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PËR SHPREHJE INTERESI PËR T’U CAKTUAR GJYQTAR PËR MEDIAT 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor është përgjegjës për mbarëvajtjen e  marrëdhënieve të gjyqësorit me 

mediat, dhe në këtë kuadër, një nga detyrat e tij në lidhje me marrëdhëniet me publikun, e 

përcaktuar në nenin 91§3 të Ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, 

është të caktojë një gjyqtar për mediat për çdo juridiksion apeli, i cili duhet të kryejë ose të 

mbikëqyrë shërbimet administrative të komunikimit me mediat, të përfshira si shërbim i veçantë 

në marrëdhëniet me publikun. 

Në përmbushje të këtij detyrimi ligjor, dhe në përputhje me parimin e bashkëpunimit të organeve 

të ngarkuara me ligj për administrimin gjyqësor sipas nenit 7 të Ligjit Nr.98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor”, njoftohet kjo thirrje për shprehje interesi nga ana e gjyqtarëve 

të gjykatave të apelit, për t’u kujdesur me profesionalizëm dhe për të realizuar me përgjegjshmëri 

komunikimin me mediat, si dhe për të ndërvepruar dhe bashkëpunuar edhe me Këshillin e Lartë 

Gjyqësor mbi ecurinë e këtij shërbimi të rëndësishëm. 

Sigurimi i informacionit dhe dhënia e njoftimeve për komunitetin e mediave dhe gazetarëve nga 

shërbimi i marrëdhënieve me publikun, udhëhiqet nga parimet e shprehura në nenin 46 të Ligjit 

Nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”. Për këtë arsye synohet përzgjedhja e  

gjyqtarëve me cilësitë më të larta të etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale që 

garantojnë integritetin e këtij shërbimi, si dhe me aftëse komunikuese dhe bashkëpunimi, duke 

qenë se në vlerësimin e Këshillit janë këto cilësi që edhe garantojnë efikasitetin e komunikimit 

dhe të bashkëpunimit, jo vetëm për veprimtaritë gjyqësore të gjykatës dhe shërbimeve 

mbështetëse brenda organizimit të brendshëm të gjykatave, por edhe për bashkëpunimin 

ndërveprues të këtyre gjyqtarëve me vetë Këshillin.  

Gjithashtu, synohet përzgjedhja e gjyqtarëve me pjesëmarrje në trajnime në lidhje me 

marrëdhëniet me publikun dhe mediat, respektimin e të drejtës së privatësisë dhe mbrojtjes së të 

dhënave personale, si dhe të drejtave të tjera të lidhura me dinjitetin njerëzor, të shprehura në 

jurisprudencën përkatëse të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, në lidhje me nenet 8 

dhe 10 të Konventës, në trajnime dhe kualifikime të tjera të njohura, apo që kanë realizuar 

publikime akademike ligjore në këto fusha. 

Për ushtrimin e funksionit të Gjyqtarit për Mediat, gjyqtari përfiton 5 për qind shtesë page mbi 

pagën bruto fillestare të tij dhe angazhimi i tij në këtë cilësi do të mbahet parasysh nga Këshilli 

për vlerësimin e aftësive personale dhe angazhimit profesional, në kuptim të nenit 76 të Ligjit 

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

Shprehja e interesit duhet t’i komunikohet anëtarit të caktuar për kryerjen e detyrave në lidhje me 

marrëdhëniet me publikun të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Z. Erjon Muharremaj, në adresën 

erjon.muharremaj@klgj.al brenda datës 22 nëntor 2019. 
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