territor dhe 

popullsi shumë më të vogël se jona, asnjëra prej vendeve të tjera të rajonit nuk ka një gjykatë unike 

apeli. Për shembull, Kroacia ka 21 gjykata apeli dhe synon t’i ulë në 15. Sllovakia ka 8 gjykata 

apeli, Bosnja ka 16, Sllovenia dhe Maqedonia kanë nga 4 gjykata apeli. Vende të ngjashme me 
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vendin tonë për sa i përket  sipërfaqes  dhe popullsisë  nuk kanë aplikuar modelin e një gjykate të 

vetme apeli.  

Këto ishin disa prej arsyetimeve përse deputetët e opozitës i janë përgjigjur shqetësimit 

dhe diskutimit të madh publik për të dëgjuar  të gjitha institucionet kushtetuese dhe grupet e 

interesit, Dhomën Kombëtare të Avokatëve, pasi ka një sensibilitet në të gjithë Shqipërinë. Do të 

bënim një gabim të madh nëse do ta politizoni. Të gjithë deputetët e majtë jashtë kamerave dhe 

jashtë kësaj salle kanë të njëjtin shqetësim, edhe pse këtu nuk mund ta shprehin, prandaj është një 

vendim shumë sensitiv, shumë serioz dhe ne duhet  të  jemi shumë të përgjegjshëm në një 

vendimmarrje të tillë. 

Kam edhe një shqetësim, zonja Kryetare, kemi parë  një deklaratë publike të 

Kryeministrit, i cili ka deklaruar se kjo  hartë do të miratohet kështu siç është. Kemi një deklaratë 

të ministrit të Drejtësisë që thotë se kjo hartë nuk do të ndryshojë. Kemi dy çështje. 

 E para, ministri i Drejtësisë është e tepërt  të dëgjohet,  sepse  deklaratën e tij e ka bërë 

publike, e ka deklaruar se nuk heq dorë nga kjo gjë.  

E dyta, një çështje që do ta vlerësoja si shumë të rëndësishme, institucionet e pavarura, 

që kanë marrë këto vendime  dhe janë përgjegjëse  për të marrë këto vendime, nuk kanë pasur 

asnjë deklaratë që ta kundërshtojnë tendencën për ta politizuar këtë çështje. Prandaj, do të doja  që 

nëpërmjet këtyre fakteve, që janë edhe në formën e pyetjeve,  t’u japim përgjigje fakteve që solla. 

Në fund të kemi një vendim me fokus shërbimin sa më pranë qytetarëve. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Çupi! 

Në fakt, e morët fjalën për të prezantuar kërkesën, por bëtë një prezantim  të qëndrimit 

tuaj, pra e zgjeruat. Gjithsesi, për efekt të të kuptuarit nga të gjithë, mirë bëtë që bëtë atë prezantim, 

por ajo që më duhet të theksoj për të gjithë kolegët: ne mblidhemi këtu në bazë të Rregullores, neni 

33, pika 2, neni 36, pika 1. Kur një pjesë e deputetëve,  që janë anëtarë të Komisionit për Çështjet 

Ligjore e kërkojnë këtë dëgjesë, ne jemi të detyruar ta organizojmë atë. Por  duhet të jemi të qartë, 

sipas ligjit nr. 98/2016, neni 13, harta e re gjyqësore është një prerogativë e  organeve të qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë, është Këshilli i Lartë Gjyqësor  ai që ka kompetencën e vlerësimit, të 

studimit dhe propozimit. Ministria e Drejtësisë është ajo që bashkëpropozon në bazë të studimeve, 

në bazë të punës së kryer për realizimin e një projekti dhe në fund është prerogativë e qeverisë ta 
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miratojë atë. Kuvendi në momentin, që ka miratuar ligjin nr. 98/2016,  ka detyrimin ta zbatojë atë, 

jo vetëm kaq, por ta monitorojë sesi zbatohet ky ligj. 

Nga ana tjetër çështja e ngritur në lidhje me aksesin në drejtësi, është një çështje që i 

përket fushës së veprimtarisë së Komisionit të Ligjeve,  por kjo nuk duhet të ngatërrohet me 

ndërhyrjen në vendimmarrjet sipas  parimit të kontrollit  dhe balancave ndërmjet pushteteve që ka 

pushteti ekzekutiv për të vepruar  në diskrecionin e vet, i pavarur në përputhje me  parimin e 

kushtetutshmërisë  dhe të ligjshmërisë, për ta qartësuar këtë gjë. 

Para  se t’ia jap fjalën zotit Haxhia, zoti Xhafaj ka  kërkuar fjalën për procedurë, por do 

të më falni vetëm një minutë, zoti Xhafaj, që të them disa  rregulla për këtë dëgjesë. 

Kolegë, së pari, pasi do të dëgjojmë përfaqësuesit e Dhomës së Avokatëve, do të kalojmë 

në pyetje nga kolegët për përfaqësuesit e institucioneve të thirrura në këtë dëgjesë. Për të evituar 

përsëritjen, do t’u lutem kolegëve të ndjekim një radhë të tillë: nëse  pyetjet  janë bërë, të mos 

përsëritim të njëjta pyetje. 

E dyta, këtu ka edhe kolegë nga komisionet e tjera, kolegët nga  komisionet e tjera, nëse 

kanë pyetje, do të presin të ezaurohen pyetjet e bëra nga   anëtarët e komisionit dhe në fund mund 

ta marrin fjalën. 

E treta, do t’u kërkoj kolegëve, duke qenë se në prezantimin e saj zonja Çupi  dha  

qëndrimin e opozitës, pra bëri një parashtresë të fakteve dhe unë fola  në njëfarë mënyrë se pse 

zhvillohet kjo dëgjesë, të jemi koncizë te pyetjet, sepse kjo është një dëgjese, kemi thirrur 

institucionet që t’i dëgjojmë dhe jo të bëjmë komente për këtë çështje. Sigurisht, do të kemi qasje 

në lidhje me të, por  të fokusohemi te fakti që dëgjesa është për të dëgjuar institucionet që janë 

thirrur në këtë dëgjesë, në respektim të nenit 36 të Rregullores. Për këtë  do t’ju kërkoja që asnjë 

diskutim të mos i kalojë 5 minuta. Këto janë rregullat pak  a shumë.  

Zoti Xhafaj ka kërkuar fjalën për procedurë. 

Fatmir Xhafaj – Faleminderit!  

Meqenëse zonja Çupi na kishte lexuar edhe mendimet, foli në emër të majtës dhe të 

djathtës se çfarë mendonim brenda dhe jashtë mikrofonave, ndoshta  është  e tepërt  për të bërë 

debat këtu, por ajo që dua  të them është se ne nuk jemi këtu sot vetëm se e ka kërkuar opozita, për 

të qenë korrekt. Do të doja të ishte edhe në korrektesën e opozitës ta theksonte këtë gjë,  siç e 

theksoi dje me të drejtë në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve. Nëse ju kujtohet kur zonja kryetare 

e Këshillit të Lartë Gjyqësor paraqiti raporton vjetor, komisioni u shpreh  se nuk do të diskutonim 



11 
 

për hartën, nuk do të bëjmë pyetje, por të bëjmë një seancë të dytë, në një kuptim, ne jemi edhe në 

vazhdim të asaj seance. Por, unë, personalisht, jam këtu pikërisht për këtë fakt, për të vazhduar  atë 

seancë,  për të vazhduar pjesën që ka të bëjë me raportin e atij institucioni të nderuar kushtetues 

para Kuvendit në përgatitje edhe të seancës së nesërme. Në këtë kontekst, do të mendoja se nuk 

duhet të trajtohet vetëm si  rrjedhojë e një kërkese të opozitës, por dhe si një vazhdim i atij debati 

të nisur në komision lidhur me  raportin  vjetor të KLGJ-së, specifikisht për  hartën. Nëse nisemi 

nga ky koncept, ajo që do të sugjeroja është se do të ishte mirë që ne të dëgjojmë  KLGJ-në përpara 

se të dëgjojmë Dhomën Kombëtare të Avokatisë, sepse, në fund të fundit, ne kemi ardhur këtu të 

dëgjojmë se çfarë mendon këshilli për këtë gjë, pastaj të dëgjojmë se çfarë mendojnë palët e 

interesuara: avokatia apo shoqëria civile dhe  grupet e tjera të interesit lidhur me  projektin. 

Së dyti, mendoj që, krahas  këshillit,  do të ishte  shumë mirë të dëgjojmë ministrin. Pse  

duhet  ta dëgjojmë ministrin? Pavarësisht përjashtimit që kërkoi opozita për t’i bërë ministrit nga 

kjo seancë, besoj se ishte një gjë politike më tepër sesa  procedurale, për arsyen sepse harta, projekti 

është bashkëpropozim dhe është i kondicionuar nga qëndrimi që mban qeveria. Meqenëse  këtu 

është në emër të qeverisë, ne duhet të dëgjojmë këndvështrimin e qeverisë për kostot, për 

mundësitë  e të tjera, një sërë elementesh që nuk besoj se janë prerogativa ose mundësitë dhe 

atribute të  KLGJ-së. Në këtë kontekst, që të mos e zgjas, do të sugjeroja të dëgjojmë KLGJ-në, 

ministrin, pastaj të vazhdojmë me grupet  e interesit apo edhe institucionet e tjera, KLP-në mbi 

bazën e pyetjeve  që do të kemi, se kështu i bie që kemi thirrur avokatët në seancë dëgjimore. 

Klotilda Bushka – Zoti Xhafaj, faleminderit! 

Për procedurë, zoti Bardhi. 

Gazment Bardhi – Faleminderit, zonja kryetare!  

Në fakt, diskutimi, që bëri zoti Xhafaj, është një diskutim i mbyllur dje në Komisionin e 

Ligjeve. Sot m’u duk sikur dëgjova veten. Dje unë e ngrita këtë si çështje kur diskutonim 

projektrezolutën për KLGJ-në. Ju kujtova,  të nderuar kolegë, se e kemi lënë seancën dëgjimore 

me kryetarin e KLGJ-së në gjysmë, sepse në seancën e parë për raportin vjetor të KLGJ-së ne ramë 

dakord që diskutimet mbi hartën gjyqësore do t’i bëjmë, pra do të bashkojmë atë diskutim me 

kërkesën e opozitës për seancë dëgjimore për hartën gjyqësore. Ju dje e përmbyllët diskutimin mbi 

veprimtarinë e KLGJ-së, e keni miratuar me votat tuaja  draftrezolutën për veprimtarinë e KLGJ-

së dhe  sot kjo është një seancë  e posaçme dëgjimore, e kërkuar nga opozita. Nëse  dje  do të 

kishim rënë dakord, siç e kërkuam, që rezolutën për KLGJ-në ta spostonim me një javë, veçanërisht 
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pas kësaj seance dëgjimore, sigurisht që do të kishte sens diskutimi për të dëgjuar fillimisht KLGJ-

në, pastaj ministrin e Drejtësisë, edhe pse, në fakt, ministri i Drejtësisë me një akt injorues ndaj 

Komisionit të Ligjeve dje tha: “Po presim vetëm mendimin e Ministrisë së Financave dhe nuk 

bëjmë asnjë hap mbrapa, kjo çështje është kryer”. Këtë konstatim e bëri, pasi Kryeministri tha:  

“Harta e re gjyqësore nuk ndryshon”. Ne me  këto duhej ta nisnim, sepse KLGJ-ja ka marrë 

autorësinë e studimit që ne kemi përpara. Një dokumenti, një  materiali, studimi, apo analize të 

kryer kryesisht nga KLGJ-ja nuk mund t’i dalë për zot politikisht Kryeministri. Do të duhej të 

kishte patjetër një  diskutim apo një reagim nga KLGJ-ja, sepse qëndrimi publik i Kryeministrit 

vë në pikëpyetje seriozitetin dhe pavarësinë e KLGJ-së. Kjo nënkupton që KLGJ-ja ka certifikuar 

një vullnet politik të Kryeministrit dhe ia shet opinionit publik si një dokument të miratuar me 

vendim të KLGJ-së. Unë kisha dyshime, duke besuar te pavarësia e KLGJ-së, por fakti që KLGJ-

ja, së pari, nuk reagon kur Kryeministri politizon vendimmarrjen  e  tij. 

Së dyti, ka mbi 1 muaj që sistemi është në kolaps për shkak të bojkotit të  avokatëve dhe 

KLGJ-ja nuk bën asnjë reagim publik; nuk e  shqetëson kolapsi, në të cilin ka hyrë sistemi 

gjyqësor, e gjithë vendimmarrja e këshillit bie poshtë, ky është në vendim i qeverisë, qeveria ka 

bërë këtë studim, këtë analizë dhe  KLGJ-ja është thjesht certifikuese e vullnetit të qeverisë. Me 

këtë duhet ta nisim ne; këtë duhet të na e shpjegojë KLGJ-ja... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.)  

Por edhe mund të ikni, se nuk keni ndonjë gjë  çfarë  të thoni, pasi ka  folur Edi Rama. 

Nuk e besoj se ju do të keni ndonjë kontribut për të luajtur në këtë seancë  dëgjimore. 

Klotilda Bushka – Zoti Bardhi, a mund ta mbyllni tani dhe të mos bëni replika me njëri-

tjetrin? 

Gazment Bardhi – A ta mbaroj! 

Klotilda Bushka –  Po, ta mbaroni, por mos bëni replikë me kolegët.  

Gazment Bardhi –  Kolegu më ndërhyri. 

Klotilda Bushka – Mbaroni fjalën tuaj. 

Gazment Bardhi – Kërkoi kolegut të mos më ndërhyjë ndërkohë që flas.  

Klotilda  Bushka – I thashë që të mos ndërhyjë. 

Gazment Bardhi –  Faleminderit! 

Qetësohu Pandi, merre me qetësi! 
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Kështu, zonja Kryetare, ta nisim nga kjo pikë, fillimisht KLGJ-ja të na  bindë që ky nuk 

është vendim politik i Edi Ramës, që ka marrë firmën e Naureda Llagamit si kryetare e  KLGJ-së 

dhe anëtarëve të tjerë të KLGJ-së, por është një studim i pavarur i KLGJ-së, një analizë e tyre 

profesionale, e kryer në mënyrë të pavarur nga një grup pune që citohet në fillim të dokumentit që 

ne  kemi përpara. Në të kundërt, nëse është vullneti politik i Edi Ramës, nuk kanë çfarë bëjnë këtu 

as KLGJ-ja, as  KLP-ja, as  Komiteti Shqiptar, asnjë institucion tjetër. Le të vijë këtu Edi Rama 

dhe t’i dalë për zot kësaj katrahure që i ka vënë përpara opinionit publik. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Atëherë, kolegë, kemi bërë një dëgjesë, me KLGJ-në  mbi 4 orë për 

raportin vjetor. Vetë vendosni si do t’i bëni dhe  vetë i ndryshoni gjatë dëgjesave. Pyetje dhe 

diskutime për hartën ka pasur në atë dëgjesë. Kjo është  një seancë e  dedikuar  për pyetjet që mund 

të kemi.  

Tani, kolegë, ju lutem, me këtë logjikë i bie që ne të qëndrojmë këtu pafund. I keni marrë 

të gjitha materialet, keni  pasur përmbledhje të studimeve  për hartën, 200 faqe, i keni pasur të 

shkurtra; keni pasur përmbledhje të dëgjesave, informacione të tjera të kërkuara. Në ezaurim të 

përgjigjeve ndaj pyetjeve që do të bëjnë kolegët, sigurisht që çdo detaj do të dalë dhe  do të duhet 

të ecim, ashtu siç kemi rënë dakord për këtë dëgjesë. Prandaj kërkoj mirëkuptimin tuaj, kolegë, 

sepse nuk duhet të biem në përsëritje.  Pastaj se e  kujt është kompetenca, sesi e paragjykoni ju, 

sesi është vullneti e të tjera, ju bëj me dije që, në kuadër të  respektimit të parimit të pavarësisë dhe 

balancave të pushteteve, Kryeministri ka të drejtën e tij të shprehet për atë që është në diskrecion 

të funksioneve të tij. Për miratimin e një vendimi të KM-së, sigurisht që ai do të shprehet se nuk 

do të dëgjojë  çfarë thoni ju, zoti Bardhi, sepse e kanë votuar shqiptarët për përgjegjshmëri dhe për 

t’iu përgjigjur interesave të  popullit shqiptar. 

Zoti Haxhia, fjala për ju. 

Maks Haxhia – Faleminderit, zonja kryetare! 

Të nderuar deputetë, 

E vlerësoj shumë praninë time dhe të kolegëve të mi, përfaqësuar nga Dhoma e Avokatisë 

e Shqipërisë në këtë dëgjesë, edhe pse u bëra pesimist,  me thënë të drejtën, pasi dëgjova se jemi 

mbledhur këtu për t’i bërë të qartë publikut, për të kuptuar  këtë hartë gjyqësore, sepse  unë kisha 

vizion, panoramë tjetër përse ishim në këtë tryezë të rrumbullakët. Në këtë tavolinë, shumë të 

nderuar me njerëz të legjislativit shqiptar  duam t’ju bëjmë me dije qëndrimin e Dhomës së 
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Avokatisë së Shqipërisë. E para, për të mos u lënë vend interpretimeve  dhe akuzave, Dhoma e 

Avokatisë së Shqipërisë, kemi qenë, jemi dhe do të jemi për reformën në drejtësi dhe çdo gjë që 

ka të bëjë me  hartën  gjyqësore. Nuk ka të drejtë askush ta interpretojë si pozicion kundër reformës 

apo kundër interesave të ngushta. Gjithashtu, ju bëjmë me dije dhe nuk do të lejojmë askënd që ta 

interpretojë, që mund ta shfrytëzojnë qëndrimin tonë politikisht, kush të dojë, por ne nuk i përkasim 

asnjë partie politike, i përkasim grupimit tonë të krijuar me ligj, në mbrojtje të interesave të 

avokatisë në këtë vend, si një faktor shumë i rëndësishëm, edhe pse është trajtuar dhe trajtohet 

shumë keq, në procese gjyqësore penale, civile dhe administrative. Kjo përket tjetër gjëje. 

Lidhur me reformën në drejtësi, harta gjyqësore nuk është reformë në drejtësi, nuk ka të 

bëjë me të, është një detyrë që ne nuk e kemi kundërshtuar asnjëherë në parim, që është një  

kompetencë e qeverisjes  gjyqësore që  është KLGJ-ja. Harta gjyqësore është krijimi i një 

infrastrukture mbi studime dhe mbi argumente me shumë analiza dhe faktorë  për t’i ardhur në 

ndihmë eficiencës së drejtësisë, e para, që të kemi një drejtësi të shpejtë, kualitative dhe duke i 

realizuar, mbi të gjitha,  akses  individit për të ardhur sa më shpejt te kjo drejtësi. Në tavolinat e 

rrumbullakëta ua kemi bërë të qartë: ne përfaqësojmë publikun. Pse themi se përfaqësojmë 

publikun?! Mund të themi që qëndrimi ynë të merret si qëndrim i publikut. Ne jemi mendja 

intelektuale, profesionale e publikut, sepse janë nga ato raste kur interesat e Dhomës së Avokatisë  

përputhen plotësisht me interesat e publikut, madje i tejkalon, interesat e publikut vihen  parësisht. 

Ne nuk kemi hallin se  si do të paguhemi, përkundrazi është fundore ajo që do t’i rëndojë xhepi, 

por ne kemi hallin që drejtësia të jetë eficiente. Me këtë hartë gjyqësore drejtësia nuk është 

eficiente dhe ne e kemi ngritur në 6 tavolina të rrumbullakëta të organizuara nga Këshilli i Lartë i 

Gjyqësorit dhe nga Ministria e Drejtësisë në të 6 rrethet, ku ka pasur gjykata apeli dhe kemi 

paraqitur argumentet tona të argumentuara, të bazuara, të pakundërshtuara, të krahasuara me 

rajonin, me botën e zhvilluar, si dhe në kundërshtim me krahasimin që na bëri KLGJ-ja që sillte 

eksperienca  suedeze. Më vjen keq, por vetëm suedezët nuk mund të krahasohen me Shqipërinë, 

për shumë arsye  qoftë  për mentalitetin, qoftë për  zhvillimin ekonomik, qoftë për problematikën 

që shkon në gjyqësor, qoftë për hapësirën territoriale, qoftë për infrastrukturën e transportit publik 

e të tjera. Na krahasoni me vende ku kanë male, fusha,  gropa  e të tjera, që këto kondicione  

gjeografike bëhen pengesë për realizimin e aksesit të individit në  drejtësi. 

Ne pretendojmë të shkojë shërbimi, pasi edhe drejtësia është një shërbim te qytetari. Edhe 

me këtë hartë kështu siç është, nuk i shkon plotësisht shërbimi te qytetari, përkundrazi kjo e largon 
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akoma edhe më shumë qytetarin nga shërbimi, pa u hyrë problemeve sociale që do të fillojnë, 

vlerësojmë ne, si vetëgjyqësia, hakmarrja, dhuna në familje nuk do të realizohen për t’u mbrojtur, 

sepse një grua që rrihet në Frashër të Përmetit, përmetarët nuk rrahin, por në një vend tjetër, sa të 

shkojë 6 orë në këto organe, i ka ikur inati, është kthjelluar, i ka ardhur rrethi familjar, i ka bërë 

presion dhe e ka kthyer.  

Ju lutem!  

Të gjitha këto ne i argumentuam dhe dhamë zgjidhjet tona. Më në fund ne nuk jemi që të 

krijojmë probleme, përkundrazi ne jemi që të zgjidhim probleme, por, edhe pse na erdhi mirë, 

përsëri nuk na erdhi mirë që na u tha në fund se  kjo hartë gjyqësore nuk  është e  diktuar  për ato 

parime që thashë, për  eficienën në drejtësi  e të tjera, por ishin, sepse mungonin gjyqtarët. 

Mungonin gjyqtarët për shkak të reformës së pastudiuar. Nuk është detyra ime të përcaktoj shkaqet 

pse  u vonua, pse u krijuan këto probleme në mungesën e gjyqtarëve. Megjithatë, me shumë 

mençuri, me shumë pjekuri, me shumë përgjegjësi i ofruam KLGJ-së muaj më përpara  edhe 

zgjidhjen, sepse dëgjesat  kanë  filluar që në muajt nëntor-dhjetor, nëse ju avokatët nuk doni t’i 

bëni me status të përkohshëm, gjyqtarë, që të evadojnë çështjet, bëjeni këshilltarë, t’i shtojmë 

këshilltarët derisa të evadohen çështjet, deri në pikën zero, sepse  edhe  grupimi në një gjykatë 

apeli absolutisht  nuk do të lehtësojë evadimin e  çështjeve, përkundrazi gjyqtarët, që do të vijnë 

nga rrethe,t do të sjellin me vete ngarkesën. Prandaj e vetmja gjë që zgjidh kjo është: avokatët, kur 

të kundërshtojnë përbërjen e trupit gjykues për shkak të papajtueshmërisë, do të mblidhet 

menjëherë një trupë gjykuese që ta  gjykojë këtë çështje dhe t’i japë zgjidhje, ndërkohë që  në 

sistemin aktual do të mblidhet KLGJ-ja  për ta zëvendësuar e të tjera, e vetmja zgjidhje që është. 

Ne kërkuam, duke parashtruar jo vetëm argumente  sociale dhe politike në aspektin politik, do 

t’jua them në fund pse, por kërkuam në radhë të parë për eficiencën në drejtësi dhe bëmë 

propozimet tona, të cilat ishin: të mos kalojmë asnjëherë nga 6 apele në 1 apel, sepse  është një 

ekstremitet,  dihet që ekstremitetet kanë problematikë të madhe.  

E dyta, duke parë që studimi financiar nuk kishte fare prezencë,  nuk ka qenë fare një 

faturë prezente, e  studiuar nga  pikëpamja e infrastrukturës së godinave. Shqipëria nuk ka godina, 

shteti në mënyrën më të habitshme u vetëshpronësua  duke  i hequr  godinat, të vetmen godinë 

madhështore që ka Shqipëria në sistemin e drejtësisë është godina që i dhamë ne qeverisë, ku janë 

3 institucione të rëndësishme, KLGJ-ja, KLP-ja dhe Shkolla e Magjistraturës, është një godinë 

unikale dhe jemi krenarë për këtë. Pra, ne ofruam  zgjidhje që të paktën të ketë 3-4  apele. Është e  
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domosdoshme që Veriu të ketë 1, Shkodra në mënyrë absolute, të ishte një në Fier ose në Vlorë, 

ku të aksesoheshin  se cili është pozicioni më i aksesueshëm, si dhe 1 në Korçë madje thamë që 

Apeli i Tiranës të ndahet në civil dhe në penal dhe një nga këto apele, ose civili, ose administrativi, 

ose penali të shkojë në Durrës, që të kursejmë edhe shpenzimet. 

Gjithashtu, e kundërshtuam me forcë suprimimin e gjykatave administrative të Shkallës 

së Parë. Propozuam që gjykatat administrative të Shkallës së Parë, të cilat ishin të alokuara në 

gjykatat e Apelit, të ktheheshin në seksione administrative, që të gjykonin çështjet administrative 

dhe më pas, kur të mos kishte ngarkesë, të gjykonin çështjet civile. Që të jemi dhe të sinqertë, 

pranuam vetëm për Sarandën, kjo ishte zgjidhje politike, jo zgjidhje teknike dhe mirë u bë, që 

Saranda të ketë një Gjykatë të Shkallës së Parë. 

Kërkuam që Lushnja, me 200 mijë banorë, të ketë Gjykatë të Shkallës së Parë dhe jo ta 

kënaqim duke i dhënë Gjykatën Administrative, që nuk ka asnjë lidhje në Lushnjë. Kërkuam dhe 

për Kurbinin, sepse mbledh shumë, që të jetë si Gjykatë e Shkallës së Parë. Ndërkohë, nuk u mor 

asnjë, edhe pse ne dhamë kontributin tonë.  

Nisur nga praktikat e dëgjesave, të diskutimeve, që bëhen për propagandë, bëhen farsa e 

të tjera, ne, me përgjegjshmëri dhe me sinqeritet, bëmë kundërshtimet tona, jo për ta kundërshtuar, 

por për t’u bashkuar me qëllimin që ndjek qeveria e gjyqësorit në realizimin e funksioneve të hartës 

gjyqësore. Sollëm edhe argumentet e sigurisë, të të pandehurve, që nuk kanë ku të vihen, për sallat, 

godinat, se do të shkojnë 78 gjyqtarë në Tiranë. Gjithashtu, ne propozuam të bëhen dhe me faza, 

jo menjëherë, sepse e dimë që, kur nuk je i përgatitur, kaosi do të jetë prezent. 

Për të mos ju marrë më shumë kohë, kam edhe diçka tjetër. Ne nuk besojmë se ju e keni 

seriozisht. Erdhëm këtu për të dy krahët dhe do t’ua them të dy krahëve, unë nuk marr rolin e 

liderit, përkundrazi jam një qytetar, që familjen time e kam dislokuar në Shqipëri.  

Ju po bëni hartën territoriale, ju nuk e keni me seriozitet këtë hartë, se, po ta keni me 

seriozitet, kërkesa jonë e fundit është të pezulloni këtë proces të hartës gjyqësore, bëni hartën 

territoriale, sepse pushtetet shkojnë paralel nga pikëpamja e organizimit dhe atje pastaj në bazë të 

hartës territoriale bëhet fatura, bëhet zgjidhja përfundimtare. Të mos bëjmë zgjidhje, që të bëjmë 

prapë zgjidhje. Të mos fillojmë prapë themelet, të vëmë gurin e shtrembër në themel, të ngremë 

katet dhe pastaj t’i prishim. Kjo është kërkesa jonë në emër të komunitetit të avokatëve. 

Edhe diçka: ju siguroj që ne nuk e kemi bërë gjithë këtë lëvizje dhe këtë kundërshtim për 

xhepat tanë, të jeni të sigurt! 
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Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Haxhia! 

Do ju lutesha t’i kursenit paragjykimet, se çfarë kemi apo nuk kemi ne seriozisht! 

Maks Haxhia – Është e drejta ime të paragjykoj. Unë mund të them dhe diçka tjetër, që 

nuk kisha ndër mend ta thosha, që po dëgjojmë se vendimi është gati për t’u marrë. Atëherë, kot 

që jemi këtu! 

Klotilda Bushka – Nuk mund ta merrni fjalën, nëse nuk jua japim. Do t’ju kërkoja që, 

siç ju dëgjojmë, të na dëgjoni, ju lutem!  

Në lidhje me çështjen e hartës territoriale dhe të hartës gjyqësore, shumica këtu janë 

juristë, edhe ju jeni juristë, procesi i hartës gjyqësore është një detyrim në ligj dhe duhet zbatuar 

një detyrim ligjor. Pastaj se si ndërlidhet me çështje të tjera, kjo nuk i takon as këtij komisioni, as 

kësaj dëgjese. Prandaj le të fokusohemi te çështjet për të cilat jemi mbledhur. 

Kolegë, do të vijojmë me pyetjet, nëse nuk do ta marrë fjalën dikush tjetër nga të ftuarit. 

Do t’ju lutesha të respektoni kërkesat që thamë në fillim. 

Në lidhje me çështjet e dëgjesës, kush e do fjalën nga kolegët për pyetje? Zoti Majko dhe 

zoti Bardhi. 

Kolegë, ngrini dorën! Të fillojmë me dy pyetjet e para dhe më pas... 

Zoti Majko, fjala për ju.  

Më pas fjalën e ka zoti Bardhi. 

Pandeli Majko – Faleminderit, zonja drejtuese e mbledhjes! 

Mendoj se sot jemi mbledhur për të bërë një bisedë në planin profesional qoftë me kolegët 

e opozitës, qoftë me përfaqësuesit e institucioneve. Nuk jemi mbledhur këtu për të bërë aludime 

të tipit “ka dhënë urdhër Kryeministri, që Këshilli i Lartë Gjyqësor të marrë vendimin kështu ose 

ashtu”, se ndryshe pastaj... 

Tani, a ka mundësi të më lini të flas?  

...po e futëm në politikë, kjo nuk do të na çojë asgjëkund. Mendoj se pjesërisht kryetari i 

shoqatës së avokatëve kishte të drejtë, kur tha që nuk do të zgjidhim gjë duke marrë biseda këtë 

drejtim. 

Pyetjen e kam për Këshillin e Lartë Gjyqësor.  

E nderuar zonjë, ju keni bërë disa mbledhje në disa qytete të mëdha. Cili është arsyetimi 

juaj, që edhe pas kërkesave të vazhdueshme të shoqatës së avokatëve për të mos e përmbledhur të 
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gjithë Apelin në Tiranë, keni marrë këtë vendim? Për të thënë të drejtën, unë përfaqësoj votues të 

cilët, maksimumi, për të shkuar në Apel mund të kalojnë Lanën, por ka qytetarë në Korçë që, për 

të ardhur në Tiranë, duhet të kalojnë tri qafa. Mora si shembull Korçën, sepse është zona që nga 

pikëpamja e distancës nuk ka ndryshuar shumë pas viteve ’90, se Shkodra është afruar, Kukësi 

është afruar, Peshkopia është afruar e kështu me radhë, nuk po flas për Jugun. Pra, do t’ju lutesha 

që, në mënyrë të hapur dhe profesionale, të na thoni se cilat ishin parimet mbi të cilat Këshilli i 

Lartë Gjyqësor mori këtë vendim. 

Ju faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Majko! 

Fjala për ju, zonja Llagami. 

Naureda Llagami – Faleminderit për pyetjen! 

Faleminderit edhe për dëgjesën, sepse është shumë e rëndësishme që edhe për efekt të 

publikut ne këtu të flasim qartë dhe do të mundohem të jem e qartë, pasi dokumenti i hartës, pikë 

së pari, është një dokument teknik! Më vjen keq që aludohen gjëra lidhur me qëndrimin e Këshillit 

të Lartë Gjyqësor, sepse Këshilli i Lartë Gjyqësor ndoshta nuk e ka luksin të jetë si një politikan 

dhe të dalë e të flasë publikisht, por ka reaguar ndaj çdo komenti negativ për hartën gjyqësore me 

deklaratë për shtyp. Me sa duket, nuk lexohen deklaratat që bën Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Lidhur me procesin e hartës gjyqësore, nuk mund të dal sot dhe të flas vetëm për Apelin, 

pa ju shpjeguar të gjithëve këtu se si është ky proces. Është një proces shumë i rëndësishëm, i bërë 

për herë të parë në Republikën e Shqipërisë nga të gjitha informacionet që ka mbledhur grupi i 

punës. Është një proces teknik dhe ligjor. Çdo veprim dhe çdo hallkë e ndërmarrë nga grupi i punës 

nuk ka qenë vendim i grupit të punës, por është ajo që ligji na detyron, është një ligj me 3/5-tat, ku 

nga vetë ky Kuvend është miratuar nevoja për ndryshimin e një harte gjyqësore. Kjo nevojë, për 

herë të parë, në dallim nga i gjithë historiku që ka pasur Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit, në 

fakt, është lënë në kompetencën e një organi vetëqeverisës, siç është gjyqësori, duke e depolitizuar 

këtë proces, siç ka qenë dikur.  Si ka qenë dikur? Ka qenë Ministria e Drejtësisë, pavarësisht se ne 

kishim KLD-në, dhe Presidenti. Komplet ekskluziviteti ishte i Ministrisë së Drejtësisë. Sot, po të 

lexojmë me kujdes dispozitat, ekskluziviteti është i KLGJ-ës, e cila, pasi harton eficiencën, pasi 

për këtë përgjigjemi ne, kërkon bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, ku roli që ka ministri i 

Drejtësisë, besoj se zoti Manja do ta shpjegojë vetë, lidhur me të gjithë funksionalitetin e sistemit, 
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ka të bëjë vetëm me pjesën infrastrukturore dhe me pjesën e buxhetit. Ky është roli që ka ministri 

i Drejtësisë në aspektin e sistemit të drejtësisë.  

Çfarë bëri grupi i punës? Më lejoni t’ju kujtoj se KLGj-ja është krijuar në dhjetor të vitit 

2018, me shumë vonesë, në fakt, jo për fajin e saj, dhe në shkurt të vitit 2019, pa u bërë dy muaj 

kohë të krijimit, pa na u miratuar struktura dhe pa na u dhënë buxhet nga ana e këtij Kuvendi në 

atë kohë, krijuam grupin e punës, sepse kemi qenë shumë të vetëdijshëm për domosdoshmërinë e 

zbatimit rigoroz të ligjit. Në ligj thuhej se brenda 18 muajsh Këshilli i Lartë Gjyqësor duhet të 

bënte gati propozimin për hartën gjyqësore, propozim i cili kërkonte një analizë shumë të thellë, 

të pabërë ndonjëherë. Nga të gjitha aktet që kemi administruar nuk kemi gjetur asnjë analizë të 

thelluar, siç është bërë kësaj radhe, një raport me 172 faqe, ku është analizuar çdo indikator. 

Në grupin e punës, përveç përfaqësuesve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, gjykatat, ka qenë 

edhe Ministria e Drejtësisë. Kemi marrë ekspertizën e Këshillit të Europës, i cili ka qenë dhe 

iniciatori, le të themi, mbi raportet e të cilit është hartuar dhe miratuar ligji për pushtetin gjyqësor. 

Po të shohim raportet e SEPEZH-it, rekomandimet e tij për Shqipërinë lidhur me eficiencën në 

gjyqësor janë transpozuar, siç thotë populli, mot a mot te ky ligj.  Atëherë, çfarë morëm? Morëm 

ekspertizën e Këshillit të Europës. Bashkë me ekspertizën e Këshillit të Europës morëm 

ekspertizën e projektit të USAID-it, i cili është një projekt lider për sa i përket administrimit të 

gjykatave, morëm gjithashtu ekspertizën e OSBE-së, të delegacionit europian, nëpërmjet projektit  

të EURALIUS-it, dhe e gjithë puna e grupit të punës u mbyll brenda afatit, pavarësisht problemeve, 

pavarësisht pandemisë, pavarësisht vështirësisë që pati grup i punës. Në shtator të vitit 2020 grupi 

i punës, pasi përfundoi me një vendim të tij, një pjesë të anëtarëve i kam këtu dhe i falënderoj për 

punën që kanë bërë, ka arritur dhe ia ka dërguar produktin final Ministrisë së Drejtësisë në 2020-

n. Këtë e kam deklaruar publikisht dhe kur kam ardhur në Komisionin e Ligjeve disa herë, kur 

kam ardhur jo vetëm për raportim, por edhe për buxhet, sepse vizioni dhe plani ynë strategjik është 

që të gjitha burimet njerëzore, por edhe ato infrastrukturore do të kishin fatin e miratimit të këtij 

projekti.  

Kemi marrë iniciativë, kemi vënë në dijeni edhe këtë Kuvend në lidhje me shtyrjen dhe 

vonesat që po ndodhin me çështjen e hartës gjyqësore, kemi vënë në dijeni edhe Këshillin e 

Ministrave për vonesën. Pra, nuk ka qenë një produkt i Edi Ramës dhe i firmosur nga Naureda 

Llagami, ka qenë një produkt i grupit të punës dhe, duke qenë i tillë, ne kemi vënë në dijeni si 
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Kryeministrin, ashtu edhe këtë Kuvend, që, ju lutem, të përshpejtohet ky produkt, sepse është kohë 

e nevojshme që ne të reagojmë, duke pasur parasysh edhe humbjet që kishim në sistem!  

Atëherë, çfarë thotë ligji, që e kemi të gjithë para dhe që e lexojmë të gjithë? Ligji ka vënë 

disa kritere kur thuhet cila është madhësia e një gjykate. Te madhësia e një gjykatë ka thënë që një 

gjykatë duhet të jetë me 7 gjyqtarë dhe është një ligj me 3/5-tat. Ka thënë gjithashtu që, nëse duam 

të kemi seksione, sepse kjo është fryma e ligjit, që të specializohemi, sepse kështu thonë standardet 

më të mira, që specializimi çon në rritjen e eficiencën, çon në uljen e backlog-ut, që ne e kemi 

problem sot, atëherë që të kemi një seksion për të krijuar specializim, atë që ju me të drejtë e 

kërkoni sot, duhet të kemi minimumi 6 gjyqtarë; që të kemi një Gjykatë Apeli, minimumi, duhet 

të kemi 10 gjyqtarë. Po të bëjmë disa llogaritje matematikore,  gjysma e gjykatave kanë rënë në 

momentin kur ju, zotërinj të dashur, keni ngritur dorën dhe keni miratuar këtë ligj. Nuk e ka bërë 

as KLGJ-ja, as grupi i punës, është ligji ai që na ka detyruar të veprojmë kështu.  

Cila ka qenë puna cilësore e bërë nga ana e KLGJ-ës me asistencën shumë të vyer të 

ekspertëve më të mirë për hartat gjyqësore? Nuk ka në Shqipëri sot ekspertë për hartën gjyqësore, 

nuk më rezulton në asnjë institucion që kanë bërë një vlerësim të tillë. Vjetari i ministrisë, i bërë 

në vite, është mekanik. Asnjëherë nuk ka bërë Ministria e Drejtësisë një analizë eficience. Kjo 

rezulton nga të gjitha aktet që kemi nxjerrë nga arkivat jo vetëm të KLD-ës, të ish-KLD-ës, por 

edhe në arkivat e ish-Ministrisë së Drejtësisë.  

Atëherë, çfarë bëri grupi i punës po në zbatim të ligjit? Pasi bëri një vlerësim të gjykatave 

dhe të organikave të gjykatave, gjëja e parë që ne kuptuam në ato momente ishte që nuk mund të 

diskutonim mbi vlerësimin e numrit të gjyqtarëve, sepse e kishim të pamundur në një veting, i cili 

na krijonte humbje çdo ditë dhe nuk kishim se si ta dinim sa gjyqtarë do të humbnim. Edhe ju vetë, 

që e keni miratuar ligjin për vetingun, nuk e dinit që do të shkonim në këto përmasa. Ama, ne e 

dinim faktin se si mund ta menaxhonim këtë gjë, për shkak të ekspertizës që kemi. Çfarë bëmë? 

Krijuam grupin e punës, i cili vlerësoi gjykatat, vlerësoi gjykatat të cilat nuk e plotësonin kriterin 

ligjor të madhësisë. Ligji thoshte që, përveç kriterit ligjor të madhësisë, treguesi tjetër ishte 

ngarkesa e tre vjetëve të fundit për secilën gjykatë për gjyqtar. Kjo është çështje matematikorë. 

Janë marrë të dhënat për 3 vjetët e fundit për gjyqtarët, është bërë përpjesëtimi i tyre me këto 

gjykata dhe u dakordësua, dhe kjo është falë metodologjisë që ka bërë Këshilli i Europës, 

ekspertëve që erdhën dhe një programi software-i që ekspertët na mundësuan, ku doli që për 
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gjykatat e Shkallës së Parë mesatarja e ngarkesës për tre vjetët e fundit, në kohën kur ne po bënim 

grupin e punës, ishte 429 çështje për gjyqtar, ndërkohë në nivel Apeli ishte 220 çështje për gjyqtar.  

Atëherë, indikatori i parë ishte numri i gjyqtarëve, indikatori i dytë ishte ngarkesa e 

gjyqtarëve. Indikatori i tretë, që është shumë i rëndësishëm, është zhvillimi demografik. Besoj se 

të gjithë jemi dakord që Tirana sot ka shkuar në një zhvillim, këto janë të dhëna që i keni dhe te 

raporti, ku ka shkuar gati mbi gjysma e popullsisë, të paktën nga të dhënat e censusit të 2011-ës, 

nga të dhënat e censusit të 2019-ës, kemi shkuar dhe kemi marrë të dhënat në gjendjen civile, edhe 

për merakun që kishit për Google Maps-in kemi shkuar dhe kemi marrë kërkesë nga Ministria e 

Transportit dhe nuk kishte të dhëna Ministria e Transportit, po flasim për të dhëna zyrtare. Për këtë 

arsye, ekspertët na sugjeruan të shkojmë nëpërmjet kësaj metodologjie. Pra, në të gjithë indikatorët 

që morëm dhe në të gjitha vlerësimet që ne bënim, pra jua thashë, numrin e gjykatave, numrin e 

ngarkesës së çështjeve, demografinë, zhvillimin demografik që kishte, arritëm në përfundimin që 

pjesa më e madhe e gjykatave, ato që ne kemi propozuar, nuk e justifikonin qëndrimin. Pra, kur 

një gjykatë, e cila ka gjithsej 130 çështje, po flasim për Përmetin, meqë e morët si shembull, dhe 

një gjykatë tjetër, ku vetëm një gjyqtar që gjykon 600 çështje, a është kjo proporcionale? Ngarkesa 

e gjyqtarëve në të gjithë Republikën e Shqipërisë duhet të jetë e njëjtë, sepse duke krijuar një 

mundësi që të jetë një ngarkesë e njëjtë, krijohet mundësia dhe për të performuar më mirë. Pra, ajo 

që ne identifikuam, për t’iu kthyer përgjigjes, ishte që me hartën ekzistuese kishim një 

disproporcion të ngarkesës së punës së gjyqtarëve dhe kjo ishte detyra e KLGJ-së, në fakt, as e 

Ministrisë së Drejtësisë, as e ndonjë aktori tjetër, për të bërë të mundur që ngarkesa të jetë e njëjtë. 

Atëherë, si ta bënim ne të mundur këtë me situatën që kishim, ku çuditërisht nuk ekzistonte asnjë 

studim për këtë, që ta merrnim edhe për ta vlerësuar qoftë edhe si një model, si best craft, qoftë 

edhe për atë gojëdhënën që pse ishte një Apel dhe nuk funksionoi? Nuk ka asnjë letër për këtë. Ka 

vetëm perceptime të publikut. Atëherë, çfarë bëmë? U munduam që të gjithë këta indikatorët t’i 

gërshetonim me njëri-tjetrin, duke pasur parasysh pikërisht eficiencën e  një gjykate. Si mundet 

një gjykatë të gjykojë më mirë vetëm kur ajo ka kushtet për të gjykuar, pra, ka një trupë të mirë 

gjyqësore dhe ka sesion për të gjykuar. Kur një gjykatë ka kushtet e mjaftueshme  për qytetarin 

për të gjykuar. Sot nuk kam asnjë ankesë nga asnjë qytetar lidhur me pjesën e hartës gjyqësore, 

por kam shumë ankesa që nuk gjykohen seancat. Qytetari sot i  intereson, nuk ka rëndësi se sa larg 

e ka gjykatën,  sepse e kemi në Tiranë 5 minuta larg dhe nuk gjykon. E tha zonja dhe e referoi 

saktë numrin, ku duhen shumë vite  për të.... 
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(Ndërhyrje pa mikrofon)  

A ka mundësi ta përfundoj?!  

Klotilda Bushka- Saimir, ju lutem, ju e keni kërkuar dëgjesën! 

Zonja Llagami, mund të vijoni.   

Naureda Llagami- Ne nuk mund të dalim në përgjigje nëse nuk kuptojmë kontekstin e 

një harte gjyqësore. Pra,  nëse  ju dini kontekstin e një harte administrative, në cilësinë e kryetares 

së KLGJ-së, unë di të flas për kontekstin e një harte gjyqësore,  që bën fjalë për eficiencë dhe 

efikasitet. Kjo është detyra ime që bëj çdo ditë. Prandaj, ajo që vazhdoj të them është se të gjithë 

këta komponentë ne i gërshetuam dhe vendimmarrjet, po t’i shihni te materiali, janë të gërshetuara 

duke thënë që cila gjykatë e justifikon,  pra, e justifikon për shkak  të madhësisë dhe e  justifikon 

për shkak të ngarkesës, sepse duke u bashkuar,  lejon që të kapë ngarkesën që duhet të ketë çdo 

gjyqtar.  

Lidhur me gjykatën e apelit, që, në fakt, është një nga çështjet që  edhe ne, si Këshill i 

Lartë Gjyqësor, e kishim shumë problem dhe nuk donim të bënim vendime drastike. E  para, thjesht 

për t’ju informuar, vendimi nuk do të jetë drastik,  më vjen keq, sepse e kam deklaruar publikisht 

dhe vazhdoj dhe e them, por vazhdon të komentohet sikur do të jetë drastik, por  vendimi dhe plani, 

po ta lexojmë me kujdes, është me faza. Ky vendim është me faza, në mënyrë që ta edukojmë 

qytetarin, si dhe për t’i lënë mundësi të gjitha institucioneve për të  marrë masat e duhura, masat 

infrastrukturore.  

Arsyeja pse kemi një apel është që, në radhë të parë, pjesa më e madhe e apeleve që ne 

kishim, besoj se dihet botërisht, nuk e justifikonin ngarkesën që grupi i punës kishte vendosur. 

Gjithashtu, grupi i punës nuk kishte përcaktuar edhe madhësinë e duhur që duhet të kishte dhe për 

këtë arsye ato gjykata apeli që justifikonin për pjesë ngarkese ishin vetëm Gjykata e Apelit Durrës, 

Gjykata e Apelit Vlorë dhe Gjykata e Apelit Tiranë. Ky ishte diskutimi, duke marrë parasysh 

situatën që ne kishim te niveli  Apelit. Te niveli i apelit aksesi nuk është i njëjtë me atë që është në 

shkallën e parë.  Çështjet në nivel apeli kanë gjykim rishikues. Kjo do të thotë që seancat në nivel 

apeli bëhen me një gjyqtar, bëhen me një ose me tre, por me ndryshimet e fundit kemi evaduar më 

shumë duke i bërë me një gjyqtar, dhe kanë nivel rishikues. Arsyeja pse përfunduam me një apel 

është sepse se ligji për apelet thotë që duhet të kenë minimumi 10 gjyqtarë, dhe me 10 gjyqtarë 

vetëm këto 3 apele e justifikonin, por, nga ana tjetër, me 10 gjyqtarë nuk na lejonin të krijonim 

seksione dhe, nëse ne duam që të evadojmë pa seksione, ne nuk evadojmë dot.  
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Për të shkuar më tej. Legjislatori, po ju, keni vendosur në ligj që edhe ngritja në detyrë e 

një gjyqtari duhet të jetë me fushë të caktuar. Kjo do të thotë që duhet të vijë nga seksion i caktuar. 

Të gjitha këto që unë po them janë ligjet e paketës së reformës. Cili ishte ushtrimi që bëri KLGJ-

ja?!  Të gjitha këto ligjet dhe dispozita i mori dhe i vuri në tabelë dhe u mundua t’i zbatonte dhe 

t’i ndërthurte dhe pasi i bëri këto gjëra ajo arriti në këtë përfundim. Pasi  arritëm në këtë përfundim 

diskutimi që kishim më shumë ishte pjesa e aksesit. Pse e kishim këtë lloj diskutimi?! Sepse  nuk 

do të donim kurrsesi që t’i kufizonim të drejtën për akses në gjykatë qytetarit, pasi gjykata është 

shërbim.  Nuk duhet të harrojmë që gjykata është shërbim, por është shërbim fundor, nuk është 

parësor. Gjykata nuk është si shërbimi mjekësor, që të gjithë shkojnë te mjeku, por është një 

shërbim që shkon me kërkesë dhe është një shërbim që duhet të jetë fundor. Çfarë ndodhi me 

vlerësimin që i bëmë Gjykatës së Apelit, që, në fakt, është ,kundërshtuar edhe nga ana e Dhomës 

së Avokatisë?! Duke e parë situatën që harta u vonua, kjo jo për KLGJ-në, humbjet në sistem 

krijoheshin në Gjykatën e Apelit, sepse, siç e dini, ky është fakt dhe nuk e mohojmë dot, sepse 

kemi 408 numra për gjyqtarë, pozicione, por në fakt kemi 220 dhe numri vjen e ulet, dhe në situatën 

kur ne e nisëm hartën, situata në apel ishte ndryshe, në çdo muaj që kalonte, për shkak të vetingut 

dhe për shkak të prioritetit që kishte vetingu, sepse, nëse vetingu do të kishte një prioritet tjetër, 

ndoshta nuk do të ishim në këtë situatë në apel, por vetingu kishte prioritetin që fillonte nga 

gjykatat më të larta në ato më të ulëta  dhe kjo gjë bëri një zbrazje të apeleve. Ajo që Këshilli u 

përball, dhe janë fakte që i kam thënë publikisht përpara dhe kam kërkuar mbështetjen e Kuvendit 

për këto situata, është që Këshilli vetëm delegon gjyqtarë. Situata sot është delegohen gjyqtarët e 

Tiranës për të bërë çështjet e vitit 2021 në Korçe, ndërkohë që, edhe zoti avokat e pranoi, qytetari 

i Tiranës, i cili ka një çështje të vitit 2017 ende nuk ka marrë një përgjigje. Kjo për arsye se nuk 

kemi mundësi dhe këto janë mundësitë. Pse është ky propozim! Pikërisht për të minimizuar. 

Prandaj e kam bërë me dije, jo një herë, por disa herë, institucioneve dhe Kuvendit që duhet të 

marrin masa për ta bërë sa më shpejt hartën gjyqësore. Mua më vjen mirë që sot Kuvendi arriti në 

pikën që të bëjë një dëgjesë për këtë gjë, në mënyrë që të kuptojmë problematikat që ka KLGJ-ja 

dhe sistemi. Nuk është problematikë, nëse kemi bërë rregullore ose jo, sot, problematikë është a 

bëhet gjyq në gjykatën e Tiranës, sepse ka një 1200 çështja të pagjykuara. Problematikë sot është 

që gjyqtari, përveç pyetjeve të vetingut, duhet të shkojë dhe të punojë dhe të mbajë ritmet për 

çështjet. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Të gjitha janë për popullin. A e dini ju sa ka mbajtur... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka –Kolegë, ju lutem, mos ia ndërprisni fjalën! 

Naureda Llagami- A e dini ju sa është ngarkesa?!  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Më lini të përfundoj. Si do të jetë zgjidhja, sepse ju dini të identifikoni problemin, por 

nuk jepni zgjidhje.  

Dhurata Çupi- Zonja LLagami, ne ju kemi thirrur... 

Klotilda Bushka- Zonja Çupi, ju lutem! 

Zonja Llagami, vazhdoni diktimimin tuaj. Kolegë, në qoftë se keni interes ta dëgjoni, le 

ta dëgjojmë. Të mbajmë pak qetësi, sepse flini të gjithë në kor. Kjo është seancë dëgjimore, të 

dëgjojmë përgjigjet. Ju keni të drejtë të merrni fjalën dhe të bëni pyetje, por më me qetësi, sepse 

ju shoh që jeni shumë ... Le ta lëmë të flasë.  

Zonja Llagami, vazhdoni.  

Naureda Llagami- Për ta përfunduar fjalën time dua të them që pasi u bë propozimi, 

duke marrë parasysh ngarkesën e gjyqtarëve dhe bllokimet që kemi në gjykata... ajo që ne 

propozojmë këtu është që duke pasur një gjykatë më të madhe kemi mundësi të evadojmë më 

shpejt, duke pasur një gjykatë apeli të përqendruar me numrin e çështjeve që ka kjo gjykatë apeli, 

ato mund të evadojnë më mirë sesa duke qenë, sepse sot ne kemi një gjyqtar apeli në Gjirokastër, 

i cili evadon jo më shumë se 180 çështje, ndërkohë që në Tiranë kemi një gjyqtar apeli në Tiranë, 

i cili duhet të evadojë 2000 çështje. Atëherë, cila është mënyra më e mirë në kushtet që nuk kemi 

burimet dhe luksin për të pasur burimet njerëzore?! Është përqendrimi, i cili na lejon ne që të gjithë 

gjyqtarët e apelit, duke ardhur në një gjykatë të vetme, pavarësisht të gjithave, të gjykojnë me të 

njëjtin ritëm dhe me të njëjtin numër. Në këtë mënyrë rritet evadimi i çështjeve dhe rritet numri i 

çështjeve që gjykohen. Nëse Këshilli do të marrë dakordësinë e Këshillit të Ministrave për këtë 

propozim, ai do të marrë masa edhe për mënyrën sesi do të realizohet kjo. Ne kemi shkuar edhe 

më tej, ku kemi bërë kostimin e të gjitha situatave te relacioni ynë. Kjo do të bëhet nëse harta do 

të miratohet menjëherë, si do të kalojë te faza e dytë, cilat janë kostot dhe a janë parashikuar në 

buxhetet e KLGJ-së. Kështu që, i gjithë projekti i hartës gjyqësore është një projekt i mirëmenduar, 

i cili ka kohë që është pjekur dhe që është punuar nga grupi i punës. Shqetësim ynë sot është që 

çdo ditë që ne e vonojmë projektin krijon më shumë kaos në sistem, sepse, vetëm duke marrë si 
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shembull emërimet e gjyqtarëve të rinj që do të bëjmë këtë muaj, kemi  problematika se në cilat 

gjykata duhet t’i plotësojmë. Nëse ne do të shkojmë në një gjykatë të vogël, e cila nuk e justifikon, 

atëherë, kemi gjykatat e mëdha, të cilat janë në nevojë. Pra, e gjitha kjo ka të bëjë me një 

shpërndarje të drejtë të burimeve njerëzore, e cila do të ndikojë drejtpërdrejt në shërbim. Kjo quhet 

eficienca në sistemin gjyqësor dhe për këtë është përgjegjëse KLGJ-ja. 

Sikurse e tha edhe avokati i nderuar, ne e kemi nënshkruar hartën pjesë të konsultimeve 

dhe është e vërtetë që kemi bërë 6 tryeza të rrumbullakëta, ku kemi bërë një tryezë me shoqërinë 

civile dhe me biznesin dhe reflektimi që kemi pasur ka qenë lidhur  me pjesën e Gjykatës së 

Sarandës, që, në fakt, për t’i dhënë sqarim edhe avokatit, nuk ka qenë një reflektim politik, të 

paktën nga ana e KLGJ-së, nuk e di nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, por ka qenë një reflektim 

në statistika.  Po t’i shohim statistikat e qytetit të Sarandës, 3 vjetët e para kanë qenë në rritje. Ne 

bëmë edhe një analizë në vitin e 4 dhe përsëri na rezulton në rritje numri i mosmarrëveshjeve. Pra, 

ne çojmë shërbim aty ku ka mosmarrëveshje, nuk mund të çojmë shërbim aty ku nuk ka lëndë.  

Ndjesë, por kjo ishte shkurtimisht ajo që doja të thosha! 

Klotilda Bushka – Faleminderit!  

Më të ezauruat edhe një pjesë të pyetjeve të tjera. 

Fjalën e ka zoti Bardhi dhe më pas zonja Felaj.  

Gazment Bardhi – Faleminderit, zonja Kryetare! 

Së pari, dua të falënderoj të gjitha institucionet, por edhe përfaqësuesit e grupeve të 

interesit që janë sot në këtë seancë dëgjimore!  

Zonja Kryetare, në fakt, do të doja që edhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit të ishte ulur në 

pozicionin ku është ulur pjesa tjetër e institucioneve të ftuar, sepse duam të dëgjojmë edhe 

opinionin e tyre.  

Unë e ndoqa me vëmendje fjalën e kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Së pari, zonja Llagami, nuk kompleksoni fare kur drejtoni gishtin: “ligji, ligji”, sepse, dua 

t’ju bëj të qartë, opozita nuk e ka votuar atë ligj, pasi ligji ka shumë problematika, të cilat ne i 

kishim parashikuar fillimisht. Kështu që, nuk  ndjejmë asnjë kompleks kur ju na përmendini 

miratimin e ligjeve. Dikush tjetër mund të ndjejë kompleks nga kjo gjë, por ne, nga ky krahu këtej, 

nuk kemi asnjë kompleks.  

Së dyti, ju përmendet disa... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Jo, kemi qenë në parlament, zonja Felaj, por nuk ka rëndësi.  

Së dyti, është e vërtetë që ligji vendos kritere, por ligji nuk mund të lexohet i shkëputur. 

Ligji, ndërsa ka vendosur kritere, të cilat praktikisht çonin në mbylljen e disa gjykatave, ai ka 

parashikuar degët e gjykatave, e cila është një çështje që duhet të ishte marrë në konsideratë nga 

KLGJ-ja.  

Megjithatë, përpara se të kaloj te 7 pyetjet e mia, unë kam një pyetje që është thelbësore, 

nisur edhe nga ajo që tha avokati. Vendimi që ka marrë KLGJ-ja për miratimin e hartës gjyqësore 

është përfundimtar apo është ende një vendim i hapur për të dëgjuar grupet e interesit, për të 

dëgjuar deputetët? Unë nuk bie dakord me kryetaren e Komisionit të Ligjeve, e cila thotë që ne 

jemi këtu vetëm për të folur, ndërkohë që, nëse kemi ide të cilat mund të jenë të vlefshme për të 

përmirsuar hartën, nuk merren në konsideratë meqenëse nuk kanë një rol te miratimi i hartës 

gjyqësore, nuk funksionojnë për këto seanca dëgjimore, ndërkohë që seancat dëgjimore janë 

shkëmbim idesh dhe problematikash. Sigurisht, në qoftë se ngrihen çështje thelbësore, që janë të 

pranueshme dhe i shërbejnë sistemit të drejtësisë, pa diskutim që institucionet duhet të jenë të 

hapura për të marrë dhe vlerësuar opinionin e ligjvënësve, sepse ne jemi këtu si përfaqësues të 

qytetarëve. Komuniteti avokatëve është kundër, komiteti i Shqiptar i Helsinkit, i cili e shikon nga 

perspektiva e të drejtave të njeriut është kundër, Avokati i Popullit, ku po lexoja arsyetimin e tij, i 

cili, gjithashtu, mbron të drejtat e qytetarëve është kundër, ndërkohë që edhe ne, si deputetë, jemi 

këtu për qytetarët dhe nuk jemi për të mbuluar gropat e dështimeve që ka pasur konceptimi i gabuar 

i reformës në drejtësi. Prandaj, përpara se të vazhdoj me çështjet e tjera unë dua të dëgjoj kryetaren 

e KLGJ-së... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo, unë do ta bëj këtë pyetje, sepse në qoftë se kryetarja e KLGJ-së thotë si Kryeministri 

që ne e kemi mbyllur këtë çështje, atëherë, çfarë diskutimesh të bëj unë këtu?! Kështu që unë kam 

nevojë për këtë fjali. 

Klotilda Bushka - Zoti Bardhi, Ju lutem, bëjini të gjitha pyetjet, sepse ne kemi rakorduar 

për mënyrën sesi do ta organizojmë këtë dëgjesë, pastaj do t’i merrni përgjigjet! 

Gazment Bardhi- Kjo është pyetje thelbësore. Opinioni i Komisionit të Ligjeve 

shqetësimet e ngritura nga grupet e interesit gjatë kësaj periudhe, unë e pranoj që ka pasur proces 

konsultimi gjatë këtij procesi, por tashmë kjo është një çështje, e cila është në vëmendje të opinionit 

publik dhe argumentet kanë ardhur duke u shtuar edhe për shkak të problematikave që 



27 
 

evidentohen. Sa më shumë grupe interesi të dëgjohen, aq më shumë evidentohen problematika. Ne 

jemi këtë fazë që jemi. Pra, KLGJ-ja e konsideron vendimin e tij përfundimtar, pra, pret vetëm 

mendimin e ministrit të financave pastaj firmën e ministrit të Drejtësisë dhe në fund firmën e 

Kryeministrit për ta  quajtur këtë çështje të mbyllura, apo është i hapur që secili prej nesh të bëjë 

një diskutim. Ju folët këtu për dy kritere, për madhësinë dhe ngarkesën, por po të shikoni janë lënë 

gjykata që kanë ngarkesë më të ulët sesa gjykatat që shkrihen. Unë do t’i hyj sipas analizës që ju 

keni bërë, e cila sigurisht që është një analizë e mangët po ta marrësh në konsideratë momentin ku 

është bërë, pro do ta sqaroj më vonë. Fillimisht dua këtë sqarim, zonja kryetare.  

Naureda Llagami – Lidhur me këtë sqarim, e thotë ligji dhe ne kemi vepruar sipas asaj 

që parashikon ligji. Sikurse ju bëra me dije ne kemi bërë një grup pune të përbashkët 

ndërinstitucional që në muajin shkurt të vitit 2019 dhe pasi grupi i punës e mbaroi punën ia ka 

përcjellë Ministrisë së Drejtësisë dhe më pas kemi pasur një periudhë me Ministrinë e Drejtësisë 

për të rakorduar për çështjet që ne i mendonim që ishin sensitive në aspektin dy institucioneve. 

Pasi rakorduam me Ministrinë e Drejtësisë, së bashku me ministrin e Drejtësisë, në muajin dhjetor 

të vitit 2021 ne lancuam produktin për konsultim publik. Duke i respektuar të gjitha rregullat 

produkti ishte në website-n e Këshillit të Lartë Gjyqësor, gjithashtu produkti ishte dhe në website-

n e ministrisë së drejtësisë dhe i është përcjellë të gjithë aktorëve që ne mendonim që kanë interes 

për hartën. Pasi ja përcollëm të gjithë aktorëve duhet t`ju kujtoj që më pas filluam tryezat e 

rrumbullakëta. Tryezat e rrumbullakëta kanë zgjatur për rreth 2 muaj duke i bërë tryeza të 

rrumbullakëta në rajone sipas juridiksioneve të apeleve. Në këto tryeza të rrumbullakëta ishin të 

përfshirë të gjithë aktorët e sistemit, ishin të përfshirë jo vetëm avokatët, se avokatët ishin 

kryesorët, ishin të përfshirë prokuroria, ishin të përfshirë qytetarë, ishin të përfshirë shoqëria civile 

në qoftë se kishte në vende, në ato vende ku ne po vepronim. Ishin të përfshirë zyra e ndihmës 

juridike pranë ministrisë së drejtësisë dhe gjithë ky konsultim shërbeu për pjesën e ballafaqimit 

për herë të produktit, duke qenë se deri në ato momente kishte ngelur një produkt i mbyllur, por 

në ato momente ne e hapëm si produkt. Atëherë, çfarë ndodhi duke parë sensititvitetin që pati 

produkti, atëherë ne zhvilluam dhe dy takime ekstra që ishin me komunitetin e biznesit, por 

gjithashtu ishte dhe një takim ekstra po me shoqërinë civile duke ballafaquar edhe problematikat 

apo këndvështrimin që kishte shoqëria civile. Pasi morëm të gjithë këto komente dhe sugjerime, 

atëherë si në çdo iniciativë ligjore që autoriteti që është përgjegjës për eficencën në rastin konkret 

që ishte KLGJ-ja, gjithashtu, së bashku me ministrinë e drejtësisë i cili ishte përgjegjës për pjesën 
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e infrastrukturës gjithashtu për pjesën e shërbimeve, u ulëm dhe vlerësuam të gjithë komentet të 

dhëna nga të gjithë aktorët dhe pjesë e këtij vlerësimi ishin dhe dy ndryshime që patëm lidhur me 

dy propozime për gjykatat që ishte në mos gaboj gjykata e shkallës së parë Krujë dhe gjykata e 

shkallës së parë Sarandë. Pra, këto ishin pjesë e reflektimit  të procedurës dhe pasi përfundoi edhe 

analiza financiare që është analizë jo vetëm financiare në kuptimin e vlerave, po është një analizë 

e cila ka mundësuar këshillin dhe ministrinë e drejtësisë që të shkojë deri në detaj dhe në mënyrë 

kapilare të të gjitha problematikave që ka administrimi i gjykatave duke shkuar që te pjesa e 

teknologjisë, tek pjesa e shërbimit arkivor, te pjesa e burimeve njerëzore sesa të kujdesshëm duhet 

të jemi për mos humbjen e këtij kapaciteti të burimeve njerëzore që kemi nëpër gjykata , tek 

mënyra sesi ne donim të shihnim shërbimet për qytetarin që ne t`ia lejonim qytetarit mos ti 

kufizonim aksesin. Nuk ka kufizim fizik për qytetarin, sidomos për atë që përfaqëson, që vjen nga 

shtresat në nevojë. Pra pasi pamë të udhës dhe pasi dakordësuam me ministrinë e drejtësisë atëherë 

nga grupi i punës materiali ju propozua mbledhjes plenare, e cila, siç jeni vënë në dijeni, në datë 

10 qershor e miratoi dhe ky është qëndrimi përfundimtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilët ja 

çoi zyrtarisht qëndrimin e vet përfundimtar ministrisë së drejtësisë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Naureda Llagami –Unë nuk e di sesi mendohet pyetja kur ju them që gjithmonë ministria 

është në grup pune. Në qoftë se ne bëjmë një grup të përbashkët pune dhe ministria është aty dhe 

votohet në atë grup pune bashkë me ministrinë dhe diskutohet, unë nuk e di tani s`keni pyetur 

ministrinë kur ne kemi qenë në grup pune, në qoftë se ka një metodologji tjetër sesi të veprojmë... 

por nga ana jonë kjo u pa e udhës aq më shumë që ju sjell në vëmendje që kjo ishte një praktikë e 

parë, një praktikë e cila është bërë në një koordinim me të gjithë institucionet. 

Klotilda Bushka – Zoti Bardhi vazhdojmë me pyetjet e tjera. 

Gazment Bardhi – Faleminderit zonja kryetare! 

Në fakt mora përgjigjen që prisja siç e kishe mbyllur dhe kryeministri dhe Këshilli i Lartë 

Gjyqësor e paska mbyllur. Që do të thotë ky diskutim avokati kishte të drejtë është një diskutim 

thjesht për të sqaruar qytetarët mbi dëmet që do ti shkaktohen nga harta e re gjyqësore. Së pari 

pyetja ime e parë ka të bëjë me periudhën e të dhënave që ka analizuar Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Sipas raportit që ne kemi përpara  periudha apo të dhënat që janë marrë në analizë për të dalë në 

konkluzione përfshijnë vitin 2016 deri në vitin 2020. Të gjithë jemi kushinetë që kjo periudhë nisur 

dhe në momentin që flasim, pra shtuar dhe dy vite 2021-2022 është periudha më e keqe që po 
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kalon sistemi i drejtësisë nga pikëpamja e eficencës. Në këtë moment sistemi gjyqësor në vend 

është i destabilizuar. Të projektosh organizimin e sistemit të drejtësisë bazuar në një periudhë kur 

sistemi është i destabilizuar do të thotë të thellosh destabilizimin. Analiza e ngarkesës së 

gjyqtarëve, analiza e çështjeve që janë aktualisht në shqyrtim janë të gjitha pjesë e mungesave që 

ka sot sistemi, ju vetë thatë që nga 408 gjyqtarë sot sistemi  ka 200 dhe analiza e ngarkesës së 

gjyqtarëve është bërë mbi bazën e të dhënave që ata kanë aktualisht, ndërkohë që sistemi nuk është 

në eficiencë të plotë. Atëherë, si mundet, zonja kryetare e KLGJ-së, të projektosh organizimin e 

sistemit të drejtësisë për 10, 20 apo 30 vjet të ardhshme bazuar në të dhënat e sistemit, në këtë 

moment të çorganizuar? A i kontribuon kjo destabilizimit të  mëtejshëm të sistemit? Këtu nuk 

bëhet fjalë vetëm për mungesë gjyqtarësh, por edhe gjyqtarët që janë në detyrë janë të 

destabilizuar, sepse pjesa dërrmuese e tyre e kanë mendjen te fakti nëse do ta kalojnë ose jo 

vetingun dhe është gjëja më normale. Është parashikuar nga Komisioni i Venecias që në vitin 2015 

që ky proces do të sjellë një paraqitje të gjyqtarëve që janë në detyrë në pritje të rezultateve të 

vetingut. Edhe në këtë moment që flasim ata janë të shpërqendruar, edhe pse janë në detyrë ata 

nuk e kanë kapacitetin e tyre të plotë, sepse gjysmën e kohës e shpenzojnë duke shkuar të marrin 

letrat që kërkohen nga komisionet e vetingut dhe është gjëja më normale. Pyetjen e bëra, tani po 

sqaroj kontekstin e pyetjes.  Po marr përgjigjen e parë dhe pastaj do të vazhdoj me pjesën tjetër.  

(Ndërhyrje pa mikrofon)  

Nuk kemi punë tjetër sonte, këtë kemi. Fjalën kemi, sepse ata e paskan mbyllur, por, të 

paktën  na lejoni të komunikojmë me qytetarët. 

Klotilda Bushka- Zoti Bardhi, ju lutem, bëjini pyetjet në mënyrë që të merrni përgjigjet! 

Gazment Bardhi- Kjo ishte pyetja ime e parë. 

Klotilda Bushka- Zoti Bardhi, bëjini të gjitha pyetjet bashkë dhe do të merrni përgjigje.  

Gazment Bardhi- Dakord, po vazhdoj me pyetjen e dytë.  

Klotilda Bushka- E keni kaluar kohën prej 5 minutash.  

Gazment Bardhi- Në radhë të parë, zonja kryetare, këtë 5 minutëshin...  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Nuk më intereson se çfarë ke rënë dakord ti. 

Klotilda Bushka- Në qoftë se nuk ju intereson ju, edhe Rregullores nuk i intereson se 

çfarë  mund të thoni ju. Ne kemi rënë dakord me kryesinë e komisionit që do  të kemi një kohë të 

kufizuar. 
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Gazment Bardhi- Rregullorja nuk ka asnjë rregull që më kufizon ti mua të drejtën e 

fjalës.  

Klotilda Bushka- Zoti Bardhi do të vazhdojë me pyetjet, mbajini shënim, ju lutem, dhe 

do t’u ktheni përgjigje të gjithave! 

Gazment Bardhi -Pyetja e dytë ka  të bëjë me gjykatat e apelit. Janë 3 gjykata apeli, 

Vlora, Durrësi dhe Shkodra, që ju keni vendosur t’i shkrini, të cilat i plotësojnë  kriteret ligjore për 

të qenë gjykatë apeli, por edhe nga ngarkesa e tyre ato justifikojnë ekzistencën e këtyre gjykatave 

të apelit. Pyetja ime ka të bëjë me përqendrimin e të gjitha çështjeve në tiran, pra, shkrirja e të 

gjitha gjykatave të apelit dhe organizimi  me vetëm një gjykatë apeli. A ka një model  në vendet e 

rajonit, përjashtuar Kosovën, që është i vetmi vend, apo një traditë të vendeve europiane që kanë 

një model të tillë. Sa ndihmon vijimi i eksperimenteve me sistemin e drejtësisë në vend, pra, asnjë 

vend  në Europë nuk e ka një model të tillë, por Shqipëria merr flamurin për të bërë një 

eksperiment. A është ky momenti i përshtatshëm për të bërë një eksperiment të tillë? 

Së treti, ju thatë që keni ndjekur në mbylljen apo vendimmarrjen tuaj për të mbyllur disa 

nga gjykatat e shkallës së parë, të dhëna që lidhen me madhësinë dhe ngarkesën, të cilat ishin dy 

kriteret kryesore. Ju keni vendosur të mbyllni gjykatën e Kavajës, gjykatën e Kurbinit dhe gjykatën 

e Krujës, të cilat, sot që flasim, kanë një ngarkesë më të madhe se gjykata e Sarandës, të cilën keni 

i bërë shumë mirë që e keni lënë, por Kruja, Kurbini dhe Kavaja, sipas të dhënave të prezantuara 

nga vetë Këshilli i Lartë Gjyqësor, kanë një ngarkesë më të madhe pune sesa... 

(Ndërhyrje pa mikrofon)  

Zoti Ministër, besoj se kryetarja e Këshillit e jep vetë përgjigjen.  

(Ndërhyrje pa mikrofon)  

Më shpërqendron kur i flet. 

Klotilda Bushka- Zoti Bardhi,  pyetjet i ke të qarta, mos u shpërqendro nga një gjë. Më 

shumë po të shpërqendron zoti Sula sesa të tjerët, ju lutem!  

 E keni kaluar kohën e caktuar, prandaj të përqendrohemi te pyetjet.  

Gazment Bardhi- Besoj se nuk kam dalë jashtë teme.  

Pra, gjykatat e Kavajës, e Kurbinit dhe e Krujës kanë një ngarkesë, e Lushnjës pa 

diskutim, të njëjtë, të barabartë apo më të madhe se Gjykata e Sarandës. Gjykata e Dibrës, e cila 

bashkohet me atë të Matit kanë një ngarkesë më të ulët se Kavaja, Kurbini, Kruja dhe Lushnja. 

Edhe gjykata e Kukësit, së bashku me bashkimin që i bëhet me Tropojën, ka numër më të ulët apo 
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ngarkesë më të ulët se këto 4 gjykata. Kështu që dua të di sa janë respektuar objektivisht kriteret e 

njëjta për vendimmarrje të ndryshme? Pra, ngarkesa, madhësia, numri i gjyqtarëve është i njëjtë, 

disa janë ruajtur, disa është vendosur të shkrihen. 

Së katërti, si e shikoni ju konceptin e ri që ka futur, është për herë të parë në ligjin për 

organizimin e sistemit gjuhësor, për ekzistencën e degëve të gjykatave? Ju thatë që gjykata e 

Përmetit ka 130 çështje, por, në fakt, nuk ka 10, ajo ka, diku, 600 çështje, sipas të dhënave që ju 

vetë keni prezantuar. 

Alfred Balla- Për gjyqtar. 

Gazment Bardhi- Ndjesë, mendova se në tërësi! 

Sigurisht që mund të jetë një ngarkesë e ulët, që mund të justifikojë kalimin e gjykatës së 

Përmetit në një degë të gjykatës së Gjirokastrës. Pra, pse nuk është parë nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor mundësia që për ato gjykata, të jem i sinqertë, janë vetëm tri, të cilat kanë këtë ngarkesë 

kaq të ulët, që është gjykata e gërmetit, gjykata e Pukës dhe gjykata e Tropojës, pastaj, të gjitha të 

tjerat të shkallëve të para kanë një numër normal ngarkese për gjyqtar, që nuk justifikojnë shkrirjen 

e tyre. Pra, pse nga KLGJ-ja nuk është vlerësuar e përshtatshme që ligji të lexohet në tërësi?  

Legjislatori i ka miratuar kriteret që të ketë jo më pak se 7 gjyqtarë dhe, sigurisht që e ka parë në 

harmoni me rregullimin tjetër, që aty ku gjykatat shkrihen do të funksionojnë degët e këtyre 

gjykatave. Pra, nuk mund të jenë të shkëputura. Kur ligji është miratuar e ka ditur që një pjesë e 

gjykatave nuk e plotësojnë këtë kriter dhe prandaj ka futur konceptin e degëve të gjykatave. KLGJ-

ja nuk mund të thotë që unë i zbatoj kriteret e nenit x, por nuk lexojnë nen tjetër që legjislatori e 

ka vënë pikërisht për të rregulluar këtë situatë, sepse duhen parë në harmoni.  

Pyetja e fundit është për KLP-në. Së pari, cili është opinioni i KLP-së për këtë çështje, 

sepse nuk e kemi dëgjuar, (edhe pse kjo është një vendimmarrje, e cila prekë edhe organizimin e 

prokurorive dhe sjellë edhe në këtë organizimi një lloj destabiliteti)? A keni qenë të përfshirë në 

procesin e hartimit të hartës së re gjyqësore? Cili ka qenë qëndrimi juaj permanent, shtuar këtu 

edhe faktin nëse ka pasur ndonjë vendim apo diskutim në mbledhjet plenare, pra, nuk më intereson 

vetëm vendimi i kryetarit të KLP-së, por dua edhe qëndrimin e institucionit. Pra, a ka pasur një 

diskutim në mbledhjet plenare të KLP-së për këtë çështje dhe cili ka qenë qëndrimi? 

Faleminderit!  

Klotilda Bushka- Fjalën e ka zonja Llagami, pastaj zoti Balla. 

Naureda Llagami - Shumë faleminderit për pyetjet! 
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Shqetësimet janë të drejta dhe unë do të mundohem t’i them edhe një herë, pavarësisht se 

i kam thënë.  

Lidhur me ngarkesën e tre vjetëve të fundit, së pari, duhet të kemi parasysh që bëhet fjalë 

jo për ngarkesën e gjyqtarëve, por për prurjet që ka secila gjykatë. Kjo do të thotë që disa çështje 

regjistrohen në atë gjykatë, nuk ka lidhje vlerësimi i hartës dhe gjëja kryesore ishte që një hartë 

nuk hartohet dhe nuk formalizohet duke marrë parasysh backlog-un, sepse backlog-u është çështje 

e menaxhimit të autoriteteve përgjegjëse. Harta vlerësohet mbi prurjet. Unë e thashë edhe te 

sqarimet e mëparshme që kryesorja është lënda, pra, sa lëndë ka në atë gjykatë.  

Pse i kemi marrë vitet që ju referuat?! Sepse ligji e thotë dhe është urdhërues mënyra sesi 

shprehet ligji në këtë pjesë, i cili thotë: “Ngarkesa mesatare e tre vjetëve të fundit”.  Momenti kur 

ne filluam punën ishte në muajin shkurt të vitit 2019, që do të thotë ishin tre vjetët e fundit, për të 

cilat gjykatat kishin në punë. Gjykatat akoma nuk ishin prekur nga procesi i vetingut. Nga ana 

tjetër, pikërisht duke parë edhe një herë këtë shqetësim, grupi i punës, përveç atyre tre vjetëve, u 

rimblodh përsëri dhe i rivlerësoi të dhënat e viteve më tej, në mënyrë që të shikonte nëse me të 

vërtetë jemi në rrugën e duhur dhe rezultati ishte po i njëjtë, sepse ka të bëjë me prurjet që 

regjistrohen në gjykatë. Pra, kjo nuk ka të bëjë me ngarkesën e gjykatës, por ka të bëjë me çështjet 

që regjistrohen në gjykatë. Duke i marrë këto çështje dhe duke bërë një mesatare të këtyre çështjeve 

arritëm tek ato të dhëna që i keni në raport, ku për gjykatën e shkallës së parë duhet të jetë një 

prurje çështjeve për secilin gjyqtar 429 çështje, për gjykatën e apelit duhet të jetë 218 çështje. Pra, 

nuk duhet ta konfondojmë çështjen e ngarkesës dhe të backlog-ut. Backlog-u është pjesë tjetër, me 

të cilën do ta merret Këshilli. Kështu që, kjo nuk ishte situatë e destabilizuar në sistem në vitet që 

ne kemi marrë në analizë.  Jo vetëm që nuk ishte, por ajo që na e përforcoi idenë ishte që edhe në 

vitet e mëtejshme, pra 2019-2020-2021 kishin të njëjtat prurje. Kjo do të thotë që kjo hartë është 

bazuar mbi çështjet që regjistrohet në gjykatë. Për ketë arsye ne vijuam sërish me pjesën e 

qëndrimit mbi përqendrimin e gjykatave, sepse nuk dua ta përdor termin mbyllje.  

Lidhur me pjesën e detajeve pse gjykatat janë përqendruar, siç është gjykata e Kavajës 

apo gjykata e Kurbinit apo e Krujës, është sepse grupi i punës ka pasur parasysh prurjet dhe 

madhësia e gjykatave. Pse themi madhësinë e gjykatave?! Në qoftë se ne Kavajën, me të gjithë 

shqetësimin që ju keni, do ta bëni me 7 gjyqtarë, atëherë, ajo nuk e justifikon dot që të ketë prurje 

në 429 çështje për secilin gjyqtar. Aktualisht në gjykatën e Kavajës janë 3 gjyqtarë dhe në 

ngarkesën që ata kanë, përsëri nuk e kapë shifrën 429 çështje. Vlerësimi ka qenë që duke e 
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bashkuar Kavajën me Durrësin, atëherë, do të kishim një shpërndarje më të drejtë të ngarkesës së 

gjyqtarëve, por gjithmonë referuar prurjeve që kanë çështjet në atë gjykatë. E njëjta logjikë është 

bërë edhe për gjykatën e Kurbinit dhe për gjykata të tjera. Pra, a jo që ka bërë KLGJ-ja ka qenë 

një provë, nëse kjo gjykatë do të ishte me 7 gjyqtarë. Në këto katër vjet prurje që kemi analizuar 

për secilën a e justifikon kjo gjykatë të ketë 7 gjyqtarë, sepse kështu na thotë ligji, pa shkuar te 

detyrimi për seksione?! Neve na rezulton që nuk e përmbush këtë kriter dhe duke mos e 

përmbushur këtë kriter ne shkojmë edhe më tej, aty ku duhet të kemi 12, në mënyrë që të krijojmë 

seksione, atë civil dhe penal, por që nuk e përmbush. Prandaj në analizë janë marrë të gjithë këta 

elemente dhe rezultoi që këto  gjykata nuk e justifikonin. 

Gjykatat e Kukësit dhe të Dibrës janë gjykata, të cilat janë me 4 gjyqtarë në organikë, por 

që ato të qëndrojnë si gjykata duhet ët kenë në organikë 7 gjyqtarë. Nëse duam ta bëjmë gjykatë 

të madhe dhe të specializuar, në mënyrë që të ketë mundësi specializimi duhet të ketë 12 gjyqtarë, 

pra, mbi 10 gjyqtarë. A mundet këto dy gjykata ta justifikojnë që të qëndrojnë, a i kanë 429 

çështje?! Ky është problemi i zhvendosjes demografike që ka popullsia sot, zhvendosja e 

bizneseve, të cilat janë vetëm në qendrat e mëdha. Ky nuk është problem shqiptar, por është 

problem në të gjithë botën. Ne duhet që shërbimin më cilësor dhe më kualitativ tek qendrat e 

mëdha, ku  90% e të gjitha mosmarrëveshjeve janë në Tiranë. 

Klotilda Bushka- Zoti Bardhi e kërkon fjalën 

Gazment Bardhi-Unë e kuptoj shumë mirë që është shkruar gjykata e Kukësit e Dibrës 

e me radhë, por kjo që ju thoni është zbatim i kritereve të ndryshme. Fjala vjen, Lushnja, Kavaja, 

Kruja dhe Kurbini kanë 2500 çështje në vit, ndërkohë që Kukësi i bashkuar me Tropojën kanë 

2400 çështje në vit, kjo sipas raportit që ju vetë keni sjellë. E njëjta statistikë është për Dibrën të 

bashkuar me Matin, ku të dyja bashkë bëjnë 2400 çështje në vit. Ajo që unë pyes është: pse Kukësi, 

Dibra, jam dakord që të qëndrojnë, të mos keqkuptohemi, dhe Saranda, e cila ka 2300, ndërsa 

Lushnja 2500, e justifikojnë që të ketë 7 Gjyqtarë dhe të ruhen si gjykata, ndërsa këto të tjerat, 

Kavaja, Kurbini, Kruja dhe Lushnja, që kanë një numër të barabartë apo më shumë çështjesh, nuk 

e justifikojnë të kenë 7 gjyqtarë, por shkohet në vendimmarrje për t’u shkrirë. 

Pra, kjo ishte pyetja që unë bëra, gjithmonë referuar të dhënave që vetë KLGJ-ja ka sjellë, 

duke i marrë këto të mirëqena. 

Klotilda Bushka – Urdhëroni, zonja Ukperaj! 

Brikena Ukperaj – Faleminderit! 
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Lidhur me mënyrën se si është kompozuar harta gjyqësore për Gjykatën e Shkallës së 

Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, është e vërtetë ajo që thotë zoti Bardhi që Kukësi dhe Tropoja, 

edhe së bashku po të mblidhen me numrin e çështjeve të reja që kanë, nuk e justifikojnë të 

qëndruarin me 7 gjyqtarë. Por çfarë ndodh? Ishte e vetmja mënyrë e ribashkimit të këtyre 

gjykatave, sepse nuk mund të shkojnë në gjykatat e tjera, sepse rritej distanca fizike e qytetarit mbi 

2 orë, ndoshta, edhe më shumë. 

Nga ana tjetër, grupi i punës ndoqi edhe parimin që, për aq sa ishte e mundur, të ndiqej 

parimi “një gjykatë-një qark”, ku e kishim mundësinë për ta ruajtur, duke marrë parasysh edhe 

përqendrimin e institucioneve, të cilat mund të sillnin çështje në gjykatë. 

Për sa i përket Lushnjës, të mos harrojmë që në raport, përveç numrit të çështjeve, keni 

kategorizimin e çështjeve komplekse dhe çështjeve jokomplekse. Lushnja, duke qenë se edhe vetë 

nga gjykata e rrethit gjyqësor Lushnje, ku kam punuar për 9 vjet, ka 70% të çështjeve jo komplekse 

dhe 7 gjyqtarë me një ngarkesë të tillë të çështjeve jokomplekse, nuk përputhen me mesataren e 

ngarkesës të 3 vjetëve të fundit për gjyqtar në rang republike, për sa duhet të kenë çështje 

komplekse. 

Pra, janë vlerësim indikatorësh të kombinuar, nuk është se është parë për Kukësin dhe 

Tropojën një kriter dhe ai nuk është respektuar për gjykatën e Lushnjës. 

Nga ana tjetër, edhe në gjykatat e shkallës së parë, grupi i punës ka pasur parasysh faktin 

që tashmë nuk duhet të kemi më gjyqtarë që gjykojnë, njëkohësisht, edhe çështje civile, edhe 

penale, edhe familjare, edhe urdhër mbrojtjeje, edhe çështje në fazën e ekzekutimit apo vërtetim 

fakti. Zhvillimi ekonomik dhe problematikat, që ka shoqëria sot, kanë rritur numrin e çështjeve 

komplekse, që janë çështje shumë të vështira, të cilat kërkojnë specializim. 

Në qoftë se ne do të vazhdojmë të mbajmë gjykata me 5, 6 apo 7 gjyqtarë, nuk kemi bërë 

asgjë. Vetë gjykatat e shkallës së parë duhet të jenë gjykata me numër më të madh gjyqtarësh, 

duhet të jenë mbi 10 gjyqtarë, që të paktën të ketë një kolegj civil, të ketë edhe një kolegj penal 

apo të ketë një seksion civil dhe një seksion penal, për të qenë korrektë me termat që përdor ligji.  

Ne sot flasim që do të bëjmë ngritje në detyrë në gjykatat e apelit. Çfarë problematike 

kemi? Gjyqtarët gjykojnë edhe çështje civile, edhe penale. Ndoshta, për shkak se nuk mund t’i 

privosh nga e drejta për ngritje në detyrë, arrin që, je i detyruar, për shkak të ligjit, të promovosh 

dhe të ngresh në detyrë një gjyqtar, që ndoshta ka gjykuar 20 apo 30 çështje penale gjithsej, sepse 

nuk ndodh, nuk ka një gjykata sot ndarje të gjyqtarëve në seksion civil apo penal, me përjashtim 
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të gjykatës së Tiranës. Tashmë ky parim duhet të hidhet edhe në Gjykatën e Shkallës së Parë. Kjo 

ka qenë një arsye. 

Për sa i përket Kavajës, po ta shikoni, çështjet e Kavajës, në fakt, në ato vite për të cilat 

janë marrë statistika, janë shumë çështje që lidhen me fazën e ekzekutimit, janë shumë çështje të 

të dënuarve që janë çështje në lirim para kohe, me kusht, ulje dënimi apo kërkesa të ndryshme që 

lidhen me fazën e ekzekutimit, të cilat, në njëfarë mënyre, pa ndërhyrë dhe pa paragjykuar 

kompleksitetin e tyre, e rrisin fiktivisht numrin e çështjeve që shkojnë në gjykatë. Ndërsa, në një 

gjykatë të specializuar, që do të jetë në Durrës ku do të ketë seksionin penal, çështjet në fazën e 

ekzekutimit do të fillojnë të ecin më shpejt, do të fillojnë të evadohem në shpejt. Kjo ka qenë një 

arsye për sa u përket kritereve që kemi mbajtur parasysh në gjykatat e Kukësit, Tropojës, të 

Kavajës, Lushnjës, si dhe në gjykatën e Sarandës. 

Nga ana tjetër, këshilli ka pasur edhe diçka parasysh. Ju jeni në dijeni, se, në bazë të ligjit, 

ne kemi rreth 50 magjistratë, të cilët, vetëm duke zbatuar dispozitat ligjore, jemi të detyruar që t’i 

kemi në skemë delegimi, në komandim të gjykatave të tjera, në komandim në Gjykatë Kushtetuese 

apo pranë Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë dhe është parë mundësia që nga organika e këtyre 

gjykatave, që ndoshta nuk mund ta justifikojnë për numrin e gjyqtarëve, me numrin e çështjeve të 

reja që shkojnë, të merren edhe gjyqtarët për t’u komanduar në institucione të tjera, me qëllim që 

të ruhet në çdo kohë ngarkesa mesatare për gjyqtar. 

Këshilli ka detyrimin të menaxhojë dhe të mbikëqyrë ngarkesën e  gjykatave në aspektin 

që t’u garantojnë të gjithë gjyqtarëve një ngarkesë të barabartë pune. Nuk e përcaktojmë dot ne se 

sa është aftësia e një gjyqtari për të evaduar çështjen. 

Ne duhet të garantojmë që të gjithë gjyqtarëve t’u japim ngarkesë të barabartë pune, 

pastaj, nëse një gjyqtar do të evadojë më pak apo një gjyqtar, do të evadojë më shumë, kjo është 

çështje profesionalizmi të gjyqtari, që është një çështje mbikëqyrjeje dhe kontrolli që bëhet 

nëpërmjet sistemit periodik të vlerësimit të gjyqtarëve apo çështjeve të tjera. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Naureda Llagami – Kam një ndërhyrje në lidhje me degët. Në fakt, koncepti i degëve 

është një koncept i ri, i përfshirë në legjislacion, jo se nga ana e këshillit nuk është marrë në 

konsideratë vlerësimi. Ashtu si ligji e parashikon, degët janë të përkohshme dhe të përhershme, që 
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në thelb janë një mini gjykatë, e përbërë me nga 3 gjyqtarë. Pra, nëse ne duam të krijojmë një degë, 

duhet të kemi 3 gjyqtarë në një vend për ta krijuar këtë degë.  

Në situatën që ne jemi sot, pas hartës gjyqësore, ndoshta ne edhe mund ta rivlerësojmë 

dhe kjo do të jetë një detyrë tjetër e këshillit, por situata edhe e gjyqtarëve do të përmirësohet me 

prurjet e reja të Shkollës së Magjistraturës, do të krijohet mundësia për të bërë edhe degën. 

Në këto momente që ne flasim, të krijohet një degë me 3 gjyqtarë, për shembull në Përmet 

aq kemi sot, që e kemi gjykatë normale. Çfarë thuhet tjetër për degën? Thuhet që duhet ta krijosh 

me 3 gjyqtarë, dhe duhet të ketë të njëjtën ngarkesë, pra të ketë po 429. Ku e justifikon ai? Kështu 

e thotë ligji. Pra, unë kam detyrim të hap degën, të çoj 3 gjyqtarë dhe të garantoj që ata të kenë të 

njëjtën ngarkesë, siç kanë të gjithë gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë. Prandaj ne jemi në kushte 

pamundësie, por në një situatë, kur gjendja në sistem do të ndryshojë, është kompetencë e KLGJ-

së që të bëjë vlerësimin dhe hapjen e degës, pasi të marrë vendimin e Ministrisë së Drejtësisë lidhur 

me infrastrukturën. 

Ulsi Manja – Kam një ndërhyrje, nëse më lejohet, në funksion të degëve. 

Dua të sjell në vëmendjen e kolegëve të nderuar deputetë që në gjykatat, që do të 

përqendrohen, në gjykatat mëmë, le t’i quajmë, ne nuk do të mbyllim asnjë nga godinat ekzistuese. 

Do të vazhdojmë të japim të gjitha shërbimet e sekretarisë gjyqësore në godinat ekzistuese të këtyre 

gjykatave, duke përfshirë edhe personelin administrativ. Edhe dorëzimi i kërkesë-padive, edhe 

marrja e padive, edhe dorëzimi i ankimeve dhe të gjitha do të bëhen në godinat ekzistuese, 

gjithmonë në funksion të asaj që tha kryetarja, që degët janë përgjegjësi e KLGJ-së dhe në një 

moment të dytë KLGJ-ja mund ta rivlerësojë hapjen e degës në këto bashki, ndërkohë që ne si 

Ministri Drejtësie kemi përgjegjësinë t’i përgjigjemi me logjistikën e duhur. Prandaj ne kemi 

deklaruar qysh në krye të herës që asnjë nga godinat ekzistuese të gjykatave që do të suprimohen, 

nuk do të mbyllen, në funksion të kësaj ideja që sapo sqaroi edhe kryetarja e KLGJ-së. 

Klotilda Bushka – Ishte edhe pyetje për apelet, zonja Llagami. 

Naureda Llagami – Lidhur me modelet, duke të kuptojmë që ne flasim për modele 

eficiencë dhe nuk flasim për modele infrastrukturore, sepse kjo gjë varet nga konteksti i secilit 

shtet. Nuk mund të merret të krahasohet Shqipëria me një shtet tjetër, sepse ne kemi dinamikë 

tjetër, kemi përqendrim tjetër popullsie dhe varet nga numri i popullsisë përzgjedhja dhe nga numri 

i prurjeve dhe i gjyqtarëve. Nga një vlerësim që kemi bërë ne lidhur me pjesën e mosmarrëveshjeve 

që Gjykata e Apelit Tiranë mbulon, justifikohet fakti që ajo mbulon mbi 70% të mosmarrëveshjeve 
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në të gjithë Republikën e Shqipërisë, duke pasur parasysh juridiksionin që ka vetë Tirana, që është 

zgjeruar, dhe rrethet që mbulon juridiksioni i Tiranës.  

Modelet varen nga shumë faktorë. Nuk mund të marrim dot një model dhe copy-paste e 

sjellim në Shqipëri, sepse janë indikatorët që ne po mundohemi t’i shpjegojmë. Shkaqet dhe arsyet 

pse shkojmë ne në këtë apel, janë faktorë që kanë të bëjnë me përqendrimin e çështjeve, me 

zhvillimin demografik, janë faktorë të tjerë që i kemi shpjeguar, qoftë edhe me afatet në mënyrën 

e gjykimit, me listën e specializimit, me juridiksionin e çështjeve, pra janë shumë faktorë. Të gjitha 

këto janë modele që ne marrim. E ka Italia një model dhe ne do ta transpozojmë, jo, nuk është bërë 

ky lloj vlerësimi për asnjë model që kemi bërë, por është bërë vlerësimi bazuar në gërshetimin e 

të gjithë indikatorëve të ligjit dhe, duke zbatuar këta indikatorë, duke i përfshirë këta indikatorë ka 

dalë ky model. 

Klotilda Bushka – Kishte edhe një pyetje për zoti Balla, për KLP-në.  

Ju lutem, zoti Balla, për përgjigje. 

Alfred Balla – Faleminderit, zonja kryetare! 

Të nderuar zotërinj deputetë, 

I nderuar zoti Bardhi, 

Në vijim të pyetjes suaj, do t’ju them se KLP-ja në këtë moment të hartimit të hartës së 

re gjyqësore ka rol sekondar, thjesht dhënien e një mendimi, ashtu siç e parashikon edhe ligji 

përkatës. Pranë KLP-së u administrua nga ana e ministrit të Drejtësisë projektligji ose miratimi i 

hartës nga KLGJ-ja, u thirr mbledhja plenare e KLP-së, ndërkohë, në ndryshim nga KLGJ-ja, KLP-

ja nuk ka qenë pjesë e hartimit dhe grupeve të punës, me përjashtim të Prokurorit të Përgjithshëm, 

i cili ka marrë pjesë në tryezat e rrumbullakëta, të cilat janë zhvilluar në konsultime më publikun 

apo me avokatët, apo me bizneset. 

Ndodhur në kushte, i jemi drejtuar Prokurorit të Përgjithshëm me shkresë, ku i kemi 

kërkuar të na jepte ai mendimin e tij në lidhje me pasojat që mund të ketë implementimi i hartës 

së re gjyqësore në sistemin e prokurorisë. Gjithashtu, i kemi kërkuar mendim a duhet të ndikojë 

në praninë dhe pjesëmarrjen e prokurorit në këtë ngjarje, në afatet për vlerësimin e akteve të kryera 

nga prokurori në shoqërimin e personave dhe ekuilibrimin e ngarkesës së punës mes prokurorëve 

në ndikimin në ndjekjen penale dhe në performancën e prokurorisë në menaxhimin e dosjeve, në 

kapacitetet infrastrukturore dhe logjike, godina e zyra, pasi kjo është kompetencë e Prokurorit të 

Përgjithshëm, në ndryshim edhe nga KLGJ-ja, nuk varet nga ne.  
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Në përgjigjen e tij me shkrim, Prokurori i Përgjithshëm, na ka paraqitur dhënien e 

mendimit për riorganizimin e rretheve gjyqësore, ku na ka përcjellë qëndrimin pozitiv që ai ka 

mbajtur rreth hartës së re gjyqësore, e cila është e njëjta me atë që ka paraqitur ministri i Drejtësisë. 

Ndodhur në këto kushte, në datë 27 qershor, u mblodh KLP-ja dhe u diskutua në lidhje 

me efektet që jep harta e re gjyqësore edhe në sistemin e prokurorisë. 

U diskutua që, konkretisht, në prokuroritë që do të bashkoheshin ne kemi prokurori edhe 

me një prokuror: në Tropojë 1 prokuror, në Përmet 1 prokuror, në Pogradec 2 prokurorë, në Pukë 

1, në Mat 2, në Kurbin 2, në Lushnjë 2 etj. 

Pra, organika është e paplotësuar. 

Aktualisht, u analizua edhe Prokuroria e Apelit, ku në prokuroritë e apelit, si në 

Gjirokastër, ne kemi vetëm 1 prokuror në detyrë, në Korçë 2 prokurorë, në apelin e Shkodrës 2, në 

Tiranë 6 nga 9, në Vlorë 2 nga 5 etj., dhe në konkluzion, në analizë të të gjitha pasojave që mund 

të sjellë harta në sistemin e prokurorisë, të gjithë anëtarët e KLP-së ishin pro këtij projekti, pasi u 

konverguan në idenë që harta e re krijon një qasje të re, rrit eficiencën, specializimin dhe 

reduktimin e kohës së shqyrtimit dhe përpunimit në një çështje, si dhe siguron dhënien e një 

drejtësie sa më cilësore që të jetë e mundur nga ana e prokurorëve, pasi ne nuk mund të ngremë 

seksione pranë prokurorive, tek ato prokurori, që, siç thashë më sipër, kanë pasur 1 apo 2 

prokurorë. 

Pa u zgjatur, ky ka qenë mendimi i përcjellë pastaj me shkrim, ku me shkresë përcjellëse, 

së bashku me procesverbalin e seancës të mbledhjes plenare, i është përcjellë ministrit të 

Drejtësisë, duke dhënë dakordësinë. 

Kjo ka qenë publike. Seanca është e regjistruar dhe ndodhet në faqen ueb të KLP-së dhe 

e gjithë vendimmarrja jonë është e tillë. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Balla! 

Zonja Ermonela, për pyetje. 

Ermonela Felaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Unë do të mundohem të jem shumë e përmbledhur në pyetjet e mia, edhe në qëndrimin 

tim. Kohën, të cilën doja ta shfrytëzoja për procedurë, do ta bëj pjesë të kësaj fjale. 
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Është kërkuar një seancë dëgjimore, për mbajtjen e së cilës kemi rënë dakord të gjithë dhe 

është më se e logjikshme dhe më se e natyrshme që në këtë seancë dëgjimore të përpiqemi të 

dëgjojmë. 

E kemi shumë problem, në fakt, të dëgjojmë. Më shumë problem e kemi të dëgjojmë kur 

kemi mendime të kundërta, por të kemi parasysh që njerëzit, të cilët i kemi thirrur, janë 

profesionistë të drejtësisë dhe kur flitet me profesionistë të drejtësisë, nuk flitet as me epitete, as 

me metafora, por flitet me fakte dhe me një referencë të qartë në ligj. 

Në këtë rast ne ndodhemi përballë një çështjeje fakti. Çështja e faktit është që harta 

gjyqësore në fuqi nuk mundet të qëndrojë sipas kritereve që vendos ligji “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor” dhe është diçka që lexohet dhe kuptohet lehtësisht, thjesht dhe vetëm nga ligji, 

që është një ligj i cilësuar. 

E dyta, është një çështje fakti dhe në këtë çështje fakti, e cila në fundore dëmton aksesin 

e qytetarëve në drejtësi, ne nuk mund ta lëmë në rrjedhje të lirë. Pra, së pari, KLGJ-ja dhe ministri 

i Drejtësisë, të cilit ligji i jep kompetencë të shprehur për riorganizimin e rretheve gjyqësore. Pra, 

duhet vënë dorë dhe është bërë një punë, që nuk është e drejtë të paragjykohet nga vendi pa 

analizuar saktësisht kriteret që, fatmirësisht, ligji vendos për riorgranizimin e rretheve gjyqësore. 

Pra, nuk ka këtu një kriter të shpikur, nuk ka një qëndrim diskrecional të KLGJ-së apo të 

ministrit të Drejtësisë, i cili nuk gjen pasqyrim në ligj, është  përdorur si kriter për përcaktimin e 

kompetencave tokësore ose hartës së re gjyqësore. 

Harta e re gjyqësore që na propozohet sot, nuk na propozohet ne, sepse nuk marrim ne 

vendim për miratimin e saj, por po përdorim termin e asaj që është bërë publike. Nuk është një gjë 

definitive. Ligji në asnjë rresht nuk thotë që bëhet një hartë për 10 vjet, për 15 vjet apo për 2 apo 

3 vjet, por në rastin kur kriteret që ligji vendos për rrethet gjyqësore ndryshojnë dhe e bëjnë të 

pamundur qëndrimin e kësaj harte gjyqësore, do të bëhet një hartë e re dhe propozimi vjen i 

përbashkët, vjen nga KLGJ-ja dhe ministri i Drejtësisë, të cilët, përpara se të dalin te propozimi 

final i përbashkët, do të duhet të marrin edhe mendimin e KLP-së, Prokurorit të Përgjithshëm, 

subjekte të tjera të interesuara dhe prokurorit. 

E thashë që doja ta merrja fjalën për procedurë, për faktin se këtu u kërkua të procedohej 

me pyetje, pa u dëgjuar njerëzit, dhe nuk e kuptova se cili ishte qëllimi që u thirr kjo seancë. A 

mund t’i dëgjojmë këta njerëz, që janë investuar në një punë të  caktuar dhe kanë sjellë këtë hartë 

gjyqësore? 
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A mund t’i dëgjojmë, përpara se të themi atë, të cilën e kemi ndarë mendjen? Kjo është 

krejt e gabuar dhe nuk i shërben askujt. 

Në ka një gjë që parlamenti e ndikon me vullnetin e tij, është harta territoriale. Po, atë e 

ndikojmë ne, por hartën gjyqësore jo, sepse e kundërta do të ishte e gabuar, se do të thoshte që 

pushteti politik të nxirrte produkt edhe prej atje. Ia kemi lënë KLGJ-së. 

Po vazhdoj me pyetjet që unë kam në lidhje me këtë gjë.  

Ne kemi anëtarë që vijnë nga avokatia, sepse, në fakt, ajo që po ndodh është që 

kundërshtari më i madh i hartës gjyqësore është avokatia. Avokatia ka marrë flamurin duke 

bojkotuar edhe sistemin, gjë e cila mua më duket flagrante, sepse janë në shërbim të qytetarëve 

dhe nuk mund ta kenë diskrecionale sjelljen e tyre. 

Është njësoj sikur mjekët të bojkotojnë, është njësoj sikur policia të bojkotojë. Nuk 

munden ta bëjnë këtë gjë. Kjo është një sjellje pa princip. 

Tani po vijmë te arsyeja. Kur u bë reforma në drejtësi ka pasur ekspertë nga avokatia, që 

do të thotë se gjithë paketa e ligjeve të reformës, përfshi Kushtetutën që e kemi miratuar të gjithë 

së bashku, dhe aty kemi miratuar vetingun të gjithë së bashku, kanë qenë aty. Pra, e dinin cilat 

ishin kushtet dhe cilat ishin kriteret. Nuk mund të bëjmë sikur kjo gjë ra papritur dhe nuk po e 

kuptojmë, përndryshe, nuk e di me çfarë vullneti kanë shkuar në atë reformë. 

E dyta, janë të zgjedhurit e tyre në KLGJ dhe në KLP. A mundemi të dimë qëndrimin e 

këtyre përfaqësuesve që i kanë zgjedhur vetë ato trupa avokate në këta këshilla? 

Nuk mund të kesh ti përfaqësues, pastaj të vendosësh të flasësh ndryshe. Mua kjo nuk më 

bën sens, absolutisht, prandaj do të doja të dija. 

E treta, do të doja një konfirmim të qartë: Ministri i Drejtësisë së bashkë më KLGJ-në, 

përpara se propozimin e përbashkët ia çojnë Këshillit të Ministrave, a kanë marrë mendimin e 

Prokurorit të Përgjithshëm? A kanë marrë mendimin e KLP-së? A e kanë marrë mendimin e 

ministrit të Financave dhe palëve të tjera të interesuara dhe është në diskrecionin e tyre që të 

zgjedhin se cilat janë palët e interesuara që më tej t’ia vlejë ta diskutosh hartën e re gjyqësore? 

Mendoj se sqarimi i këtyre pyetjeve i shërben edhe përshkrimit të të gjithë punës që është 

bërë, që nuk është puna e një dite, por është puna dhe kontributi i disa njerëzve, të cilët, pa dyshim, 

shqetësimin duhet ta kenë edhe më të madh se ne, sepse janë njerëz, shumica, që vijnë nga sistemi, 

nuk janë njerëz që e shohin nga larg dhe nuk besoj kurrë se një qasje populiste, që unë dua gjykatë 

në qytetin ku jam deputet, unë dua prokurori në qytetin ku jam deputet, paçka se çfarë bëjnë këto 
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gjykata, cila është cilësia e vendimmarrjes së tyre. Kjo nuk bën sens, prandaj thashë që t’i 

referohemi ligjit, se kriteret janë në ligj. 

Lexoni nenin 13! Lexoni nenin 14! Lexoni nenin 15 të ligjit dhe besoj që do të më jepni 

të drejtë në atë çfarë ka ndodhur! 

E fundit, pyetja është për ministrin e Drejtësisë. 

Sigurisht që ministri i Drejtësisë ka kompetencat dhe detyrimet e tij në raport me sistemin, 

pavarësisht se edhe sistemi prokurorial dhe ai gjyqësor qeveris në një mënyrë autonome (autonome 

po e quaj për faktin që pavarësi të plotë nuk ka se është ligji që të kornizon ty dhe ti do të veprosh 

brenda ligjit, nuk diskutohet), por ministri i Drejtësisë ka vështrimin e vet dhe ka detyrimet e veta. 

A mundesh, zoti Ministër, të na thoni se si e keni parë ju në perspektivë zgjidhjen e 

çështjes së stokut të gjykatave? Zvogëlimi i numrit të gjykatave dhe shpërndarja e tyre në më pak 

rrethe gjyqësore do të thotë se do të rritet ngarkesa ose numri i çështjeve që ato do të duhet të 

shqyrtojnë dhe në finale të zgjedhin. 

Duke pasur parasysh që këto kanë edhe një stok çështjesh dhe kjo historia e stokut nuk 

është një histori e lidhur me vetingun, sepse kush ka qenë në sistem ju kujtoj që historia e stoqeve 

është një histori gati-gati si e përjetshme, sikur e ka shënjuar sistemi që ky sistem të mos i ndahet 

kurrë kësaj historie. Në perspektivë, çfarë zgjedhjesh ka parë Ministria e Drejtësisë që ta 

lehtësojnë, sepse ka zgjedhje ligjore dhe kjo na intereson. Po refuzohet një produkt nga një kategori 

qytetarësh të zgjedhurish e të tjerë me radhë, por nuk po ofrohet një produkt tjetër dhe nuk është 

ofruar një kriter tjetër i ri në ligj, i cili do të na ndihmonte të bënim një ndarje tjetër dhe të kishim 

një hartë tjetër gjyqësore. 

Prandaj, në qoftë se është e mundur, unë do ta doja përgjigjen e këtyre pyetjeve, se besoj 

që do të hidhet dritë mbi shumëçka që, në fakt, është shitur në publik pa asnjë lloj përgjegjësie, të 

paktën, në atë që unë kam parë dhe kam ndjekur edhe me shqetësim si qytetare dhe si ish-

profesioniste e së drejtës. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Felaj! 

Ishin 3 pyetje. Një pyetje ishte për avokatët anëtarë në KLGJ, qëndrimin e tyre...  

(Diskutime në sallë) 

Për KLGJ-në po them, përfaqësuesit e avokatisë në KLGJ, pra cili është qëndrimi i tyre 

për projektin e hartës gjyqësore, sepse, siç e tha me të drejtë zonja Felaj, projekti i hartës së re 
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gjyqësore është një çështje tërësisht tekniko-profesionale dhe, siç po rezulton edhe nga kjo dëgjesë, 

prandaj është lënë në KLGJ, përndryshe do të ishte lënë në një proces tjetër. 

Meqenëse avokatët kanë kundërshtitë e tyre, por kanë edhe përfaqësuesit në këshill, 

pyetja që bën zonja Felaj është qëndrimi i tyre në këshill dhe, e dyta, ka të bëjë me Ministrinë e 

Drejtësisë në lidhje me hartën e re gjyqësore dhe çfarë ofrohet për backlog-un. Pra, një përgjigje 

do të jetë për ju. 

Për përgjigjen e parë, urdhëroni, zoti Maksi! Pastaj e merr fjalën zonja Llagami dhe më 

pas zoti Manja. 

Maks Haxhia – E para e punës, ne nuk kemi ardhur të japim llogari për qëndrimin tonë 

për bojkotin, për të qenë të qartë. 

E dyta e punës, unë kam qenë anëtar i Komisionit të Reformës në Drejtësi në nivelin e 

ekspertëve të nivelit të lartë dhe, në qoftë se ju kujtohet, kush e mban mend, unë kam qenë ai që e 

ka kundërshtuar me forcë, sepse në variantin e parë ishte që dy anëtarët e KLGJ-së, që vinin nga 

formacioni i avokatisë dhe dy anëtarët e KLP-së që vinin nga Dhoma, të zgjidheshin nga Dhoma, 

me 2, 3 ose 4 kandidatura, pastaj autoriteti zgjedh jo me gogla, kështu që ata nuk përfaqësojnë 

Dhomën. Ata janë zgjedhur me gogla, sepse ishte një variant, u rrëzua ky variant dhe nuk u pranua 

insistimi ynë, madje ne e kemi bërë gati që t’jua kërkojmë juve, që ju ta ndryshoni këtë pikë të 

ligjit, sepse ashtu duhet të jetë. 

Ne ju sjellim 5-6 kandidatura për KLP-në, nga të cilat do të zgjidhni 2. Zgjidhni ju kë të 

doni, por të dalë nga Dhoma, që të sjellin zërin e Dhomës dhe ky ishte mesazhi i këtij ligji, siç e 

bëmë ne në komitetin disiplinor, që kemi një anëtar të ministrit, përfaqësues të ministrit, një nga 

bota akademike, një nga KLP-ja, një nga KLGJ-ja. I kemi atje që të kenë aksesin edhe me votë për 

vendimmarrje për çfarë do të bëhet në avokati. Natyrisht, ne nuk jemi parlament. Se kësaj i thonë 

që, shumë nga ju jeni avokatë, por kjo s’do të thotë që ju përcillni në mënyrë të detyrueshme 

mendimin e Dhomës? 

Ne jemi krenarë që shumë avokatë janë deputetë dhe inshallah të jenë sa më shumë, por 

kjo duhet rregulluar, sepse ata nuk përfaqësojnë interesat e Dhomës, se nuk janë propozuar dhe 

nuk japin llogari dhe s’kanë asnjë lidhje me Dhomën. Madje, ne të nervozuar në mënyrë 

emocionale bëmë edhe deklaratën që do të heqim licencën, do t’i çojmë në komitet disiplinor, po 

prapë me këtë arsyetim që bëra unë këtu (mund të thuhet që nuk keni të drejtë, sepse ju vetë i 

distancuat). 
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Kjo ishte përgjigjja ime. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zoti Haxhia, në fakt, nuk ju kemi ftuar këtu për t’ju kërkuar llogari, 

por thjesht për ta qartësuar... 

(Debate në sallë.) 

Llogarinë ju e jepni në vend tjetër, ju e dini ligjin, se të gjithë janë të barabartë përpara 

ligjit dhe ka organe se ku jepet llogaria. Edhe në rastin tuaj nuk është Kuvendi që ju kërkon llogari, 

ama ne në lidhje me KLP-në, ata që përfaqësojnë avokatët zgjidhen sipas një procedure nga vetë 

Dhoma e Avokatëve. 

Ne sapo kemi krijuar një nënkomision sot për zgjedhjen e anëtarëve të KLP-së, për 

shembull, që vijnë nga radhët e akademikëve. Ju i bëni procedurat secili sektor më vete, kandidatët 

vijnë këtu, vlerësohen dhe më pas, nëse nuk biem dakord, kalojnë në procedurë shorti. 

(Debate në salla.) 

Ajo që është në thelb sot ka të bëjë me faktin që ka përfaqësues në KLGJ dhe KLP nga 

Dhoma e Avokatëve. 

Cili është ky përfaqësim në lidhje me hartën e re gjyqësore? 

Urdhëroni, zonja Llagami! 

Naureda Llagami – Dy anëtarë avokatë që ka këshilli, vetëm një prej tyre ishte kundër 

propozimit të grupit të punës për hartën gjyqësore. Pra, harta gjyqësore është miratuar me 10 vota 

pro dhe një kundër. 

Klotilda Bushka – Zoti Manja. 

Ulsi Manja – Me thënë të drejtën, na keni kërkuar dëgjesë dhe është e drejtë të flasim ne 

që na keni kërkuar këtu. Ju na kërkuat, se ne nuk do të kishim ardhur. Na kërkuat dhe, në respekt 

të komisionit dhe të Kuvendit, erdhëm. Erdhëm në respekt të Kuvendit dhe të qytetarëve shqiptarë, 

sepse ligji nr. 98/2016, kur unë kam qenë anëtar i komisionit të posaçëm, dhe për të freskuar 

kujtesën time, kam marrë të gjitha procesverbalet nga arkivi i Kuvendit dhe i ftoj t’i marrin gjithë 

kolegët... 

Kam ardhur këtu, në fakt, me mendimin se do të më kërkonit llogari, sepse nuk zbatojmë 

ligjin nr. 98/2016, sepse harta ka qenë detyrim sipas ligjit, brenda 18 muajve nga hyrja në fuqi e 

ligjit, por, meqenëse KLGJ-ja u krijua me vonesë për arsyet që dihen, filloi punën për hartën në 

vitin 2019 dhe ministrit të Drejtësisë i ka vajtur një produkt i parë i hartës në shtator të vitit 2020 
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për ta dakordësuar, për ta hedhur si draftpropozim për konsultim publik, sepse ligji i vitit 2016-s 

nuk ka një mekanizëm zhbllokues që ndodh në rastet kur e bllokon ministri i Drejtësisë hartën, që 

është atribut tërësisht i qeverisë së gjyqësorit. Harta është atribut i kësaj zonjës këtu. Është pushtet 

i pavarur ky, dhe flas me shumë respekt për zonjën që përfaqëson KLGJ-në. 

Është diskutuar shumë këtu pse duhet të jetë ministri i Drejtësisë në këtë proces. Ligji e 

thotë shumë qartë se harta si produkt teknik i KLGJ-së, që ka një procedurë dhe një proces të gjatë 

se si hartohet deri te mbërritja e propozimit në zyrën e ministrit, është aty pikërisht për buxhetimin 

dhe logjistikën që do të duhet të ketë kjo hartë. Për kaq është ministri i Drejtësisë në këtë proces.  

Për t’i dhënë përgjigje koleges sime shumë të nderuar, Felaj, për marrëveshje fjale, 

avokatët nuk përfaqësojnë qytetarët, përfaqësojnë klientët, se koncepti i qytetarëve dhe i interesit 

publik është një koncept më i gjerë. Edhe unë jam këtu për të mbrojtur interesat e publikut, por 

edhe të klientëve, pse jo, se edhe ato qytetarë shqiptarë janë. 

Më lejoni t’ju citoj nga procesverbali i miratimit të ligjit, se nuk është rrufe në qiell të 

pastër harta gjyqësore, sepse avokatët, jo janë pyetur në kohën kur është miratuar ligji, por u janë 

marrë edhe shumë sugjerime dhe, pasi është marrë, thotë, u janë dërguar projektligjet grupeve të 

ndryshme të interesit, avokatëve dhe prokurorëve dhe patëm dy konsultime publike me avokatët 

(flas për vitin 2016)! 

Harta e re gjyqësore, të nderuar kolegë, për mua si ministër Drejtësie, sot është çështje e 

zbatimit të ligjit. Nëse ka probleme ligji, nëse ka probleme me hartën e re gjyqësore që merr në 

konsideratë indikatorët e ligjit, unë jam në tempullin e parlamentarizmit. Mund të merrni dhe ta 

ndryshoni ligjin, por, për sa kohë është në fuqi ky, ligj ministri i Drejtësisë i Republikës së 

Shqipërisë ka detyrimin ligjor të mbështesë hartën e propozuar nga KLGJ-ja, i cili është produkt 

teknik i një grupi të shkëlqyer pune dhe profesionistësh, ku kanë qenë gjyqtarë, prokurorë, 

përfaqësues të Ministrisë të Drejtësisë, kanë qenë ekspertë të Këshillit të Europës, ekspertë të 

financuar nga USAID-i, ekspertë të OPDAT-it, që kanë marrë në konsideratë të gjitha standardet 

e CEPEJ-it për aksesin në drejtësi.  

Por, përtej kësaj, çfarë më takon mua si ministër drejtësie, më ka ardhur produkti i hartës 

pak para dhjetorit të vitit 2021, i rishikuar, pasi unë kam bërë disa sugjerime në lidhje me hartën e 

re gjyqësore dhe, kryesisht, kishte të bënte me ofrimin e shërbimit ndaj qytetarëve shqiptarë në 

gjykatat që propozoheshin për t’u suprimuar, sepse ky ka qenë shqetësimi i parë dhe shqetësimi i 

dytë ka qenë, pa diskutim, buxhetimi i kësaj harte, sepse mund të dojë KLGJ-ja nesër të hapë 30 
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gjykata, në 61 bashki do të hapë gjykata, por qeveria mund të mos i ketë mundësitë dhe buxhetin 

për ta mbështetur propozimin e KLGJ-së, kështu që, në këtë kuptim, shqetësimi i parë ka qenë 

ofrimi i shërbimeve gjyqësore që, për marrëveshje fjale, janë shërbime të një natyre të veçantë, 

por, në fund të fundit, janë shërbime si të gjitha shërbimet e tjera që u ofrohen qytetarëve. Këto 

janë shërbime të kufizuara se merren me kërkesë, janë shërbime fundore. Jo të gjithë qytetarët 

shkojnë në gjykatë. 

Nëse marrim prurjet e reja për vitin 2021, gjykatës në Shqipëri i janë drejtuar 17200 

qytetarë. Pasi ia kam bërë sugjerimet me shkrim KLGJ-së, por edhe nëpërmjet përfaqësuesve të 

mi në grupin e punës (unë kam qenë drejtori i kodifikimit, përfaqësues i ministrit të Drejtësisë) i 

kam kërkuar që të shihet mundësia, sepse qeveria i kishte mundësitë t’i mbajë godinat hapur, të 

shihet mundësia që shërbimet gjyqësore, edhe në funksion të degëve të përhershme apo të 

përkohshme, KLGJ-ja t’i ketë në dispozicion, dhe i kam thënë se unë nuk dua të preket asnjë 

shërbim gjyqësor dhe administrativ në gjykatat që do të suprimohen, sepse i kemi mundësitë t’i 

buxhetojmë. Kam gjetur dakordësinë për këtë pjesë që në godinat ekzistuese do të ofrohen 

shërbime gjyqësore për qytetarët të tipit one-stop-shop, njëlloj siç i ofronte ADISA dikur. 

Pasi janë reflektuar disa sugjerime, dhe unë gjej rastin t’i falënderoj që janë marrë në 

konsideratë nga grupi i punës, jo nga KLGJ-ja, sepse grupi i punës ka qenë grup teknik dhe mund 

të ndodhte që nuk i merrte në konsideratë, sepse është tjetër vendimmarrja e këshillit dhe është 

tjetër vendimmarrja e ekspertëve në grupin e punës që i kanë marrë në konsideratë. 

Në dhjetor të vitit 2021, siç e thotë ligji, është lançuar për konsultim publik si produkt, si 

bashkautorësi e KLGJ-së dhe e ministrit të Drejtësisë. Në funksion të kësaj janë zhvilluar tryeza 

të shkëlqyera, ku avokatët janë dëgjuar dhomë për dhomë. Ato kanë pasur sugjerimet e tyre, pa 

diskutim, por kjo nuk do të thotë se të gjitha sugjerimet që kanë bërë avokatët apo dhomat vendore 

të avokatisë, apo Dhoma Kombëtare e Avokatisë, të merren në konsideratë, sepse, në fund fare, ne 

jemi të kufizuar nga ligji, nga indikatorët dhe kriteret që ka ligji. 

Pasi produkti i grupit të punës është miratuar me vendim në KLGJ me 10 qershor 2022, 

ka ardhur në Ministrinë e Drejtësisë, sepse ka edhe një procedurë tjetër, sipas ligjit, që Ministri i 

Drejtësisë këtë ia çon për konsultim KLP-së, Prokurorit të Përgjithshëm dhe ministrit të Financave 

për të nxjerrë faturën financiare që do të ketë harta e re gjyqësore në zbatim. 

KLP-ja ka sjellë vlerësim pozitiv për hartën (e tha edhe zoti Balla që e kishim prezent 

këtu). Prokurori i Përgjithshëm sigurisht që ka sjellë vlerësim pozitiv, sepse ka qenë pjesë e të 
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gjithë konsultimit paraprak të kësaj harte gjyqësore. Shumë shpejt presim qw Ministria e 

Financave të na sjellë opinionin për koston e hartës së re gjyqësore, që do t’i shtrijë efektet pas 

hyrjes në fuqi.  

A ka kosto? Sigurisht që ka kosto, se, po të lexoni atë çfarë ka kërkuar KLGJ-ja në PBA-

në e vitit 2023, për gjykatën e rrethit Fier, për gjykatën e rrethit Lezhë, për gjykatën e rrethit 

gjyqësor Durrës, për gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe për Gjykatën e Apelit Tiranë ka kërkuar 

fonde për të nisur projektimin e rikonstruksionit dhe të godinës së re atje ku është dhe ne si qeveri 

këto po shohim në këtë fazë. A i kemi mundësitë buxhetore për këto? 

Sigurisht, në momentin që kemi dhënë dakordësinë për ta lançuar si projekt të përbashkët 

këtë hartë, që na propozonte këshilli, e kemi pasur një vlerësim paraprak të kostove, por tani që 

harta ka ardhur drejt fazës për t’u miratuar në KLGJ (se nuk ka ardhur akoma kjo fazë), sapo të 

vijë opinioni i Ministrisë së Financave, ne do t’ia përcjellim hartën KLGJ-së për ta miratuar me 

vendim, si bashkëpropozim i KLGJ-së dhe imi si ministër Drejtësie për ta kaluar në Këshillin e 

Ministrave. 

Kjo është procedura që kemi ndjekur për hartën dhe s’kemi bërë as më shumë dhe as më 

pak, por thjesht urdhërimet e ligjit 98/2016. Por dua të them edhe dy gjëra, se e kam merak t’i 

them: Harta, të dashur kolegë, nuk merr në konsideratë stokun, sepse stoku nuk është problem që 

lindi sot dhe as nuk është problem shqiptar. 

Së dyti, harta nuk merr në konsideratë as procesin e vetingut. Harta, referuar ekzaktësisht 

ligjit nr. 98 të vitit 2016 ka bërë riorganizimin gjyqësor, përcaktimin e kompetencës tokësore për 

408 gjyqtarë, që ka sot sipas dekretit të Presidentit. E thënë më shqip, harta shpërndan 408 gjyqtarë 

në 13 gjykata të shkallës së parë dhe një gjykatë apeli, në dy gjykata administrative, në një gjykatë 

të posaçme të shkallës së parë dhe në një gjykatë apeli të posaçme, sepse po ky ligj, në nenin 90, 

thotë: “Numri i gjyqtarëve në gjykatë, derisa të merret një vendim nga KLGJ-ja për numrin e 

gjyqtarëve për gjykatë, në përputhje me këtë ligj, numri i gjyqtarëve për gjykatë mbetet siç 

parashikon legjislacioni në fuqi”. 

Pra, ne po shpërndajmë 408 gjyqtarë, me një fjalë do të thosha se po shpërndajmë 28 

kamionë për 7 batalione. Tani, të mos bëjmë më këtu sikur po bëjmë shpikje, sepse shqiptarët e 

kanë kujtesën shumë të freskët, sepse riorganizimi i fundit gjyqësor është bërë në vitin 2007, me 

një procedurë aspak transparente, sepse i tillë ishte ligji, ministri i Drejtësisë, me një ta rënë të 

lapsit në vitin 2007, shkriu nja 10 gjykata të shkallës së parë, ia çoi Presidentit, i vuri vulën si noter 
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Presidenti dhe me një të rënë të lapsit, pa pyetur askënd, mbylli në vitin 2007 të gjitha gjykatat e 

shkallës së parë. Çfarë ndodhi në vitin 2009? U kujtua edhe një herë në 2009-n për qëllime 

elektorale të hapte gjykatën e Përmetit. Shumë mirë bënë që e hapën, por mos e gjykoni 

transparencën e kësaj harte me metrin e vitit 2007 dhe vitit 2009, sepse është një hartë që po 

diskutohet nga ekspertët më të mirë që kemi, gjyqtarë, prokurorë, ekspertë ndërkombëtarë që nga 

viti 2019, ndërkohë që sot që flasim, vetëm konsultim publik kemi bërë 6 muaj. Kështu që, në 

drejtim të transparencës, harta është e pakritikueshme. 

Pyetja e fundit lidhet me stokun. Po, është problem stoku. Nuk është problem shqiptar, 

sepse marrim kontakte përditë me kolegët tonë në Europë, nuk dua t’i sjell si shembuj këtu, por 

edhe në vendet e BE-së ka probleme me stokun e çështjeve, por i kanë paraprirë stokut, sepse kanë 

gjetur mekanizma ligjorë për të eliminuar stokun nëpër gjykata, në drejtim të drejtësisë alternative. 

Një nga mënyrat që ka gjetur Italia, tani së fundi – mund të merrni modelin dhe të pyesni në 

Gjykatën e Firences – është një mekanizëm për uljen e stokut me 35 % të çështjeve civile dhe të 

çështjeve të lehta penale, që është ndërmjetësimi. Këtu në këtë parlament është votuar ligji i 

ndërmjetësimit, por nuk i kemi dhënë shtysën e duhur, që të mos i mësojmë shqiptarët të shkojnë 

të gjithë nëpër dyert e gjykatave, por të gjejnë edhe mekanizma alternative për zgjidhjen e 

konflikteve të vogla. 

Tani, lidhur me stokun, zonja Felaj, qeveria shqiptare... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – A mund ta dëgjojmë ministrin? 

Ulsi Manja – Qeveria shqiptare ka miratuar një udhëzim, me vendim të Këshillit të 

Ministrave, për tërheqjen nga Gjykata e Lartë të të gjitha rekurseve, që ka ushtruar administrata 

shtetërore, nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, për një kategori çështjesh civile me palë 

shtetin. Dhe është e qartë. Udhëzimi thotë: “Do të tërhiqen të gjitha rekurset, ku vlera e dëmit është 

jo më e madhe se 40-fishi i pagës minimale.” 

Në bashkëpunim edhe me Gjykatën e Lartë, nga një listë e çështjeve, që kemi bërë, 

Gjykata e Lartë do të lehtësohet me rreth 4100 çështje, të cilat presin të gjykohen në atë gjykatë. 

Lidhur me stokun e çështjeve që kemi sot, sigurisht që harta është një mekanizëm i 

kalkuluar për lehtësimin e stokut të dosjeve, gjë për të cilën koleget e mia të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor janë në gjendje të japin edhe mekanizmin se si, sepse do të vijë ngarkesa unike e 

gjyqtarëve. Pra, do të ketë një rishpërndarje të dosjeve të vjetra dhe prurjeve të reja, çka e bënte 
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barabartë ngarkesën për gjyqtar, por si Ministri e Drejtësisë po shohim dhe kemi filluar punën, që 

pse jo, si një mekanizëm për lehtësimin e stokut të shohim edhe drejtësinë alternative, por edhe 

përmirësimin e ndërhyrjet e duhura në perspektivë, në kode, pasi nisur edhe nga pandemia, shumë 

vende po na japin eksperiencën e drejtësisë dixhitale. Kjo do të thotë se në një të ardhme shumë të 

afërt, palët jo domosdoshmërisht do të shkojnë nëpër sallat e gjyqeve, pasi do t’u krijohen mundësi 

dhe mekanizma ligjore, që t’u drejtohen gjykatës pa qenë nevoja të jenë fizikisht në gjykatë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Kolegë, ju lutem, në qoftë se jeni lodhur dhe nuk keni interes të 

dëgjoni përgjigjet, e ndërpresim mbledhjen. Në qoftë se kemi thirrur dëgjesën këtu, ju lutem t’i 

dëgjojmë. 

Po, zoti Ministër! 

Ulsi Manja – Sa për grevën, mendoj se e do një përgjigje edhe greva. Në fakt, unë nuk 

jam prononcuar për bojkotin e avokatëve, që këta e kanë quajtur grevë. Nuk e di si ia kanë vënë 

emrin, por dua të them atë që ka ligji. Në funksionimin e sistemit të drejtësisë, pa diskutim që 

avokati ka rol kyç. Për të gjithë ata që janë juristë, në sallën e gjyqit ka tri palë: gjyqtari, prokurori, 

avokati. Pra, kjo do të thotë se procesi nuk funksionon pa avokatin. Prandaj ligjvënësi, kur ka bërë 

reformën në drejtësi, është kujdesur që në nenin 7 të ligjit “Për statusin e magjistratit”, thotë: 

“Magjistratëve u kufizohet e drejta e grevës”. Për rrjedhojë, edhe avokatët e kanë të kufizuar këtë 

të drejtë. Pavarësisht se është fjala për një profesion të vetorganizuar dhe të vetërregulluar, 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, rezervën për të pasur grevë, të drejtën e ushtrimit të grevës 

ia ka dhënë të punësuarve në raport me punëdhënësin, por jo për një kategori shërbimi, që paguhet 

nga një kontratë shërbimi me klientin ose sipas ligjit në fuqi. E drejta e grevës është e kufizuar 

edhe për avokatët dhe bojkoti e masave të sigurimit dhe çështjeve të urgjencës. 

Më lejoni të sjellë në vëmendjen e deputetëve këtu, sepse jeni përfaqësues të popullit, 

njëlloj si unë: kanë shfuqizuar edhe listën e avokatëve që ofrojnë ndihmën juridike falas për 

kategoritë vulnerabël. Shteti shqiptar, nga vitit 2019 e deri sot që flasim, ka dhënë miliona lekë për 

ndihmë juridike dytësore falas për mijëra e mijëra qytetarë-kategori vulnerabël, që nuk kanë 

mundësi të aksesojnë në drejtësi. E kanë shfuqizuar në kundërshtim flagrant me ligjin, gjë që më 

ka bërë të reflektoj si ministër i Drejtësisë, që shumë shpejt t’i drejtohem ligjvënësit për një 

ndryshim në ligjin e avokatisë. Siç ua kemi kufizuar magjistratëve... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Gazment Bardhi – A ka mundësi, tani, se s’kemi ardhur këtu të dëgjojmë kërcënime!  

Klotilda Bushka – A ka mundësi, zoti Bardhi, të mos e ndërprisni ministrin? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ju lutem, kolegë! Unë nuk e kuptoj pse shqetësoheni kaq shumë për deklaratën e ministrit, 

në vend që të shqetësoheni për faktin që ndihmën juridike falas, që ua kemi garantuar qytetarëve, 

Dhoma e Avokatëve e ka shfuqizuar dhe sot qytetarët janë pa mbrojtje. Për këtë ngrini  zërin! Për 

këtë shqetësohuni, jo pse po thotë ministri një të vërtetë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Zoti Bardhi, mos më ndërprit! Mos e bëj më! Ju kam dëgjuar dhe respektuar të gjithëve, 

sa herë keni folur. E keni shumë të keqe këtë mungesën e edukatës. Kur i jepet fjala dikujt, ju të 

tjerët duhet të dëgjoni, sikundër me shumë respekt ju dëgjojnë juve. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jua kemi tërhequr disa herë vëmendjen për këtë gjë. Nuk jemi në kor këtu. Ka rregulla. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po, zonja Çupi, nëse nuk jeni në riedukim, silluni sikur nuk jeni në kafene, sikur nuk jeni 

në një vend ku flasin të gjithë njëherësh. 

Gazment Bardhi – Ty ta mori fjalën ministri, pa ia dhënë, dhe ti nuk ndërhyre! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Në qoftë se doni ta ktheni në kor, unë e mbyll dëgjesën, pasi kjo 

tregon se ju nuk keni fare interes të dëgjoni, por keni interes vetëm të bëni zhurmë! 

Zoti Balla, një sekondë, sa të qetësohen kolegët, sepse, nëse kolegët nuk kanë interes t’ju 

dëgjojnë, por kanë interes të ngrihen në këmbë, unë do ta mbyll dëgjesën. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Do të qetësoheni, që t’ia jap fjalën zotit Balla, apo ta mbyll dëgjesën? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Këtë ma lejon Rregullorja. Kur gjatë mbledhjes prishet rregulli dhe qetësia, ndërpritet 

mbledhja. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Do të qetësoheni? Do të pushoni? Në qoftë se nuk do të pushoni, unë do të ndërpres 

mbledhjen! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Zoti Bardhi, a do të pushosh, të lutem? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Do të pushoni, do të mbani qetësi dhe rregull në mbledhje apo ta ndërpres, sipas 

Rregullores? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Do ta ndërpres mbledhjen, në qoftë se nuk merrni masa për të garantuar qetësinë që 

kërkon Rregullorja e Kuvendit. 

Zoti Balla, merreni fjalën! 

Nëse do të vijojë kjo situatë, kolegë, ju paralajmëroj se do ta ndërpres mbledhjen. 

Zoti Balla, fjala për ju! 

Zoti Balla!  

Taulant Balla – Atëherë, në vijim të pyetjes së zonjës Felaj, në lidhje me situatën e dy 

avokatëve që kemi në këshill, profesori im i nderuar i bëri dalje avokatët, por në fakt, për të qenë 

korrekt, në seancë plenare të dy avokatët në kanë mbajtur qëndrim të tillë: zonja Seiti ka thënë: 

“Nuk e shikoj të udhës që këshilli të diskutojë për hartën, për aq kohë që nuk ka qenë pjesë e grupit 

të punës”, që faktikisht ky ka qenë edhe mendimi im, se pastaj nuk e shoh të udhës që këshilli të 

diskutojë tani për një fakt që ka ndodhur. Ajo e argumenton këtë qëndrim, duke pasur parasysh 

pritshmëritë, çfarë pritet tani nga këshilli, dhe qartëson se menaxhimi dhe mirëfunksionimi i zyrave 

është boshti i punës së Prokurorit të Përgjithshëm, duke vlerësuar si tregues pozitiv pjesëmarrjen 

e Prokurorit të Përgjithshëm në grupin e punës. Përfundimisht, thotë se detyrimin ligjor për 

hartimin e hartës e ka KLGJ-ja, ndërsa KLP-ja duhet vetëm të jetë në dakordësi me opinionin e 

Prokurorit të Përgjithshëm. 

Zoti Tartar Bazaj, nënkryetar i këshillit, meqenëse edhe ai vjen nga radhët e avokatisë, 

nuk e sheh të udhës nxitimin në lidhje me miratimin e  hartës së re gjyqësore. Sipas tij, vendi është 

në procesin e riorganizimit në një harte të re zgjedhore, prandaj edhe harta e re gjyqësore  mund 

të miratohet pas këtij momenti. 

Pra, këto kanë qenë qëndrimet e dy anëtarëve të Këshillit. Kuptohet, ne jemi organ 

kolegjial, po për të qenë korrekt, meqë ata nuk i kemi këtu, desha t’jua sqaroja. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Balla! 

Atëherë fjala për zotin Sula. Pastaj për zotin Xhafaj.   
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Dashnor Sula – Faleminderit, zonja kryetare! 

Sigurisht, kjo dëgjesë që po zhvillohet në këto momente është shumë e rëndësishme, por 

kuptohet se çdo çështje ka problematikën e vet. Unë do të jem më se i drejtpërdrejtë në lidhje me 

atë që do të them, duke pasur parasysh se kur fut duart politika, gjithmonë do të ketë problematika 

jashtëzakonisht të mëdha. Qëndrimi i tanishëm tregon se politika është ajo që i sjell të gjitha 

problemet edhe për sistemin e drejtësisë. 

Tani, të gjithë duhet të jemi të qartë e të sinqertë për faktin që, kur duhen përdorur fjalët 

“popull” apo “qytetar”, i përdorim në interesin tonë personal, të një force politike apo të një tjetre. 

Aq më tepër e bën këtë maxhoranca, që disa herë u referua se nuk përfaqësojnë qytetarët Dhoma 

Kombëtare e Avokatëve apo nuk janë të gjithë qytetarët që venë në gjykatë, por ata që kanë 

problematika me gjykatat. Në një moment të caktuar, ju të maxhorancës thoni se do t’u shërbejmë 

qytetarëve. Nëse ne duam t’u shërbejmë qytetarëve, duhet të vëmë në radhë të parë interesin e 

qytetarëve, dhe në radhë të parë interesi i qytetarëve respektohet nëse i vlerësojmë dhe u qëndrojmë 

sa më afër, që pushteti gjyqësor t’u shërbejë, siç u shërben pushteti vendor apo pushtetet e tjera.  

Unë mendoj se në këtë rast, ashtu siç janë zgjidhur problemet gjatë këtyre viteve në 

Shqipëri, ku gjithmonë kemi... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Të lutem, Klodi! 

Më shqetëson fakti që ne jemi gjithmonë raste specifike, dhe përgjatë këtyre tridhjetë 

vetëve nuk kemi mësuar gjë, ndonëse kemi gabuar disa herë, në çfarëdolloj rrethana e për 

problematika të ndryshme. Ne e pranojnë të gjithë këtu, reforma në drejtësi ka problematika, mbase 

për momentin është edhe e dështuar, sa i përket mënyrës si ka funksionuar kjo reformë. Aq më 

tepër, sikundër e tha shumë saktë profesor Haxhia, që definicioni i Këshillit të Lartë Gjyqësor 

ishte, se ne po e bëjmë hartën e re gjyqësore për një arsye thelbësore dhe të vetme: për shkak të 

mungesës së sotme të numrit të gjyqtarëve në sistemin e drejtësisë. Indikatorët e tjerë, që përmendi 

kryetarja e KLGJ-së, janë pa vlerë përpara këtij argumenti, që ka arritur në përfundimin e hartimit 

të kësaj harte gjyqësore. Aq më tepër, siç tha profesori, që mjafton të kesh licencën e një avokati 

dhe quhesh përfaqësues i avokatëve. Kësaj i thonë të zgjidhesh me gogla, si në loto sport. 

Kështu kemi përfunduar, gjë që sigurisht është produkt i politikës. Edhe kjo hartë 

gjyqësore. Ashtu siç ka ndodhur më përpara, gjatë tërë këtyre tridhjetë viteve, siç ka qenë Gjykata 

e Apelit, që ishte eksperimentale deri në vitin 1996, 1997 a kur ishte, nuk dua ta perifrazoj, por 
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Gjykata e Apelit e Prelë Martinit, ashtu do të jetë edhe gjykata e X-it. Kjo në një kohë që politika 

artikulon se Shqipërinë e kemi të ndarë në katër rajone. Edhe ligji 98/2016 i ka të gjitha kriteret 

ligjore për të bërë të mundur ekzistencën e katër gjykatave të apelit: të Durrësit, të Vlorës, të 

Shkodrës e të Tiranës. Aq më tepër kur përgjatë këtyre viteve që janë investuar miliarda lekë nga 

buxheti i shtetit. Po marr vetëm një rast të fundit, të vitit 2017, në Gjykatën e Apelit të Shkodrës. 

Bëhet fjalë për 1 miliard e 150 milionë lekë të akorduara nga buxheti i shtetit, që janë investuar në 

këtë gjykatë, e cila ngeli një godinë bosh. Aq më tepër, duke pasur parasysh faktin se edhe degët 

janë parashikuar në ligjin 98/2016. Siç e tha edhe ministri i Drejtësisë, nëse do të lindë nevoja, ne 

jemi të gatshëm të hapim degët. Ne i prishim njëherë, siç kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve, për 

t’ia nisur pastaj sërish nga e para. Le t’i themi gjërat qartë, shkoqur dhe troç. Kjo reformë ka 

problematikën e vet. Ajo reformë na solli në këtë gjendje, ndaj nuk duhet të gabojmë ta shtyjmë 

më tej problematikën dhe duhet të tregohemi të kujdesshëm. 

Tani unë kam gjashtë pyetje, të cilat i kam për kryetaren e KLGJ-së, kryetarin e KLP-së 

dhe ministrin e Drejtësisë. Konkretisht, po i drejtohem me pyetje kryetares së KLGJ-së: sipas nenit 

13 të ligjit 98/2016, çdo pesë vjet KLGJ-ja kryen një vlerësim të hartës gjyqësore dhe vendos për 

ndryshimin e saj vetëm kur nuk përmbushen kriteret e përcaktuara në nenin 14 të këtij ligji: afërsia 

e individit me gjykatën; ulja e kostove; cilësia e shërbimit ndaj qytetërimeve. Pra, supozohet se ju, 

si KLGJ keni kryer një vlerësim dhe jeni bindur se harta duhet ndryshuar, pasi nuk përmbush 

objektivat, prandaj na keni sjellë projektin e hartës së re gjyqësore? A ju duket se ky projekt që na 

keni sjellë, pra mbyllja e 18 gjykatave dhe lënia e vetëm 16 gjykatave i përmbush më mirë 

objektivat, pra e afron më shumë qytetarin me gjykatat, ul kostot dhe përmirëson cilësinë e 

shërbimit, veçanërisht në kuptimin e standardit kushtetues të gjykimit, brenda një afati të 

arsyeshëm? 

Pyetja e dytë, zonja Llagami: ju thatë se, meqë ministria e Transportit nuk kishte të dhëna, 

ekspertët na sugjeruan përdorimin e aplikacionit google maps. Kolegia Çupi e tha edhe në fillim, 

edhe pak më parë, por besoj se ju e dini edhe vetë, se si projeksionet e këtij aplikacioni për 

distancën dhe kohëzgjatjen, që duhet për të mbërritur në një destinacion të caktuar, janë larg nga 

realiteti shqiptar. Që të kishit të dhëna të sakta, a do të duhej të kryenit matje reale, qoftë dhe duke 

caktuar një grup ekspertësh. Mund të marrim si krahasim qarkun e Elbasanit apo pikën më të largët, 

që është Tropoja. Qytetarët e Tropojës duhet të kalojnë në një shtet tjetër, në Gjakovë, afër 
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Prishtinës, në Suharekë, Prizren, dhe të vijnë në Kukës. Më thoni si do t’u afrohet drejtësia këtyre 

qytetarëve. 

Qarku i Elbasanit, e kam thënë edhe herë tjetër, duke përdorur hiperbolën, është qark që 

kufizohet në lindje me Maqedoninë, në perëndim me Italinë. Kjo do të thotë se Rrogozhina është 

fundi i qarkut të Elbasanit, ndërsa dhjetë kilometra më tutje është deti, në kufi me Italinë. Një 

qytetar nga Rrajca, duhet të vijë në Përrenjas, në Librazhd e në Elbasan apo nga Luniku, që është 

në largësi tjetër. E mandej thuhet se ne u ofrojmë shërbimin qytetarëve. Jo, ne ua largojmë 

shërbimin qytetarëve. 

Zonja Llagami, a mund të na thoni sa do të jenë kostot e mbylljes së këtyre 18 gjykatave 

dhe i transferimit të çështjeve e të gjyqtarëve në gjykatat që mbeten? Fjala vjen: sa lekë do të duhen 

si buxhet, për t’i transferuar të gjitha çështjet dhe gjyqtarët në Gjykatën e Apelit Tiranë, duke 

krijuar kushtet dhe infrastrukturën e nevojshme? 

Kam edhe një pyetje tjetër për zonjën Llagami: cili është mendimi që ka Komiteti Shqiptar 

i Helsinkit? 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Zonja Llagami!   

Dashnor Sula – Të lutem, kam një pyetje për zotin Balla dhe një për zotin Manja, që t’i 

përmbyll të gjitha. 

Klotilda Bushka – Po. 

Dashnor Sula – Zoti Balla, si kryetar i KLP-së, a keni ndonjë ide se sa do të jenë kostot 

për prokurorinë, në lidhje me transferimin e të gjitha çështjeve e të prokurorëve? Si do të 

përballohen kostot që vijnë si rezultat i prokurorëve, që do të duhet të udhëtojnë çdo ditë për të 

arritur në vendin e punës apo prokurorët që akomodohen larg shtëpisë së tyre? Sepse ne e dimë se 

prokurorët janë në ato vendbanime ku janë. 

Pyetja e fundit që kam, është për ministrin e Drejtësisë: zoti Ministër, a keni ndonjë ide 

se sa do të jenë kostot shtesë, që do të ketë Drejtoria e Burgjeve për transportin dhe kushtet e tjera 

të sigurisë për të paraburgosurit apo të burgosurit, duke qenë se tashmë gjykatat do të jenë në 

distanca të konsiderueshme, veçanërisht kur seancat do të zhvillohen në Gjykatën e Apelit Tiranë? 

Sa do të jenë kostot e masave shtesë, që duhet të merren për sigurinë, në mënyrë që të burgosurit 

të mos kenë problematika të sigurisë apo të arratisjes së tyre? Cilat janë këto masa që do të merren? 

Falemnderit! 
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Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Sula! 

Zonja Llagami! 

Më pas Komiteti i Helsinkit e pastaj ministri. 

Zonja Llagami, duke pasur parasysh se një pjesë e pyetjeve u përsëritën, a mund t’i 

përmblidhni, që të marrim sa më pak kohë? Edhe kolegëve do t’u kërkoja që të fokusoheshim te 

pyetjet, duke i lënë mënjanë diskutimet. 

Po, zonja Llagami, fjala për ju! 

Naureda Llagami – Me të drejtë ju thatë se neni 13 i jep këshillit të drejtën që ta rishikojë 

hartën. Kjo do të thotë që, nëse ne kuptojmë se harta që ne sot propozojmë nuk është eficiente 

brenda pesë vjetësh, ne kemi mundësi ta rishikojmë. Ky është një mekanizëm, ku harta nuk është 

një instrument fiks, por është një instrument i gjallë, i cili i përgjigjet pikërisht nevojave 

demografike që kanë qytetarët, prurjeve që kanë çështjet. Sepse mund të na ndodhë, që në zona të 

caktuara të bjerë numri i çështjeve. Kjo është një dinamikë që e gjejmë në të gjitha vendet 

bashkëkohore.  

Jo më larg se vitin e kaluar, në një kontakt që kam pasur me Ministrinë e Drejtësisë së 

Gjermanisë, një nga propozimet që ata kishin miratuar së fundi, ishte mbyllja e një gjykate të 

konsumatorit, në një nga landet e Gjermanisë, duke qenë se ajo gjykatë nuk e justifikonte pjesën e 

çështjeve, me shpenzimet që ka gjykata, ku përfshihet stafi e të gjitha. Pa diskutim, edhe atje kishte 

me të drejtë një reaksion, siç kanë edhe sot reaksion qytetarët. Edhe atje, po ministri i Drejtësisë, i 

cili kishte ekskluzivitetin për ta bërë këtë gjë, argumenti ishte që ne duhet të shkojmë sot drejt një 

eficiencë, por kjo do të rishikohet. Pra, është një dokument, që do të rishikohet pas pesë vjetëve, 

nëse në një nga këto vende që ne kemi sot, me situatën fotografike që kemi sot. Në fakt, nuk është 

vetëm trevjeçare. Po ta shihni, pavarësisht se ligji kërkon vlerësim trevjeçar të prurjeve të 

çështjeve, ne kemi shkuar përtej, për të qenë të sigurtë. Kemi shkuar në pesëvjeçar, kemi përfshirë 

edhe 2019-ën, edhe 2020-ën. Pra, kemi dashur të tregohemi të kujdesshëm. Nga gjithë kjo situatë 

që kemi sot, na ka rezultuar se cilat janë gjykatat dhe si mund të veprojmë me këto gjykata, duke 

i mbledhur dhe duke i vendosur sipas ngarkesës së çështjeve, por dhe duke mbajtur parasysh 

parimin: një gjykatë me zhvillimin e qarkut. Kjo është një mundësi që të gjithë e kemi, që mbase 

pas pesë vjetëve, pas kalimit të situatës së sistemit, mund ta rishikojmë gjykatën. Mund të krijojmë 

edhe gjykata të reja e seksione të reja, sipas nevojave që mund të ketë sistemi. 
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Ndërkohë, për sa i përket shqetësimit lidhur me të dhënat e transportit, përveç të dhënave 

që kemi marrë nga stafi, të dhënat që na ka vënë në dispozicion Ministria e Drejtësisë, të dhënat 

tona kanë shkuar përtej. Kemi marrë të dhëna në çdo gjendje civile, në çdo qytet të Shqipërisë, për 

të parë se sa është numri i qytetarëve që jetojnë atje, sa është numri i qytetarëve që jetojnë fizikisht, 

që nuk janë shpërngulur. Gjithashtu, një pjesë e anëtarëve të grupit, e kemi bërë edhe këtë ushtrim, 

kanë shkuar me makinë për të parë situatën. Se po të shohim si janë zhvillimet sot, duhet të 

pranojmë se dikur në Dibër shkohej për katër-pesë orë, por sot e kemi të aksesueshme për një orë 

e gjysmë. Disa anëtarë kanë shkuar të marrin të dhëna edhe në fshatin më ekstrem, në Iballë të 

Pukës, për të parë ku është Iballa dhe sa çështje ka në atë gjykatë, nga Iballa. E kuptoni? Pra, këtë 

gjë e kemi bërë si një ushtrim, pikërisht për të mos kufizuar aksesin e atyre qytetarëve. 

Ajo që kemi konstatuar te pjesa e Gjykatës së Apelit, është që vetëm 29 % e çështjeve të 

të gjashtë gjykatave të apelit, përfshijnë rrethet Korçë, të Shkodrës e të Gjirokastrës. Pjesën tjetër 

e përmbledh Tirana. Mbase kemi pak vështirësi për t’i shpjeguar me shifra, meqë kemi qenë pjesë. 

Atëherë, edhe një herë: Lezha me Tiranën sot është një orë e pak larg. Një nga indikatorët 

që morëm, atë që na sugjeruan ekspertët, se nuk se ne ishim ekspertë në këtë gjë, ishte se do të 

quhej largesë optimale jo më shumë se dy orë e gjysmë. Ky është një standard, i cili na u propozua 

nga ekspertët që vlerësuan edhe pjesën e aksesit fizik. Po flasim gjithmonë për aksesin fizik. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Po pra. Kjo diskutohet në lidhje me aksesin. Në të gjithë... 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Zonja Llagami, vazhdoni! Mos bëni replika e diskutime me kolegët! 

Ju lutem, vazhdoni me përgjigjen tuaj. 

Naureda Llagami – Kështu që, ne kemi qenë të kujdesshëm te pjesa e vlerësimit të 

distancave. Ky vlerësim distance është bërë jo vetëm nga grupi i punës, duke shkuar në të gjitha 

ekstremitetet e qyteteve. Po të marrim si shembull Tropojën, ajo që ne mund të themi sot, është 

fakti se sot në Tropojë, një gjyqtar ka vetëm 25 çështje. Sot në Pukë, një gjyqtar gjykon 25 çështje. 

Pra, për 25 çështje ai gjyqtar merr të njëjtën pagë, siç merr një gjyqtar që ka 700 çështje, apo si një 

gjyqtar tjetër, në Krujë, që ka një ngarkesë prej 600 çështjesh deri në këto momente.  

Pra, kjo është përgjegjësia. Ne kemi përgjegjësi që të kemi një shpërndarje të drejtë të 

çështjeve ndërmjet gjyqtarëve, duke kuptuar se cilat janë prurjet. Pa diskutim, ky është një 

dokument që ne do ta rishikojmë. Brenda një pesëvjeçari, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka të drejtë ta 
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rishikojë dhe ta vlerësojë, duke parë të gjithë indikatorët, të cilët gjithmonë merren të gërshetuar. 

Ligji nuk thotë se këta indikatorë kanë përparësi. Ligji thotë se nga mënyra si është shkruar, 

gërshetojnë njeri-tjetrin. Përparësi ka gjithmonë eficienca. 

Klotilda Bushka – Le t’i marrim me radhë. 

Zoti Manja! 

Më pas, zonja Skëndaj. 

Ulsi Manja – Sigurisht, ne administrojmë edhe sistemin e burgjeve dhe natyrisht, në 

kuadrin e hartës së re gjyqësore kemi bërë përllogaritjet tona. Megjithatë, besoj se nuk ka kosto 

për Ministrinë e Drejtësisë, gjë për të cilën mjafton t’ju jap një shembull: kemi marrë masat që, 

me fillimin e zbatimit të hartës së re gjyqësore, IEVP-ja në Fushë-Krujë të shërbejë si paraburgim 

për Tiranën, përfshirë edhe Gjykatën e Apelit Tiranë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Sigurisht, ne administrojmë sistemin, po për të reduktuar kostot tona, por edhe çështjet e 

elementëve të sigurisë, që përmendi kolegu Sula, ne do të respektojmë çdo kërkesë të gjykatës, gjë 

për të cilën kemi marrë masa në perspektivë, madje kemi filluar qysh tashti, që IEVP-ja Fushë-

Krujë të shërbejë dhe të jetë në dispozicion të Tiranës, përfshirë edhe Gjykatën e Apelit Tiranë. 

Kjo është një nga masat që kemi marrë, përfshi edhe masat e tjera, por sa u takon kostove, nuk ka 

kosto për Ministrinë e Drejtësisë.     

Klotilda Bushka – Faleminderit, Ministër! 

Zonja Skëndaj!  

Ju lutem, në mënyrë të përmbledhur. 

Në fakt, i kemi marrë opinionet, por fjala për ju! 

Erida Skëndaj – E nderuara zonja kryetare! 

Në fakt, ne ju kemi dëgjuar me shumë vëmendje të gjithëve, edhe pse besoj se kjo seancë 

dëgjimore bëhet për të dëgjuar pikërisht të ftuarit, përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, 

përfaqësuesit e grupeve të interesit, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ne jemi të vetmit të 

përfaqësuar në këtë tryezë, ndaj unë do të kërkoja mirëkuptimin tuaj, që  meqenëse  për tri orë ju 

dëgjuam me shumë vëmendje dhe respekt maksimal, të paktën në lidhje me këto argumente që 

kemi për të referuar sot në seancë dëgjimore, të mos na kërkohej një kohë të cunguar dhe 

joproporcionale, në raport me kohën që kanë marrë dhe përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, 

të cilët kanë propozuar hartën gjyqësore. 
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Në fakt, qysh në momentin kur u hodh për diskutim drafti i vlerësimit paraprak për hartën 

e re gjyqësore, në dhjetor të vitit të kaluar, Komiteti Shqiptar i Helsinkit tërhoqi vëmendjen, së 

bashku me nëntë organizata të shoqërisë civile, pasi u njoh pikërisht me draft-raportin e vlerësimit 

të përgatitur. Paraqitëm një oponencë ligjore më datë 11 shkurt të vitit 2022, ku në mënyrë të 

veçantë vumë theksin në disa rezerva, pa dashur ta anatemojmë dhe të kundërshtojmë punën që 

kanë kryer institucionet, në mënyrë të veçantë Këshillin e Lartë Gjyqësor, por shqetësimi ynë 

shtrihet në tre drejtime. 

Së pari, mungesa e transparencës dhe e aksesit të publikut në mbledhjet e grupit 

ndërinstitucional të punës, ngritur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Së dyti, mungesa e një procesi gjithëpërfshirës përgjatë fazës së hartimit të raportit të 

vlerësimit nga ky grup ndërinstitucional. 

Së treti mungesa e një studimi dhe vlerësimi objektiv e të gjithanshëm me pluset dhe 

minuset e riorganizimit të ri gjyqësor. 

Me urdhrin e vitit 2019, më saktë me urdhrin e datës 18 shkurt 2019, KLGJ-ja ka ngritur 

grupin ndërinstitucional për vlerësimin dhe riorganizimin e rretheve gjyqësore e kompetencave 

tokësore të gjykatave. Për një proces të tillë me rëndësi jetike për qytetarët, që zgjati afro tre vjet, 

grupi ndërinstitucional i punës ka zhvilluar dhjetë mbledhje gjithsej. Këto mbledhje nuk kanë qenë 

të hapura për publikun e për të interesuarit, përfshi këtu edhe organizatat e shoqërisë civile, 

pavarësisht thirrjes që ne i kemi bërë Këshillit të Lartë Gjyqësor përmes raporteve tona të 

monitorimit, të publikuara e të komunikuara vitin e kaluar. 

Teksa reforma në sistemin e drejtësisë mundësoi një reformim tërësor në përbërjen e 

këshillave, me qëllim arritjen e ekuilibrave për të luftuar elementët korporativë, të vërejtur në 

organet e mëparshme, sa i takon karrierës dhe disiplinës së gjyqtarëve e prokurorëve, e njëjta qasje 

e arritjes së ekuilibrave dhe të larmishmërisë së përfaqësimit në grupin ndërinstitucional të punës, 

ngritur nga KLGJ-ja, duhej të reflektohej në këto tre vite të punës, që ka realizuar qysh nga shkurti 

i vitit 2019, deri në dhjetor të vitit 2021, pikërisht kur ka lançuar raportin e vlerësimit paraprak në 

draft. 

Klotilda Bushka – Zonja Skëndaj, vetëm një ndërprerje, ju lutem! 

Ky është raporti juaj, të cilin ne e kemi marrë në kuadër të raportimit vjetor... 

Erida Skëndaj – Jo, nuk është raport. 

Klotilda Bushka – Ju lutem! 
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Erida Skëndaj – Në rregull! 

Klotilda Bushka – Kemi marrë një opinion nga ju, në kuadrin e raportimeve vjetore. 

Ju lutem, në këtë dëgjesë ju bë një pyetje në lidhje me hartën. A mund të përmbahemi në 

këtë? 

Erida Skëndaj – Zonja kryetare, ju nuk keni penguar askënd deri më tani, që të shprehet 

deri në fund dhe të parashtrojë të gjitha vlerësimet, argumentet pro dhe kundër. 

Klotilda Bushka – Jam dakord që t’i shprehni të gjitha argumentet. Thjesht po ju kërkoj 

që të përmblidhemi te harta.  

Erida Skëndaj – Jo, nuk mundem t’i përmbledh të gjitha argumentet, që unë i kam parë 

si të nevojshme për këtë seancë dëgjimore. 

Klotilda Bushka – Për hartën gjyqësore, ju lutem, zonja Skëndaj! Për këtë jeni thirrur! 

Erida Skëndaj – Janë të lidhura me hartën gjyqësore. Ju nuk po më jepni mundësinë që 

të dëgjohem! 

Klotilda Bushka – Qartë, pra! Unë po ju them të vazhdoni... 

Erida Skëndaj – Nëse ju nuk ma jepni këtë mundësi, është më mirë që unë ta shkëpus 

këtu fjalën, e më pas t’ua vë në dispozicion të gjithë anëtarëve dhe përfaqësuesve deputetë, që janë 

mbledhur në këtë seancë dëgjimore. Por unë e kam të pamundur të shprehem, pa më dhënë 

mundësinë të shprehem deri në fund për atë objekt të thirrjes në këtë seancë dëgjimore së Komitetit 

Shqiptar të Helsinkit.    

Klotilda Bushka – Në rregull! 

Zonja Skëndo, mbaruat? Sepse nuk më kuptuat se çfarë po ju thosha!  

Erida Skëndaj – Jo, ju kam kuptuar! Ju s’më keni kuptuar! 

Klotilda Bushka – Ju lutem, zonja Skëndo, se këtu janë edhe disa rregulla të dëgjesave. 

 

Erida Skëndaj – Por po tregoni standarde të dyfishta. 

Klotilda Bushka – Patjetër që ju kemi thirrur për t’ju dëgjuar. Thjesht po ju them: a ka 

mundësi të fokusoheni në mënyrë të përmbledhur tek pyetja e deputetit, në lidhje me hartën 

gjyqësore? Pra, na jepni mendimin tuaj, nëse keni dhënë mendim për këtë hartë. Kjo ishte pyetja. 

Unë e vlerësoj punën tuaj, gjë që e kam thënë gjithmonë. Nuk është vetëm ky moment. 

Ju keni pasur një kontribut shumë të mirë me opinionet, në të gjitha proceset tona legjislative, por 
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do t’ju lutesha që të përmblidheni te kjo pyetje. Nëse mendoni që kjo është mënyra se si duhet të 

flisni për këtë gjë, sigurisht që nuk do t’jua ndërpresë njeri fjalën  

Erida Skëndaj – Faleminderit!  

Klotilda Bushka – Sepse për t’ju dëgjuar ju kemi thirrur. Por le të kemi një mirëkuptim 

edhe për eficiencë kohe. 

Fjala për ju!  

Erida Skëndaj – Nëse do të keni durimin për të më dëgjuar deri në fund, besoj se do ta 

kuptoni se shumë prej çështjeve që unë po shtroj, kanë të bëjnë pikërisht me shqetësimet e 

Komitetit Shqiptar të Helsinkit në lidhje me hartën gjyqësore. 

Po i rikthehem sërish procesit, që në gjenezë, pra mënyrës se si filloi vlerësimi dhe 

propozimi i grupit ndërinstitucional të punës, për sa i takon riorganizimit gjyqësor. Përfaqësimi në 

këtë grup pune të ngritur në shkurt të vitit 2019, në vlerësimin tonë nuk garanton mjaftueshëm 

larmi, gjithëpërfshirje,  ndërkohë që në këtë grup janë përfaqësuar dhe gjyqtarë në gjykatat që 

propozohet të shkrihen, gjë e cila është e diskutueshme në sytë e një vëzhguesi publik, objektiv 

dhe të paanshëm. Konsultimi në fazën fundore të draft-raportit të vlerësimit, të përgatitur nga grupi 

i punës, i dha ngjyrime formale procesit të konsultimit, të zhvilluar përgjatë muajve shkurt-mars, 

ku ne kemi qenë pjesë si organizatë e shoqërisë civile, dhe në vlerësimin tonë pamundësoi zhbërjen 

e një metodologjie tashmë të dakordësuar midis anëtarëve të grupit të punës. Gjithashtu, procesi i 

konsultimit, që duhej të ishte pjesë e metodologjisë, me takime të dedikuara me qytetarë dhe njerëz 

në nevojë, në mënyrë të veçantë me përdoruesit e gjykatave, është një aspekt tjetër i munguar, por 

shumë i rëndësishëm, i metodologjisë së ndjekur nga grupi i punës.  

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, gjatë kësaj dëgjese u shpreh se nuk ka pasur asnjë 

ankesë, nga asnjë qytetar, sa i takon aksesit në drejtësi. Pyetja që na lind me të drejtë në kuadrin e 

këtij procesi dëgjimor, është: sa përdorues të gjykatave, që propozohet të shkrihen, janë dëgjuar 

përgjatë tre viteve të punës së grupit ndërinstitucional, për të kuptuar nëse këta njerëz që kanë 

proceset e tyre gjyqësore, hasin vështirësi për të aksesuar gjykatat e reja, pranë të cilave do të bëhet 

transferimi i këtyre çështjeve. 

Së dyti, metodologjia e ndjekur për vlerësimin e kryer nga grupi ndërinstitucional i punës 

nuk merr në konsideratë një nga tre objektivat, që parashikon ligji “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor”, në nenin 14, germa ‘a’, që ka të bëjë me aksesin në drejtësi. 
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Gjatë diskutimeve që kemi zhvilluar, në një tryezë të përbashkët me përfaqësues të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, por dhe me ekspertë të Këshillit të Europës, na është komunikuar se 

Këshilli i Europës nuk e konsideron afërsinë e individit me gjykatën si pjesë të aksesit të qytetarit 

në organet e drejtësisë. Në fakt, referuar raporteve të realizuara nga vetë ekspertë të Këshillit të 

Europës dhe të kontraktuar nga UN Women, distanca e largët nga gjykatat vlerësohet si pengesë 

kryesore për aksesin në drejtësi, gjë që ndikon në mënyrë joproporcionale te njerëzit e varfër e në 

nevojë, përfshi gratë dhe banorët që jetojnë në zonat rurale, që janë të varfër dhe nuk kanë akses 

në mjetet e transportit. 

Nëse do t’i referoheshim vetëm njërit prej kritereve, që ligji parashikon në lidhje me 

hartën e re gjyqësore, që ka të bëjë me mundësitë që ka qytetari për sa i takon shërbimeve të 

transportit publik, po diskutojmë pikërisht distanca të konsiderueshme nga vendbanimet e 

qytetarëve, drejt gjykatave ku ata do të ndjekin çështjet e tyre.  

Pyetja që lind është: si ka mundësi që përgjatë tre viteve nuk është kërkuar informacion 

për një nga kriteret që vetë ligji parashikon: kushtet e transportit publik në Shqipëri. Nëse futemi 

në platformën google maps, kjo platformë bën të mundur përllogaritjen e distancave vetëm me 

makinat private të qytetarëve, ndërkohë që flasim për shumë e shumë qytetarë, sipas të dhënave të 

INSTAT-it, por edhe sipas të dhënave të organizatave dhe institucioneve të tjera, si Avokati i 

Popullit, që jetojnë në kushtet e varfërisë. 

Si është e mundur që pikërisht marrja e këtij informacioni u kërkua tre vite më pas, por 

Ministria e Transportit nuk jep asnjë përgjigje. Këshilli i Ministrave ka kompetencën ekskluzive, 

që të miratojë hartën e re gjyqësore, ndërkohë që ministria, e cila e ka në përgjegjësi, nuk jep 

informacion për transportin publik dhe për mundësinë që kanë qytetarët për të aksesuar gjykatat 

nëpërmjet këtij transporti, element dhe kriter i detyrueshëm ligjor, pikërisht për të bërë vlerësimin 

e riorganizimit të ri gjyqësor e të kompetencave gjyqësore. Në vlerësimin tonë, parimet dhe kriteret 

ligjore, të parashikuara në nenin 15 të ligjit 98/2016 janë analizuar pjesërisht, në disa raste në 

mënyrë të fragmentarizuar e jogjithëpërfshirëse.  

Është e vërtetë, që mbase Kuvendit nuk i takon, dhe nuk i takon me të vërtetë kompetenca 

për të miratuar hartën gjyqësore, por ka një funksion shumë të rëndësishëm: atë të kontrollit të 

zbatimit të ligjeve dhe kontrollit të zbatimit të atyre neneve të ligjit “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor”, sa u takon kompetencave që Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Ministrinë 

e Drejtësisë, për të propozuar hartën e re gjyqësore. 
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Nëse do të ndalemi te numri gjyqtarëve të disa gjykatave, sipas Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, në relacionin shoqërues të projektvendimit për propozimin për hartën e re gjyqësore, me 

të drejtë citohet dispozita, në të cilën thuhet se, që një gjykatë të ekzistojë, duhet të ketë së paku 7 

gjyqtarë për gjykatat e shkallëve të para dhe dhjetë gjyqtarë për gjykatat e apelit me juridiksion të 

përgjithshëm, pra atë administrativ. Megjithatë, tërheq vëmendjen fakti që në tabelën për shkrirjen 

e nëntë gjykatave të rrethit gjyqësor, grupi ndërinstitucional i punës cilëson se ato nuk kanë në 

organikë numrin minimal të mjaftueshëm të gjyqtarëve, duke iu referuar dekretit të Presidentit 

“Për caktimin e numrit të të gjyqtarëve në vend”, të vitit 2012. Pra, në kuadër të një sistemi të 

vjetër të drejtësisë, ku vetë Këshilli i Lartë Gjyqësor tashmë ka një kompetencë ekskluzive për të 

caktuar numrin e gjyqtarëve, në përputhje me kriteret dhe me parimet, që vetë ligji “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor” i ka ngarkuar, sa u takon nevojave të vetë sistemit të drejtësisë. 

Si mund të bëhet një vlerësim i hartës së re gjyqësore, i parë jo në kohezion me nevojën që ka sot 

sistemi gjyqësor, për të caktuar paralelisht numrin e gjyqtarëve, që do të ishin të mjaftueshëm për 

të bërë të mundur dhënien e drejtësisë në mënyrë eficiente dhe pa penguar aksesin në drejtësi, 

konform dispozitave të ligjit të ri “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”? 

Nëse do të ndalemi te pjesa e eficiencës, referuar progres-raportit të fundit të Komisionit 

Europian, kohëzgjatja mesatare për një çështje nën nivelin e apelit është 998 ditë për çështje 

penale, ndërsa për çështje civile është afro pesë vjet. 

Më herët, Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka rekomanduar që  

(Ndërprerje incizimi)  

Në fakt, në përfundim, doja të ndalesha te pjesa e modeleve, që janë marrë si referencë 

për reformimin e hartave gjyqësore në disa vende të Bashkimit Europian. Në vlerësimin e 

propozimit për hartën e re gjyqësore referohen pikërisht këto reforma në vendet e BE-së, si dhe 

fakti që shumë vende të tjera të Këshillit të Europës janë tashmë në një proces të reformimit  të 

hartave apo të riorganizimit të gjykatave të tyre, por pranohet që nuk ka standarde ndërkombëtare 

të parashikuara pikërisht nga akte ndërkombëtare të detyrueshme, sikurse janë konventat për sa i 

takon  pjesës së riorganizimit apo hartës gjyqësore të vendeve përkatëse. Duke pasur në 

konsideratë situatën që vendi po kalon në drejtim të zbatimit të reformës në drejtësi, vakancat që 

janë krijuar në sistemin gjyqësor, faktin që këto shtete, të cilat merren si referencë nuk kanë pasur 

një ulje drastike të tillë, si modeli i propozuar në hartën e re gjyqësore të Shqipërisë, duhet të 

shikojmë, gjithashtu, edhe kushtet e zhvillimit ekonomik, një kriter i detyrueshëm  ky sipas ligjit 
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për organizimin e pushtetit gjyqësor, ne kemi mendimin që  metodologjia e ndjekur për sa i takon 

propozimit për hartën e re gjyqësore duhet të rishikohet, se, përveçse kriteret që vetë ligji i 

parashikon në nenet 14 dhe 15 të tij, pra kriteret e parimit, çdo hartë gjyqësore, e injektuar në 

sistemin tonë ligjor, duhet të përmbushë tre objektiva,  një prej të cilëve është aksesi i qytetarëve 

në organet e drejtësisë. Ne vlerësojmë se me këtë metodologji të ndjekur nuk është bërë përshtatja 

në kontekstin shqiptar të zhvillimeve ekonomike dhe zbatimit të këtyre kritereve të detyrueshme 

ligjore, të cilat duhej t’i kishin në konsideratë.  

Më lejoni që në përfundim të referoj të dhënat zyrtare të INSTAT-it. Gjatë vitit 2021 

shkalla zyrtare e papunësisë për grupmoshën 15-74 vjeç është 11,5%. Ndërkohë që kontribuuesit 

në kategorinë e të punësuarve, pra që janë të punësuar aktualisht, referohet se marrin një pagë 

minimale në vlerën 30 mijë lekë të vjetër. A do të mundet e gjithë kjo kategori, si kategoria e 

personave  të cilët janë të papunë, njëkohësisht, kategoria e atyre punonjësve në sektorin privat, 

që është një numër i konsiderueshëm 32,7% me pagë minimale, t’i përballojnë pikërisht shpenzime 

që do të ketë transferimi apo shkrirja e gjykatave, ku ata aktualisht kanë çështjet e tyre gjyqësore, 

apo nëse do të kenë dhe çështje të tjera në vijimësi? Një pjesë tjetër e kësaj kategorie a do mund 

t’i përballojnë pikërisht shpenzimet gjyqësore, shpenzimet e transportit  shpenzimet e avokatit, i 

cili me të drejtë, duke transferuar  punën e tij nga një rreth në rrethin tjetër, kërkon kohë dhe këto 

shpenzime në fund do të faturohen te qytetarët? A do të mundet që këta qytetarë në nevojë, këto 

grupe të margjinalizuara, të cilat nuk përfitojnë, një pjesë e tyre, nga ligji për garantimin e ndihmës 

juridike falas, i cili ka kritere shumë specifike për të përfituar ndihmë ligjore falas, ta përfitojnë 

aksesin në drejtësi dhe a mund t’i përballojnë shpenzimet gjyqësore? 

Në fakt, duke dëgjuar të gjitha diskutimet  e bëra deri tani, më tërheq fakti për diçka tjetër 

që u përmend këtu. Në vendimin e datës 10 qershor të vitit 2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

thuhet se është vlerësues për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore. 

Gjithashtu, i është propozuar  ministrit të Drejtësisë të bëjë konsultime me Këshillin e Lartë të 

Prokurorisë,  me Prokurorinë e Përgjithshëm dhe me Ministrinë e Financave. Në fakt, sipas ligjit, 

propozimi është i përbashkët dhe ai nuk mund të bëhet në mënyrë të fragmentarizuar dhe në një 

afat kohor kaq të ngushtë. Ne sot jemi një muaj mbasi Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar raportin 

e vlerësimit dhe propozimin drejtuar ministrit të Drejtësisë dhe sot na komunikohet që janë 

zhvilluar  konsulta edhe me Këshillin e Lartë të Prokurorisë,  me Prokurorinë e Përgjithshme, të 

cilat, përveçse nuk kanë një frymë solide bashkëpunimi, pasi të zhvillosh konsultim, do të 
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kërkonte, së pari, që Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Prokuroria e Përgjithshme të uleshin në një 

tryezë dhe jo të diskutonin me korrespodenca zyrtare nëse propozimi i bërë nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor është apo jo i përshtatshëm. Po i referohem pak fjalës suaj, zoti Balla. Kështu që, në këtë 

këndvështrim, ne kemi një pikëpyetje nga i gjithë ky proces: a ka qenë i mjaftueshëm konsultimi 

me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, me Prokurorinë e Përgjithshëm dhe pse duhet që ky proces të 

zhvillohej në këtë mënyrë të fragmentarizuar, kur propozimi i përbashkët bëhet pikërisht, pasi 

është përmbyllur faza  e konsultimit me këto  institucione? 

Faleminderit!  

Eduard Ndreca – Faleminderit, zonja Skendaj!   

Sipas radhës, fjalën tani e ka zoti Xhafaj. 

Alfred Balla – Më falni, mund t’i përgjigjem pyetjes së zotit Sula!     

Eduard Ndreca – Mendova se u konsuamuan përgjigjet, kështu që ju kërkoj ndjesë! 

Alfred Balla – Në fakt, zoti Sula pyetja është për Prokurorin e Përgjithshëm, pasi unë 

nuk e shikoj këtu. Prokurori i Përgjithshëm administron të gjithë buxhetin e sistemit të prokurorisë. 

Ne vetëm administrojmë buxhetin tonë, një buxhet i vogël, të themi që as lekë për shoferë nuk 

kemi, gjithsesi,  në vijim të detyrimeve ligjore, Prokurori i Përgjithshëm është autoriteti që do të 

vendosë, do të merret me administrimin e gjetjes së ambienteve, zyrave të reja  infrastrukturës, 

teknologjisë së informacionit dhe  çdo gjë. Ne kemi detyrimin vetëm të bëjmë emërimet dhe 

transferimet e prokurorëve në zyrat e reja që do të krijohen apo që do të bashkohen nëse do të 

miratohet kjo hartë e re gjyqësore.  

Faleminderit!  

Eduard Ndreca – Faleminderit, zoti Balla! 

Po, zoti Xhafaj. 

Fatmir Xhafaj – Duhet të kesh stomak të fortë dhe nerva akoma më të forta që pas kaq 

orësh dhe pas kësaj fryme jo aq konstruktive midis nesh të thuash diçka për atë që është thelbi, për 

të cilin jemi mbledhur. Së pari, dua të them një gjë që vazhdimisht institucionet e pavarura, por 

edhe kolegët në mënyrë të veçantë përpiqen që gjitha këto problematika që ndeshen t’ia veshin 

vetë procesit  të reformës në drejtësi. Pa dyshim, unë e kam thënë dhe do ta them se nuk ka një 

proces perfekt, as ligje perfekte, por sot jemi 5-6 vjet nga miratimi i ndryshimeve kushtetuese, 3 

vjet nga fillimi i punës së institucioneve të reja; ka një rrugë, që është shumë optimale dhe është 

rruga e duhur: nëse ka dikush kontestime për përmbajtjen e ligjeve të reformës, nëse ka dikush ide 
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që mund të jenë ndryshe, ky është vendi. Kemi kaluar 3 vjet rezolutat e institucioneve të pavarura; 

kemi bërë 3 ndryshime ligjesh në këta 3 vjet dhe rrotullohemi te disa favore apo disa zgjidhje të 

pjesshme, që do të thotë nuk do të kontestohet thelbi i gjësë, por çështjet që lidhen me 

përgjegjshmërinë politike në këtë proces, me menaxhimin e këtij procesi, me koordinimin e këtij 

procesi, me aftësinë tonë për t’u përballur me vështirësitë e krijuara për të gjetur zgjidhje nuk duhet 

t’i kalojmë si probleme të reformës në drejtësi, por duhet t’i shikojmë si mundësi dhe si përgjegjësi 

për të dhënë zgjidhje. Këtë e kam për kolegët, për kolegët përballë, por edhe kolegët e mi që të 

jem i sinqertë, në mënyrë të veçantë për institucionet e sistemit të drejtësisë. Për një gjë biem 

dakord të gjithë që është domosdoshmëri ndryshimi i hartës gjyqësore. Askush nuk e vë në 

diskutim, me sa kuptova këtë gjë. Besoj se askush nuk e vë në diskutim faktin se ata që kanë punuar 

me këtë; kanë bërë një punë voluminoze, një punë serioze, një punë shumë të mirë në kushtet e një 

mungese eksperience për institucione të tilla,  siç është Këshilli i Lartë Gjyqësor, por ajo që mua 

nuk më shqetëson shumë personalisht është kohëzgjatja madhe. Me thënë të drejtën, mund të mos 

shkojë në raport me angazhimet publike të drejtuesve të këshillit dhe qeverisë, por nuk është shumë 

e rëndësishme para thelbit dhe efekteve që do të krijojë.  Ajo që realisht mua më shqetëson, që na 

solli këtu, është fakti i mungesës së një procesi bindës. E gjithë ajo punë e jashtëzakonshme, që 

është bërë nga grupi i punës, nuk është mirëmenaxhuar në një proces të hapur, transparent dhe në 

një konsultim efecient me grupet e interesit, me shoqërinë civile, në mënyrë të veçantë me 

institucione të tilla të rëndësishme në drejtësi, siç është avokatia. Meqenëse dola këtu tek avokatia, 

mendoj se duhet të jemi të kujdesshëm të gjithë, ju aty dhe ne këtu, me avokatinë. Avokatët jo 

thjesht se janë pjesë e rëndësishme e procesit të sistemit, por së pari kanë dhënë një kontribut 

shumë serioz gjatë reformës në drejtësi, jo thjesht vetëm drejtuesit e tyre, por i gjithë sistemi i 

avokatisë ka qenë i përfshirë aktivisht në atë proces. Ajo që është më e rëndësishmja, janë duke 

mbajtur një barrë të jashtëzakonshme në këto kushte të vështira të sistemit dhe duhet t’i 

respektojmë avokatët. Personalisht e vlerësoj edhe qëndrimin avokatëve që ngrenë zërin e tyre; 

është gjë pozitive që një grup interesi të vendoset përballë një zgjidhjeje dhe të shprehë mendimin 

e tij. Këtu nuk ka ndonjë herezi. Natyrisht, personalisht, nuk jam shumë dakord me pozicionin 

ekstrem të tyre. Ndoshta nuk duhej të ishte ky pozicion ekstrem, duke vënë në baraspeshë edhe 

interesin e zgjidhjes së çështjes, interesin e qytetarit, edhe interesin e klientit të tyre që, në thelb, 

janë qetarët e këtij vendi, ndoshta kjo, po, por edhe fakti pse avokatët janë ngritur dhe kanë vënë 

në lëvizje opinionin publik, këtë Kuvend është një gjë për t’u përshëndetur. Ndoshta qasja e tyre 
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ka diskutim, në vlerësimin tim, dhe ata duhet ta rishikojnë këtë. Ndoshta duhej të kishim bërë një 

qasje tjetër që të balancoheshin gjërat. Gjithsesi, duhet të bëjmë edhe një marrëveshje fjale këtu: 

hartimi i hartës është kompetencë ekskluzive e këshillit, është përgjegjësi e këshillit. Edhe zonja 

kryetare, edhe ata që janë sot me zonjën kryetare, nëse nuk do të ishte reforma në drejtësi, do të 

ishin në grevë si avokatët, sepse do ta kishte bërë dikush tjetër, por është ajo reformë në drejtësi 

që u dha këtyre pavarësinë,  autonominë që sot marrin përsipër barra të tilla të rëndësishme, siç 

është edhe kjo. Kjo reformë në drejtësi i ka bërë ata të pavarur dhe të jenë këtu, por pavarësia duhet 

të jetë e njëkohshme me përgjegjshmërinë, me përgjegjësinë,  me llogaridhënien dhe me 

transparencën, gjithashtu, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë dua të bëj një marrëveshje 

edhe për një gjë tjetër. Personalisht, kam bindje se ky nuk është një proces teknik. Mua më vjen 

shumë keq për gjuhën e përdorur këtu, në disa raste edhe nga përfaqësuesit e këshillit. Ky nuk 

është një proces teknik, harta në mur mund të jetë teknike, por kjo është një politikë e rëndësishme, 

është një nga politikat e rëndësishme që bëhet në sistem, sepse ka të bëjë me funksionimin, 

eficiencën, aksesin, pra këto janë politika në sistem, nuk janë zgjidhje teknike, metodologjia dhe 

procedurat janë teknike, por qëllimi është politik, politikë shtetërore që u është deleguar nga 

ligjvënësi, ju është deleguar juve, pa dyshim ta ndani këtë me qeverinë, por është një politikë e 

rëndësishme, se është politikë, më pas nuk kemi arsye, por është politikë për qytetarin dhe me 

qytetarin, se në finale të gjithë ata janë qytetarë. Kjo është  e përbashkëta e tyre. Prandaj nuk kemi 

pse fshihemi pas kësaj. Ky është një proces politik, është një nga politikat më të rëndësishme në 

sistem dhe duhet folur gjatë në mënyrë transparente, pa u lodhur për këtë gjë, sa të shkojmë te 

zgjidhja që jo të gjithë do ta pëlqejnë. Patjetër, nuk ka mundësi që t’u pëlqejë të gjithëve zgjidhja, 

sepse nuk janë zgjidhje të mira, kur i pëlqejnë të gjithë, por duhet të jenë zgjidhje të arsyeshme. 

Në këtë koncept, kjo nuk duhet të thotë se ne dhe institucionet duhet të biem më pas në kurthin e 

zgjidhjeve ose pozicioneve partiake dhe elektorale, kjo duhej të ishte e dëmshme. Unë dua t’u 

kërkoj kolegëve të krahut tjetër dhe neve këtej që, në raport me pushtetin gjyqësor, duhet të jemi 

të pavarur dhe të kujdesshëm, sidomos kur diskutojmë çështje të tilla, që të mos biem në kurthin e 

pozicioneve partiake dhe elektorale, sepse kjo do të ishte e dëmshme. Ashtu si kundër çdolloj gjuhe 

refraktare dhe arrogante nuk është argument, qoftë  e përdorur nga ne me njëri-tjetrin, qoftë e 

përdorur edhe nga përfaqësuesit e institucioneve. Meqenëse këtu u përmend shpesh, thuhet se ky 

është detyrim nga ligji, po, unë jam dakord, por ligji nr. 115 i organeve të qeverisjes që i jep 

kompetencën, por edhe nga ligji nr. 98 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”, por ligji ka dhënë 
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detyrimin dhe të drejtën, por nuk ka thënë se sa dhe se si duhet të jetë organizimi, ka dhënë kritere, 

pra ligji nuk të ka thënë se duhet të jenë 12, 13 apo 15 gjykata, duhet të jetë 1 gjykatë apeli apo 4 

gjykata apeli, ligji të ka dhënë kriteret se si duhet ta organizosh atë. Në qoftë se duhej të ishte 

kështu, ligjvënësi do të thoshte që të bëhen 12 gjykata dhe do të caktonte numrin, por nuk ka 

caktuar numër, por ka lënë një harmoni kriteresh për t’u analizuar dhe për t’u gjykuar, ku aksesi 

prevalon mbi të gjitha dhe duhet të biem dakord për këtë gjë. Nuk prevalon çështja e numrit të 

gjyqtarëve, nuk prevalon numri  i dosjeve; pa dyshim kanë vlerën e tyre, por prevalon aksesi i 

qytetarëve në drejtësi. Kjo është themelore, se nesër këto çështje mund të shkojnë, zonja kryetare, 

edhe në Strasburg (keni çështje konkrete dhe ju i dini vetë, se jeni të mençur dhe me përvojë, aty 

ka gjyqtarë që unë i respektojë shumë, sidomos në këtë fushë, janë shumë më të mençur se ne që 

jemi ulur në këtë tavolinë, pa dyshim absolutisht në këtë fushë, i takova dhe i pashë disa këtu), pra 

e dinë shumë mirë, se nesër një çështje konkrete mund të shkojë në Strasburg pikërisht për akses, 

prandaj është i dobishëm ky. Askush nuk duhet të thotë  “e kam thënë unë, e ka thënë ky” dhe të 

tjerët nuk duhet të thonë gjë, jo të gjithë duhet të thonë; të gjithë duhet të kenë mundësi të shkojnë 

te zgjidhja më e mirë.  

Për ta mbyllur, ligji e ka dhënë, por ky nuk është një proces laboratorik, siç nuk ishte edhe 

vetë reforma, zbatimi i saj, një proces laborator, kur në këtë vend një pjesë nuk i njohin ligjin dhe 

Kushtetutën jo më t’i respektojnë,  jo më nga moria e faktorëve,  e rrethanave, e kushteve  

ekonomike, politike, sociale dhe infrastrukturore e tjera. Domethënë, kur flasim për këtë gjë, duhet 

të jemi të kujdesshëm.  

Unë këtu dua t’i referohemi, dhe dua të dal te pyetjet konkrete: ju këtu përmendët 

asistencën ndërkombëtare. Së pari, me aq sa unë kam kuptuar, OPDAT-i dhe EURALIUS-i nuk 

janë përfshirë me qëndrime zyrtare në këtë gjë, ose ndryshe na thoni cili është qëndrimi zyrtar i 

misioneve që asistojnë sistemin e drejtësisë? Ka një studim fizibiliteti nga një ekspert i caktuar nga  

EURALIUS-i dhe USAID-i dhe mbi studimin e fizibilitetit të tij është një ekspert i Këshillit të 

Europës, që i shikon gjërat në këndvështrimin e tij. Duke i parë ato studime, mua më rezulton se 

edhe ata vetë nuk kanë dhënë një opsion,  siç duam ta japin, por kanë thënë tri opsione dhe studimi 

i fizibilitetit, që të jem korrekt, ka qenë vetëm për gjykatat e apelit, në qoftë se unë e kam kuptuar 

korrekt. Domethënë, kur e lexoj atë, shikoj se ata nuk kanë dhënë, madje kanë dhënë tri opsione: 

opsionin që keni ju, një opsion të ndërmjetëm dhe një opsion  që është i ndarë në dy faza. Pyetja 

ime është: a është marrë në konsideratë kjo dhe a kemi një mundësi që ta bëjmë këtë një proces në 
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dy faza, në mënyrë që ta përgatisim qytetarin, siç thoni ju, të përgatisim veten, sepse është shumë 

e rëndësishme, se ne kemi 3 vjet dhe nuk kemi ndryshuar mendjet tona për reformën në drejtësi, 

vazhdojmë me mentalitetet e vjetra akoma, flasim këtu sikur nuk janë miratuar ndryshimet 

kushtetuese dhe kërkojmë që këtë ta bëjmë për 3, 4 apo 5 muaj? A mund ta bëjmë këtë gjë? Ministri 

dha një zgjidhje shumë racionale; nuk e lexova këtu, por e tha ministri, në lidhje me zyrat dhe me 

shërbimi, por  kjo është një zgjidhje; tha degët, se  kisha edhe unë një pyetje, e ka dhënë një zgjidhje 

ligjvënësi, një zgjidhje të sforcuar, por është në kushtet aktuale, sepse në këto kushte po zbatohet 

kjo, nuk do të zbatohet në kushtet ideale, kur të jenë 500 gjyqtarë apo edhe 600 gjyqtarë, sepse, po 

të më pyesësh mua, duhet ta shtosh numrin e gjyqtarëve, por ky është një diskutim tjetër. Atëherë, 

shtrohet çështja: për sa kohë që keni një mendim të ekspertizës ndërkombëtare, që iu orienton në 

2-3 opsione, për sa kohë që keni një zgjidhje të ligjvënësit, që mund t’ju japë mundësinë me degë, 

me zyrat e shërbimeve, kjo është një  shumë gjë e mirë dhe me disa opsione të tjera, që nuk dua të 

hyj dhe të bëj kompetentin këtu, sepse nuk ka arsye, por thjesht po e fotografoj gjënë  dhe mbi atë 

bëj analizë, a kemi mundësi ne që të bëjmë disa zgjidhje të ndërmjetme, në dy faza që më pas të 

shikojmë efektet e para dhe të shikojmë diçka më të përshtatshme dhe më të pranueshme? 

Së dyti, që është për këshillin, por edhe ministrin, ne këtu në njëfarë mënyre, ashtu siç e 

kuptoj unë, po i marrim kostot, që i kishte shteti deri dje me transferimet, po ia kalojmë qytetarit. 

Duke qenë gjyqtari i fiksuar, koston e tij po e merr qytetari, pra, sipas asaj shprehjes, nuk po shkon 

Muhamedi te mali, por po shkon mali te Muhamedi. Ndërkohë, ne mund të bëjmë një zgjidhje 

brenda kuadrit ligjor që edhe një pjesë e mirë e gjykimeve të jenë atje ku janë gjykatat sot, pra jo 

vetëm shërbimet, por të jenë edhe gjykimet, ose degën, ose gjykimin. Pra, ju që e keni kostuar 

këtë, cila ju peshon më shumë kostoja që do të paguajë qytetari përmes avokatit apo 

drejtpërsëdrejti, apo kostoja që do të përballojmë nëse ne lëvizim pak më mirë trupën gjyqësore, 

sidomos në  kushtet që jemi? 

Së treti, e kam të vështirë, dhe nuk arrij ta kuptoj nga përgjigjet e drejtuesit të Këshillit të 

Lartë të Prokurorisë, por ndoshta ju, meqenëse jeni konsultuar, mund të ma jepni barrën e madhe 

që duhej të kishte... Nuk e kuptoj dot  pse nuk është sot në këtë seancë Prokurori i Përgjithshëm. 

Unë nuk arrij dot ta kuptoj mirë këtë çështjen e gjykatës, ndoshta nga mungesa e eksperiencës, 

ndoshta kam ngelur mbrapa, për t’u parë është, por këtu është edhe profesori penalist, ka edhe 

prokurorë të nderuar dhe të respektuar, dhe pyetja ime është: a e kemi matur mirë cili do të jetë 

efekti i prokurorëve në shpejtësinë e punës së tyre në vendngjarje, në efikasitetin e hetimit, e kemi 
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peshuar mirë, kjo zgjidhje kaq drastike a jep këtë efekt? Sot do të dëshiroja të dëgjoja disa 

argumente. Prandaj mund ta keni edhe ju gjatë këtij procesi konsultimi. Sot duhet të dëgjojmë që 

të bindemi ne, të binden avokatët, të binden qytetarët dhe nesër të kemi mundësi ta shikojmë edhe 

njëri-tjetrin më të qetë në fund. 

Së fundi, mënyra si e trajtoi zonja Skendaj, nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, në një 

paragraf, ndoshta nuk e kam kuptuar mirë, më falni, por unë do ta them si e kam kuptuar: aludoi 

se zgjidhja, sidomos tek apelet, është bërë nën influencën e vetë gjyqtarëve të interesuar për të 

qenë në një apel të vetëm. Pra, unë po e lexoj kështu, zonja nuk e tha, e tha në kuptimin që janë 

përfshirë edhe gjyqtarë të gjykatave që shkrihen e të tjera . E tha zonja, kjo është fjali që përdori 

ajo. Unë po shkoj përtej kësaj dhe po hamendësoj. Kjo mos është pjesë e influencës dhe e lobimit 

për të pasur këtë, që nuk na lejon që të kemi një zgjidhje të dytë, apo një zgjidhje të tretë me faza? 

Kjo gjë është e natyrshme, është fare e natyrshme që ata të jenë të interesuar e të tjera; nuk ka 

ndonjë gjë të keqe dhe nuk e përjashtoj mundësinë e përqendrimeve të tilla. Ajo që mua më 

intereson, është zgjidhje të ndërmjetme dhe zgjidhje të buta, ku harmonizohen aksesi, efikasiteti 

dhe profesionalizimi. Unë besoj se ka zgjidhje  të tilla. Gjithsesi, unë dua të përgëzoj këshillin dhe 

të gjithë ata që kanë punuar për këtë gjë, qoftë ata të këshillit, qoftë të Ministrisë së Drejtësisë apo 

të grupeve të tjera, që kanë qenë të përfshirë, sepse, në fund të fundit, kanë bërë një punë që na 

mundëson  ne të bëjmë këtë debat, sepse, në qoftë se ata nuk do ta kishin bërë të gjithë këtë punë 

që kemi këtu, ne sot kështu, edhe me këtë, dhe jemi në luftë, pale të mos e kishim as këtë, kushedi 

ku do të ishim me fjalët tona. 

Faleminderit!  

Klotilda Bushka – Faleminderit!  

Kush e do fjalën për përgjigjen, zonja Llagami apo zoti Ministër, sipas radhës dhe me pas 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë? 

Në fakt, Prokurori i Përgjithshëm nuk është ftuar në këtë dëgjesë, nuk ka qenë pjesë e 

kërkesës. 

Po, zonja Llagami. 

Naureda Llagami –  Në fakt, jam shumë dakord që harta është një reformë më vete për 

sistemin gjyqësor, është një reformë në të gjitha kuptimet dhe të gjitha elementet. Pa diskutim, kur 

kemi reforma kaq të thella, kuptohet se do të kemi kundërshtim dhe mospranim, të paktën grupi i 

punës dhe KLGJ-ja e kishin shumë të qartë se nuk mund të jemi të gjithë të kënaqur nga kjo lloj 
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reforme. Është një reformë e bërë për herë të parë, është një lloj reforme qëllimi indikator, është 

një reformë që ne themi, në qoftë se do të ecim drejt këtij drejtimi, ne garantojmë eficiencën, sepse 

jemi përgjegjës  për ta garantuar. Nga ana tjetër, është  një reformë, dhe duhet të jemi shumë të 

ndjeshëm e të kujdesshëm ndaj shtresave në nevojë, sepse pjesa e avokatisë, që ka të bëjë me  

pjesën që ka mundësi financiare, është diçka që ka  metoda dhe mekanizma se si të rimbursohen 

fituesit e gjyqit. Kurse në lidhje me për pjesën tjetër, kjo është ajo që na ka shqetësuar të paktën si 

grup që në ditën e parë. Nëse ne do të shkojmë në zbatimin e kësaj harte, ashtu siç duhet, siç 

legjislatori e ka konceptuar, pa diskutim që do të kemi kosto dhe kostot janë të shumta, janë kosto 

njerëzore, janë kosto sociale. Për këtë arsye kemi qenë  hap pas hapi me ekspertët. Bashkëpunimi 

ynë me ekspertët, që, në fakt, gjej rastin t’i falënderoj,  se  i kam këtu në këtë seancë,  ka qenë një 

bashkëpunim që ditën e  parë dhe ju e dini shumë mirë se kush ka pasur mundësi të bashkëpunojë 

me ekspertët. Grupi ka qenë një grup i përbashkët pune, që do të thotë se në çdo ide dhe në çdo 

vlerësim ne pyesim ekspertët. Në idetë që kishim, qoftë për zyrat e shërbimit, ekspertët erdhën e 

na bënë një vlerësim, qoftë për metodologjinë, për të cilën gjej rastin që t’i falënderoj ekspertët, 

sepse kishim dy nga ekspertët më të mirë të ardhur nga Këshilli Europës, na orientonin se si duhej 

ta zbatonim metodologjinë. Nuk është e vërtetë që metodologjia që kemi zbatuar ne, është një 

metodologji e gabuar, kur ju nuk na jepni dot një argument pse është e gabuar; kur ne morëm 

ekspertët, që Këshilli i Europës na i mundësoi,  që kanë bërë harta në të gjitha shtetet e tjera, kanë 

bërë një udhëzim. Në qoftë se ne shikojmë legjislacionin, janë udhëzime, në të cilët është bazuar 

edhe legjislacioni. Kur vjen puna  që e zbatojmë, e kemi bërë gabim... 

(Diskutim pa mikrofon.) 

Jo, e kisha në përgjithësi për të gjitha komentet që bëhen në lidhje me metodologjinë, por 

përgjigjen po e jap të përgjithshme që të mundohem t’i ezauroj për informimin e publikut, 

meqenëse jemi këtu. Pra, të gjitha këto ishin një proces i bërë për herë të parë, siç ishte edhe 

reforma për herë të parë. I gjithë grupi i punës ishte me Këshillin e Europës, me EURALIUS-in, 

me OSBE-në, me përfaqësues të OPDAT-it dhe të Ambasadës Amerikane dhe gjatë procesit ne 

punonim çdo ditë dhe janë konsumuar me shumë orë pune, u bënë konsultat. Kemi shkuar në çdo 

gjykatë duke vlerësuar situatën, gjendjen që kishin gjykatat, institucionet, llojet e çështjeve, 

infrastruktura dhe ekspertët na orientonin cili do të ishte vendimi i duhur dhe proporcional për 

këtë. Ky është një proces që nuk mund ta ndajmë, sepse solli eksperti një letër këtu, jo, gjatë gjithë 

kohës kemi pasur. Mund t’ju japim procesverbalet e grupit të punës, ku ju mund të kuptoni rolin 
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dhe orientimin që eksperti ka, por në fund vendimin e mori grupi i punës, pas sugjerimit të 

ekspertëve që ishin atje. Kishim dy ekspertë shumë të mirë që na i mundësoi USAID-i dhe 

ambasada, të cilët ishin marrë me studimet e hartave dhe me bërjen e hartave gjyqësore, ndërkohë 

që jo të gjithë kishim mundësi. Gjithashtu, Këshilli i Europës na solli ekspertë se si duhej të bënim 

metodologjinë; na solli edhe USAID-i një ekspert si implementohet metodologjia, sepse nuk e 

kishim bërë ndonjëherë më parë këtë gjë. Prandaj morëm këtë ekspertizën dhe erdhi ekspertiza. 

Çdo takim ka qenë me ekspertë, të cilët na orientonim se si duhej të vijonim, duke na dhënë 

praktikat më të mira që kishin vendet e tjera. Në fakt, pasi e mbaruam, shqetësimin që kishte 

shoqëria civile ne e kemi ndarë me ekspertët dhe kemi thënë, a duhet në këtë fazë që jemi ta 

përfshijmë shoqërinë civile dhe eksperti tha se kjo është një punë ekskluzive eficience e këshillit, 

pasi lexoi dhe pa të gjitha procesverbalet, mënyrën se si ne po punonim. Pasi ju të shkoni në një 

përfundim,  pasi ju të shkoni në një  opsion, atëherë ju do ta hapni për diskutim këtë lloj debati dhe 

këtë lloj produkti. Pra, ekspertët kanë qenë çdo ditë duke punuar me ne atje; kanë dhënë qëndrime 

të caktuara me shkrim për sa u përket zyrave të shërbimit; kanë dhënë qëndrimet në lidhje me 

opsionin që të keni  ndoshta jo 1 apel, por 2 ose 3 apele, por të  gjitha këto e humbën relevancën  

kur ne, pavarësisht se koha kalonte dhe humbnim njerëz në sistem dhe, nga ana tjetër,  nuk kishim 

një reagim në kohë  nga ana e Ministrisë së Drejtësisë në vitin 2020, kur ishte edhe koha e 

pandemisë. Pra, nëse ne do të kishim ecur me hartën, ndoshta do të kishim pasur edhe një opsion 

tjetër apelesh, por, nëse do të kishim ecur në kohë dhe do të vazhdonim në zhvillimin e gjërave, 

por çdo ditë që ne kalonim kuptonim që humbin kohë dhe kuptonim edhe më shumë që ishim në 

një rrugë pa kthim te kjo pjesë, pra flas për çështjen e apeleve. 

Në lidhje me kostot e gjykimeve, patjetër që edhe kjo ka qenë pjesë e vlerësimit dhe është 

pjesë e raportit të hartës gjyqësore, si dhe kemi bërë një vlerësim të kostove të gjykimeve. Kuptohet 

që meraku ynë ka qenë për njerëzit  në nevojë, sepse është ajo kategori, ajo shtresë dhe kjo na është 

orientuar edhe nga ekspertët, pra është shtresa ku shteti ka detyrimin që t’u ofrojë shërbimin atyre, 

tek e cila jam shumë e bindur që edhe në Gjykatën e Strasburgut  ne kemi humbur çështje, sepse 

nuk kemi garantuar siç duhet një mbrojtje efektive, por aksesi në drejtësi, ashtu siç e kemi zhvilluar 

në koncept, nuk është vetëm akses fizik. Pra, do të na shkojnë për shumë çështje; sikurse kanë 

shkuar, dhe e kanë përmendur, dy çështje për Gjykatën e Lartë, për shkak të backlog-ut çështja ka 

qenë aty, por nuk është gjykuar dhe e kanë konsideruar, le të themi, cenim të eksesit në drejtësi, 

për shkak se palës i është vonuar gjykimi dhe Gjykata e Strasburgut nuk e mori parasysh as 
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reformën e thellë që kemi bërë ne. Pra,  ishte  e  pamundur të gjykohej çështja kur ajo gjykatë nuk 

kishte gjyqtar, për shkak të reformës dhe ishte një gjë madhore. Pra, atë që ne jemi munduar, dhe 

këtu falënderojmë ministrinë për këtë pjesë,  dhe kemi kërkuar që në ato vende ku mbyllet gjykata, 

përveçse ne do ta lëmë hapur zyrën e gjykatës për sa u përket të gjitha shërbimeve, por do të 

krijohen edhe zyra për ndihmën juridike falas. Në fakt, ky është standard, sepse qytetari, ai që nuk 

ka nevojë, ka mundësi të shkojë e të marrë shërbim falas, t’i kryejë shërbimet falas atje dhe kjo 

është falë mirëkuptimit që patëm nga ministri i Drejtësisë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.)  

Po flasim për shërbimet, për kostot në gjykata. Pjesën e kostimit të këtij lloji shërbimi, 

pra për sa i përket ndihmës juridike, e mbulon Ministria e Drejtësisë. Përsëri kemi folur me 

ekspertët dhe kemi thënë: çfarë do të ndodhë nëse ne e kufizojmë aksesin fizik? Ekspertët e 

Këshillit të Europës,  madje kishim fatin që njërin ta kishim edhe në konsultimin me shoqërinë 

civile, cili tha se duhet të kuptoni një mentalitet që gjykata nuk është një vend, ku blihet bukë dhe 

të shkojmë çdo mëngjes të marrim bukën. Gjykata është një vend shërbimi dhe ne duhet të 

kujdesemi që t’i garantojmë atij që ka nevojë  të shkojë atje. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë 

se, nëse një qytetar ka nevojë, duhet t’ia garantojmë këtë shërbim. Si garantohet shërbimi? Flasim 

për shtresat në nevojë, ata që nuk e përballojnë dot pjesën e shërbimit të avokatisë, gjë që e realizon 

ndihma juridike. Për pjesën tjetër, patjetër që kjo është një kosto që do ta ketë çdo qytetar, sikurse 

ka  për  çdo shërbim tjetër, në pjesën e marrjes së shërbimit në gjykatë dhe aksesi që do të ketë  

avokati do të jetë pjesë e shpenzimeve. Kështu që ky është një komponent që e kemi konsideruar. 

Ndërkohë në lidhje me lëvizjen e trupës gjyqësore, jo se nuk e kemi konsideruar. Në fakt, 

edhe këtë e kemi konsideruar, sepse në opsionet që kemi marrë në vlerësim, e kemi parë edhe këtë, 

por kemi kuptuar që nuk është eficiente në situatën dhe  humbjet që ka sot sistemi. Do të bëhet një 

vlerësim më i mirë i situatës nëse do të kishim 408 gjyqtarë, sepse atëherë ne mund të shikonim 

nëse kjo është eficiente apo jo, por në situatën  që jemi sot, nëse ai lëviz, është pak problematik 

për pjesën e eficiencës. Megjithatë, kjo është një pjesë që, ndoshta, do të rivlerësohet nga këshilli 

në aktet nënligjore kur të implementohet Ne kemi marrë parasysh, në fakt ka filluar grupi punës të 

punojë, mënyrën e implementimit, e cila do të jetë pasi të miratohet  dhe do të lërë një afat. Besoj 

propozimi që i kemi dhënë ministrit të Drejtësisë është që minimumi të kemi një afat 6-mujor. Në 

këtë fazë 6-mujore do të kemi pjesën e akteve nënligjore që Këshilli i Lartë Gjyqësor do të synojë 

të marrë në zbatimin  me eficiencë të hartës, të gjitha çështjet infrastrukturore se si do të merren 



72 
 

çështjet, se si do të renditen çështjet në mënyrë kronologjike, se si gjykohen tashmë  në mënyrë 

kronologjike. 

Në fakt, aludimi që zgjidhja vetëm e apelit, unë e deklarova që mund të kishim shkuar 

edhe në një variant tjetër, nëse do të kishim qenë më të shpejtë në reagim në të gjitha gjërat. Tashmë 

në situatën që kemi, sepse ne, grupi i ekspertëve deri në momentin e fundit, pas konsultimeve, jemi 

mbledhur dhe e kemi kuptuar që jemi në një rrugë ka kthim në këtë opsion që kemi ofruar. E themi 

këtë, sepse jemi përgjegjës për eficiencën. Nuk mund të themi dot sot se e bëjmë variantin tjetër, 

por ju garantojmë pastaj se do të kemi një ulje të backlog-ut. Shifra që dhashë, është që, nëse flasim 

sot për apelet, ne kemi situatën që gjykohet Gjirokastra, ne delegojmë gjyqtarë në vitin 2021; 

Tirana, janë pensionet e vitit 2016 pa gjykuar. Atëherë, çfarë propozohet që dhe populli ta ketë të 

qartë? Nëse ne do të bëjmë një apel, ndoshta do të jetë vetëm për një periudhë të shkurtër; ndoshta 

do ta shikojmë përsëri hartën, por, nëse ne do të bëjmë një apel në këto momente, ajo që do të 

garantojmë, është që aksesi në gjykimin e çështjes  do të jetë i njëjtë për të gjithë. Kjo është, në 

fakt, ajo që ka sanksionuar edhe Kushtetuta. Sot e kam thënë publikisht dhe do të vazhdoj ta them: 

sot kanë të njëjtat të drejta  qytetari, si ai i Tiranës, ai i Konispolit dhe ai i Korçës, që të gjykohen  

çështjet në mënyrë të njëjtë. Nëse çështja fle gjumë për qytetarin e Tiranës, të Dibrës, të Krujës, 

atëherë mbaron çështja në Korçë; kjo nuk është drejtësi. Ky nuk është aksesi që kërkojmë të 

realizojmë. Zgjidhja është që të gjithë për këshillin... 

Klotilda Bushka – Kolegë, a ka mundësi të dëgjojmë? 

Naureda Llagami – Për Këshillin e Lartë Gjyqësor aksesi është për të gjithë qytetarët 

njësoj. Ajo që do të synojë të bëjë këshilli, është që, nëse harta do të miratohet, do të ketë 

konsensusin e Këshillit të Ministrave për të miratuar veprimet e para; veprimet e para, që do të 

bëjë Këshilli, është që të gjithë çështjet, sidomos çështjet e apelit, do të rankohen dhe do të nxirren 

në gjykim, sipas datës  kronologjike. Kjo është drejtësi. Po të pyesësh sot qytetarët, pyetja që ka 

ai i Tiranës është: pse mua nuk më gjykohet çështja e pensionit? A kemi të gjithë kushte të 

barabarta? A duhet të jemi barazim? 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka – Kolegë, ju lutem a mund ta dëgjojmë përgjigjen dhe të mos flasim 

nga vendi? 

Naureda Llagami – Kam dhe një merak për gjyqtarët. Ju e dini shumë mirë që kemi një 

mekanizëm që gjyqtarët  vijnë vetëm përmes  Shkollës së Magjistraturës, që do të thotë se kemi 
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një konkurs rigoroz, kemi kuotat që kemi hapur, kemi marrë masat që për 2 vjet do të kemi 144. I 

kemi bërë kërkesë Kuvendit jo një herë, por kemi 2-3 vjet rresh që i bëjmë kërkesë Kuvendit për 

rishikimin e disa ndryshimeve ligjore  që do të kishin një impakt të drejtpërdrejtë në këtë lloj kaosi 

që na është krijuar për shkak të mungesës. Deri tani një pjesë na janë marrë parasysh, ndërsa pjesa 

tjetër nuk është marrë parasysh. Këta janë të gjithë mekanizmat që ka KLGJ-ja, si institucion 

përgjegjës për administrimin dhe menaxhinmin e gjyqësorit. Pjesa tjetër është pjesë e vullneteve 

të tjera. Nëse ne do të kishim ecur me ritmin e KLGJ-së, ndoshta nuk do të ishim këtu, kaq vonë, 

por kjo është situata faktike që kemi. 

Klotilda Bushka – Zoti Manja.  

Ulsi Manja – Kjo punë do durim dhe unë dua ta falënderoj zotin Xhafaj për të gjitha 

konsideratat që tha për grupin e punës, por dhe  për parashtrimet që bëri, sepse,  realisht, grupi i 

punës ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Njerëzit që punojnë, e meritojnë pa diskutim edhe 

fjalën e mirë. Tani, sigurisht, këtu jam si ministër i Drejtësisë edhe për të bërë avokatinë e reformës 

në drejtësi, sepse ne kemi qenë shumë koshientë që reforma në drejtësi në zbatim do të kishte 

vështirësi, por sa herë kemi vështirësi, jam plotësisht dakord  me zotin Xhafaj që nuk mund të 

drejtojmë gishtin te reforma në drejtësi. Unë edhe hartën e re gjyqësore, mosmiratimin e saj, e shoh 

si një mungesë të komponentit të zbatimit të plotë të reformës në drejtësi. Për këtë jam sot këtu. 

Harta e re gjyqësore është një proces  që vërtet e dikton ligji, por është reformë në vetvete. Këtu 

biem dakord  të gjithë. Nuk besoj se është proces mekanik ky; u kujtuam një ditë në mëngjes dhe 

do të mbyllim 9 gjykata të juridiksionit të përgjithshëm. Kështu  ka ndodhur përpara reformës në 

drejtësi, sepse  i tillë ishte ligji dhe procesi. Unë sot jam këtu për të thënë: po, ky ligj ka garantuar 

një procedurë dhe një proces hallkat e të cilit jemi përpjekur t’i respektojmë me rigorozitet. 

Absolutisht, e shfrytëzoj këtë rast për të thënë se nuk pranoj si ministër i Drejtësisë, për aq 

informacion sa kam, për procedurën dhe procesin që është ndjekur me hartën, asnjë lloj hije 

dyshimi për grupin e ekspertëve gjyqtarë, prokurorë si dhe  ekspertë ndërkombëtarë që kanë punuar 

për hartën.  

U aludua këtu për çështje të konfliktit të interesit dhe do të jem shumë i qartë: gjyqtarët 

që kemi sot, janë aset kombëtar; gjyqtarët  tanë nuk kanë përtuar të shkojnë të punojnë edhe në 

rrethet më të  largëta të Shqipërisë në ditët kur Shqipëria nuk kishte shtet dhe kanë dhënë vendime 

edhe në vitet ’97, ‘98, ’99, 2000 dhe qenkan gjyqtarët sot në konflikt interesi pse kanë dhënë 

vendime dhe ekspertizë për hartën! Absolutisht! Unë jam plotësisht dakord që ne kemi mundësi ta 
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garantojmë aksesin e qytetarëve te drejtësia, sepse harta e re gjyqësore, thotë ligji, është gjetja e 

një ekuilibri mes aksesit të qytetarëve në drejtësi dhe eficiencës gjyqësore, por nuk është vetëm 

distanca fizike, afërsia e individit me gjykatën akses, sepse  sot askush nuk pyet: “Çfarë cilësie 

drejtësie marrin sot qytetarët në gjykatat e  vogla?”. Gjykatat e vogla shkelin edhe parimin natyral 

të gjyqtarit, sepse me një gjykatë me 6 gjyqtarë,  nëse  kërkohet përjashtimi   i trupit gjykues, pala  

e di se cila do të jetë treshja tjetër, duke eliminuar shortin për të marrë një drejtësi që duhet, jo të 

paragjykuar. Prandaj, në këtë kuptim, harta gjyqësore në variantin,  siç  e ka sjellë Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, grupi i punës është produkti më i mirë i mundshëm që ne kemi në këtë fazë të zbatimit 

të reformës në drejtësi. A duhet të zbatohet  me faza? Po! 

Të nderuar kolegë, 6 muaj, pas miratimit në qeveri, do të hyjë në fuqi  harta. Më vjen mirë 

që në datën 22.06.2016 është theksuar që  harta duhet të ketë një fazë tranzitore për edukimin e 

qytetarëve me  frymën e ligjit. Këtu është shkruar e  zeza mbi të bardhë.  Për gjykatat e  shkallës 

së parë nuk do të implementohet shkrirja  përnjëherë, është propozuar të jetë data 1  prill, jo 6 

muaj,  por do të jetë më tepër sesa 6 muaj, ndërsa për gjykatat administrative është propozuar data 

1 qershor e vitit 2023. Drejtuesit  e  organeve të reja të drejtësisë, dua  t’i përgëzoj për frymën e 

përgjegjësisë dhe seriozitetit që e kanë trajtuar këtë çështje, edhe ne e kemi shqetësimin e aksesit 

të qytetarëve në drejtësi, se, përtej institucioneve që përfaqësojmë, përtej edhe funksionit të 

deputetit, jemi qytetarë edhe ne dhe kemi sensibilitetet tona, sepse shkojmë në gjykatë. Prandaj, 

në këtë frymë e shikoj diskutimin që bëhet sot.  

Unë  dua t’ju falënderoj për mundësitë që na dhatë, të vijmë këtu, por nuk po them që 

ligji është i ngurtë, ia kam thënë kryetares së KLGJ-së që koncepti i degëve të përhershme është 

problematik, sepse  kemi thënë jo më pak se 3 gjyqtarë që e ushtrojnë funksionin jashtë selisë së 

gjykatës  “mëmë” për 2 vjet dhe duhet të kenë ngarkesë mesatare të barabartë me gjyqtarin e 

gjykatës  “mëmë”, por për degët e përkohshme është mundësia që neni 90 i ligjit  i kërkon KLGJ-

së të bëjë një rivlerësim të numrit të gjyqtarëve deri në 408 apo 500, por vështirësia, që kemi me 

vakancat sot, nuk mund të na bëjë të rishikojmë ligjet e reformës në drejtësi, të krijojmë një dritare 

për të hyrë  në sistem. E ka thënë qartë Kushtetuta: “Gjyqtar në Republikën e Shqipërisë do të 

bëhesh vetëm me Shkollën e Magjistraturës”. Nuk ka asnjë lloj konfuzioni që mund të krijohet në 

këtë moment  dhe nuk do të na çojë të krijojmë dritare për të hyrë nga dritarja në sistem. Është 

marrëveshje politike kjo, e fiksuar në Kushtetutë mesnatën e 21 dhe 22 korrikut. Pra, në këtë 

kuptim, për degët e përkohshme, të nderuar kolegë, më lejoni se dua të jem i saktë deri në fund, 
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është marrë shembulli i Bulqizës, që u shkri në riorganizimin e parë,  si dhe është marrë shembulli 

i Pogradecit me Korçën. Për të krijuar mundësinë që çdo qytetar të aksesojë drejtësinë, pse jo të 

jetë dega e përkohshme në një moment të dytë. Ne prandaj do  t’i mbajmë godinat atje, nuk do t’i 

mbyllim si struktura, si logjistikë, si shërbime të sekretarisë gjyqësore. Mua më vjen mirë që 

qeveria e ka mbështetur propozimin tim në fazën e dakordësimit të hartës. Të hapet dega e 

përkohshme në Pogradec dhe një gjyqtar i gjykatës “mëmë”,  që do të jetë Korça, të shkojë të 

gjykojë çështjet me një gjyqtar, çështje të një rëndësie të vogël, po pse jo edhe çështjet  penale të 

një rëndësie të vogël. Nuk do të mbarojë këtu kjo gjë. Harta thuhet në ligj, rivlerësohet çdo 5 vjet, 

nuk është detyrim, por  ligjvënësi, kur ka vendosur 5 vjet rivlerësim, ka marrë në konsideratë  

censin, pra ligjin  e INSTAT-it që çdo 5 vjet nxjerr statistika të reja për lëvizjen demografike të 

popullsisë. Në këtë kuadër, thotë: “Këshilli  i Lartë Gjyqësor mund ta rivlerësojë hartën”.  

Më lejoni që t’ju jap edhe një shifër : a e dini se sot 90% të popullsisë e kemi të 

përqendruar në Tiranë dhe në Ultësirën Perëndimore? Janë statistika të sakta të mara nga INSTAT-

i. Këtë e kemi marrë si shifër  për ta parë në fokusin e aksesit të qytetarëve te drejtësia, por unë e 

kam kërkuar dhe vazhdoj ta kërkoj që të elaborohet çështja e degës së përkohshme, sepse për degët 

e përhershme  është çështje që lidhet me shtimin e numrit të gjyqtarëve. Nëse do të kemi  një 

miratim nga  408,  më vonë  do të ketë  buxhet për të pasur një numër më të madh  gjyqtarësh që 

të  japin mundësinë e krijimit të seksioneve dhe të degëve të përhershme, pse jo KLGJ-ja  aty është, 

është përgjegjësi e KLGJ-së dhe e këshillave të gjykatës. Ky është  qëndrimi  im për hartën.  

Edhe një herë dua të falënderoj KLGJ-në dhe të gjithë ekspertët  për të  gjithë seriozitetin! 

I kemi marrë në konsideratë të gjitha  variantet e mundshme  të një riorganizimi gjyqësor.  

Për sa i përket transparencës, kryetarja e KLGJ-së nuk e tha, por ka pasur nga grupi i 

punës që për 3 vjet me radhë, ndoshta  jo me transport publik, sepse edhe kjo sot  është e 

diskutueshme  çështja  e aksesit, nuk ka një standard europian se sa duhet të jetë distanca e individit 

me gjykatën, ka 2 orë, 2 orë e pak, por e kanë shkelur gjykatë për gjykatë. Jo vetëm janë bërë 

konsultime publike; nuk e di që ato grupet teknike të punës duhet të jenë të hapura për publikun, 

sepse nga eksperienca e reformës në drejtësi, nuk e di që në ato grupet teknike kishte qytetarë kur 

diskutonim ne, por kur produkti  del për konsultim publik, është detyrim  të ftohen qytetarët. Janë 

bërë 8 tryeza për konsultimin publik, madje e teta  është  kërkuar nga biznesi dhe e   kemi zhvilluar 

atë, janë orë e orë dhe minuta të tëra të filmuara, të regjistruara, audio, çfarë ka thënë secili në këto 

tryeza të konsultimit publik. Sigurisht që nuk mund të biem dakord për çdo gjë, por jemi përpjekur 
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të respektojmë procedurën dhe procesin që normon ligji. Pse jo, edhe nga kjo dëgjesë këtu janë 

mbajtur shënimet e duhura. Nuk po themi se po bëjmë një premtim të madh, çështjen e degës së 

përhershme dhe të përkohshme e ka thënë ligji: dega e përhershme lidhet me shtimin e numrit të 

gjyqtarëve, dega e përkohshme është çështje e këshillit të gjykatës dhe e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. Por mos dyshoni te ne, se me të njëjtin seriozitet që ju e trajtoni, e  kemi trajtuar edhe 

ne çështjen e aksesit. Jemi në një fazë të zbatimit të reformës në drejtësi, ku të gjithë do të duhet 

të bashkohemi në këtë pikë, sepse reforma në drejtësi ka prodhuar rezultate dhe po prodhon çdo 

ditë rezultate. 

Klotilda Bushka – Zoti  Balla. 

Alfred Balla –  Pyetjen që bëri zoti Xhafaj po e bashkoj me  pyetjen që bëri zonja Skëndaj, 

roli i Prokurorit të Përgjithshëm është i përcaktuar shprehimisht në ligj. Ashtu si KLP-ja, edhe 

Prokurori i Përgjithshëm, edhe Ministria e Financave kanë qenë aktorë që thjeshtë, do të shprehnin 

mendimin e tyre në lidhje me hartën gjyqësore,  gjë që është bërë në mënyrë të pavarur nga KLP-

ja. Ka qenë insistimi im të kishim një bashkëpunim me Prokurorin e  Përgjithshëm. Dua të them 

që kemi një bashkëpunim shumë të mirë, sepse jemi dy organe kushtetuese për të njëjtin sistem. 

Meqenëse edhe Prokurori i Përgjithshëm mori pjesë me përfaqësues të tij në seancat dëgjimore së 

bashku me Ministrinë e Drejtësisë dhe KLGJ-në, kurse ne nuk kemi qenë të ftuar; nuk e ka 

parashikuar ligji një gjë të tillë. Në lidhje me implementimin e hartës së re gjyqësore, është 

Prokurori i Përgjithshëm, i cili me kompetencat që ka, do të merret me administrimin e zyrave dhe 

të burimeve njerëzore joprokuror.  

Zoti Stojani është përfaqësues i  Prokurorisë së Përgjithshme në këshill dhe mund të 

ndihmojë diçka më shumë në lidhje me kompetencat e Prokurorit të Përgjithshëm, meqenëse nuk 

e kemi sot këtu. 

Sokol Stojani – Në cilësinë e një prokurori  që jam marrë me  koordinimin institucional 

në Prokurorinë e Përgjithshme deri para 6 muajve, do të jap disa indikatorë që me këtë cilësi prej 

disa  vjetësh, në nivel drejtues atje nuk ka pasur  asnjë shqetësim. Po marr indikator Elbasanin, i 

cili mbulon Librazhdin. që shkon deri në kufi me Dibrën, ka Peqinin, ka Cërrikun, ka Gramshin; 

Gramshi shkon deri në kufi me Korçën. Nuk kemi pasur probleme që lidhen me ushtrimin e 

funksionit të prokurorit. Në parantezë dua të them që prokurori nuk shkon në çdo vendngjarje, por 

vetëm në ato ngjarje që e çmon se  janë sensitive apo ngjarje të rënda; gjithmonë mbulohen nga 
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shërbimet e  Policisë së Shtetit. Prandaj janë ata që mbikëqyrin në vendngjarje, bëjnë veprimet e 

para, pyesin dëshmitarët, marrin provat dhe njoftojnë prokurorin  lidhur me ngjarjen konkrete. 

Për sa i përket arrestimit, që u përmend shumë, ia ofrojnë këtë mundësi me shërbimet e 

Policisë Gjyqësore. Pra, nuk ka pasur asnjëherë pengesa qoftë Elbasani, qoftë Shkodra, që ka e ka 

deri në Theth sipër apo pjesa e Vermoshit; kemi Tepelenën me Gjirokastrën, kemi shumë rrethe 

që kanë distanca të largëta  dhe nuk ka qenë kurrë problem mbulimi i ngjarjeve nga prokuroria, 

pasi gjithmonë shkon në ato ngjarje që  vërtet  kërkojnë vëmendjen e  prokurorit për të pasur kujdes 

në trajtimin e tyre.  Pjesa më e madhe e ngjarjeve mbulohen vetëm nga Policia e Gjyqësore, e cila 

është prezente nëpërmjet  komisariateve dhe stacioneve të tjera të policive më të  vogla. Nuk ka 

mbetur ndonjëherë pa u kryer shërbimi, i cili lidhet me ngjarje kriminale, qoftë edhe në marrjen e 

atyre që konsiderohen nga  neni 59  të dëmtuar/akuzues, ku asistohen nga Policia e Shtetit që të 

adresohen drejtpërdrejt në gjykatë.  

Për sa kohë  godinat e gjykatave do të ofrojnë edhe shërbimet e asistencës për gjyqësorin 

dhe mbulimin e shtresave në nevojë, natyrisht,  ata do ta mbulojnë edhe në kërkesat që lidhen me 

rastet e të dëmtuarve akuzues. Pra, nuk shoh ndonjë pengesë në ushtrimin e funksionit të 

prokurorit, pra pa u mbuluar qoftë ngjarja, qoftë edhe sigurimi personal që janë të karakterit 

urgjent. 

Nuk e di se sa i qartë isha. 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Zoti Alibeaj për pyetje. 

Enkelejd Alibeaj – Faleminderit, zonja kryetare! 

Shumë shkurt. 

Së pari, pyetjet i kam depozituar që në seancën e parë, kur erdhët në komision, prisja për 

ekonomi kohe që edhe ju t’i kishit depozituar përgjigjet me shkrim, sepse besoj që keni pasur 

kohën maksimale për të pasur një lloj përgjigje. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Me  shkrim, të gjitha pyetjet. Pyetjet ishin fare të thjeshta: analizoni të gjitha kriteret që 3 

dispozitat e ligjit përcaktojnë, si i keni zbatuar me apo pa diskriminim? 

Parashtresat që kam. Kjo është një seancë funerali, të paktën për këtë pjesë të reformës 

në drejtësi. Pse?! Për disa arsye. Ne po bëjmë një dëgjesë, ku KLGJ-ja ka mbaruar punë me të 

vetën. Jo vetëm kaq, por  edhe Kryeministri ka folur para se të fliste ministri i Drejtësisë, të paktën 
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edhe për rendin e gjërave, që dje apo pardje tha: “Harta ajo që është ka mbaruar punë”. Si 

parlament, të paktën nga ana e opozitës u kërkua kjo seancë dëgjimore, se avokatët  e ngritën.  

Së dyti, me shpresën e vaktë se nga kjo seancë dëgjimore mund të kishte ndonjë reflektim 

nga qeveria, se qeveria e miraton në analizën e fundit, pa u bërë seanca, meqenëse ra fjala u shty 

2-3 herë dhe, sipas atyre që u thanë në komision, për shkak se institucionet e tjera e kanë marrë 

materialin final në momentin e fundit. Prandaj është seancë funerali. Kjo është një kambanë alarmi 

për hipokrizinë e madhe që po zhvillohet kjo seancë, po të doni, por edhe procesi i miratimit të 

hartës, por, mbi të gjitha, për atë çfarë fshihet nën të, që është dramatike, harta e re gjyqësore po 

bëhet vetëm për një arsye të thjeshtë: nuk ka më gjyqtarë në sistem. Nuk ka më gjyqtarë për shkak 

se procesi i vetingut, i miratuar me 140 vota, u kthye mbrapsht me idenë për ta, si ishte ajo shprehja: 

“Më mirë djepi bosh se sa shejtani brenda”. Kjo e para. 

Tjetra, që është akoma më e rëndë sesa kjo, nga ideja fikse që  ka kjo maxhorancë për të 

centralizuar dhe për të kontrolluar gjithçka, duke përfshirë sistemin e drejtësisë Ja shikoni! Si u 

bënë ligjet në atë kohë? Në mënyrë të njëanshme. Opozita nuk mori  pjesë, vetëm te një ligj mori 

pjesë, tek ky jo, u bënë shpejt e shpejt, pa u konsultuar, sepse  ideja  fikse  është që ta kontrollonin. 

Vazhdoi kjo histori edhe me zbatimin e këtyre ligjeve dhe fryma, çfarë është më e rënda, u përçua 

edhe tek institucionet e reja, te KLGJ-ja, meqenëse jeni ju këtu përpara, sepse  ju  vërtet  të KLGJ-

së  jeni  apolitikë, por nuk mund të abstragoni nga ndjeshmëritë e publikut. Ky është problem i 

madh. Ju me të drejtë mund të thoni se po qeverisni gjyqësorin duke qeverisur  gjyqtarët. Sa 

gjyqtarë janë sot?  200 po them. 200 janë, 200 do të jenë. Çfarë bëni ju me hartën? Nga 20 gjykata, 

bëni 10, i spostoni nga  periferia, atje ku është për t’u dhënë shërbimi, i sillni në qendër. Asgjë nuk 

ndryshon. Fuqia fizike dhe mentale e këtyre gjyqtarëve po  e njëjta është, 8 orë në ditë, nëse 

punojnë. Çfarë ka ndryshuar?! Vetëm një gjë: merrni funksionarin e shtetit nga atje, ku duhet të 

japë shërbimin, i jepni komoditet, sepse e sillni në qendër. Hallexhiu vazhdon e qëndron atje, por 

do të duhet të harxhojë edhe më tepër, 4 dogana, 2 shtete, për të zgjidhur një  konflikt. Kjo është 

alarmante dhe, çfarë është më tepër alarmant,  është fakti që  KLGJ-ja e sheh si një çështje jashtë 

sensibilitetit publik.  

Ju nuk mendoni për popullin, i thotë dikush; publikun i thotë dikush tjetër; elektoratin i 

thotë dikush. Ministri që po vjen tani, përmendi rastin e Përmetit. Po, në vitin 2007 Përmeti u 

suprimua, në vitin 2009 u rikthye  edhe një herë. E kërkoi elektorati, the ti. Njerëzit e kërkuan. Po, 

është e vërtetë! Ky nuk është mëkat, që të dëgjosh njerëzit. KLGJ-ja ashtu siç është konfiguruar, 
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sensibilietin ndaj publikut e ka zero, ndoshta dhe për mënyrën sesi është profilizuar. Për më tepër, 

edhe avokati që është përfaqësues i avokatëve, nuk është përfaqësues i tyre. Lëre pastaj, shoqërinë 

civile, me sa duket, nuk qenka e tillë, se mjafton të dëgjosh se çfarë tha Komiteti Shqiptar i 

Helsinkit, që në këtë rast tregon se  përfaqësuesi i shoqërisë civile.  që duhej ta bënte këtë gjë, 

paska votuar pro hartës, ndërkohë që një nga zërat më të fuqishëm, Komiteti Shqiptar i Helsinkit  

me  shumë të drejtë tha: as proces nuk  ka dhe, kur nuk ka proces, është e sigurt  se produkti është 

defektoz. KLGJ-ja publikun zero mundësi për ta  marrë në konsideratë. Ministri në këtë rast  ishte 

akoma edhe më emblematik. Tha: “Kjo është përgjegjësi e KLGJ-së”. Ndërkohë që  është e vetmja 

hallkë, qeveria për të mbrojtur interesat jo të avokatëve, të publikut, e tha sot, ndërsa Kryeministri 

e tha që pardje.  As do t’ia  dije fare se çfarë bëhet me publikun.                    

Kolegë, kur them kolegë ne të politikës, por më shumë ju apolitikët, kjo është minë, do të 

shpërtheje, ditë për ditë, pak nga pak. Do të duhet të parashikohet se cila është pasoja dhe t’i dilet 

një orë e  më parë përpara. Kjo është paranteza.  

Pyetjet... 

Klotilda Bushka – Pyetjet, zoti Alibeaj, sepse ju mund t’i bëni këto fjalime nesër në 

seancë. Qëndrimet që ka gjithsecili, mund t’i bëjë në seancën plenare. Këtu janë për të dëgjuar, 

kanë 5 orë  përfaqësuesit e institucioneve, më shumë po flasim ne sesa ata. 

Enkelejd Alibeaj – Kur të mbaroni, më thoni.      

Klotilda Bushka – Ju  lutem, për pyetjet, zoti Alibeaj!  

Enkelejd Alibeaj – Ky është konkluzioni i parë: jeni para një dështimi. Nuk dua të vë 

gishtin e fajit te ndokush, a mbrojtës i reformës apo  anatemues i saj, jo! Nëse është dështim, i merr 

të gjithë me vete. 

Pyetjet janë të thjeshta: sa seanca  gjyqësore me  masa  sigurimi kanë dështuar, për shkak 

të... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Mos ma jep tani përgjigjen, por mblidhi të gjitha dhe m’i jepni në fund.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka – Si ta keni më kollaj, unë e kuptoj që të gjithë janë lodhur tani. 

Enkelejd Alibeaj – Pyetja është e thjeshtë: sa seanca gjyqësore të masave të sigurimit 

apo penale, atje ku mbrojtësi është domosdoshmërish pjesë, kanë dështuar  nga momenti kur  

avokatët  kanë shpallur bojkotin e tyre? 
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Naureda LLagami – Nga një informacion që kemi marrë nga gjykatat, asnjë seancë për 

masë sigurimi nuk ka dështuar. Këtë  informacion mund t’jua përcjell dhe me  e-mail që ta keni të 

gjithë. 

Enkelejd Alibeaj – Dakord.  

Çfarë zgjidhje ka, nëse ka, për të gjithë ju, që jeni aktorë të drejtësisë, KLGJ, KLP, 

qeverisësit e sistemit  nëse ndodh, me sa duket nuk ka ndodhur deri tani, që avokatët  vendosin me 

vendosmëri  të gjithë  të mosmarrin pjesë në seancat gjyqësore, masa sigurimi apo çështje penale 

pa limit? E dini farë mirë që, nëse nuk marrin pjesë, seanca dështon. Nëse seanca dështoi, ka disa 

procese që janë me afat zakonisht ato masa sigurimi dhe na rezulton që kriminelët të dalin jashtë. 

Keni marrë kaq kohë, sa ka ndodhur, të paktën nëse ka ndodhur, sepse po kuptoj që avokatët thonë: 

ka bojkot, ju thoni: nuk ka bojkot. Keni një strategji? Keni menduar diçka, apo jo? 

Naureda Llagami – Nga informacioni i marrë nga gjykatat, ku kemi kërkuar për të gjitha 

gjykata se sa nga seancat  gjyqësore janë bojkotuar, e  para lidhur me  masat dhe me çështjet 

urgjente, nuk është bojkotuar asnjë seancë gjyqësore, janë marrë masat dhe është zhvilluar. 

E dyta,  lidhur me  seancat e tjera,  të paktën nga informacionet  rezulton se mbi 60% e 

seancave  janë zhvilluar. Kjo është statistikë me seancë gjyqësore, që është lehtësisht e 

kontrollueshme me seancat që zhvillohen në sistem dhe që hidhen aty. Nga kjo pjesë mund të 

themi se mbi 60% janë kryer në seancat gjyqësore. Dinamikat i ka secila gjykatë, sipas interesave 

dhe vetë avokatët, nga informacionet që kam kanë shoqëruar palët, i kanë thënë edhe gjyqtarit: “ 

Të lutem, mos ma shëno emrin aty, por pala nuk dua që ta humbë gjyqin, se nuk e di sesa zgjatet 

ai”. Gjyqtari ka qenë shumë bashkëpunues, pavarësisht se  avokati ka thënë : “Mos më legjitimo”, 

pikërisht  për t’i dhënë qytetarit, sepse qëllimi edhe i avokatit, edhe i gjyqtarit  është  t’i japin 

shërbim qytetarit. Kjo është një shenjë që të gjithë gjyqtarët na e kanë thënë në pjesën e 

administrimit të gjyqeve që kanë pasur në këtë periudhë.          

Klotilda Bushka – Po, zoti Manja. 

Ulsi Manja – Kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatëve ishte në këtë seancë dëgjimore 

me shqetësimin e aksesit në drejtësi, por  shqetësimit të aksesit në drejtësi nuk mund t’i përgjigjemi 

me një kufizim aksesi.  

E vetmja pikë ku bashkohemi dhe emëruesi i përbashkët është zbatimi i ligjit; as më 

shumë dhe as më pak ne do të kërkojmë zbatimin e ligjit “Për avokatinë”; është një profesion i 

vetëorganizuar, i vetërregulluar. Në fund të fundit, ka një ligj “Për  avokatinë” i miratuar në kuadër 
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të zbatimit të reformës në drejtësi dhe, si Ministri e Drejtësisë, këtë do të kërkojmë: zbatimin e 

ligjit. Nëse për momentin nuk janë bojkotuar masat e sigurimit, edhe çështjet urgjente, por proceset 

gjyqësore që, në fund të fundit, si grup interesi është normale që sensibilitetet e tij për hartën t’i 

ngreje edhe nëpërmjet një bojkoti, do të duhet t’i kthehen ligjshmërisë. Në ligjin “Për avokatinë” 

e drejta e grevës u është kufizuar avokatëve në Republikën e Shqipërisë”, sepse  edhe  ligjvënësi, 

kur e ka parashikuar këtë, edhe për avokatët dhe magjistratët në nenin 7, pika 3, ka pasur parasysh 

faktin se është njëlloj sikur të hyjnë në grevë punonjësit e Policisë së Shtetit dhe sikur të hyjnë në 

grevë punonjësit e Policisë së Burgjeve. Pra, do të kërkohet as më shumë dhe as më pak zbatimi i 

ligjit, por, nëse duhet  të shprehet në ligjin e avokatisë në mënyrë eksplicite, sigurisht që në ditët 

në vazhdim, pa diskutim do të kërkojmë zbatimin e ligjit, por pse jo, ta përkthejmë në ligjin e 

avokatisë atë parashikim që vetë ligji ka bërë atje.  

Unë dua t’i falënderoj avokatët, absolutisht, që kanë marrë pjesë në masat e sigurimit, 

edhe në çështjet urgjente, sepse ka disa çështje urgjente që lidhen me marrëdhëniet familjare, me 

pensione ushqimore e të tjera! Siç nuk bie dakord, ia kam thënë zotit Haxhia, ia thashë edhe sot, 

është e patolerueshme nga Dhoma Kombëtare e  Avokatisë të shfuqizojë listën e  avokatëve që  

ofrojnë ndihmë  juridike falas  për kategoritë vulnerabël. Jemi njerëz dhe këtë nuk duhej ta kishin 

bërë. Sa për ato masat e tjera që marrin me pezullime licencash, sigurisht  që gjykatat për këtë 

punë janë, vetëm më gjej një nen të ligjit “ Për  avokatinë” se ku e ka bazuar heqjen e licencës dhe 

çfarë ka shkelur një avokat që ka marrë pjesë në një masë sigurimi? Ta thotë publikisht këtu. Nxirre 

ligjin “Për avokatinë” dhe thuaj se cilin ligj ka shkelur avokati që ka marrë pjesë në masë sigurimi  

dhe në çështje urgjente? Po nxori  bazën ligjore, sigurisht tërhiqem,  i kërkoj ndjesë dhe ta 

vazhdojnë bojkotin. Aq më tepër pastaj të më gjejë, se cila është baza  ligjore  e vendimit të këshillit 

të përgjithshëm të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, nenin e ligjit, se ku e ka bazuar dhe unë 

tërhiqem. Respekt për avokatët që kanë respektuar ligjin, pa diskutim  edhe Dhoma reflekton 

sensibiltetin e dhomave vendore, por ligji është detyrim për t’u zbatuar si nga ashtu, ashtu edhe  

avokatët; siç  shkojnë gjyqtarët dhe prokurorët në sallën e  gjyqit, kanë detyrimin të shkojnë edhe 

avokatët. Është e qartë situata.  Me situata hipotetike se çfarë do të ndodhë sikur nesër 3 mijë 

avokatë në Republikën e Shqipërisë si profesion i vetërregulluar, i vetorganizuar do të lënë punën?! 

Po mirë, le ta lënë atë, është puna e tyre, ligji do të gjejë mekanizma të tjerë për të kthyer 

normalitetin. Ligji, nuk është çështje e dëshirës sime kjo. Ajo që dua unë është kjo: avokatët, si 

grup interesi, të qëndrojnë larg politikës, sepse paguhen nga klientët e tyre, kanë kontrata shërbimi 
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për mbrojtjen e qytetarëve. Kjo është ajo që duhet të bëjnë: të garantojnë aksesin e qytetarëve te 

drejtësia ose paguhen sipas ligjit, siç është rasti i ndihmës juridike falas. Këtu më vjen keq, si 

mundet të hidhet poshtë, më lejoni ta them, se dua ta them si shifër, në vitin 2020 janë 45,5 milionë 

lekë të rinj, aq janë mundësitë e shtetit, në vitin 2021 66,2 milionë lekë të rinj dhe në vitin 2022 

78,9 milionë lekë të rinj  ndihmë juridike që shteti e jep për kategoritë vulnerabël për proceset 

civile dhe penale?! Këtu, secili për të fituar ditën e  punës vjen e thotë një fjalë, njëri nga një 

organizatë këtej, tjetri nga një organizatë partie andej, por më vjen mirë që shqetësimi është për 

aksesin e qytetarëve te drejtësia, por, në radhë të parë, ne jemi përfaqësues të institucioneve, edhe 

ne e kemi këtë barrë mbi shpatulla. Edhe unë kam të drejtën të pyes këtu: po mirë, me cilin  u 

konsultuat në vitet 2007, 2009 që i shkritë gjysmë për gjysmë gjykatat në Shqipëri? Cilin pyetët ju 

atëherë? I pyetët ju avokatët atëherë? I pyetët gjyqtarët jua atëherë? I pyetët qytetarët e Bulqizës, 

të Malësisë së Madhe, në Memaliaj, në Mallakastër?  

(Ndërhyrje  pa mikrofon.) 

Jo, nuk keni pyetur asnjë!  

Unë mbaj mend udhëzimin e përbashkët ditën që ike nga zyra, që dyfishove tarifat për 

qytetarët shqiptarë dhe që e kemi fituar në Gjykatën e Apelit. Ja, ky është shqetësimi që ke ti për 

qytetarët shqiptarë. 

(Ndërhyrje  pa mikrofon.) 

Nuk dua përgjigje prej teje, sepse e ka dhënë Gjykata e Apelit me vendim. Ta ka rrëzuar 

udhëzimin e përbashkët për tarifat që ke firmosur me ministrin e Financave, u shtove barrën 

qytetarëve shqiptarë. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Taksat, tarifat mbi qytetarët shqiptarë. Vjen këtu e flet për  shqetësimet e qytetarëve.  

Kolegë të nderuar, se u bë kohë e gjatë diskutimi këtu, unë kam ardhur me shumë 

përgjegjësi dhe shumë seriozitet të diskutojmë për hartën, sepse është detyrim që buron nga ligji. 

Po t’ia kishte lënë  ligjvënësi parlamentit miratimin e hartës, pa diskutim i takonte parlamentit, por 

është një proces, që e kanë ndarë mes KLGJ-së, si qeveri e gjyqësorit dhe ministrit të Drejtësisë 

për buxhetimin dhe logjistikën e hartës. Shumë natyrshëm mund të lindë pyetja: ç’punë keni ju me 

hartën? Pse i fusni hundët te qeveria e gjyqësorit? Pse cenoni pavarësinë e sistemit të drejtësisë? 

Ky është problemi. 

Unë nuk jam vrasës. 
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(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Klotilda Bushka – Ju lutem, zoti Alibeaj! 

Ulsi Manja – Unë nuk jam vrasës dhe nuk e fus familjen shqiptare në konflikt dhe as nuk 

e kam xhaketën me njolla gjaku. 

Klotilda Bushka – Ju lutem, zoti Alibeaj, vijoni me pyetjet! 

Enkelejd Alibeaj – Të paktën e pati një të mirë kjo seancë, domethënë ministri i 

Drejtësisë nuk bëri gjë tjetër veçse guxoi edhe një herë të kërcënojë avokatët. Ishte një kërcënim i 

hapur. 

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj, ju lutem, nëse doni të bëni replika me zoti ministër për 

hartën, i cili ka ardhur t’u përgjigjet pyetjeve tuaja, lërini replikat për nesër në seancë plenare! 

Ulsi Manja – Sot dhe nesër më ka gjithë ditën në dispozicion.  

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj, nëse doni të bëni replika me ministrin, bëjini nesër në 

seancë dhe unë e mbyll dëgjesën këtu dhe përgatituni nesër për replika. Nëse keni pyetje për hartën 

vazhdoni! 

Enkelejd Alibeaj – Ki parasysh që nuk është detyrim që e bën ndaj nesh, e bën ndaj 

publikut. 

Klotilda Bushka – Detyrimi im ndaj publikut është të realizoj dëgjesën me pyetje për 

thelbin e dëgjesës, që është harta e re gjyqësore. Nëse ju e ktheni në çështje politike dhe doni të 

bëni replika, unë e mbyll dëgjesën, se kjo tregon se nuk keni interes, prandaj, ju lutem, se ishim në 

mes të pyetje-përgjigjeve.  

Vazhdoni me pyetjet! 

Enkelejd Alibeaj – Këtu ka një sensibilitet publik dhe, sigurisht, duhet të themi ato që 

thuhen nëpër rreshta. Ministri i Drejtësisë nuk bëri gjë, veçse tha do të zbatojë ligjin dhe do t’u 

heqë licencat avokatëve, pra të njëjtën gjë që ka bërë me SPAK-un, me prokurorinë, po e bën edhe 

me avokatët. A e mendon se ku kemi arritur, apo jo? Është prova më e fortë e një dështimi tjetër 

të kësaj reforme. Merret guximi 30 vjet të ripërsëritet edhe një herë deri tek avokatia.  

Klotilda Bushka –  Zoti Alibeaj, vazhdoni me pyetjet, përndryshe do t’jua ndërpresë 

fjalën. 

Enkelejd Alibeaj – Ka mbaruar gjithçka nga ana e sistemit gjyqësor. Mirë, ndërprite!  

Klotilda Bushka – Nëse nuk vijoni me pyetjet, do ta mbyll, nuk kemi ardhur këtu t’ju 

dëgjojmë juve se si e gjykoni punën e ministrit, kemi ardhur këtu t’ju dëgjojmë për interes publik 
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se çfarë pyetje keni për hartën dhe nëse nuk do të bëni pyetje do t’ju ndërpres fjalën. Paralajmërimi 

i fundit. 

Enkelejd Alibeaj – Vazhdoje kur të duash, fjala është e lirë. Ai po kërcënon avokatët, 

kurse ti po cenon opozitën se do t’i heqësh fjalën. Mund ta bësh. 

Klotilda Bushka –  Pse kërcënoi avokatët, se tha që shfuqizohet lista e avokatëve 

kryesisht për ndihmën juridike ndaj personave vulnerabël? A do të vazhdoni me pyetjet, apo jo? 

Enkelejd Alibeaj – Sigurisht, do të vazhdoj për sa kohë ti nuk do të më ndërhysh.  

Klotilda Bushka – Atëherë, vazhdoni me pyetjet, nëse jo, do t’jua ndërpres fjalën dhe do 

t’ia kaloj zotit Bylykbashi.  

Enkelejd Alibeaj – Pse e keni këtë mani persekutimi të gjithë? Persekutuese ti, 

persekutues ai, lëre se fjalë është, që ta dëgjojnë njerëzit. Ja, pra, çfarë bëri, kërcënoi avokatët.  

Vazhdojmë me pyetjet për hartën, dhe e kam me zonjën e KLGJ-së, përfaqësuesit e 

KLGJ-së. Kam një pyetje fare të thjeshtë. Duke qenë se premisa është që nuk kemi gjyqtarë dhe 

ju u munduat të thoni që do të duhet ta bëjmë në krye të 5 vjetëve. Për sa kohë që numri i gjyqtarëve 

është po ai, të shpërndarë apo të grumbulluar, pak ndryshon. A e keni vlerësuar ndonjëherë 

mundësinë, marrë në aspektin institucional, e mbi të gjitha njerëzor, që kjo hartë që është, që ka 

defekte, ka nevojë të përmirësohet, të vazhdojë derisa të stabilizohet fluksi dalës me fluksin hyrës 

në sistem? Nevoja kryesore ka lindur për shkak të një defekti, që është mungesa e gjyqtarëve.  

E dua përgjigjen shkurt. 

Klotilda Bushka –  Përpiquni sa më shkurt, sepse ka edhe pyetje që përsëriten dhe gjëra 

që janë thënë! Ju lutem, jini koncizë! 

Naureda Llagami – Ju e ngritët me të drejtë që ne kemi probleme të kapaciteteve në 

gjykata dhe keni të drejtë që bëhet fjalë për një numër, të cilin ne e riorganizojmë. Pse e 

riorganizojmë? E riorganizojmë që edhe ai gjyqtari që te gjykata e Pukës me 25, të marrë po të 

njëjtën ngarkesë 429. Pra, keni qenë  vetë drejtues institucioni dhe e dini që me të njëjtin staf mund 

të bësh shumë gjëra nëse je menaxher, e riorganizon dhe e bën efecient stafin. Ndërkohë ti mund 

të kesh dyfishin e stafit, por nëse nuk  e ke të shpërndarë në mënyrën e duhur ti nuk menaxhon dhe 

nuk jep produkt.  

Ky është thelbi. Kemi gjykatën e Pukës me 25 çështje, kemi gjykatën administrative në 

Shkodër me 25 çështje në këtë moment që flasim, ndërsa Gjykata Administrative në Durrës është 

me 600 çështje në dorë dhe gjykata e  Përmetit është me 15-20 në dorë. Tani, këto janë fakte dhe 
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ne themi këtyre që kemi t’u japim të njëjtën ngarkesë, që të zbusim pak situatën që kemi me 

backlog-un. Në këto momente ky është thelbi i hartës, por pa diskutim që pas këtij procesi ne do 

të rishikojmë dhe e kemi thënë edhe në raport që ka gjykata ku mendojnë të rrisim numrin. Këto 

janë masat që do të marrim, madje kemi filluar një set masash, në lidhje me uljen e backlog-ut. Ne 

nuk mund të punojmë në disa procese paralele: këtej të mendojmë rritjen e numrit, këtej rritjen e 

kuotave për sistem, që të bëjmë rritjen e numrit, këtej të mendojmë si të riorganizojmë këto që 

kemi.  

Duhet të ecim me hapa konkretë, të mbarojmë hartën, më pas do të shihet se si do të 

funksionojë evadimi me hartën, duke u grupuar dhe më pas do të ndërhyhet me rritjen e numrit 

dhe stafin administrativ. Sot ne kishim konceptuar që të çojmë më shumë ndihmësligjorë në gjitha 

nivelet e gjykatave dhe jua kam thënë edhe në Komisionin e Ligjeve që ne kemi shumë 

ndihmësligjorë, sepse ndihmësligjorë aplikojnë, fitojnë, por nuk pranojnë të bëhen 

ndihmësligjorë... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

A ta mbaroj, të lutem? 

Pra, i gjithë problemi është që backlog-u ka mekanizma të tjerë eficientë, kurse kjo pjesë 

është që marrin të gjithë ngarkesë të barabartë.  

Enkelejd Alibeaj – E mora përgjigjen. Pra, ju niseni nga një premisë shumë e thjeshtë, 

por që brenda kë një problem shumë të madh. Ju thoni që gjyqtari i Pukës meqë ka 25 çështje, po 

e marrim nga Puka dhe po e sjellim në Tiranë që të marrë 25 të tjera. Po si i bëhet që qytetarëve të 

Pukës do t’u duhet të vijnë nga Puka në Tiranë ? A nuk do të ishte një sjellje, një qëndrim më 

normal që atë gjyqtarin e Pukës, edhe pse me 25 çështje, më mirë ta ruajmë atje, që t’u shërbejë 

qytetarëve të Pukës ta bëjë gjyqin atje? Sepse nuk është vetëm qytetari i Pukës, është edhe 

dëshmitari i Pukës, është prokurori i Pukës, është noteri i Pukës, është avokati i Pukës, pra një 

rreth i madh njerëzish, të cilët kanë si veprimtari të tyre edhe punën e përditshëm dhe që do të 

duhet të zhvendosen nga Puka në Tiranë. Ditën e punës që ikën, nafta 2500 lekë, fjetja dhe ngrënia 

këtu i llogarisni? 

 Gjithsesi i kuptova kriteret nga të cilat jeni nisur dhe më vjen vërtetë keq që keni parë 

anën e funksionarit publik dhe jo anën e qytetarit. Ndoshta ky është problemi i sistemit, atë që 

thashë në fillim. 
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Po dal të pyetja tjetër, që, në fakt, duhej të ishte pyetja e parë, pasi mora shkas nga pyetja 

e dikujt. Mos ka ndonjë konflikt interesi me anëtareve të KLGJ-së, që kanë arritur në këtë 

konkluzion?  

Po nisem thjesht nga një premisë. Rregulli është që anëtarët gjyqtarë, jo ai që vjen nga 

Gjykata e Lartë, por ata që vijnë nga apelet dhe Gjykata e Shkallës së Parë që, pas përfundimit të 

detyrës në KLGJ, do të duhet të kthehet në vendin e mëparshëm të punës. E thotë ligji. Ndoshta 

kjo ka më tepër vlerë me një gjykatë apeli. Mos ndoshta këta gjyqtarë që vijnë nga gjykatat e apelit, 

tashmë të suprimuara, me këtë suprimim garantojnë kthimin  e tyre në punë në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, që nuk është gjë tjetër veçse kapërcim i ligjit? Ligji përcakton që në përfundim të militancës 

në KLGJ anëtarët nuk mund të promovohen?  

Anëtarët aktualë, zonja në fjalë, apo kush është tjetër, nëse kalon kjo hartë, a do të 

përfitojnë nga kthimi në detyrë për t’u kthyer përsëri te Gjykata e Apelit, Tiranë, ose ata që janë 

në shkallë të parë, se nuk e kam parasysh, pra do të kthehen në gjykatat nga erdhën, ndoshta të 

suprimuara, apo do të shkojnë te gjykatat e reja?  

Besoj që këtu e meritoj një sqarim në aspektin moral. 

Naureda Llagami – Më vjen keq që e bëni këtë pyetje, e keni bërë edhe një herë tjetër.  

Enkelejd Alibeaj – Më fal, si është kjo keqardhja?  

Naureda Llagami – Më lejoni ta mbaroj, se edhe unë ju lejova juve deri në fund që të 

dëgjoja pyetjen. Më vjen keq, sepse nuk besoj që 175 faqe raport dhe një punë 3-vjeçare, në pjesën 

e sistemit gjyqësor, bëhet për interesat që ju mendoni. Ne kemi një argumentim shumë të plotë të 

të gjitha gjërave dhe të gjithë ekspertizës. Kjo është një punë grupi dhe jo punë individi dhe është 

një vendimmarrje kolegjiale, që ka pasur 10 me 1 vendimin e vet. Kështu që, këtë lloj pyetjeje 

lidhur me konfliktin e interesave nuk ekzistojnë në këtë lloj procesi dhe refuzoj ta pranoj edhe si 

pyetje në perceptimet që juve ju krijohen.  

Enkelejd Alibeaj – Si pyetje do ta pranoni, zonjë, se është çështja e parë që duhet ta thotë 

cilido funksionar publik sa herë që bëhet fjalë për vendimmarrje që prekin interesat e tij, në fakt, 

është gjëja e parë që duhet thënë. Nëse ka gjyqtarë në KLGJ apo në KLP, se përfitojnë edhe këta, 

të cilët vijnë nga gjykatat apo prokuroritë e rretheve në KLGJ dhe sipas ligjit duhet të kthehen 

përsëri atje pa të drejtë promovimi marrim një vendim që shkon në interesin e tyre. Mbi të gjitha 

është një detyrim ligjor pastaj moral që në rastin kur janë në konflikt interesi të tërhiqen, ose së 

paku  ta deklarojnë. Kështu që, keqardhja juaj është e pavend.  
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Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj, për procedurë. Nëse vijoni pyetje-përgjigje dhe pas 

përgjigjes bëni komente, kjo nuk mbaron kurrë.  

Zonja Llagami, ju nuk do të përgjigjeni më, zoti Alibeaj do t’i bëjë të gjitha pyetjet dhe 

ju do ta merrni fjalën për përgjigjen e të gjitha pyetjeve. E di që jeni të lodhur, por mbajini shënim, 

se kështu po bëni diskutim ju të dy si mendon njëri për pyetjen dhe si mendon tjetri për përgjigjen. 

Ju jepni përgjigje, kurse zoti Alibeaj i bën koment përgjigjes. 

Zoti Alibeaj për procedurë bëji të gjitha pyetjet dhe zonja Llagami apo zoti ministër do të 

marrin fjalën për përgjigje.  

Enkelejd Alibeaj – Ajo që po thosha dhe po komentoja është një detyrim ligjor, të cilin, 

së pari, funksionarët e drejtësisë dhe sigurisht ata të politikës duhet ta bëjnë dhe kurrsesi nuk duhet 

të ndiejë ndonjëri keqardhje se ka aludime. Nëse sistemi i drejtësisë ka pasur një simptomë është 

pikërisht kjo, korruptimet e ligjit dhe të proceseve. Kjo ishte arsyeja pse u bë reforma. 

Pyetjet e tjera sipas radhës dhe përgjigjet sipas terezisë. 

Ju thoni që do të ketë vendim Gjykata e Apelit, a keni marrë parasysh që duke vendosur 

një gjykatë apeli ky sistem, tashmë vetëm me një Gjykatë Apeli, rrëzon të gjithë logjikën e 

promovimit, vlerësimit, dhe konceptin e transferimit në të njëjtin nivel, flas për nivelet e apelit? 

Në vazhdim, a është kjo një tendencë për të centralizuar jo shërbimin, por strukturën gjyqësore, 

gjithmonë duke marrë shkas nga historia fillestare, që, fatkeqësisht, kjo reformë, siç e tha edhe 

Komisioni i Venecias, simptomës së vet për t’u kapur nga pushteti, nuk i shpëtoi?   

Kjo nuk është gjë tjetër veçse një seri e radhës për ta centralizuar dhe kapur sistemin e 

drejtësisë, Gjykatën e vetme të Apelit.  

T’i mbaroj edhe të tjerat pastaj përgjigju në fund! 

Janë pyetje të thjeshta, për të cilat nëse i keni statistikat, do të ishte më mirë.  

Një analizë të kostove mesatare të individit që banon në qytetet ku mbyllen gjykatat e 

shkallës së parë apo të apelit, nëse ka. Ai banori i Pukës, me këtë hartë sa para harxhon nga buxheti 

i familjes për avokatin, kohën e humbur e me radhë dhe sa harxhon me hartën e re, duke u nisur 

nga Puka për të shkuar në Shkodër? Rruga, avokati me tarifa, fjetja, ngrënia, përveç faktit edhe në 

apel. A ka të dhëna?  

Besoj ju jeni në dijeni për çështjet urgjente të dhunës në familje, të cilat urgjencën e kanë 

aty për aty deri. Ajo gruaja nuk shkonte dot se e rrihte burri rrugës, po tani që do t’i duhet të niset 

nga Puka për në Shkodër ku është urgjenca? Po flas për dhunën në familje, që është një problem 
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vërtetë delikat. Pra, kjo distancë çfarë efekti sjell lidhur me çështjet sensitive, që kërkojnë urgjencë 

dhe shpejtësi? 

Pyetja e parafundit, a keni një përllogaritje sa është vlera e të gjitha godinave e 9 gjykatave 

të suprimuara? Sa ka shkuar paraja e buxhetit të shtetit për ndërtimin apo përmirësimin e tyre? 

Nëse e keni llogaritur, a do të ketë shtim, apo investim te selitë e gjykatave, ku do të centralizohet 

dhe sa do të jetë kjo shumë? Në fund të vitit vjen buxheti dhe duhet ta dimë këtë punë. A e keni 

bërë një llogaritje, apo jo?      

E fundit, çfarë efektesh domino keni llogaritur për të gjithë operatorët e tjerë të sistemit? 

Do të thotë ju nuk keni suprimuar vetëm nëngjykata, por me qindra ose mijëra biznese të vogla 

avokatësh në ato qendra të banuara, ku avokatët kanë selitë dhe bizneset e tyre, bashkë me ta edhe 

operatorët. E keni bërë një llogari të tillë? Nëse ka sa është?  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Një pjesë e pyetjeve janë të përsëritura, ndaj përpiquni t’i 

përmblidhni! 

Kush do të përgjigjet? 

Po, zonja Llagami. 

Naureda Llagami – Lidhur me tendencën për të kapur gjykatën, meqë do të jetë një 

gjykatë e vetme, nuk e kuptoj dot. Ndoshta ju si politikanë mund ta dini. Një nga pyetjet ishte: a 

është një tendencë nga ana jonë, që të bëjmë përqendrimin e një gjykate apeli për të kapur 

drejtësinë. Ky është kuptimi juaj, unë si teknike nuk mund t’i jap dot përgjigje, se është çështje 

politike. Ne flasim me statistika me të dhëna, me indikatorë, ndërsa pjesën e perceptimit politik, 

siç e shihni ju, më vjen keq, nuk mund ta them.  

Lidhur me analizën e kostove, të cilën unë jua kam përcjellë, e keni te relacioni, është një 

analizë e detajuar që është përfshirë te PBA-ja, është një negociatë me Ministrinë e Financave, që 

e kemi filluar që tani. Çdo zë që ju e keni shqetësim ne e kemi bërë. Pra, kemi bërë analizën e 

kostove që na duhen për gjykatat që do të qëndrojnë dhe si do t’i bëjmë operacionale, ku do të 

shtohet numri i gjyqtarëve, ku gjykatat e apelit, që ndoshta do të shkrihen, pra do të përmblidhen 

në apele, do të ndahen  në dy dhoma, duke përdorur gjykatën e apelit. Me shumë totale nuk mund 

të ta them, por me shkrim jua sjellim të gjitha, se kemi një tabelë të madhe lidhur me analizat. Po 

të doni anën financiare, do të kisha marrë drejtorin e buxhetit të Ministrisë së Drejtësisë. Tani nuk 
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mund të flas dot me shuma në total, flas me objektiva strategjikë, si mendohet të bëhet dhe si janë 

kostot, që i kemi realizuar dhe kalkuluar. 

E dyta, lidhur me analizën e kostove, sa i shkon qytetarit, të them të vërtetën kjo nuk ka 

qenë pjesë jona dhe KLGJ-ja është vetëm për analizën e eficiencës së shërbimeve. Ajo që ne kemi 

kujdes është pjesa e aksesit në drejtësi për ata njerëz dhe ato targetgrupe të caktuara dhe për këtë 

kemi rënë dakord me Ministrinë e Drejtësisë, duke i thënë që të na garantojë shërbime. Kostot e 

tjera janë pjesë e ekzekutivit dhe nuk është brenda... 

Enkelejd Alibeaj – Edhe një herë, se kjo është e rëndësishme.  

Naureda Llagami – A ta mbaroj?  

Enkelejd Alibeaj – Jo, mos e mbaro. 

Naureda Llagami – Nuk mund të funksionojë kështu. 

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj, nuk mund ta ndërprisni zonjën kur është duke folur. Si 

ndërhyni në fjalë? Të mbarojë zonja, pastaj sqarojeni. E pyetët sa është kostoja që i duhet një 

familjeje të jetojë dhe sa nga kjo kosto është për të shkuar në gjykatë për të përballuar një proces.  

Enkelejd Alibeaj – Moj zonjë, e bëra të thjeshtuar, një qytetari sot që shkon në gjykatën 

e Pukës, se e ka aty afër shtëpisë, e merr apo nuk e merr drejtësinë pak rëndësi ka, por e ka aty afër 

shtëpisë dhe shkon të zgjidhë konfliktin e vet. Sot harxhon x para, nuk e dimë, por do të duhet ta 

dimë, nesër me hartën e re do të niset përsëri nga Puka çalë-çalë për në Shkodër, do të marrë një 

avokat me të shtrenjtë, do të rrijë atje, se kushton 2500 lekë nafta, do të hajë, do të flejë dhe kjo 

është llogari që nuk ka të bëjë me buxhetin familjar, ka të bëjë me aksesin në drejtësi, sepse nëse 

është një shumë e papërballueshme, a di se çfarë do të bëjë qytetari i Pukës, apo jo, nuk do të marrë 

me stilolapsin për të shkruar padi, do të marrë pushkën që të bëjë vetëgjyqësi. Ky është problemi.  

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Alibeaj! 

Zonja Llagami, ndizeni mikrofonin! 

Naureda Llagami – Sot që flasim janë 15 çështje ngarkesë mesatare për gjyqtarin në 

Pukë dhe KLGJ-ja nuk ka për detyrë të bëjë analizë, sepse kjo është detyrë e qeverisjes, e 

ekzekutivit, shporta e gjërave ushqimore.  

Ajo që kemi bërë ne, se më duket se po e ngatërrojmë fokusin, është aksesi në drejtësi. Si 

garantohet aksesi? Garantohet kur qytetari nuk ka mjete ekonomike, nuk ka të ardhura, atëherë te 

gjykata e Pukës do të hapet edhe një zyrë ndihme juridike, ku qytetari nuk ka nevojë të shkojë dhe 

po të shkojmë te ligji i ndihmës juridike, atëherë qytetarit i ofrohet ndihmë parësore ose dytësore, 



90 
 

që përfshin të gjitha kostot edhe transportin për të shkuar në gjykatë, nëse do të ketë nevojë. Unë 

nuk e kuptoj pse këshilli duhet të llogarisë kostot se sa ai merr, kur ne, për atë shtresë që kemi 

merak, e kemi të zgjidhur me ndihmën juridike.  

Klotilda Bushka – Zoti Alibeaj nuk jua kam dhënë fjalën.  

Zonja Llagami mbaroni përgjigjet, ju lutem! 

Zoti Alibeaj, nuk është normale kjo që ta ndërprisni ku ajo është duke dhënë përgjigjen. 

Pyetjet i bëtë, sqarimet u dhanë, kurse ju vazhdoni të përsërisni.  

Zonja Llagami, meqë zoti Alibeja nuk ju lë të përgjigjeni, nuk do t’u përgjigjeni as 

pyetjeve të tjera, se janë stërpërgjigjur.  

Zoti Deliu, fjala për ju për pyetje. 

Enkelejd Alibeaj – Ajo e ka për detyrim të përgjigjet. 

Klotilda Bushka – Jo, ka një mundësi të shpjegojë për hartën dhe jo t’u përgjigjet 

pyetjeve për hënën dhe yjet që bëni ju këtu. 

Enkelejd Alibeaj – Ajo që unë dua të di... 

Klotilda Bushka – Zoti Deliu, do ta merrni fjalën? Fjala është për ju, se ia kam hequr 

zotit Alibeaj. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.)  

Ia hoqa se janë edhe zonjat deputete, të cilave nuk po i lini kohë të flasin. Pyetjet që bëni 

janë stërsqaruar, kështu që fjalën e ka zoti Deliu. 

Zoti Alibeaj po përsërisni të njëjtën gjë, tani është shumë e qartë. A do ta lini zonjën të 

mbarojë, apo të fillojë zoti Deliu? 

Jo, nuk ka prit, se nuk mund ta mbani komisionin peng, komisioni nuk është që të flisni 

ju, të bëni replika apo sqarime, por është për të gjithë dhe nuk e mendoj si ju që komisioni është 

imi. Komisioni është i të gjithëve. Po përpiqem të moderoj dhe t’u jap kohë të gjithëve. Keni 

gjysmë ore që merreni me të njëjtën pyetje kur kolegët e tjerë e kanë respektuar në maksimum 

kohën, si kolegët tuaj, ashtu edhe kolegët tanë dhe nuk mund ta merrni peng komisionin. Nuk ka 

kaluar asnjëri më shumë se 10 minuta, kurse ju keni gjysmë ore që keni marrë peng komisioni.  

Ju lutem, mos e merrni fjalën. nëse doni përgjigje.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Jo, nuk ka nevojë për sqarime, janë shumë të zgjuar, e kuptuan të gjithë. A do ta lejoni 

kryetaren e KLGJ-së të kthejë përgjigje? A mund ta marrë fjalën për përgjigje, zoti Alibeaj?  
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Zonja Llagami merrni fjalën për përgjigje. Zoti Deliu, më falni! 

Enkelejd Alibeaj – Edhe njëherë zonjë fare thjeshtë: unë thashë për një qytetar të Pukës, 

ti më llogarit për të gjithë qytetarët e nëngjykatave, që suprimohen, të cilët detyrohen të harxhojnë 

para nga xhepat e tyre për të shkuar te gjykatat e reja larg tyre apo për të shkuar te Gjykata e Apelit, 

shumë larg tyre.  

E di që qeveria është ajo që do të paguajë, nëse do të paguaj, por dua të di llogarinë. Kur 

bëtë këtë suprimimin a e përllogaritët, se bën vaki që të mos ketë para qeveria dhe e lë gjënë ashtu 

si është. Kaq e thjeshtë është, sepse kostoja familjare është kryesorja. A mund ta di këtë, që ta 

kuptojnë edhe njerëzit? 

Naureda Llagami – Jua sqarova edhe një herë, por më duket se kalojmë gjithnjë në 

përsëritje. 

Klotilda Bushka – Kemi 6 orë që po e sqarojmë. 

Naureda Llagami – Ju sqarova që KLGJ-ja nuk është autoritet që merret me vlerësimin 

e kostove familjare, pasi ka institucione të tjera përgjegjëse që merren me këtë punë, përfshirë edhe 

Ministrinë e Drejtësisë, që është pjesë e ekzekutivit. KLGJ-ja garanton eficiencën dhe aksesin në 

drejtësi, këta janë dy komponentët dhe parimet bazë që kemi për të bërë këtë propozim harte. 

Kështu që për aksesin në drejtësi kemi pasur bashkëpunim të ngushtë, u kemi mundësuar palëve 

që të kenë shërbim të ndihmës juridike dhe t’i orientojmë në të gjitha ato gjykata që do të 

suprimohen, palët do të kenë avokatë, do të kenë shpenzime nga gjykata dhe do t’u ofrohen 

shpenzimet sipas ligjit. 

Klotilda Bushka – Të gjitha analizat financiare i keni në një material prej 200 faqesh, të 

gjithë studimin, keni analiza në një set të përmbledhur në e-mail. Nëse doni më shumë 

informacione, mbajini shënim, t’i gjejnë në cilat faqe janë dhe jua sjellin këshilltarët e komisionit. 

Ne nuk e bëmë seancën që të lexojmë faqet e raportit që ju është dhënë ta lexoni paraprakisht. Kjo 

nuk është çështje populizmi, po flasim për hartën e re gjyqësore, po flasim se si do të rrisim 

eficiencën dhe aksesin në drejtësi të qytetarëve.  

Për shpenzimet me detaje, që kërkoni, po ju themi se analiza është në raportin prej 200 

faqesh, që ju është dërguar nga sekretaria. Ne nuk do marrim të lexojmë 200 faqe. 

Zoti Deliu, fjala për ju. 

Denis Deliu -  Faleminderit, zonja kryetare! 

Të nderuar kolegë deputetë,  
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Të nderuar përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, 

Këta 5 orë seancë dëgjimore sqaruan shumë çështje dhe problematika për të cilat ishim të 

dyja krahët e politikës të shqetësuar. Falënderoj kolegët dhe përfaqësuesit e institucioneve të 

drejtësisë për pyetjet dhe përgjigjet dhe për durimin e treguar!  

Unë kam disa pyetje të shkurtra. Në fakt, në këtë tryezë jemi njerëzit më të rëndësishëm 

të këtij shteti dhe me vendimmarrjen tonë ose i ndihmojmë, ose i dëmtojmë qytetarët.  

Shpresoj dhe besoj te puna e ekspertëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve apo dhe njerëzve të 

përfshirë në këtë punë grupi që do t’i ndihmojmë qytetarët me këtë hartë të re gjyqësore.  

Pyetjen e parë e kam për të nderuarin kryetarin e Dhomës Kombëtare të Avokatisë, në 

respekt të emrit dhe punës së tij të mëparshme. 

Si e mendoni zgjidhjen e këtij ngërçi nëse kjo hartë gjyqësore do të miratohet? Më lejoni 

të shpreh shqetësimin e të gjithë qytetarëve në lidhje me masat që keni marrë me vendimin tuaj 

për të bojkotuar seancat gjyqësore.  

Pyetja e dytë është për KLGJ-në. Në vlerësimin dhe planifikimin tuaj, për sa kohë gjykatat 

do të ulin stock-un e dosjeve, në planifikimin tuaj, a janë pritshmëritë në nivelin e duhur të kësaj 

ndarjeje të re gjyqësore?  

Ju faleminderit! 

Maks Haxhia – Faleminderit, nuk do të zgjatem, do të jem shumë konciz vetëm se dua 

t’ju them një gjë, që Komitetit i Avokatëve, i cili është në nivelin më të lartë profesional, mori një 

vendim dhe të jeni të sigurt që vendimet nuk i marrim në ajër, por bazuar në ligjin “Për profesionin 

e avokatit” si të vetmet instrumente për të mbrojtur pozicionin e avokatit, i cili përputhet plotësisht 

me interesat publikut. 

Ne e rrahëm çunin kur e çuam për të mbushur ujë përpara se ta thyente shtamën, pra e 

sensibilizuam problemin, e bëmë mediatik, prezent në të gjitha tavolinat e rrumbullakëta të 

organizuara nga KLGJ-ja, e argumentuam dhe të jeni të bindur që argumentet tona ishin të 

pakundërshtueshme.  

Ju shtruar pyetjen nëse do të kalojë, ne e dimë që do të kalojë, sepse tashmë ajo është 

vulosur, por ne do të ndjekim edhe rrugën ligjore, që do të thotë se do t’i drejtohemi gjykatës, sipas 

kompetencës administrative ose kushtetuese për ta rrëzuar këtë vendim të qeverisë, i cili i jep 

formën e prerë, por dua të siguroj, pa dashur të bëj polemikë me zotin ministër, që ne nuk i bëjmë 

gjërat nisur nga emocionet e momentit, përkundrazi kemi debatuar me shumë kulturë. 
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Dua t’u kujtoj të gjithëve që ka një vendim të Gjykatës Kushtetuese, që nuk e prek dot 

avokatinë me çfarëdolloj ligjesh të bëhen për t’ia kufizuar veprimtarinë.  

Kështu që, të jemi luajalë, por, mbi të gjitha, bashkëpunues, njerëz me integritet, kulturë 

profesionale dhe qytetare, në fund fare do t’i drejtohemi gjykatës. Mund të pyesni pse nuk iu 

drejtuam apo pse u rezervuam, nuk iu drejtuam se vendimi nuk ka marrë formë të prerë që të jetë 

objekt gjykimi dhe shpresuam që mbase Zoti do të bënte ndonjë përmbysje mendore që të mos 

kalonte, ose të modifikohej, për të gjetur atë rrugë që do të jetë më e mira për publikun.   

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Fjalën e ka zoti Saimir Korreshi për pyetje.  

(Shkëputje.) 

Naureda Llagami – Lidhur me çështjen, faleminderit për pyetjen, sepse do të kem 

mundësi t’ju shpjegoj edhe metodologjinë si e mendojmë ne zbatimin e hartës, që do të ndikojë në 

uljen e stock-ut.  

(Debat pa mikrofon) 

Eduard Ndreca - Zonja Llagami, ju lutem, jepni përgjigjen shkurtimisht, pastaj kalojmë 

të çështja tjetër! 

Naureda Llagami – Lidhur me pyetjen se si do të ndikojë kjo në uljen e bachk log-ut, 

unë dua t’ju paraqes disa shembuj, sot, sipas të dhënave të raportit vjetor, por edhe të grupit të 

punës për mbledhjen e të dhënave në nivelin e apelit ne kemi gjithsej 39882 çështje. Për të 6 

gjykatat e Apelit aktualisht kemi në detyrë 26 gjyqtarë apeli, nëse këto gjyqtarë apeli do të 

vazhdojnë të operojnë secili në gjykatat e veta kuptohet që ngarkesa që ka gjithsecili prej këtyre 

do të jetë e disbalancuar. Pra, nëse në gjykatën e Apelit të  Tiranës një gjyqtar ka 2 mijë çështje, 

në gjykatën e Gjirokastrës një gjyqtar ka 180 çështje, flasim për Gjykatën e  Apelit, sepse për 

gjykatën e  shkallës së parë është edhe më e lehtë, sepse ka edhe më lehtësira, por për Apelin që 

është deri diku edhe në pamje të parë një kufizim i aksesit dhe të gjithë kanë merakun se do të 

evadohen çështjet nëse grupohen të gjitha këto çështje. Atëherë nëse ne i grupojmë të gjitha 

çështjet te këto gjyqtarë a këto 39880 çështje nëse pjesëtohen me 26 atëherë del që te 1 mijë çështje 

do të ketë secili nga gjyqtarët për të evaduar. Atëherë duke pasur gjithsecili kaq edhe duke parë 

ritmin se si ecin gjyqtarët e Apelit, sepse gjykata e Apelit të  Gjirokastrës nuk gjykon më shumë 

se 180 se nuk ka, ndërkohë që kemi gjykatën e  Apelit Vlorë që gjykon se ka dhe prapë nuk evadon 

dot, sepse ka më shumë prurje. Në këtë lloj mënyre ne do të ulim numrin e bachk log-ut , shtuar 
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faktin pastaj që do të plotësohen vendet vakante gjithnjë e më shumë duke qenë të përqendruar ata 

ulin numrin e backh log-ut. Gjithashtu, ata nuk janë më të detyruar të shkojnë dhe të plotësojnë 

trupat gjykuese në skemë delegimi në gjykatat e tjera dhe e gjithë situata do të jetë  që ata do të 

punojnë në gjykatën e vet dhe do të evadojnë çështje. 

 Pra, ajo pjesë që ne pretendojmë të arrijmë është që në një kohë shumë të shkurtër nëse 

ne ecim mirë edhe me pjesën e promovimeve në këtë gjykatë, fillojnë e hapen vendet vakante. Pa 

diskutim që do të kemi një ulje të backh log-ut duke u zvogëluar bachk log-un. Kjo është strategjia 

që ne po ndjekim. Edhe ndihmësit ligjorë do të jenë të përmbledhur në një gjykatë, plus edhe stafi 

do të rritet sepse do të jetë një pjesë e stafit në një gjykatë, e cila mirë ose keq do të ndikojë në 

lehtësimin e punës së trupave gjyqësorë. 

 Nga ana tjetër, duke qenë një numër i madh i gjyqtarëve do të ketë mundësi të gjykojnë 

në panele të specializuara qoftë civile, qoftë penale, pse jo në një të ardhme nëse realizohen përtej 

këtyre paneleve nënpanele të tjera. Kështu që  ky është një mjet që ndikon drejtpërdrejtë të 

eficienca dhe ulja e numrit të çështjeve që evadohen nga gjykatat. 

 Eduard Ndreca- Zoti Koreshi. 

 Saimir Korreshi – Në fjalën tuaj gjatë të gjithë kohës ju zonjë, thatë se nuk keni 

argumente se pse është e gabuar kjo metodologji. Unë do të jap disa argumente si njohës modest i 

ushtrimit të avokatisë prej 8 vjetësh. Së paku njoh një pjesë të gjykatave. Unë them se metodologjia 

ka çeduar për gjykatën e  Lushnjës dhe Fierit. Pse?  U fol gjatë për aksesin e  qytetarit dhe nuk dua 

t’i kthehem, por po e kthehem konkretisht. Gjykata e Fierit me ndërtesën që ka nuk të jep 

mundësinë e bërjes normal të gjyqeve. A jeni në dijeni për këtë? 

 Një pjesë e seancave paraprake që janë shumë të rëndësishme nuk regjistrohen të bëhen 

në dhomë të gjyqtarit, sepse nuk ka salla.  Të gjitha gjyqtarët rrinë roje të dera për të hyrë, 

imagjinoni që do të shtohen edhe çështjet e  Lushnjës.  Gjykata  Lushnjës, meqë ju morët 

metodologjinë deri në vitin 2020. Unë po ju them se për vitin  2020 ka 490 çështje, duke i pjesëtuar 

për 5 gjyqtarë,  në vitin 2021 ka pasur 2900 që po ta pjesëtosh për 5 gjyqtarë del 580.  Për vitin  

2021 ka 2900  çështje aktualisht ka 4 gjyqtarë, dhe numri i çështjeve për  shkon  750 çështje për  

një gjyqtar në Lushnjë.  Një gjyqtar iku nga vetingu dhe tjetra është shtatzënë.  

 (Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Sa i përket asaj që çështjet janë komplekse, unë nuk jam dakord. Pse? Nuk është fundorja 

te vendimet e gjykatës, sepse ato çështje janë komplekse, sepse për shembull për të kërkuar të 

drejtën e fëmijëve, përmbaruesit do të ikin në Fier. Të takosh fëmijën duhet të shkosh në Fier. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

 Dakord jo komplekse unë kam hallin se nuk ikën vetëm gjykata e Lushnjës, ikën shërbimi 

i provës, përmbaruesi gjyqësor dhe prokuroria.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

 Nuk ka thënë njeri se do të rrinë, unë po marr faktin që këto janë të ngritura dhe do të 

ikin siç do të ikë prokuroria. Në sistemin e sotëm për të bërë një kthim prone duhet të bëhet kërkesë 

në prokurori  dhe më shpejt del nga burgu se të kthehet sendi. Do të shkojë në komisariat, nga aty 

në drejtori të policisë  dhe pastaj do të  vijë prapë në komisariat në Lushnjë dhe t’i kthehet sendi.  

Pra, kjo punë zgjat deri në 20 ditë. Kurse tani që  do të shkojë prokuroria në Fier, duhet të shkosh 

në Fier, në fillim do të vejë në komisariat në Lushnjë, pastaj  në drejtori në Fier dhe do të vijë prapë 

në komisariat në Lushnjë ta marrë sendin. 

 Pra, këto janë gjëra konkrete që na ndodhin në përditshmëri.  

 Shërbimi i provës. 

 (Ndërhyrje pa mikrofon) 

Sot të dënuarit me shërbim prove sipas nenit 59 do t’iu duhet të shkojnë në Fier për të 

marrë këtë  shërbim. Unë nuk e  kam dëgjuar në asnjë vend se  Shërbimi i Provës nuk do të ikin 

bashkë me gjykatën.  Pra, shpenzimet financiare që sjell janë të mëdha. Për shembull po të kishte 

ardhur nga IEVP-ja e Rrogozhinës, që për Ministrinë e Drejtësisë do të sillte kosto më të ulëta, 

sepse Kosova edhe pse Lushnjës çështjet i gjykohen në Elbasan normalisht i shton çështjet 

Elbasanit, por po të ishte Lushnja do të kishte shumë e më shumë çështje. Me Lushnjën është 13 

kilometra, ndërsa më Elbasanin dhe Kosovën është 45 kilometër, po ashtu dhe Rrogozhina. Në 

vend  që të vijë në Lushnjë me 16 kilometër, do të shkojë në Durrës që është 45 kilometra. Kjo 

passjell pasoja ekonomike dhe ky kriter nuk është parë.  

 Unë gjykoj se për shtetin do të ishte më mirë nëse do të ishte gjykata e Lushnjës dhe po 

t’i shtoheshin këto të dyja jo 5 gjyqtarë, por do të duheshin 12 gjyqtarë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo?  Shikojini çështjet e Elbasanit dhe të Rrogozhinës në lidhje me këto. 
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 Sa i përket infrastrukturës, gjykata e Lushnjës është një ndër gjykatat më të mira sa i 

përket infrastrukturës dhe dhënien e shërbimit ka një shpejtësi të madhe.   Tani është e vërtetë ajo 

që thotë kryetarja, por pse duhet të presim ne kur sot i bëjmë çështjet, për 15 ditë del seanca për 

një muaj çështjet e lehta barojnë, pse duhet të shkohet në Fier kur do të 12 seanca për të bërë një 

zgjidhje martese? Pse duhet të pajtohemi me këtë. Kjo nuk është logjikë. Përderisa kemi një sistem 

që funksion pse duhet ta zhbëjmë këtë? 

 Sa i përket popullsisë, Lushnja ka mbi 200 mijë banorë. Po të shikosh tkurrjen e 

popullsisë dhe që Lushnja nuk migron shumë për fat të marrjes me bujqësi është gati 1/10 e-ta e 

popullsisë së Shqipërisë, po si t’ia heqim ne këtë gjykatë? A nuk është momenti për ta konsideruar 

dhe këtë të paktën minimalisht si degë? Meqë e ka ligji. A nuk mund t’i kthehemi kësaj çështjeje 

në mënyrë imediate? Sepse ju thashë se të gjithë argumentet në vitin 2021, i referohem Lushnjës 

që ka 2452 çështje, pjesëtim për 5 gjyqtarë, mua më del 490 çështje, pra i kalon pritshmëritë e 418 

çështjeve, sa thatë. Pra, referuar vitit të fundit ka 2900 dhe shkon gati 580, referuar 4 gjyqtarëve 

që janë atje i bie nga 750. Presupozojmë se do të ikin të gjithë, nuk do të ketë çështje gjyqësore, si 

do të bëjmë do të presim vendimet të vijnë nga  Fieri në Lushnjë për ta shpërndarë nuk ka logjikë. 

Po do të marrë një kopje të dosjesh po si do të veprohet?  Pastaj do të ikë prokuroria, po shërbimet 

e prokurorisë a do të ofrohen? Se edhe për një vërtetim pune do të marrësh një në gjykatën e  

Lushnjës një në prokurorinë e Fierit? Nuk bën sens. Pra, ose do të rakordohet më të gjitha këto, siç 

thatë, ose do të ikë shërbimi i provës. Sepse konceptin e ke të ngritur sipas rrethit gjyqësor dhe  të 

gjitha këto shërbimet e  tjera do të lëvizin.  

Së fundi, nuk kam besim se ju do të bëni një Gjykatë Apeli. A jeni ju dakord çfarë ka 

ndodhur me Gjykatën e Apelit Administrativ  në Shqipëri? Ka 6 vjet që një çështje pune nuk e 

përfundon ose kanë ardhur vendime për rikthim në punë kur ka vdekur personi.  Pra, kemi një 

shembull për Gjykatën Administrative. A është ky shembull për t’u analizuar dhe për t’u ndjekur 

nga rrethet e  tjera si Gjykatë Administrative Apeli. Pra, a mendoni se duhet të rrijë si degë gjykata 

në Lushnjë? Na jepni një përgjigje , ju zoti ministër për çështjet e shërbimit të provës dhe 

përmbarimit gjyqësor.   

Naureda Llagami – Do të biem në përsëritje, sepse ky është raporti, këto janë të dhënat. 

Tani i bie që të kalojmë rreth për rreth dhe t’i ezaurojmë të gjitha shqetësimet që keni. 

 Atëherë, kemi thënë që Lushnja të bashkohet me Fierin, sepse sikurse e shpjegova edhe 

në fillim me ligj nuk ekziston një gjykatë që të ketë më pak se 7 gjyqtarë. Po me ligj kemi thënë 
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se duhet të krijojmë dy seksione. Atëherë Lushnja me 2452 çështje me 7 gjyqtarë nuk e kap tragetin 

e ngarkesës që duhet të kishte një gjyqtar. Ne i kemi të dhënat shumë fikse. Po flasim me të njëjtën 

tabelë që u mbështetët dhe ju. Nëse do të  fillojmë të diskutojmë se nuk është kështu tabela, por 

është tjetër atëherë është diskutim tjetër.   

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

 Jo, nuk është 2900. Më lejoni të flas, ju lutem! 

 Këto janë të dhëna që janë parë dhe riparë për gati 3 vjet. Dhe, gjithashtu, për të qenë 

edhe më të sigurtë i morëm prapë të dhënat edhe për dy vjetët 2019-2020 që, në fakt, nuk e kishim 

detyrim ligjor t’i merrnim, sepse sipas ligjit merren në referencë tri vitet e fundit kur do të bësh 

hartën. Por ne përsëri për të qenë të sigurte, për të evituar këto debate dhe për të parë si është 

dinamika në sistem i përditësuam, dhe kjo ishte një punë tjetër kolosale.  Dhe ajo që është e 

rëndësishme është që gjykata e  Lushnjës, përveç faktit që nuk e justifikonte me numrin e organikës 

që  kishte, nuk e justifikonte me  dinamikën e çështjeve dhe kompleksitetin e  çështjeve. 

Kompleksiteti i çështjeve është një element tjetër, sepse është një kriter ligjor që thotë se pas 

ngarkesës ke llojet e çështjeve. Edhe për llojin e çështjeve kemi bërë një analizë dhe kemi thënë 

se sa çështje janë me palë, sa pa palë dhe sa janë civile. Pra, janë të gjithë indikatorë që kanë një 

impakt të caktuar në vlerësimin kur ne i analizuam të gjitha së bashku. 

 Prandaj ajo që u tha nga grupi i punës, është se nuk mundej që Lushnja të qëndronte si 

një oaz më vete, sepse nuk e  justifikonte, ajo që u mendua është se Lushnja do të përthithej në 

Fier, duke qenë se edhe shërbimet do të ishin në Fier dhe distanca e Lushnjës me Fierin është 

shumë e vogël 

 Nga na tjetër, ne kemi menduar  që edhe Gjykata Administrative të ishte në Fier, por 

duke marrë parasysh që Lushnja kishte një gjykatë shumë të mirë dhe ne nuk mund të humbnim 

një investim kaq të mirë që kishim. Atëherë, në vlerësuam me propozimin e  Ministrit të Drejtësisë 

që në gjykatën e Lushnjës të përmblidhej Gjykata e Shkallës së parë Administrative për ta përdorur 

pikërisht asetin e godinës, por që Lushnja me llojet e çështjeve dhe me numrin që kishte organika 

nuk e  justifikonte qëndrimin për të pasur një gjykatë në të ardhmen, sepse kjo hartë nuk bëhet 

thjeshtë për të kaluar, pra se i gjithë debati për hartën është që ka një keqperceptim që bëhet harta 

tashmë për shkak të vetingut. Jo, vetingu ka krijuar impakt vetëm të Gjykata e Apelit për shkak të 

mënyrës si shkoi vetingu, por harta kështu do të bëhej, sepse logjika e hartës nuk është si është 

sistemi i gjykatës sot, por sa çështje shkojnë në sistem sot. Edhe Lushnja me gjithë sforcon e madhe 
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kaq çështje prodhon  dhe nuk janë të një rëndësie aq të madhe sa që ne t’i lejojmë Lushnjës të ketë 

dy seksione një civil dhe një penal.  

 Ulsi Manja- Shërbimi i provës dhe përmbarimi nuk është e shkruar gjëkundi që 

organizohen pranë gjykatës.  Në Lushnjë është burgu i “Kosovës”,edhe shërbimi i provës do të 

jetë aty, edhe përmbarimi. Nuk kemi arsye të shkurtojmë shërbimin që jep përmbarimi dhe 

shërbimi i provës në Lushnjë. Në Lushnjë kemi hapur edhe zyrën e ndihmës juridike falas. 

Oerd Bylykbashi – Tani mbushen 6 vjet që kemi miratuar ndryshimet në Kushtetutë dhe 

jam i sigurt, se kjo që ne po diskutojmë këtu sot as nuk imagjinohej ose kush e imagjinonte nuk 

guxonte ta përmendte se reforma në drejtësi do të sillte si një arritje të jashtëzakonshme për 

shqiptarët ikjen e gjykatës nga aty ku ishte që aksesi në drejtësi do të ishte më i vështirë. 

 Nëse ne do t’ia shtronim këtë pyetje ekspertëve të çdo lloj niveli, që i kishim në atë 

komision, përfshirë ekspertët ndërkombëtarë, të cilëve iu thamë se do të lini vendin pa gjykata se 

nuk do të keni gjyqtarë dhe kjo do të çojë në kolapsin e sistemit të drejtësisë, na thanë se jo kjo 

nuk do të ndodhë. Pra, iu thamë edhe ndërkombëtarëve, atyre që me memo  u justifikuan se 

Prokurori i Përgjithshëm zgjidhet edhe me 69 vota jo aq sa kërkon ligji, ose që mund të shtohej 

afati për të aplikuar për veting edhe pse nuk ndryshohej Kushtetuta ose që na thanë që vetingun e  

bënë në Liberi, në Timorin Lindor, në Bosnjë, po në asnjë vend normal. Pra , po t’ia bënim atë 

pyetje atëherë dhe të na jepnin këtë përgjigje që po marrim sot të  gjithë do të thoshin që do ta 

mbyllim, nuk e bëjmë.  

 Po sot dëgjova edhe diçka tjetër që qenkemi lodhur kot atëherë  për të bërë 94 vota për 

ndryshi9min e Kushtetutës, sepse ja ku bëka KLGJ-ja reformë tjetër në drejtësi dhe të gjithë 

produktin e kthyekan nga ana tjetër. Kështu dëgjova unë këtu. 

Unë, gjithashtu, po kuptoj edhe diçka tjetër këtu sot se numri 429 i çështjeve që do t’i 

vijnë gjyqtarit qenka pothuajse si në ato komandat biblike, ishin 10 por ishte edhe i 11-ti që humbi 

rrugës. Numri 429 nuk lëviz dhe shqiptarët duhet të përplasin kokën cep e më cep, shqiptarët që 

janë në Tropojë duhet të kalojnë kufirin 4 herë që të marrin drejtësi.  

 Unë vij nga Durrësi dhe nuk mund ta kuptoj se si mund t’i themi durrsakut se nuk ka 

nevojë të ketë gjykatë Apeli, se nuk keni shumë çështje. Në fakt, u tha se ka, por ka  të tjerë që 

janë më larg. 

Duhet ruajtur numri 429 që të mos bihet nën atë numër.ne kemi ndryshuar Kushtetutën 

dhe kemi zgjatur mandatin dhe për t’i zgjatur rrogën atyre të vetingut, kemi  ndryshuar edhe për të 
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shtuar dy vetë në KQZ. Por këto nenet e ligjit, këto kriteret nuk ndryshojnë që të bëjmë diçka dhe 

ta përshtatim me nevojat që kanë njerëzit.  

 Ajo që është e qartë sot është se nëse nuk ka gjyqtarë, nuk do të përshtatim sistemin.  

Tani na është bërë kjo çështja si këpuca e hirushes që do të përshtatim këmbën me 

këpucën jo këpucën me këmbën.  

Kështu na shkoi kjo puna e reformës që shqiptarët të plasin kokën cep më cep, sepse këto 

janë shërbimet që do të japë sistemi i drejtësisë. Pra, nuk ka shans që të ndryshojmë ligjin ne që 

ata ta kenë gjykatën afër.   

 Dëgjova edhe këtë mendimin tjetër që avokatët nuk përfaqësojnë publikun, por klientët. 

Po marr shifra të thjeshta. Nuk është e vërtetë ajo që raportohet si shifër çështjesh të prapambetura 

në Gjykatën e Apelit. Ajo që raportojnë gjykatat vetë në faqen e tyre është se janë gati 93 mijë 

çështje deri në qershor. E kanë në faqe ato pastaj se çfarë bëni ju me të dhënat unë nuk e di. Kjo 

do të thotë që 10 veta 5 andej e 5 këtej të interesuar janë 930 mijë persona që ata avokatë i  

përfaqësojnë dhe vetëm numri i shtuar në sistemin e drejtësisë në vitin 2021 i çështjeve të reja 

është  120 mijë. Pra janë mbi 1 milionë persona. Pra, këta avokatë që protestojnë, që pretendohet 

që janë pyetur ja ku i keni, pra do të thotë që nuk janë pyetur, megjithëse janë pjesë dhe operatorë 

të sistemit. Këta përfaqësojnë hallin e njerëzve që bën vaki votën e lënë por atë çështjen për pronën 

që mund të kenë nja 10 vjet që e ndjekin e duan. Dhe kush i përfaqëson, i përfaqësojnë avokatët, 

por avokatët mund të kërcënohen me licencë, apo jo zoti ministër. 

 Pra është e qartë që sistemi është kolapsuar. Është ajo që ne e thamë para 6 vjetësh këtu 

në këtë sallë të parlamentit. Tani ajo që unë do të shpresoja ishte që KLGJ-ja t’i qëndronte, sepse 

meqë është KLP-ja t’i qëndronin me forcë ekzekutivit që kërkon këtë lloj reforme, sepse politikisht 

e kërkoi këtë lloj reforme. Pra, ata duhej të thoshin se ne jemi të detyruar ta bëjmë, por kjo është 

produkt i kolapsit që keni. Por unë dëgjova vetëm justifikimin e një reforme aritmetikore. Kemi 

kaq, duam ta pjesëtojmë me kaq sepse kjo është situatë deficience, nuk është histori eficience, 

është mangësi e thellë. 

Për të gjithë këtë lloj ushtrimi laboratorik, siç tha zoti Xhafaj, janë shqiptarët që do t’i 

vijnë rrotull këtij laboratori, sepse mundësinë që të shkojnë në gjykatë ta mbyllin një çështje shpejt 

nuk e kanë. E kishim keq, më keq ka për të qenë. 

Tani çështje gjyqësore lindin në komunitet, pra konfliktet lindin atje.  

Klotilda Bushka – Zoti Bylykbashi, më falni një moment! 
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Mbarojeni nëse keni pyetje. Ne jemi në dëgjesë. Ju thoni ju kam dëgjuar, por për këtë 

jemi të dëgjojmë ato që kemi ftuar. 

Oerd Bylykbashi – Do ta quaj këtë ndërhyrjen tuaj sepse e keni bërë edhe në një rast 

tjetër.  

 Klotilda Bushka - Unë e bëj në çdo rast kur dalin nga Rregullorja. 

Oerd Bylykbashi – Ne bëmë diçka që nuk funksiononte, një gjykatë të vetme të Apelit 

Administrativ. E përkeqësojmë tani ende më shumë. Tani shqiptarët kanë një numër të reduktuar 

të gjykatave të shkallës së parë dhe kanë një Gjykatë Apeli për çdo rast.  Meqë nuk do të kenë 

zgjidhje do t’i çojnë të gjitha çështje në Strasburg, kush të mundet. 

 Drejtësia duhet të jetë gjithmonë e mirë. Kështu që ne këtyre shqiptarëve, me këtë që 

është miratuar dhe me sa shihen nuk ka ndërmend të lëvizin gramin, po i bëjmë një dëm të madh, 

jo për tani, por afatgjatë, sepse mua më duket jo serioze ajo që bëjmë atë lojën e dëmit e cila e 

mbyll. E hapim gjykatën, e mbyllim gjykatën sa herë mendojmë ne se duhet. Është dispozita për 

ta rishikuar këtë hartë, por ajo dispozitë nuk është për ta çuar në këtë situatë, ku do të shkojë aksesi 

në drejtësi për shqiptarët. 

Kështu që, në vend që ju të na sillnit kërkesë për ndryshime te kriteret, na thoni nuk bëhet 

kjo, sepse pasojat do të jenë mbi shqiptarët, dhe nuk janë pak, 120 mijë vetë në vit. Kjo shifër 

tregon se konfliktualiteti i shqiptarëve është shumë i lartë. Ne e dimë të gjithë që veprat penale nuk 

janë të ulëta, çuditen në Japoni për atë që ndodhi, sepse vrasja në Japoni është e radhë, por të ne 

jo. Kjo do të thotë se është një shoqëri, që është në siklet me veten prej  dekadash, kurse ne themi 

se nuk ndodh kjo, sepse eficienca kaq pjesëtim për kaq herë kaq nuk duhet të ketë gjykata, t’i 

mbyllim gjykatat. Pra nuk e marrin drejtësinë kollaj. Cili është produkti? Ose këto konflikte civile, 

një pjesë e tyre do të kthehen në konflikte penale, ose  do të heqin dorë. Ndokush mund të mendojë 

se duke ikur emigrant do ta gjejë më kollaj në ndonjë gjykatë atje ku do të shkojë, por këtu nuk ka 

zgjidhje. Pra, ky është rezultati. Duke qenë se kush na ka ndjekur i ka dëgjuar të gjitha versionet e  

pyetjeve dhe të gjitha versionet e përgjigjeve, dhe duke qenë  se unë dëgjova këtu si të gjithë ne të 

tjerët në këtë komision dhe publiku që KLGJ-ja e ka marrë vendimin dhe nuk ka ndër mend të 

ndryshojë, dhe po kështu edhe qeveria, në fakt, kjo nuk duhej të ishte seancë për pyetje përgjigje, 

sepse është marrë vendimi. Çfarë më duhet mua të di më për arsyet? Vendimi  është ky. Kjo seancë 

është, në fakt, që institucionet të na dëgjojnë se ndoshta mund të ndryshojnë. Kështu që duke qenë 

se po të bëj pyetjet  të llojit prandaj unë nuk dua përgjigje për këto që mendoni se janë pakësuar 
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çështjet, mendoni se iu është afruar drejtësia qytetarit, shkurtohen distancat, ulen ose rritet kostoja, 

e paguan pra kush ka më shumë rëndësi. Jam dakord me një pyetje që shtroi një kolege kur tha se 

kush është halli, është kostoja që ka shteti apo kostoja që ka qytetari. Duke qenë se në një mënyrë 

ose tjetër përgjigjja do të jetë kaq pjesëtim për kaq  del kaq dhe duhet të mbyllet kjo gjykatë, nuk 

ia vlen. Pra, ju të paktën dëgjuat se çfarë mendojmë ne. Unë nuk pres përgjigje. Ia kursej kohën 

edhe këtij komisioni, por të paktën të jemi koshientë. Është produkti skandaloz i një dështimi të 

paralajmëruar 6 vjet më parë në këtë sallë.  

 Klotilda Bushka – Zoti Manja. 

 Ulsi Manja – Unë thashë se kolegu Bylykbashi, në fakt, dha opinionin e vet, lidhur me 

hartën gjyqësore dhe i bëri pyetjet, por nuk donte përgjigje për pyetjet. Unë po ju them se edhe 

para 6 vjetësh kemi guxuar t’ia bëjmë ndërkombëtarëve këtë pyetje në komisionin e reformës në 

drejtësi dhe ia kemi bërë këtë pyetje dhe këtu është produkti. Ligjin për organizimin gjyqësor ligjin 

nr. 98, i vitit 2016 në fakt, zëvendës shefja e komisionit të EURALIUS-it ka qenë një nga ekspertët 

e  nivelit  të lartë që e ka mbrojtur këtë ligj edhe në komisionin ad hock  së bashku më një ndër 

ekspertët më të mirë shqiptarë. Ia kemi bërë këtë pyetje atyre. Në fakt, thuhet se trendi dhe rregullat 

e CEPJ-it janë drejt gjykatave të mëdha. Në atë kohë është hedhur ideja e  krijimit të gjykatave të 

mëdha edhe në Shqipëri, prandaj ka ardhur ky ligj në këtë formë që e kemi sot, sepse  aksesi në 

drejtësi nuk  është thjeshtë dhe vetëm distanca  e njeriut me gjykatën. Sot ankohen këtu si do të 

vijë qytetari te gjykata. A do të lodhen a nuk do të lodhen me çfarë kostoje do të vijnë. Shumë 

mirë. Edhe ky shqetësim është, por ama askush nuk ankohej deri dje se çfarë cilësie merrnin 

qytetarët shqiptarë, çfarë  cilësie kishte drejtësia që merrnin qytetarët shqiptarë me sistemin e  

vjetër të drejtësisë që kishim. Ishte drejtësi, apo çfarë ishte ajo që merrnin? Po pa diskutim që 

drejtësia ka kosto. Kush e ka thënë që drejtësia nuk ka kosto. Harta përpiqet që të gjejë një ekuilibër 

në mes kostove të qytetarit dhe kostove të vetë sistemit. Këtë përpiqet të bëjë riorganizimi 

gjyqësor, që duke marrë në mbrojtje kostot e qytetarit në raport me drejtësinë, u tha  këtu një nga 

mekanizmat ishte ndihma juridike falas, por edhe KLGJ-ja ata që nuk përfitojnë nga ndihma 

juridike falas se nuk janë kategori vulnerabil ka një buxhet KLGj-ja për avokatët kryesisht për të 

garantuar procesin e rregullt ligjor.  

 Në anën tjetër harta redukton kostot e sistemit për t’i përkthyer këto kosto nesër në 

specializimin dhe trajnimin e gjyqtarëve, sepse aksesi në drejtësi është edhe të marrësh drejtësi 

cilësore. Ka vështirësi. Ka dështuar reforma në drejtësi. Por për këta ka dështuar reforma në drejtësi 
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që pas ndryshimeve kushtetuese ka dështuar reforma në drejtësi. Këtë e dimë, nuk po na thonë gjë 

të re. E kanë thënë aty në korridor, kur priteshin të bëheshin ndryshimet kushtetuese në mesnatën 

e 22 dhe 23 korrikut. Votuan si votuan 140 deputetë, sepse ua lidhën dorën mbrapa, por për ne nuk 

është ndonjë gjë e re që nuk i votuan ligjet e reformës. Këta dështimin kanë dashur në ditën e parë, 

por reforma nuk ka dështuar, sepse shumë shpejt KLGJ-ja do të emërojë 75 gjyqtarë dhe prokurorë 

të rinj  që do të dalin nga bankat e Magjistraturës. Në vitin 2024 kur përfundon procesi i vetingut 

në drejtësi do të bëhen pjesë e sistemit 154 gjyqtarë dhe prokurorë të rinj. Sigurisht që kjo është 

arritje  e reformës në drejtësi. Këtu ka njerëz që i këndojnë sot dështimit të reformës në drejtësi që 

kanë dalë nga bankat e shkollës së Magjistraturës. Është histori suksesi ajo shkollë, nga 1995 dhe 

nuk mund të na thonë ne sot këtu se ka dështuar reforma në drejtësi se nga do të vijnë gjyqtarët 

dhe prokurorët. Nga atje  do të dalin, nga atje ku kanë mbaruar gjenerata e gjenerata, ajo do të jetë 

laboratori, dhe reforma në drejtësi sigurisht që ka vështirësitë e veta në zbatim, e kemi thënë të 

gjithë publikisht ne askush nuk ka menduar se procesi i vetingut do të largojë nga sistemi rreth 

60% të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por ama shkolla po prodhon gjyqtarë dhe prokurorë. Më vjen 

keq që ju do të luteni që reforma në drejtësi të prodhojë drejtësi për qytetarët. Kjo është thelbësore, 

por nuk do ta keni kënaqësinë të thoni se reforma është dështim, madje ta thoni pas dy vjetësh kur 

të mbarojë edhe procesi i vetingut. Jo,  reforma në drejtësi nuk ka dështuar, por është sukses. Ka 

mbaruar faza e parë dhe ka hyrë faza e dytë. Për shkak të atyre rekordeve dhe rezultateve  që 

prodhon sistemi i drejtësisë së re ju dilni dhe bilbilosni në parlament dhe thoni se godit kjo e u 

godit ky. Këtë e provoi drejtësia e re. Tani shteti shqiptar që nuk fillon e mbaron me ne, në këtë 

vend do të ketë. 

 (Ndërhyrje pa mikrofon) 

 Ju lutem, a më keni thirrur, tani do të më dëgjoni! 

 Klotilda Bushka – Zoti Bardhi, ju lutem! 

Ulsi Manja – Zoti Bardhi, ka qenë ekspert i reformës në atë kohë dhe ka dhënë kontribut, 

ka qenë ekspert teknik, ka dhënë kontribut të çmuar në misionin e EURALIUS-it. 

Pra, për reformën në sistemin e drejtësisë është krenar dhe zoti Bardhi. Kjo është fjala që 

duhet të thuash, por riorganizimi gjyqësor i përket të ardhmes, sepse nuk flitet vetëm për sot, pasi 

harta gjyqësore i përket së ardhmes.  Tani standardet e CPJ-së thonë se gjykatat sot në standardet 

europiane, pra Europa ku duam të shkojmë konsideron gjykatat nga gjykatat që kanë minimalisht 

40 gjyqtarë e sipër, por ne nuk e kemi këtë standard sepse jemi vend i vogël, prandaj kemi shkuar 
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sipas ligjit në 7 dhe 10. A do ta rrisim në të ardhmen numrin e gjyqtarëve? Kjo është çështje 

buxheti.   Pra nesër do të thotë që ky numër gjyqtarësh nga 410 që janë sot të shkojë 500, 600 në 

varësi të prioriteteve që ka shteti. Nuk ka kufizim të aksesit në drejtësi. Ma besoni këtë! Unë kam 

qenë një nga oponentët më të fortë të projektit të hartës që ka sjellë grupi i punës i KLGJ-së. Nga 

nëntori i vitit 2021 kur ka ardhur në tavolinën time projekti i rishikuar i hartës unë kam qenë 

oponenti kryesor i asaj harte. Edhe unë votohem njëlloj si ju, por qytetarët tani presin të bëhen 

gjyqet, ato gjyqe  që nuk zhvillohen për shkak të politikës, për një proces që është ligjor dhe politik 

po të doni, sepse harta është riorganizim. Por ne duhet të kujdesemi edhe sot për aksesin e  

qytetarëve në drejtësi, sepse nuk janë zhvilluar gjyqet atje. Sepse ju e doni gjykatën secili të dera 

e shtëpisë, por që kur kanë lindur gjykatat tani, unë nuk shquhem për doktrinë se jam njeri praktik 

në jetën e përditshme,  por që kur ka lindur gjykata ka lindur si koncept urban, nuk është gjykata 

furrë buke që secili në lagje të shkojë e të marrë shërbimin në drejtësi si të blejë bukën te furra e 

bukës. Ky është një shërbim që e përfitojnë një kategori e caktuar qytetarësh, por me taksat e të 

gjithë të tjerëve. Përgjegjësia jonë këtu është edhe miradministrimi i taksave të qytetarëve 

shqiptarë, sepse taksat  nuk përdoren vetëm për shërbimet gjyqësore. Ka një sërë shërbimesh të 

tjera që shteti kujdeset për t’i marrë qytetarët.  

 Kështu që unë i qëndroj asaj që thashë në fillim, që grupi i punës  që ka punuar për hartën 

dhe i kam parë emër për emër ekspertët që kanë qenë aty edhe ata që ishin edhe ata që erdhën më 

vonë për shkak se një pjesë i kaloi vetingu, por meritojnë respekt për durimin dhe profesionalizmin 

me të cilin kanë punuar. Jam i bindur që ky është produkti më i mirë i hartës që keni. Është një 

fazë ku po kalojmë të gjithë. Reforma në sistemin e drejtësisë ka vështirësi, nuk është fushë me 

lule, por drejtësia e sotme nuk ka lidhje me atë të djeshmen. Unë këtë kam, fatmirësisht, arkivat e 

Kuvendit janë aty, deputetët që nuk kanë qenë në atë kohë, por kanë fatin të jenë sot deputetë, 

është mirë që kur flitet për reformën në sistemin e drejtësisë ta marrin mundimin, sepse aty do të 

gjejnë diskutime të jashtëzakonshme, për ato që kemi parashikuar dhe që kanë dalë sot. Po të 

shikoni pyetjet që janë bërë në atë kohë nga kolegët që kanë qenë në komisionin ad hoc, kur është 

miratuar ky ligj, meritojnë respekt, edhe pse nuk janë deputetë sot, sepse kanë ngritur sensibilitet 

kur është miratuar ky ligj se çfarë do të bëhet me këtë, me atë dhe me këtë. 

Është normale që opozita kërkon dështimin e reformës në drejtësi, por më vjen keq që 

nuk realizohet kjo dëshirë, sepse reforma në sistemin e drejtësisë i ka themelet e shëndosha. Por 

një të mirë e bëtë, e dhatë votën për të ndryshuar Kushtetutën, për këtë kemi respekt nga qytetarët 
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shqiptarë. Pra, po të mos ishte reformë kushtetuese, kjo do të kishte ngelur në rrugë, ndërsa tani 

mekanizmat janë dhe harta është kjo që është. 

Zoti Bylykbashi tha: “Qëndruam kot, se harta qenka miratuar”, ky është një diskutim, i 

cili, pasi kemi qëndruar 8 orë, na e çon dëm të gjithë këtë sakrificë që bëmë të gjithë bashkë. Harta 

është një proces i ndërvarur mes gjyqësorit dhe, me një dritare të vogël, me ekzekutivin, ndaj ne 

të ekzekutivit në këtë proces jemi për të parë nevojat që ka harta. Pra, është proces që ligji na e ka 

dhënë këtë të drejtë. Nuk e ka parlamenti këtë gjë dhe shumë mirë që nuk e ka, sepse do të ishte 

bllokuar. Është diskutuar këtu që ta ketë parlamenti miratimin e hartës, por ligjvënësi i ka paraprirë 

kësaj gjëje, një ligj me shumicë të cilësuar, nuk mund të jepte variantin që harta të miratohej me 

një ligj me shumicë të thjeshtë. Nëse do t’i jepej parlamentit, nuk do të bëheshin bashkë 71 vota 

dhe nuk do të kishim hartë fare.  

Zonja Llagami pak më parë hodhi barrën mbi Ministrinë e Drejtësisë, kur tha: “Nëse do 

të ishte bërë harta më parë nuk do të ishim këtu”, pra e qanë nga ne punën e hartës. Po, sigurisht 

është përgjegjësi jona. E sollëm si produkt, na tha, ndaj duhej miratuar. Harta do të miratohet 

patjetër, nuk është varianti më i mirë i mundshëm, por merr në konsideratë të gjithë indikatorët 

dhe kriteret që ka ligji. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Manja! 

Ulsi Manja – Nuk e di nëse jemi drejt fundit… 

Klotilda Bushka – Po kemi edhe pyetjet e fundit nga zonja Bardeli dhe zonja Elda Hoti. 

Ulsi Manja – Sa për Lushnjën, përfituesi më i madh nga kjo hartë është Lushnja, zoti 

Korreshi. 

Klotilda Bushka – Zonja Bardeli, fjala për ju. 

Greta Bardeli – Faleminderit, zonja kryetare! 

Sikurse thuhet në propozimin e grupit të punës, Gjykata e Apelit Gjirokastër – Korçë 

shkrihet për shkak të ligjit, pasi në organikë ka më pak se 7 gjyqtarë. Pyetja ime është: cilat janë 

arsyet e mbylljes së Gjykatës së Apelit Shkodër? Ju kujtoj se në vitin 2021 kjo gjykatë ka shqyrtuar 

2 214 çështje. A janë marrë në konsideratë kërkesat e grupeve të interesit për hartën e re gjyqësore? 

Unë kam këtu një propozim alternativ, i cili ju ka ardhur edhe ju si grup pune nga kryetari 

i Gjykatës së Apelit Shkodër, i cili ka dhënë disa propozime alternative shumë të mira dhe shumë 

të sakta, ku ka argumentuar edhe mundësinë e mosmbylljes së kësaj gjykate. A mundet të evitohet 
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mbyllja e kësaj gjykate? Ju, si grup pune, a i keni kthyer përgjigje zotërisë në lidhje me shkresën 

e tij?  

Për ministrin e Drejtësisë ju thatë pak më parë se do të integrohen stafet administrative, 

që punojnë pranë gjykatave që të  do të shkrihen. Cilat janë masat që ju keni ndërmarrë si ministër 

i Drejtësisë? 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Për stafet administrative. 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Do të ketë shkurtime, pa tjetër 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Nuk do të ketë shkurtime? Dakord. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Bardeli! 

Po, zonja Llagami. 

Naureda Llagami – E thashë edhe një herë që të gjithë keni hallin e zonës që përfaqësoni, 

ndërkohë që KLGJ-ja… 

(Ndërhyrje pa mikrofon)  

Jo, jam njohur, sepse gjyqtarët janë pjesë e diskutimeve dhe e paneleve që kemi bërë. 

KLGJ-ja është përtej krahinave dhe përtej qyteteve. KLGJ-ja i vlerëson gjërat në makro dhe i 

vlerëson në nevojë, sepse për KLGJ-në të gjithë gjykatat janë një. 

Shqetësimi që ju ngrini për gjykatën e apelit, pa diskutim në fazën e parë të grupit të 

punës, kryetari, atëherë nuk ishte por kur u kthye në detyrë, na solli një rekomandim, gjë që kanë 

bërë shumë gjyqtarë dhe që janë sheshuar më pas te grupi i punës gjatë diskutimeve. 

Rekomandimet, që sillen nga të gjithë merren dhe vlerësohen.  

Për sa u përket të dhënave, të cilat klikohen në një faqe dhe thuhet se mua më dalin kaq 

apo aq çështje, ne kemi të dhënat që ka baza e të dhënave, për të cilën KLGJ-ja është përgjegjëse, 

e cila është shumë e konsoliduar. Kemi 3 vjet që kemi krijuar një sistem të dhënash, që është shumë 

i konsoliduar, pavarësisht vështirësive. Ajo që ne kemi parë në këta 5 vjet, Gjykata e Apelit 

Shkodër nuk e justifikon për numrin e çështjeve dhe për madhësinë që ka. 
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Jua thashë edhe një herë, indikatorët i kemi pasur të gërshetuar dhe në raport janë të 

argumentuar. Ju nuk mund të më thoni: përse nuk është kjo gjykatë, kur ne e kemi dhënë sqarimin 

se indikatori e bën të pamundur të qëndrojë kjo gjykatë. 

E para, janë prurjet, të cilat nuk justifikohen. 

E dyta, është madhësia e gjykatës. Nëse këtë gjykatë eventualitetin e bëjmë me 10, 12 apo 

më shumë gjyqtarë, i bie që, po flas me numra, një gjyqtar ka 180 çështje gjithë vitin, ku përfshihen 

të gjithë llojet e çështjeve. A e mendoni se sa çështje bën një gjyqtar në 12 muaj? Praktikisht atë 

gjyqtar ne e lemë të qëndrojë aty.  

Sa ligje kaloni ju çdo ditë këtu dhe sa vendime merr KLGJ-ja, ndërsa një gjyqtar në 

Gjykatën e Apelit Korçë apo në Gjirokastër mund të bëjë 4, 5 çështje, se 180 çështje që ka një 

relator për të bërë, janë minimumi që mund të ketë një gjyqtar, edhe në vende të zhvilluara ka mbi 

200 e ca çështje, flas për nivel apeli. Shkodra, me analizën që bëmë, nuk e justifikonte pjesën e 

qëndrimit të saj si Gjykatë Apeli më vete. Çfarë duhet të bëjmë? Ju me të drejtë keni shqetësim 

për qytetarët e të tjera me radhë, por meraku ynë është që të gjithë qytetarët në Republikën e 

Shqipërisë ta marrin të njëjtë shërbimin. Mua më vjen keq, se asnjëri nuk e ngre në këtë prizëm. 

Si mundemi t’u shërbejmë qytetarëve me këto resurse që kemi, sepse të gjithë flasim sikur kemi 

luksin të kemi një super buxhet, apo sikur kemi 1000 gjyqtarë në dispozicion? Këto janë kushtet 

që kemi. Me këto kushte si ta menaxhojmë për t’u dhënë shërbim të gjithë qytetarëve, që të kenë 

të gjithë të drejtën për akses në mënyrë të njëjtë? A është kjo detyrë e të gjithëve që ne të 

kontribuojmë në këto institucione dhe t’ua ofrojmë qytetarëve, apo është dëshira e gjithsecilit prej 

nesh, që unë, meqenëse jam nga Tirana, ta bëj këtu, meqë jam nga Korça, ta mbajmë rajonale? Pra, 

ajo çfarë kemi dashur të themi, në fakt, kemi bërë edhe debat me ministrin e Drejtësisë, nuk ka 

rëndësi ku sillet përqendrimi i një gjykate, nuk ka rëndësi vendi se ku është vendndodhja në Tiranë 

apo në një qytet tjetër, rëndësi ka se çfarë do të na garantojë ne në situatën që kemi nga një gjykate 

apeli. Kjo është situatë faktike, nëse duam që këtë situatë faktike pa resurse, pa burime njerëzore, 

me faktin që kemi një backlog të trashëguar, për të cilin nuk është vetëm për fajin e reformës, por 

ka qenë i trashëguar në kohë. Ky backlog kështu ka qenë, ndoshta duhet të mbanin përgjegjësi 

edhe institucionet e drejtësisë përfshirë edhe ministrin e Drejtësisë dhe KLD-në përse nuk kanë 

marrë masa për luftën e këtij backlog-u dhe rritjen e numrit që atëherë kur është bërë. Këto situata 

nuk janë krijuar në këta 3 vjet që Këshilli ekziston, ne kemi gjetur backlog që në fillim, që ditën e 

parë kemi gjetur backlog në Gjykatën e Lartë, në Gjykatën e Apelit të Tiranës, në Gjykatën e 
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Apelit Administrativ. Por nuk mund të mbajë përgjegjësi KLGJ-ja përse është ky backlog sot, 

sepse kjo duhej të ishte një analizë e thelluar nga institucionet pararendëse, nga të cilat e kemi 

trashëguar këtë backlog. Kjo është e vërteta.  

Përse nuk e analizon asnjëri prej nesh se përse është krijuar? E thashë si shembull, ish- 

KLD-ja e mëparshme Gjykatën e Apelit Administrativ, që të gjithë e anatemojmë përse kjo gjykatë 

nuk funksionon siç duhet, e nisi me 7 gjyqtarë. Pasi e vlerësoi situatën që u krijua, e kam shpjeguar 

edhe te mbledhja e komisioneve, që ajo është një situatë që ka ndodhur për shkak se ndoshta 

legjislatori nuk kishte bërë një dispozitë transitore për sa i përket se çfarë do të bëhet me çështjet 

që janë në gjykim dhe me vendimin interpretues që bëri Gjykata e Lartë në kohë, i bëri unblock të 

gjithë çështjeve që kishin apelet dhe ia kaloi Gjykatës së Apelit Administrativ, pra krijoi një 

backlog artificial në atë gjykatë. 

Përse nuk ndodh sot te Gjykata e Apelit të Posaçëm, sepse KLGJ-ja është kujdesur për 

funksionalitetin e kësaj gjykate. Ajo gjykatë gjykon ato çështje që i vijnë nga shkalla e parë. Sikur 

këto të kishin marrë masa, legjislatori dhe ato institucione përgjegjëse atëherë, nuk do të kishim 

backlog. Ndaj ne nuk duhet ta shohim, as unë personalisht nuk e kam parë asnjëherë punën e 

KLGJ-së, erdhi sot dhe filloi një etapë e re, jo. Unë kam konstatuar që edhe në vijimësi të njëjtat 

probleme ka pasur sistemi, sidomos me pjesën e hartës kemi pasur mundësi që të rrëmonim në të 

gjitha komunikimet që kemi pasur edhe me institucionet e tjera, ish-KLD-ja, meqenëse e kemi 

trashëguar, pra kemi pasur fatin që një pjesë e dokumentacionit e kemi pasur, kemi konstatuar që 

këto problematika kanë qenë gjithmonë, por asnjë nuk është ngritur në Kuvend se përse mbyllet 

dhe përse hapet një gjykatë? Ishte një diskrecion i plotë, i pastër i ministrit me Presidentin dhe nuk 

ka asnjë lloj shënimi dhe asnjë lloj praktike konsultimi.  

Një KLGJ, një institucion i ri brenda tre vjetëve ndërmerr një iniciativë kaq madhore, me 

seriozitet me partnerët tanë, të cilët në çdo hap na kanë asistuar për të na lehtësuar, duke pasur 

parasysh edhe vështirësitë që kemi këtu. Ne kemi  konstatuar faktin që backlog-u ekziston, ky 

është një fakt që e dimë të gjithë, por ne nuk mund të themi, sikurse e kemi thënë se për sistemin  

ICMIC-i, që është trashëguar, funksionon, jo, e kam thënë që nuk funksionon. Të gjithë këto të 

dhëna që kemi sot i kemi marrë në mënyrë manuale, nuk i prodhon ICMIC-i, kemi gënjyer, edhe 

më përpara është gënjyer, nuk i prodhon ky sistem. Këto janë fakte, ky është realiteti. Doni që ta 

fshehim? Dakord, po e fshehim. Përgjegjësia duhet të fillojë që kur ishte ish-KLD-ja, që i kishte 



108 
 

në backlog gjykatat, përse nuk janë marrë masat që atëherë, po e fillojmë që të gjithë. Kjo është 

situata që kemi.  

Ne, grupi i punës, KLGJ-ja dhe ministria, mendojmë se ky është një propozim që do të 

na ndikojë pozitivish. Kjo është një pjesë që ne e kemi menduar, nuk është një vendim i çastit dhe 

nuk është i bërë në një periudhë intensive dhe për një javë apo dy javë arritëm në këtë mendim. 

Është një nga shqetësimet që ne e kemi të përditshëm. Nëse sot shikoni mbledhjet e KLGJ-së, kemi 

një stres shumë të madh për mungesën e gjyqtarëve dhe për ngarkesën. Gjyqtarët sot po punojnë 

jashtë kapaciteteve, nga ana tjetër, kam vetëm kërkesa nga palët se ku do të gjykohet gjyqi im në 

gjykatat përkatëse. Atëherë mes kësaj balance, cila do të jetë ajo që ne duam të bëjmë? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Më vjen keq, ajo që ne duam të bëjmë është që të balancojmë mes nevojës që ka pala sot 

dhe mundësitë reale që kemi. Nëse ne mund të themi që kemi edhe këto argumente, se i kemi 

dëgjuar edhe gjatë konsultave, ndaj duhet t’i kishit marrë masat ju, po ky është shteti shqiptar, ky 

është buxheti i shtetit shqiptar, këto jemi ne. Ne nuk të flasim dot, në situatën që jemi, për Suedinë, 

prandaj ju thashë që nuk marrim dot modele. 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Ndjesë, të lutem, se po flas. Nuk marrim dot modele të vendeve të tjera, sepse ky është 

konteksti. Atëherë, çfarë do të bëjmë me këtë kontekst? Ne do të përshtatemi. Kjo është një 

mundësi që ne e kemi zgjedhur, është një projekt që kemi vendosur për të lehtësuar punën që kemi. 

Gjykata nuk ka funksion të zgjidhë çështje, çështja është në funksion të qytetarit dhe neni nuk 

është një kalkulim aritmetik. Nëse doni të rrimë kështu siç jemi, atëherë të vazhdojë backlog-un 

dhe mirupafshim. Nuk është ky thelbi. Ne duam si të evadojmë dhe si t’i japim shërbim qytetarit. 

Nuk është një proces mekanik dhe aritmetik, është një proces, i cili mbart shumë komponentë.  

Nëse ju do të kishit mundësinë ta lexoni me kujdes, do ta kuptonit që janë ndërthurur 

shumë komponentë aty brenda. Të gjitha këto shqetësime që ju i keni, unë e para i kam pasur dhe 

kam qenë kritizere ndaj grupit të punës. Ministri e tha edhe vetë që ka qenë kritizer fillimisht, por 

kur ulemi dhe i shpalosim të gjithë këto debate dhe argumente themi që ne duam t’i japim shërbime 

qytetarit pavarësisht se ku ndodhet ai, pa thënë se Korça është më e mirë se Tirana apo Gjirokastra, 

për ne janë të gjithë njëlloj. Fakti që do të kemi një sforcim të sistemit për këtë arsye dhe aksesit 

për të gjetur mjete alternative, ne jemi të pirur ndaj shërbimit të qytetarit. Sot qytetarët nuk po e 

marrin shërbimin për shkak të këtij backlog-u dhe kjo hartë këtë garanton. 
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Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Llagami! 

Po, zoti Ministër. 

Ulsi Manja – Me ligj nëpunësit administrativë gjyqësorë janë përgjegjësi e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, ndaj ne kemi garantuar buxhetin e nevojshëm për të mos u prekur asnjë nga 

punonjësit administrativë dhe nëpunësit civilë gjyqësorë që janë sot në gjykata. 

Klotilda Bushka – Pra, nuk ka shkurtime personeli. 

Ulsi Manja – Jo, nuk ka. 

Klotilda Bushka – Po, zonja Hoti. 

Elda Hoti – Faleminderit! 

Në fakt, harta e re gjyqësore rrit kostot për qytetarët, kjo mund të mos jetë një problem 

për kryetarin e Këshillit, ashtu siç e parashtroi, por është një shqetësim shumë i madh për ata 

qytetarë që ne përfaqësojmë. Unë si deputete e qarkut Lezh them se vendimi i KLGJ-së për 

shkrirjen e gjykatës së Kurbinit është një vendim absurd, një vendim i pamenduar, i pakonsultuar 

që e largon qytetarin nga gjykata dhe që do të krijojë pasoja sociale. Pra, shqetësimi që kemi të 

gjithë ne është se po rikthehemi te vetëgjyqësia, po rikthehemi te kanuni. Ulja e kostove e 

pretenduar nga KLGJ-ja dhe Ministria e Drejtësisë mund të jetë për buxhetet e tyre, por rrit kostot 

për qytetarët. 

Pyetja e parë: përse nuk janë marrë parasysh sugjerimet e avokatëve, të cilët mbrojnë 

interesin e qytetarëve? Ata që prej 14 qershorit janë në protestë, me anë të bojkotit në të gjitha 

seancat gjyqësore dhe prej dy javësh të masave të sigurimit personal të personave nën akuzë. Cilat 

kanë qenë masat e ndërmarra nga KLGJ-ja për orientimin e gjyqtarëve në këtë moment kritik për 

sistemin e drejtësisë? Disponoj vendimet e gjyqtarëve në Tiranë, Lezhë dhe në mbarë Shqipërinë, 

të cilët zhvillojnë seanca gjyqësore për vlerësim mase të sigurisë personale pa prezencën e avokatit, 

e cila është në kundërshtim me Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe të neneve 6, 9, 

34/“a”, germa “ç” të Kodit të Procedurës Penale në Republikën e Shqipërisë. A është ky orientimi 

juaj për t’i kryer këto shkelje? Nëse jo, a keni marrë masa për penalizmin e këtyre gjykatësve, të 

cilët heqin në mënyrë të paligjshme lirinë e qytetarëve. 

Nga sa u dëgjua këtu, mos vallë kjo është një reformë e re, ku doni të hiqni edhe avokatët 

nga sistemi i drejtësisë? 
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Duke parë rritjen e kriminalitetit në qarkun Lezhë, ku ministri Manja është drejtues politik 

dhe mund t’i di mirë problematikat, shqetësimi im është: a mendoni që shkrirja e gjykatës së 

Kurbinit do të ndikojë në rritjen e kriminalitetit? 

Në raportin e publikuar nga grupi i punës ndërinstitucional, gjykata e Lezhës rezulton të 

ketë  ngarkesën më të madhe të punës me mbi 800 çështje për gjyqtar, ajo e Kurbinit ka rreth 450 

çështje për gjyqtar në vit. Përse duhet krijuar kjo super gjykatë në Lezhë, e cila vetëm do të rrisë 

stokun në gjykatën e Lezhës? A i plotëson kriteret dhe standardet europiane godina e gjykatës 

Lezhë, ku pritet të akomodoni mbi 12 gjyqtarë, e cila ka vetëm 4 salla gjyqi dhe 6 zyra për 

gjykatësit? Gjykata e Lezhës nuk ka ambiente për të përballuar ngarkesën aktuale dhe për të mos 

pretenduar të përballojë edhe ngarkesën e gjykatës së Kurbinit. Gjykata e Kurbinit është shumë 

herë më e përshtatshme dhe më funksionale për të përmbushur kriteret e kërkuara nga raporti. 

Gjykata e Lezhës nuk ka kapacitetet e duhura dhe nuk sigurohet numri i gjyqtarëve, aq sa gjysma 

e mesatares europiane që është 22,5 për 100 mijë banorë, për pasojë do të krijohet kolaps edhe më 

i madh nga sa është sot në sistemin e drejtësisë.  

Bazuar në draftin e propozuar, tri janë shtyllat kryesore që, sipas KLGJ-së dhe Ministrisë 

së Drejtësisë e justifikojnë këtë hartë. Afrimi i gjykatës me gjyqtarin, ulja e kostove, efikasiteti 

dhe rritja profesionale e gjyqtarëve. Tre shtylla, që për gjykatën e Kurbinit nuk e justifikojnë aspak 

këtë hartë gjyqësore që keni paraqitur. Mjaft na thatë se kjo është për interesin e qytetarëve, se 

vetëm për interesin e tyre nuk është, sepse ndikon direkt te qytetarët, duke u rënduar me shumë 

kosto financiare nga vendimet absurde të keq qeverisjes suaj. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – I lexove të gjitha pyetjet? Kush e do fjalën për përgjigjet? 

Ulsi Manja – Ramë dakord që do të përgjigjem vetëm unë. Më në fund Këshilli i Lartë 

Gjyqësor ma dha një të drejtë.  

Unë i mirëkuptoj edhe shqetësimet e avokatëve, sepse me të drejtë u tha se janë operatorët 

e sistemit, pra janë aktorë kyçë për funksionalitetin e sistemit të drejtësisë, por nuk pranoj atë që u 

tha edhe pak më herët nga një koleg, por edhe tani që harta e re gjyqësore do t’i kthejë qytetarët 

shqiptarë te kanuni, ju lutem, jemi në shekullin 21, shqiptarët nuk i janë kthyer kanunit në ditët më 

të errëta të këtyre 30 vjetëve e jo t’i kthehen kanunit, se do të marrin një drejtësi më cilësore në 

gjykatat  e mëdha. 
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Kurbini shkon në Lezhë sipas të gjitha vlerësimeve që janë bërë nga grupi i punës. Ne e 

dimë që Lezha nuk ka godinë, ndaj në kostimin e hartës Këshilli i Lartë Gjyqësor ka kërkuar para 

për projektimin e një gjykate të re në Lezhë dhe ne i kemi marrë në konsideratë të gjitha këto, ku 

do të akomodohen gjyqtarët që do të ushtrojnë funksionet në gjykatën e Lezhës. Të jeni e bindur, 

e nderuara kolege, se qytetarët e Kurbinit do të marrin një drejtësi cilësore në gjykatën e madhe të 

Lezhës, sepse aksesi në drejtësi nuk është që qytetarët e Kurbinit ta kenë aty ku e kishin, për të 

cilën të gjithë të thonë se aty është dhënë drejtësi, vetëm drejtësi nuk është dhënë në atë gjykatë.  

Në gjykatat e vogla drejtësia ka çaluar, nuk ka qenë drejtësi cilësore, ndaj CEPEJ-i, 

rregullat dhe standardet europiane thonë se në gjykatat e mëdha prodhohet drejtësi, sepse ke 

mundësi të profesionalizosh e të specializosh gjyqtarët dhe të krijosh seksionet. Ata gjyqtarë që do 

të punojnë në seksione do të japin realisht drejtësinë që meritojnë qytetarët.  

E kam parë me shumë vëmendje projektin për shkrirjen e gjykatës së Kurbinit. Qytetarët 

e Kurbinit do t’i marrin shërbimet gjyqësore në atë godinë ku janë, pra vlen e njëjta përgjigje. 

Nëse një ditë do të kemi një shtim të numrit të gjyqtarëve, këtë do ta gjykojë Këshilli i 

Lartë Gjyqësor dhe jo ne, ne jemi ekzekutivi, se mund të vijë KLGJ-ja pas 3 vjetësh dhe të thotë 

që i duhen 700 gjyqtarë, mund të ndodhë që t’i përgjigjemi: Shkolla e Magjistraturës i prodhon 

700 gjyqtarë, por nuk ka lekë, se qeveria është përgjegjëse për taksat e qytetarëve shqiptarë, dhe 

nëse do të kemi mundësi financiare, pa diskutim. Ndaj këtë përgjigje kam.  

Kam parë që i jeni bashkuar protestës së avokatëve, shumë mirë keni bërë që i jeni 

bashkuar, por avokatët më mirëkuptojnë, sepse edhe unë vij nga avokatia, se kam punuar një pjesë 

kohe, por në atë protestë keni qenë për qëllime të ndryshme. Avokatët kanë qenë realisht për 

pretendimet dhe shqetësimet që kanë ngritur lidhur me hartën, ndërsa politikanët kur bashkohen 

në një proteste profesioniste shkojnë për qëllime të tjera, për qëllime vote. Nëse do të kishit pasur 

shqetësimin e qytetarëve, këtu do të kishit bërë disa pyetje të tjera. Për shembull, do të kishit pyetur 

se sa është numri i qytetarëve shqiptarë që përfituan nga ndihma juridike gjyqësore në tre vjet dhe 

cilët janë këta qytetarë që e kanë marrë? Por nuk ishin në plan të parë këto pyetje, ndaj edhe unë 

isha përgatitur, sepse në një panel politik kam ardhur. Deputetët kanë sensibiletete politike dhe të 

zgjedhësve, ndaj unë i mirëkuptoj, por jo çdo gjëje t’i jepni ngjyrën e zezë, siç i dhatë një produkti, 

që me të drejtë kryetarja e KLGJ-së tha që është produkt shkencor. Po, po, jua them unë, janë 172 

faqe produkt shkencor, nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Këtu janë bërë harta, riorganizime 

gjyqësore pa pyetur njeri, i tillë ka qenë edhe ligji, fshehtas janë bërë, se ashtu e ka dashur puna.  
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U tha këtu se u hap gjykata e Përmetit, po u hap. Ju e mbani mend të gjithë kur shkoi 

Presidenti i sapozgjedhur atje dhe i thanë: u mbyll gjykata e Përmetit. Në ekzaltim e sipër, duke 

thënë: “rroftë Presidenti” i tha: “Do ta hapim nesër”. U mblodh KLD-ja, dhe e hapi pa asnjë studim, 

se nuk kemi gjetur asnjë letër.  

Tani e bëmë reformën në sistemin e drejtësisë dhe kemi filluar nga e para. Kemi thënë: 

reforma në sistemin e drejtësisë e ka rithemeluar nga e para pushtetin gjyqësor në Shqipëri, ndaj 

duhet t’i lëmë tani të jenë pushtet i pavarur dhe ne këtu të shqetësohemi për t’i dhënë lekë. A ka 

mundësi që presioni pozitiv juaji të jetë mbi qeverinë për t’i dhënë lekë gjyqësorit për ta bërë sa 

më funksional dhe qytetarët të marrin drejtësinë që duan? Ky duhet të ishte shqetësimi ynë, pra si 

të bëni presion pozitiv ministrit të Drejtësisë, që ta ngrejë zërin në qeveri për të buxhetuar sistemin 

dhe këtë hartë. Këtë e pres në ditët në vazhdim, edhe nesër në seancë, sepse të gjithë jemi për një 

qëllim. Është e rëndësishme drejtësia. Edhe unë kam nevojë nesër për drejtësi, siç kanë nevojë 

klientët që sot presin t’u bëhen gjyqet. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Manja! 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Jo, zonja Hoti, tani. 

Elda Hoti – Po e përmbyll... 

Klotilda Bushka – Nuk keni se çfarë të përmbyllni, se i bëtë pyetjet dhe morët përgjigje. 

Elda Hoti – E paska hartuar Kryeministri me ministrin e Drejtësisë, më duket! 

Fatkeqësisht, po i demotivoni shqiptarët për t’u rikthyer te kanuni. Kjo është fatkeqësi, 

në fakt, se Shqipëria ka nevojë jetike për një drejtësi të pavarur dhe jo politike, siç pretenduat ju, 

që nuk është politike kjo hartë gjyqësore. Por duket qartë se nga kush është miratuar, se edhe 

Kryeministri e tha që nuk ndryshon, pra ai  e paska hartuar dhe vulosur më duket. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – A jemi në rregull me teknikën? Dakord. 

Po, zonja Llagami, fjala për ju për mbyllje. 

Naureda Llagami – Më vjen keq kur anatemohet puna e një institucioni të pavarur, ndaj 

unë këtu nuk dua ta anatemoj. Unë këtu kam kolegët e mi gjyqtarë, por nëse mendoni që këto 

gjyqtarë që janë këtu, kanë bërë punë me urdhër të Kryeministrit, atëherë mua më vjen shumë keq. 

Duhet të jeni ju e para, sepse janë gjyqtarë që e kanë kaluar vetingun, janë gjyqtarë ekselentë që 
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kanë marrë maksimumin e vlerësimit profesional nga KLGJ-ja dhe kanë dhënë një kontribut shumë 

të çmuar në hartimin e kësaj harte. Atëherë, si mundet që këta gjyqtarë të bëjnë një produkt politik? 

Ndoshta nuk jemi mësuar, kjo është për herë të parë, falë këtij legjislacioni, që institucionet të 

bashkëveprojnë me njëri-tjetrin. Ejani të bashkëveprojmë të gjithë bashkë, ejani të diskutojmë, 

ndoshta edhe pas miratimit të hartës, që të gjejmë mekanizmat, ndoshta edhe të rishikojmë ligjin, 

të rishikojmë edhe pjesën e degëve ku çalon implementimi, por kurrsesi nuk mund të themi që një 

punë e bërë nga gjyqtarë profesionistë është një punë e kapur nga politika. Janë këta gjyqtarë që 

kanë dhënë vendime, për të cilat ju keni folur dhe i keni përgëzuar në të gjithë arenën tuaj politike. 

Por ne nuk flasim, sepse jemi të vetëpërmbajtur, ne flasim vetëm me vendime. Ndaj më vjen shumë 

keq që anatemoni punën profesionale të bërë nga një grup gjyqtarësh dhe ekspertësh 

ndërkombëtarë shumë të mirë. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonjë Llagami! 

Kam edhe unë dy fjalë. Falënderoj të gjithë kolegët, të gjithë ju që jeni të pranishëm në 

këtë dëgjesë, përfaqësues të institucioneve!  

Pas kaq shumë orësh dëgjesë, tani jam edhe një herë e bindur që kemi bërë shumë mirë 

që organizuam këtë dëgjesë sot, nëse ishim skeptikë, sepse po flisnim për një akt, i cili ishte në 

kompetencë të organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë dhe më pas në kompetencë 

vendimmarrëse të pushtetit ekzekutiv, pra ishte shumë e rëndësishme për të gjithë ne që të 

kuptonim disa çështje. 

Së pari, është bërë një punë e lavdërueshme profesionale. Unë dua t’i përgëzoj të gjithë 

anëtarët e grupit të punës, nën drejtimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor që kanë punuar, sepse pjesa 

më e madhe nga ne këtu, përfshirë edhe Saimirin që flet, jemi juristë. Ne kemi shërbyer në 

institucione të ndryshme, jemi profesionistë në fushë, jemi edhe deputetë. Besoj se produkti i 

punuar nga grupi i punës, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, propozimi i përcjellë ministrit të 

Drejtësisë, analizat e bëra atje, janë për herë të parë me standarde dhe nuk i kemi vënë re në asnjë 

proces tjetër. Kjo duhet thënë dhe duhet lavdëruar. Në fakt, puna e bërë nga ky grup pune, së 

bashku me ekspertët ndërkombëtarë, flet vetë. Pra, është kjo punë dhe janë këto standarde të 

paraqitura, për të cilat ne debatuam dhe bëmë këtë diskutim, se po të mos ishte kjo punë, nuk do 

të bëhej gjithë ky diskutim. Pavarësisht atyre që e paragjykojnë procesin, përpiqen ta anatemojnë 

politikisht, ata që kanë rezervat e veta, ata që janë të paqartë me pyetjet që bëjnë dhe me përgjigjet 

që kërkojnë, ata që e kanë të sinqertë, ata që nuk e kanë të sinqertë, një është e vërteta absolute, 
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harta e re gjyqësore dhe riorganizimi i gjykatave tashmë duhet të kthehet në një realitet ligjor dhe 

të përkthehet në një akt që është i zbatueshëm.   

Pavarësisht se procesi ka marrë punën e tij, por edhe unë kam qenë një nga ato që gjatë 

raportimit vjetor të Këshillit të Lartë Gjyqësor, kam kërkuar që të jetë prioritet në rekomandimet 

e Kuvendit për KLGJ-në, që harta e re gjyqësore të miratohet një orë e më parë. Megjithatë, procesi 

ka marrë kohë të mjaftueshme, konsultime të mjaftueshme, ka ekspertizë shumë të mirë, standardet 

e CEPEJ-it, që ne i përmendim shpesh, por shumë pak profesionistë e dinë se çfarë janë, janë ato 

që e ndajnë cilësisht eficiencën dhe efektivitetin nga një sistem gjyqësor, i cili nuk funksionon 

mirë. Janë vetëm standardet ato që na bëjnë ne të arrijmë që të kemi gjykata që japin drejtësi me 

cilësi dhe në kohë, në mënyrë të barabartë për të gjithë ata që kërkojnë shërbime në gjykata.  

Është detyrë e Këshillit të Lartë Gjyqësor që këto standarde t’i parashikojë në projektin e 

vet, t’i baraspeshojë dhe t’i balancojë me të drejtën e qytetarëve për akses, gjë që ka ndodhur. Po 

ju them një rast, qytetarët jo të gjithë na kuptojnë se çfarë themi, një familjar, imi apo dikujt nga 

ju, në Korçë një çështje e ka mbaruar për 11 muaj në shkallë të parë dhe në apel, për të njëjtën 

natyrë çështje një familjar tjetër në Tiranë është ende 5 vjet në proces. Kjo nuk është eficiencë. 

Përse nuk është eficiencë? Sepse eficencë në drejtësi do të jetë kur të njëjtat çështje marrin të 

njëjtën kohë, të njëjtën cilësi dhe gjykohen nga gjyqtarë të specializuar e profesionistë. Këtë gjë e 

bëjnë vetëm ato gjykata të rigrupuara, siç folëm sot gjithë ditën përfaqësuesit, të cilët nuk donit t’i 

dëgjonit, duke folur edhe tani që po flas unë, edhe pse ju dëgjova me vëmendje çdo gjë që bëtë ju, 

çdo hartim. 

Unë po ju them edhe një herë se jam shumë e bindur që procesi i hartimit të hartës së re 

gjyqësore është një proces, e mbroj këtë deri në fund, jam e bindur dhe nuk tërhiqem, tërësisht 

teknik, profesional dhe një proces shkencor, sepse është proces standardesh. Ky nuk është proces 

politik në kuptimin e anëve politike, që të marrin dhe të flasin e të japin mend për këtë proces. 

Sigurisht. është një objektiv strategjik i reformës në drejtësi, të cilin ky Kuvend ia ka lënë ta 

realizojë Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe në fund vendos Këshilli i 

Ministrave. Ligji parashikon në mënyrë të qartë se si kundërshtohen këto akte.  

Për sa na takon si Kuvend, unë mendoj se bëmë shumë mirë që e bëmë këtë dëgjesë. 

Mendoj se ka shërbyer për të gjitha institucionet, edhe për ato që nuk janë dakord, edhe për 

Dhomën e Avokatëve, ndoshta do të keni mundësi t’i diskutoni, ndoshta shumë çështje janë 

sqaruar këtu. Qytetarët, ndoshta jo të gjitha çështjet që ne folëm i kanë kuptuar, por një gjë duhet 
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ta kenë të sigurt, se objektivi kryesor i ligjit mbi të cilin ngrihet i gjithë procesi i hartës gjyqësore 

ka të bëjë me faktin që qytetarët të marrin drejtësi me cilësi dhe në kohë. Me qasjen e tyre në 

drejtësi, me grupet në nevojë, të cilat nëse nuk kanë mundësi do t’u rimbursohen shpenzimet, sepse 

kemi 3 vjet që e bëjmë këtë gjë. Unë kam qenë relatore, e kemi miratuar këtu ligjin për ndihmën 

juridike të garantuar nga shteti, e kemi buxhetuar çdo vit, kemi kërkuar çdo vit që ndihma juridike 

e garantuar nga shteti të rritet. Kur themi ndihmë juridike të garantuar nga shteti, nuk flasim vetëm 

për ndihmën parësore, konsulencën apo avokatin në proces, por edhe për shpenzimet e raportit të 

ekspertit apo shpenzime të tjera që lidhen me procesin gjyqësor. Kjo është e vërteta që qytetarët 

sot po e ndiejnë në praktikë në gjyqe. Por qytetarët sot kanë interes të dinë se kur u vjen data për 

gjykimin e çështjes, kjo është pyetja që është sfidë për të gjithë ne.  

Ndaj unë ju falënderoj! Procesi i hartës është një proces që e meriton një vlerësim, nuk 

ka proces perfekt, nuk është e thënë që të biem dakord të gjithë për një vendimmarrje, ndaj edhe 

ligji e ka ndarë se kush e ka një vendim dhe si janë hapat për t’i dalë kundër një vendimi. Për sa 

na takon, si Komision Ligjesh, mendoj se kemi bërë shumë mirë që kemi realizuar këtë dëgjesë. 

Ju kërkoj edhe ndjesë për orët e gjata, por besoj se kjo është një punë që pati vlerë. 

Po, zonja Çupi, meqenëse e nisët dhe doni ta mbyllni. 

Dhurata Çupi – Faleminderit, zonja kryetare! 

Falënderoj të gjithë të pranishmit për durimin, sepse shumë veta nuk kanë lëvizur nga 

vendi që kur janë ulur, që nga ora 2:00, pra më shumë se 6 orë e gjysmë ishte kjo dëgjesë.  

Është një gjë shumë e mirë dhe pozitive që duhet vlerësuar, që Komisioni i Ligjeve e ka 

herën e dytë që bën dëgjesë publike. Herën e parë ka qenë dëgjesa publike për rastin e banorëve të 

“5 majit” dhe këtë dëgjesë që u bë me institucionet shtetërore, për sa i takon interesit shumë të 

madh të qytetarëve,  një debat i madh publik, ku ne kemi për detyrë të mbrojmë interesat e atyre 

që na votojnë dhe i përfaqësojmë. Ishte një dëgjesë e mirë për qytetarët, sepse ata i kuptuan të 

vërtetat.  

Unë e fillova diskutimin tim me 10 konstatime, por me keqardhje e them se për asnjërin 

nga 10 konstatimet nuk më bindi përgjigjja. Nuk mund të them që nuk kishte përgjigje, por për 

asnjërin nga 10 konstatimet e mia nuk mora përgjigje bindëse, për pasojë kur unë nuk u binda, 

besoj se edhe qytetarët që unë përfaqësoj mbeten në të njëjtin qëndrim.  
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Refuzoj të pranoj intimidimin që iu bë Dhomës së Avokatëve nga ministri i Drejtësisë, 

por dhe presionet mes rreshtave, qoftë edhe fyerje apo problematika që dolën gjatë diskutimit të 

deputetëve të maxhorancës ndaj Dhomës së Avokatëve. 

E thashë që ishte mirë që dëgjesa zgjati 6 orë e gjysmë, sepse qytetarët e kuptuan. Këtu 

nuk pati përgjigje të bazuar në analiza të thella, por pati një qëndrim pa argumente, pa analizë, që 

të qëndrohet në vendimin e marrë, sepse e ka pranuar dhe e ka vendosur Kryeministri, që do të 

votohet kështu siç është. Pra, qytetarët e kuptuan se ishte një përpjekje e kotë për të mbuluar atë 

që në fakt qytetarët e kuptojnë sot. Edhe pas kësaj dëgjese, edhe në bazë të insistimit të ministrit 

të Drejtësisë, që ky vendim duhet të mbetet në fuqi, qytetarët përsëri vazhdojnë të presin gjyqet, 

do të vazhdojnë përsëri me këtë.  

Nëse ju thatë se për 11 muaj qytetarët aksesohen në drejtësi qytetarët e Korçës, me 

keqardhje e them se ata qytetarë që sot janë në Korçë, tashmë duke ardhur në Tiranë, do të presin, 

sipas shifrave që thashë, rreth 7 apo 8 vjet deri në 15 vjet për të marrë drejtësi. Kjo ishte finalja e 

6 orë e gjysmë diskutim dhe qytetarët besoj se e kuptuan. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Po, zoti Manja. 

Ulsi Manja – Jo për replikë, por meqenëse u përmend ministri i Drejtësisë në raport me 

Dhomën, ju lutem, mos u shqetësoni për raportet e mia me Dhomën, sepse unë vij nga radhët e 

avokatisë. Si ministër i Drejtësisë jam avokati më i shkëlqyer i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, 

e para, se jam hartues i ligjit dhe bashkëpropozues i ligjit të ri për avokatinë dhe, e dyta, si ministër 

Drejtësie, i kam dhënë të gjithë hapësirën e duhur që Dhoma Kombëtare e Avokatisë dhe avokatët 

në Republikën e Shqipërisë ta ushtrojnë profesionin  në mënyrë të shkëlqyer. 

Dhurata Çupi – Sot Dhomën e Avokatisë e intimidove. 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

MBYLLET MBLEDHJA 

 

 

 


