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STRUKTURA E POSAÇME PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË PLANIT STRATEGJIK TË KLGJ- 

 

  

RAPORT MONITORIMI 

MBI 

ZBATIMIN E PLANIT STRATEGJIK TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR 

SISTEMIN GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

(korrik 2019- korrik 2020) 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) me Vendimin e tij nr. 126 datë 19.07.2019, miratoi Planit 

Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë viti 

2019-2020 (këtu e në vijim Plani Strategjik). 

 

Ky vendim erdhi së pari, si rezultat i detyrimit që buron nga Ligji nr. 115/2016, “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, konkretisht neni 81, në të cilën parashikohet se KLGJ, në 

bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, harton, miraton dhe zbaton një plan strategjik për 

sistemin gjyqësor. Krahas detyrimit ligjor, hartimi i një dokumenti të tillë buron nga rëndësia e 

tij, përsa kohë ky dokument shërben si një udhërrëfyes i veprimtarisë së KLGJ dhe i vetë sistemit 

gjyqësor në tërësi.  

 

Gjatë hartimit të dokumentit strategjik është mbajtur parasysh harmonizimi dhe përputhja me 

kuadrin nënligjor, konkretisht Urdhrin nr. 93 datë 07.08.2012 i cili përcakton strukturën dhe 

elementët e domosdoshëm që duhet të përmbajnë strategjitë sektoriale dhe ndër-sektoriale në 

Republikën e Shqipërisë. Dokumente të tjerë referues të konsultuar përfshijnë Strategjinë 

Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020, Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 

2017-2020, Strategjinë e Reformës në Administratën Publike, Strategjinë Ndërsektoriale të 

Drejtësisë dhe Planin e Veprimit 2019-2021. Gjithashtu, duke mbajtur në konsideratë aspiratat e 

Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian është parë e domosdoshme edhe konsultimi i 

dokumentave të tillë si Marrëveshja e Stabilizim Asocimit, Progres-raporti i BE-së për 

Shqipërinë 2018, Instrumenti i Asistencës së Para - anëtarësimit (IPA II) 2014-2020, si mjete me 

të cilat BE-ja mbështet reformat e shtetit shqiptar me anë të ndihmës financiare dhe asaj teknike.  

 

Plani Strategjik i miratuar, shoqërohet me një Plan Veprimi, në të cilin synimet zbërthen në 

objektiva operacional dhe aktivitete/ masa konkrete duke përcaktuar qartësisht njësitë zbatuese, 

faturën financiare si dhe indikatorët matës cilësorë dhe sasiorë për vlerësimin e rezultateve në një 

hark kohor të përcaktuar.  

 

Pesë janë shtyllat përcaktuese të drejtimit të Planit Strategjik, të cilat do të analizohen në vijim: 
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SYNIMI 1: Përshpejtimi i Reformës së Pushtetit Gjyqësor dhe Akordimit të Burimeve. 

SYNIMI 2: Përcaktimi dhe Zbatimi i Standardeve për Ekselencë Gjyqësore. 

SYNIMI 3: Ofrimi Efikas i Shërbimeve dhe Funksionimi më i Mirë i Gjykatave. 

SYNIMI 4: Zhvillimi i Kapaciteteve të Brendshme të KLGJ-së. 

SYNIMI 5: Hartimi i Strategjive të Efektshme për Komunikimin e Jashtëm. 

 

Përmbajtja e Planit Strategjik dhe atij të Veprimit i është nënshtruar një procesi të kujdesshëm 

hartimi dhe konsultimi (kontrolli), ku janë përfshirë jo vetëm anëtarët e Komisionit të Planifikimit 

Strategjik dhe Administrimit të Buxhetit, por të gjithë anëtarët e Këshillit si pjesë integrale e këtij 

procesi.  Për tu siguruar mbi koherencën, vlefshmërinë, dhe përfaqësimin e këtyre dokumenteve 

strategjike, ato i janë nënshtruar një cikli konsultimesh të tjera si brenda sistemit gjyqësor ashtu 

edhe jashtë tij, për të arritur në këtë draft të konsoliduar.  

 

Cikli parë: Konkretisht, më datë 3 qershor 2019, u organizua konsultimi i parë i draft-planit  

   strategjik dhe atij të veprimit me të gjithë drejtuesit e gjykatave.  

Cikli dytë:  Konsultimi i dyte, u krye më datë 25 qershor 2019 me rreth 15 përfaqësues të 

shoqërisë civile që veprojnë në fushën e drejtësisë dhe mbrojnë të drejtat e 

grupeve në nevojë.  

Cikli tretë: Si pjesë e detyrimit ligjor të parashikuar në nenin 71, pika 5, të ligjit nr.115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i cili përcakton shprehimisht 

bashkëpunimin e KLGJ-së me Ministrin e Drejtësisë (MD) …“për të siguruar 

përputhjen e planeve strategjike dhe buxhetore të sistemit gjyqësor me politikat 

shtetërore dhe SNSD-në”, konsultimi i tretë u krye më datë 8 korrik 2019. Në 

kuadër të këtij bashkëpunimi, me shkresën nr. 5343 prot., Ministrja e Drejtësisë 

përcolli disa sugjerime dhe komente mbi dokumentet e sipërpërmendura me 

qëllim bashkërendimin e masave dhe zbatimin efikas të reformës në drejtësi, 

komente këto të cilat janë marrë në konsideratë dhe janë reflektuar plotësisht në 

draftin final.  

Cikli katër: Konsultimi i katërt është kryer në datën 30 tetor 2019, me të gjithë donatorët dhe 

partenerët ndëkombëtar. Në këtë takim ishin të ftuar rreth 70 përfaqësues nga 

ambasada, projekte dhe donatorë që punojnë në fushën e drejtësisë. Gjatë këtij 

takimi u krijuan dhe tre grupe pune për zbatimin e Planit Strategjik të KLGJ-së të 

fokusuara në: Administrimin e gjykatave dhe menaxhimin e cështjeve; Cilësinë 

dhe Eficencëm në drejtësisë; dhe Mardhëdhëniet me publikun dhe mediat.  

 

Gjatë hartimit të Planit Strategjik dhe për pasojë edhe Planit të Veprimit, KLGJ i ka kushtuar një 

vemendje të vecantë dy elementë të rëndësishëm që janë: 

1. Mënyra e monitorimit të zbatimit të vetë planit, duke parashikuar strukturën përgjegjëse 

zbatuese, periodicitetin e raportimit të progresit të arritur, dhe mekanizmin e rishikimit dhe 

transparencës ndaj publikut.  

2. Parashikimi buxhetor i cili përcakton mundësitë objektive për realizimin e planit 

(objektivave) dhe evidenton mungesat financiare të cilat kërkojnë financim në të ardhmen. 

Sipas një parashikimi financiar i cili përcakton në mënyrë të detajuar llojin e shpenzimeve 

(personeli, operative dhe kapitale), përkundrejt burimeve të alokuara, evidentohet se 
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aktualisht rreth 50% e nismave mbulohen nga buxheti i shtetit. Për pjesën e pambuluar me 

fonde publike parashikohet një konsultim me partnerët ndërkombëtarë.  

 

Në kuadër të monitorimit të zbatimit të Planit Strategjik, Kryetarja e KLGJ-së ka ngritur me 

urdhrin nr. 360 datë 18.12.2019, “Strukturën e Posaçme për monitorimin e ecurisë së zbatimit të 

Planit Strategjik të KLGJ-së për sistemin Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë për vitin 2019-

2020”.  Struktura e Posacme drejtohet nga Kryetarja e Këshillit znj. Naureda Llagami, dhe ka në 

përbërje tre anëtarë të Këshillit, z.Maksim Qoku, z. Erjon Muharremaj dhe z. Alban Toro, si dhe 4 

nëpunë nga administrata në nivelin drejtues, përkatësisht znj. Luljeta Laze, znj. Ejona Isufaj, z. 

Kelment Greca dhe z. Vildan Kaloshi. Në funksion të përmbushjes së detyrave të saj, Struktura e 

Posacme, ka mbledhur të gjitha të dhënat lidhur me ecurinë e zbatimit të Planit Strategjik dhe 

progresin e arritur përgjatë harkut kohor dhjetor 2018 - 30 mars 2020, që përkon me periudhën e 

monitorimit1. Gjithashtu, kjo strukturë ka analizuar hollësisht veprimtarinë vendimmarrëse të 

Këshillit përgjatë periudhës së monitorimit, duke evidentuar ato më të rëndësishmet në kuadër të 

përmbushjes së synimeve të përcaktuara në Planin Strategjik.  

 

Ky raport monitorimi mbulon periudhën 1 vjecare që nga momenti i miratimit të Planit Stragjik, 

përkatësisht korrik 2019 – korrik 200, me synim informimin e Këshillit mbi ecurinë e zbatimit të 

Planit Strategjik, dhe nëse është e nevojshme, propozimin e masave të caktuara për adresimin e 

atyre cështjeve që pengojnë zbatimin e tij.  

 

Aktualisht, sipas analizës së Strukturës së Posacme, ecuria e zbatimit të Planit Strategjik e 

vlerësuar përmes shkallës së realizimit të synimeve të këtij plani, për periudhën e monitoruar, ka 

progres krahasuar me 6 muajorin pararendës, sidomos për sa i përket synimit 1 dhe 2. Grafikisht 

kjo ecuri paraqitet si më poshtë: 

 
Për të krijuar një panoramë më të detajuar, më poshtë do të gjendet, pas çdo Synimi të përcaktuar 

në Planin Strategjik, konstatimet e Strukturës së Posaçme. Raporti është i strukturuar në mënyrë 

të tillë që për cdo objektiv të secilit synim, të pasqyrohen arritjet por edhe vështirësitë/ 

problematikat e hasura gjatë zbatimit si dhe të identifikohen aktivitetet/aktet më të rëndësishme në 

kuadër të përmbushjes së këtyre objektivave. Në fund të analizës së secilit synim, janë 

                                                 
1 Në këtë raportim të parë, ndonëse Plani Stategjik u miratua nga KLGJ në Korrik të vitit 2019, është vendosur nga 

Grupi i punës, të raportohen të gjitha objektivat dhe masat e ndërmarra nga KLGJ që nga momenti i krijimit (në 

dhjetor të 2018) dhe deri në mars 2019.  
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identifikuar ato aktivitete/masa që priten të realizohen gjatë periudhës së mëtejshme të zbatimit të 

Planit Strategjik.   

 

 

 

 

 

Me anë të këtij synimi kërkohet sigurimi i burimeve të përshtatshme njerëzore dhe 

infrastrukturore për zbatimin e reformave të pushtetit gjyqësor, sa më shpejt të jetë e mundur, 

duke i kushtuar rëndësi cilësisë. Në këtë kuadër synohet rifunksionalizimi i shpejt i Gjykatës së 

Lartë (GjL), shpërndarja e drejtë e ngarkesës në gjykata, mbështetja e organeve të rivlerësimit 

kalimtar, shfrytëzimi efikas i burimeve buxhetore, reduktimi i cështjeve të mbartura si dhe ngritja 

e Gjykatës së Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. 

 

Ky synim ka parashikuar 7 objektiva me gjithsej 31 masa/aktivitete, në funksion të së cilit janë 

zhvilluar 22 mbledhje plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe janë miratuar rreth 135 vendime,  

të pasqyruara në Shtojcën 1.1 të këtij raporti. Nisur nga analiza e mëposhtme e secilës prej 

objektivave të këtij synimi, vlerësohet se zbatimi i tij ka patur një ecuri të mirë krahasuar me 6 

muaj më parë dhe konsiderohet se është realizuar në masën 81%, ku nga 31 masa/aktivitete 25 

prej tyre janë të realizuara, sikurse ilustrohet në grafikun më poshtë. Masat e parealizuara lidhen 

kryesisht me riorganizimin e pushtetit gjyqësor përmes miratimit të Hartës së Re Gjyqësore.  
 

 
 

Objektivi 1  Bërja funksionale e Gjykatës së Lartë si prioritet emergjent, duke marre 

masat e nevojshme për plotësimin e vendeve vakante në një kohë sa më të 

shpejtë. 

Statusi:  Realizuar 

 

Realizimi i këtij objektivi ishte një sfidë më vete për KLGJ, në kushtet kur në Gjykatën e Lartë 

ushtronte funksionin vetëm 1 nga 19 anëtarët e saj dhe kur legjislacioni i ri parashikonte rregulla 

të reja për përzgjedhjen e anëtarëve në përbërje të Këshillit. Ndaj me qëllim bërjen funksionale të 

GjL, përmes së paku të një trupe gjyqësore, KLGJ nisi punën me hartimin e një pakete aktesh 

nënligjore dhe rregullatore, të nevojshme për emërimin e anëtarëve të kësaj gjykate të cilët vinin 

si nga radhët e juristëve të spikatur ashtu sikurse edhe brenda vetë sistemit gjyqësor, të tilla si:  

SYNIMI 1: Përshpejtimi i Reformës së Pushtetit Gjyqësor dhe Akordimit të Burimeve 
 

Objektiva: 7     Aktivitete të planifikuara: 31    Aktivitete të realizuara: 25   Realizimi: 81% 
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1. Vendimi “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e 

kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e 

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”2,  

2. Vendimi “Mbi kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jogjyqtarë dhe 

procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë3”, si dhe, 

3. Vendimi lidhur me “Metodologjia për Vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidatëve 

jogjyqtarë për në Gjykatën e Lartë”4; Vendimi “Për kriteret dhe procedurat për ngritjen 

në detyrë të gjyqtarëve "5 

4. Vendimi "Për rregullat shtesë për vlerësimin e kandidatëve"6 

5. Vendimi “Metodologjia e pikëzimit për të përcaktuar nivelin e vlerësimit të gjyqtarit”7 

 

Miratimi i këtyre akteve garanton një procedurë verifikimi dhe përzgjedhjeje bazuar në një 

proces tërësisht të rregullt, ligjor dhe transparent, në mënyrë të tillë që rezultati i këtij procesi të 

mos kompromentohet dhe as paragjykohet si i ndikuar paraprakisht. Paketa ligjore e hartuar dhe 

miratuar nga KLGJ i hapi rrugën fillimit të dy proceseve paralele që lidhen me: 

I:  rekrutimin e juristëve të  spikatur dhe  

II: ngritjen në detyrë të gjyqtarëve nga brenda sistemit 

Në hartimin e kësaj pakete Këshilli, është mbështetur nga Misioni Euralius V, ekspertët e të cilit 

kanë kontribuar intensivisht duke dhënë opinion e tyre, në mënyrë që aktet të jenë në përputhje 

me standartet evropiane. 

 

I:  Rekrutimi i juristëve të  spikatur për në Gj.L 

Në muajt korrik dhe shtator të 2019, Këshilli ka hapur thirrjen për 4 vende të lira për Gj.L nga 

radhët e juristëve të shquar dhe ka zhvilluar procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve 

ligjore për 22 nga 23 kandidatët.ga ku rezulton: 

- 3 kandidatë kualifikohen për në fazën tjetër;  

- 19 kandidatë skualifikohen dhe përjashtohen nga procedura e emërimit për shkak të 

mosplotësimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit; 

- 1 kandidat vijon ende procedura e kualifikimit. 

 

3 kandidatët e kualifikuar i janë nënshtruar fazës së dytë, asaj të pikëzimit të tyre dhe me 

vendimet nr.110, nr.111 dhe nr.112 datë 5.03.202 KLGJ i ka dorëzuar Presidentit të Republikës 

listën e kandidatëve të propozuar për emërim në GJL. Ndërkohë Presidenti i Republikës ka bërë 

dekretimin e tyre, dhe në një ceremoni publike është bërë edhe betimi i 3 anëtarëve më të rinj të 

Gj.L, para këtij institucioni në datën 11 mars 2020. 

Aktualisht, Këshilli ka në proces verifikimi edhe kandidatin për pozicionin e 4 të lirë të shpallur 

në fushën e të drejtës civile, proces i cili është shtyrë në kohë për shkak të pandemisë globale të 

Covid – 19, dhe pritet të përfundoj brenda vitit.  

 

                                                 
2 Vendim Nr. 75, datë 23.05.2019 
3 Vendim Nr. 102, datë 05.07.2019 
4 Vendim Nr. 209, datë 11.10.2019 
5 Vendim Nr. 70, datw 07.02.2020 
6 Vendim Nr. 263 datë 21.11.2019 
7 Vendim Nr. 264 datw 21.11.2019 
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II: Ngritjen në detyrë e gjyqtarëve nga brenda sistemit për në Gj.L 

Paralelisht me procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të Gjykatës së Lartë nga radhët e juristëve të 

shquar, KLGJ hartoi dhe miratoi të gjithë kornizën rregullatore për emërimin e gjyqtarëve nga 

sistemi gjyqësor. Për rrjedhojë, Këshilli:  

- në mbledhjen e datës 26 shkurt 2020, ka hapur procedurat e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për 6 pozicione të lira, 3 në fushën e së drejtës 

administrative8 dhe 3 në fushën e së drejtës civile9.  

- ndërsa në mbledhjen e datës 9 korrik 2020 ka hapur procedurat e ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për 5 pozicione të lira10, 1 në fushën e së 

drejtës administrative dhe 4 në fushën e së drejtës penale. Hapja e këtyre procedurave, 

erdhi në përgjigje ndaj rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë mbi raportin vjetor të Këshillit 

për vitin 2019.  

Për shkak të pandemisë globale të Covid-19 afatet e këtyre procedurave u shtynë në kohë si të 

gjitha procedurat e tjera administrative të iniciuara nga Këshilli, për të përfunduan në muajin 

gusht.  

 

Në total për thirrjet e hapura për 11 vendet e lira, nga radhët e gjyqtarëve, në Gj.L ka patur 12 

kandidatura (deri ne 30 korrik 2020) për të cilët Këshilli ka përcaktuar relatorin. Aktualisht, 

Këshilli ka vendosur lidhur me verifikimin e plotësimit nga ana e këtyre kandidatë të tre 

kritereve të kandidimit11 për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë dhe po vijonme procedurat e 

verifikimit të kritereve të tjera ligjore të kandidimit. 

 

Në plotësimin e 14 pozicioneve në Gjykatën e Lartë që mund të plotësohen përmes ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve, Këshilli ka mbajtur parasysh se ka përgjegjësinë kushtetuese për 

mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor (neni 147, pika 1, i Kushtetutës). Kjo nënkupton që në 

realitetin që sistemi gjyqësor gjendet aktualisht, Këshilli do të duhet të konsiderojë jo vetëm 

bërjen funksionale të Gj.L, por edhe moscënimin e funksionalitetit të gjykatave të tjera. Po ashtu, 

Këshilli ka mbajtur parasysh edhe frymën e ligjit, që konsideron ripërtëritjen e përbërjes së 

Gjykatës së Lartë rast pas rasti dhe jo tërësore të saj, për sa kohë nuk jemi para ngritjes së saj 

rishtazi.  

 

Këshilli, në bashkëpunim dhe konsultim me partnerët ndërkombëtar12, i ka hapur procedurat e 

ngritjes në detyrë për në Gj.L me afata të ndryshme aplikimi me qëllim ofrimin e shanseve të 

barabarta për të gjithë kandidatët.  

 

Objektivi 2 Funksionalizimi i shpejtë i Gjykatës së Lartë nëpërmjet plotësimit të 

nevojave infrastrukturore dhe burimeve njerëzore.  

Statusi: Në proces 

                                                 
8Vendimet nr. 82, nr. 83 dhe nr. 84 
9 Vendimet nr. 85, nr. 86 dhe nr. 87 
10 Respektivisht vendimet nr.241, nr.242, nr.243, nr.244 dhe nr.245, datw 9.07.2020 
11 Kriteri “përvojës profesionale minimale”, “mospasjes masë disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e 

papajtueshmërisë ambientale”. 
12 Shkresa nr.3106 prot., datë 06.07.2020 
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Ky objektiv në vetvete, ka lidhje si me objektivin 1 ku kërkohet bërja funksionale me shumë 

urgjencë e kësaj gjykate ashtu dhe me objektivin 5, ku theksohet reduktimi i cështjeve të 

mbartura në gjykata përmes hartimit të një plani pune. Ndaj dhe theksojmë se masa e ndërmarë 

nga KLGJ për hapjen e pozicioneve të lira si nga radhët e jurstëve të spikatur por edhe nga 

brenda vetë sistemit është shumë domethënëse në funksion të zbatimit të këtij objektivi. 

Plotësimi i numrit të gjyqtarëve të kësaj gjykate është hapi më i rëndësishëm në këtë proces.  

 

Më 29 prill 2020 Këshilli ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Agjencisë e Shteteve 

të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Krahas përmirësimit dhe modernizimit të 

proceseve të punës si dhe zbatimit të tekonologjisë së informacionit në funksion të transparencës 

dhe marrëdhenieve me publikun, një ndër kontributet më të rëndësishme që Memorandumi ofron 

është mbështetja e Gj.L me burime njerëzore, në funksion të uljes së numrit të çështjeve të 

prapambetura. Aktualisht, 12 juriste, në rolin e nënpunësve për uljen e numrit të cështjeve të 

prapambetura po punojnë për krijimin e një inventari të hollesishëm të afro 35,000 cështjeve të 

prapambetura në këtë gjykatë. Ky inventar do të shërbej si bazë për kategorizimin e cështjeve në 

grupe të cilat do të trajtohen me pas nga këshilltarët ligjor dhe gjyqtarët.  

 

Gjithashtu, vlen të përmendim që se fundmi, Këshilli me asistencën e partnereve ndërkombëtar 

dhe në bashkëpunim me Gjykatën e Lartë ka hartuar Udhërrefyesin për Efikasitetin e Gjykatës së 

Lartë dhe Reduktimin e Stokut të Çështjeve të Prapambetura. Ky dokument I cili parashikon nje 

set masash konkrete, përqendruar kryesisht në promovimin e gjykatësve të kualifikuar, dhe 

emërimin e më shumë këshilltarëve juridik, synon të adresoj situatën e krijuar në këtë gjykate në 

lidhje me numrin e lartë të çështjeve në pritje për t’u shqyrtuar. 

 

Gjithashtu, Këshilli e konsideron të rëndësishëm mirëfunksionimin e arkivave të gjykatave si dhe 

të vetë Këshillit, përmes dixhitalizimit të tyre. Për këtë qëllim, Këshilli është në fazën e 

përllogaritjes së volumit të cdo arkive në secilën gjykatë, me qellim kostimin e këtij procesi si 

dhe detajimin më tej të procedurave 

 

Objektivi 3 Shpërndarja e drejtë e ngarkesës në gjykata e vendit me qëllim rritjen e 

eficencës dhe aksesit për qytetarët, përmes riorganizimit të hartës gjyqësore 

në përpjestim të drejtë me ndarjen e re territoriale, popullsinë dhe numrin e 

cështjeve të pazgjidhura gjyqësore. 

Statusi:   Në proces 

 

Me synim optimizimin e burimeve njerëzore dhe financiare, rritjen e eficencës së gjykatave, 

përmirësimin e shpejtësisë së gjykimit dhe aksesit në drejtësi të qytetarëve, si dhe minimizimin e 

kostove dhe pasojave të rivlerësimit kalimtar, Këshilli ka ngritur një grup ndërinstitucional 

pune13. Ky grup, I përbër nga disa anëtarë të KLGJ-së, gjyqtarë dhe kryetarë gjykatash, 

përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë si dhe organizatat ndërkombëtare, ka si qëllim vlerësimin 

dhe riorganizimin e kompetencave tokësore të gjykatave. Gjatë 7 mbledhjeve të  organizuara 

gjatë periudhën shkurt 2019 - janar 2020, anëtarët e grupit kanë diskutuar mbi gjëndjen aktuale të 

                                                 
13 Urdhri nr.78, datë 18.02.2019 “Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për vlerësimin dhe riorganizimin e 

rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave”, 
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hartës gjyqësore duke marrë në konsideratë edhe studimet ndërkombëtare në këtë drejtim, 

rekomandimet dhe modelet më të mira të vendeve evropiane.  

Grupi i punës ka përcaktuar metodologjinë, mbi bazën e të cilës do të realizohet konfigurimi I 

hartës së re gjyqësore, e cila merr në konsideratë tre indikatorë të rëndësishme siç janë: 

popullsia, ngarkesa e çështjeve për secilin gjyqtar, si dhe numri i çështjeve të reja në gjykata. Një 

faktor tjetër i rëndësishëm i marrë në konsideratë në vazhdimësi është edhe largësia midis 

qytetarëve dhe gjykatave, duke i dhënë kështu një rëndësi parësore garantimit të aksesit në 

drejtësi të qytetarëve, si dhe reduktimit të kostove, rritjen e cilësisë dhe performancës në dhënien 

e shërbimeve gjyqësore.  

Veprimtaria e grupit të punës është pezulluar përkohësisht për shkak të pandemisë globale, gjë e 

cila ka ndikuar në shtyrjen e afateve kohore për depozitimin e propozimit lidhur me 

rikonfigurimin e hartës gjyqësore. Aktualisht, grupi i punës në bashkëpunim të ngushtë me 

partnerët ndërkombëtar ka paraqitur pranë Këshillit një draft përfundimtar, i cili pritet të 

miratohet në mbledhjen e radhës së Këshillit dhe më pas ti kaloj për sugjerime apo mendime 

Ministrisë së Drejtësisë.  

 

Objektivi 4  Mbështetja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nëpërmjet hartimit të 

raporteve të hollësishme dhe të arsyetuara për analizën e aftësive 

profesionale të subjekteve të rivlerësimit. 

Statusi:  Realizuar 

 

Në kuadër të detyrimeve ligjore, KLGJ-ja me Vendimin nr. 15 datë 22.01.2019 ka ngritur 

Komisionin e Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në kuadër të procesit të 

rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe të subjekteve të tjera të rivlerësimit. Ky Komision, 

veprimtaria e të cilit funksionin në bazë të rregullores miratuar me Vendimin nr. 24, datë 

07.02.2019, është përgjegjës për koordinimin e punës me institucionet e rivlerësimit kalimtar të 

gjyqtarëve (Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjin e Posaçëm të Apelimit) për 

planifikimin e shorteve sipas kalendarit të caktuar me KPK-në, mbledhjen e statistikave, 

caktimin e inspektorëve përgjegjës, marrjen e masave për zhvillimin e shortit si dhe gjurmimin e 

mbledhjen e dosjeve të përzgjedhura me short. 

   

Në zbatim të këtij objektivi deri në momentin e raportimit, KLGJ në bashkëpunim me 

Komisionin e Pavarur të Kualifikimit ka organizuar 210 shorte profesionale dhe ka dorëzuar 

132 raporte të analizimit të aftësive profesionale pranë KPK-në. Pas organizimit të shorteve 

për përzgjedhjen e dosjeve, KLGJ ka kërkuar rreth 1050 dosje gjyqësore/dokumente ligjore në 

gjykatat respektive ku administrohen këto akte, secila prej tyre në 2 kopje (një kopje për 

Komisionin e Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe një kopje për Operacionin Ndërkombëtar të 

Monitorimit (ONM). 

 

Objektivi 5 Reduktimi i çështjeve të mbartura në gjykatat e të gjitha niveleve, përmes 

hartimit të një plani pune. 

Statusi:  Në proces 
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Për ti ardhur në ndihmë situatës së krijuar si pasojë e numrit të lartë të cëshjeve të mbartura për 

gjykim në gjykatat e të gjitha niveleve, por kryesisht në Gjykatën e Lartë, KLGJ gjatë 

veprimtarisë së saj është orientuar në dy drejtime kryesore:  

1. Në plotësimin e vakancave në Gj.Lartë.  

Ndonëse me 3 gjytarët e emëruar rishtazi, që vijnë nga radhët e juristëve të spikatuar, Këshilli ka 

vënë në funksionim një dhomë këshillimi, zgjidhja përfundimtare në drejtim të reduktimit të 

stokut mbetet plotësimi tërësor i trupës gjyqësore të kësaj gjykate. Për këtë qëllim Këshilli 

sikurse është përmendur në Objektivi 1 ka hapur tashmë procedurat për rekrutimin e gjyqtarëve 

për Gjykatën e Lartë nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.  

2. Mbështetjen e Gj.L me staf mbështetës 

Përmes Vendimin nr. 317 datë 19.12.2019, Këshilli ka ngritur një komision të përkohshëm për 

hartimin e një plani veprimi lidhur me reduktimin e çështjeve të prapambetura dhe rritjen e 

efikasitetit në GjL. Produkt i këtij komisioni është miratimi i Memorandumit të Mirëkuptimit 

nënshkruar mes Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 

Ndërkombëtar (USAID). Ky memorandum synon të mbështesë Gjykatën e Lartë nëpërmjet 

rekrutimit të një stafi mbështetës juristësh (12 juristë) të cilët do të ndihmojnë administratën e 

kësaj gjykate për të trajtuar me shpejtësi çështjet e stokut të mbetura në gjykatë.  

 

Krahas masave të përcaktuara në Planin e Veprmit, me qëllim adresimin e situatës së krijuar në 

sistemin gjyqësor si pasojë e vakumeve të krijuara nga procesi i rivlerësimit kalimtar të 

gjyqtarëve, KLGJ ka aplikuar një qasje proaktive në funksion të mirë-menaxhimit dhe 

mbarëvajtjes së sistemit gjyqësor. Kështu, masat e marra nga KLGJ-ja në këtë drejtim janë:  

1. Emërimi dhe caktimit në detyrë i magjistratëve të cilët kanë përfunduar Shkollën e 

Magjjistraturës në vitin 2018 dhe 2019. Aktualisht ky proces ka përfunduar dhe janë 

emrëruar në detyrë 10 magjistratë të diplomuar në vitin 2018 dhe 15 magjistratë të 

diplomuar në vitin 2019. Në total, sistemit gjyqësor i janë atashuar 25 magjistratë të rinj. 

2. Caktimi i gjyqtarëve në një gjykatë të ndryshme nga ajo që ushtrojnë funksionet e 

përhereshme. KLGJ bazuar në detyrimin kushtetues për të siguruar pavarësinë, 

përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor, miratoi me vendimin nr. 30, datë 

14.02.2019, “Rregullat dhe procedurat për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. Gjatë vitit 2019 deri më 31.07.2020, Këshilli ka shqyrtuar në total 

1168 kërkesa për caktim gjyqtari në përgjigje të të cilave ka caktuar 1689 gjyqtarë për 

gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të ndryshme, nga ajo ku 

ushtrojnë funksionin në mënyre të përhershme. 

3. Skema e delegimit të gjyqtarëve. Situata ekstreme e krijuar gjatë kësaj periudhe pranë 

gjykatave të apelit, e kryesisht Gjykatës së Apelit Korcë, ku e mbetur me dy gjyqtarë nuk 

mund të formonte trupën gjyqësore, e nxiti KLGJ të ndërmerrte një zgjidhje. Konkretisht, 

me vendimet nr. 26 dhe nr. 27, datë 16.01.2020, KLGJ: (i) përcaktoi llojet e çështjeve 

gjyqësore për gjykimin e të cilave, (ii)u miratua një listë me gjyqtarë nga gjykatat e tjera të 

apelit, për të gjykuar në çdo periudhë 10-ditore. Ndërsa në mbledhjen e datës 20 Shkurt 

2020, KLGJ-ja pasi pranoi kërkesën dhe komandoi një gjyqtare në Skemën e Delegimit, e 
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caktoi këtë gjyqtare për të gjykuar pranë Gjykatës së Apelit Korçë për periudhën deri më 

datë 15.09.2020 (vendimet e KLGJ-së nr.74, datë 20.02.2020 dhe nr. 75, datë 20.02.2020). 

4. Skema transferimit. Aktualisht gjatë periudhës së monitorimit janë transferuar në total 7 

magjistrarë, afatet e transferimit të sëcilëve në disa raste janë zgjatur me 1 vit, përkatësisht 

si më poshtë vijon:  

- 1 gjyqtar në Gjykatën e Shkodrës (nga Gjykata e Pukës); 

- 2 gjyqtar në Gjykatën Kukësit (nga Gjykata e Matit dhe Tropojës); 

- 2 gjyqtar në Gjykatën e Kavajës (nga Gjykata e Beratit dhe Korcës). Për këta gjyqtarë, 

gjatë muajit qershor 2020 është zgjatur afati i transferimit 14 me nga një vit; 

- 1 gjyqtar në Gjykatën e Administrative Shkodër (nga Gjykata e Pukës). Gjatë muajit 

qershor është zgjatur afati i transferimit të këtij gjyqtari me një vit.15; 

- 1 gjyqtar në Gjykatën Administrative Durrës (nga Gjykata e Përmetit). Për këtë gjyqtar 

është zgjatur afati i transferimit me një vit.16 

 

Gjithashtu, në funksion të vlerësimit të numrit të çështjeve të mbartura në gjykatat e apelit dhe në 

gjykatat administrative, brenda 6 muajve nga miratimi i Planit Strategjik, KLGj mbledh një 

informacion periodik nga të gjitha gjykatat në vend rregulluar kjo me vendimin nr. 25 datë 

07.02.2019 (i ndryshuar). Në këtë informacion periodik është kërkuar ndër të tjera që gjykatat të 

informojnë (përmes raportimeve 3 mujore) edhe lidhur me “Ngarkesën e çështjeve gjyqësore për 

gjykatën dhe çdo gjyqtar të saj, evidentimin e numrit të çështjeve të mbartura nga vitet 

paraardhëse, si dhe numrin e çështjeve të zvarritura tej afateve të arsyeshme të përcaktuara në 

nenin 399/2 të K.Pr.Civile, respektivisht për secilën shkallë gjykimi”.  

 

Miratimi i hartës së re gjyqësore është në vetvete një masë konkrete për uljen e stokut të 

cështjeve të prapambetura duke synuar njëhësimin e kohëzgjatjes së zhvillimit të proceseve 

gjyqësore në të gjitha gjykatat e vendit. Ndaj hartimi dhe miratimi i hartës së re gjyqësore mbetet 

një prioritet në planin afatshkurtër për Këshillin. 

 

Objektivi 6 Shfrytëzimi efikas i burimeve buxhetore për gjykatat 

Statusi: Realizuar 

 

Me Vendimin nr 12, datë 18.01.2019 dhe VKM nr. 343, datë 02.05.2019 “Për rishpërndarjen e 

numrit të punonjësvë dhe të fondeve buxhetore për Institucionet e Sistemit të Drejtësisë, për vitin 

2019”, KLGj ka miratuar strukturën e saj, pjesë përbërësë e të cilës është edhe Drejtoria e 

Përgjitshme e Programimit dhe Monitorimit të Buxhetit. Fokusi i veprimtarisë së kësaj Drejtorie 

është: 

- Organizimi dhe ndjekja e punës për planifikimin, hartimin, zbatimin dhe ndjekjen e 

buxhetit për Sistemit Gjyqësor. 

                                                 
14 Vendimi nr. 204, datë 11.06.2020 dhe vendimi nr. 205, datë 11.06.2020 
15 Vendimi nr. 202, datë 11.06.2020 
16 Vendimi nr. 203, datë 11.06.2020 
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- Merrja pjesë në hartimin e politikave buxhetore, planeve strategjike apo çdo dokumenti 

tjetër të hartuar nga vetë institucioni apo në bashkëpunim me institucione të tjera; kur 

kërkohet kontributi dhe mendimi i tij. 

- Zbatimi i parimeve të ligjshmërisë të menaxhimit financiar dhe transparencës së fondeve 

publike, në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë Kontrollimi i funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit 

në sistemin gjyqësor, si raportimi për çdo dobësi të sistemit që duhet trajtuar.  

 

Krijimi i kësaj Drejtorie është realizuar plotësisht në përputhje me afatin kohor të parashikuar në 

Planin e Veprimit dhe deri në momentin e këtij raportimi, kjo Drejtori është plotësuar në masën 

75% me punonjës. Gjatë vitit 2020, synohet plotësimi i kësaj strukture edhe me 4 punonjës të 

tjerë.  

 

Gjatë vitit 2019, KLGJ përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Programimit dhe Monitorimit të 

Buxhetit ka ndihmuar gjykatat në hartimin e projektbuxheteve të tyre vjetore. Për këtë qëllim 

fillimisht janë analizuar nevojat e gjykatave për fonde buxhetore për këtë proces. Më konkretish 

gjate muajit mars 2019, gjatë fazës së parë të Projekt Buxhetit Afat – Mesëm (PBA) gjykatat 

kanë paraqitur kërkesat e tyre buxhetore pranë KLGJ-së, dhe gjatë muajit prill 2019 janë 

realizuar 38 takime me çdo kryetar dege buxheti të cdo gjykate. Gjatë këtyre takimeve të cilat 

kanë shërbyer si forume konsultimesh midis KLGJ dhe vetë gjykatave janë analizuar kërkesat 

buxhetore të këtyre të fundit dhe janë adresuar të gjitha kërkesat teknike për sa i përket procesit 

të planifikimit. Ky proces konsultimesh i ka shërbyer sistemit gjyqësor, për përgatitjen e një 

projekt buxheti i cili të jetë gjithpërfshirës dhe të pasqyrojë sa më mirë nevojat e sistemit.  

 

Gjatë fazës së dytë të rishikimit të PBA-së 2020-2022, ka vijuar komunikimi me gjykatat në 

lidhje me ndryshime të mundshme të kërkesave buxhetore. Nga ky komunikim intensive dhe 

shkëmbimi i informacioneve, PBA 2020 -2022 e rishikuar i është dorëzuar Ministrisë së 

Financave, brenda afateve ligjore të përcaktuara. Në këtë kuptim, përfundimi me sukses dhe 

brenda afateve kohore i procesit të planifikimit buxhetor afat mesëm është një tregues i 

qënësishëm për realizimin 100% të ndihmës që KLGJ, si organi qeverisës i gjyqësorit, i ka ofruar 

gjykatave për hartimin e projektbuxheteve të tyre. 

 

Ndërsa gjatë vitit 2020 për shkak të situatës së krijuar nga COVID 19, procesi i hartimit të PBA-

së 2021-2023 është realizuar nëpërmjet komunikimit elektronik me gjykatat. Gjatë muajit mars 

2020, që përkon me fazën e parë të Projekt Buxhetit Afat – Mesëm (PBA) 2021- 2023, gjykatat 

kanë paraqitur kërkesat e tyre buxhetore pranë KLGJ-së. Nga ana e njësisë përgjegjëse në këtë 

drejtori, janë analizuar këto kërkesa buxhetore dhe po nëpërmjet komunikimit elektronik janë 

adresuar të gjitha problematikat për sa i përket procesit të hartimit të PBA-ve. 

 

Në fund të muajit Korrik 2020, u përgatit drafti i konsoliduar i PBA-së  2021-2023. Në këtë draft 

pasqyrohen:  

- Kërkesat buxhetore të paraqitura nga 38 gjykata, të të tre niveleve 

- Kërkesat buxhetore të institucionit të KLGJ-së 
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- Janë përllogaritur dhe pasqyruar efektet financiare të aktiviteteve të nevojshme në 

përmbushje të objektivave të KLGJ-së. 

 

Bazuar në Udhëzimin plotësues nr. 28, datë 10.07.2020, “Për përgatitjen e Programit Buxhetor 

Afatmesëm 2021 – 2023, si dhe ne Vendimin nr. 270, datë 24.08.2020, “Për miratimin e 

kërkesave buxhetore PBA 2021-2023 të sistemit gjyqësor” u miratua Programi Buxhetor 

Afatmesëm 2021 – 2023 për sistemin gjyqësor. Ky projekt buxhet i është dorëzuar Ministrisë së 

Financave, brenda afateve ligjore të përcaktuara. 

 

Ndjekja e dinamikës së realizimit të buxhetit të detajuar, për çdo gjykatë gjatë vitit buxhetor 

është një tjetër aspekt i rëndësishëm i veprimtarisë së KLGJ-së. Për këtë qëllim, bazuar në 

raportimet mujore të gjykatave, Drejtoria e Përgjithshme e Programimit dhe Monitorimit 

Buxhetor harton raporte monitorimi periodike dhe vjetore (cdo 4 muaj dhe raportin vjetor), ku 

evidentohen situatat dhe problematikat që dalin gjatë zbatimit të buxhetit në cdo gjykatë. Mbi 

bazën e analizës së kësaj dinamike, KLGJ-ja ka bërë propozimet përkatëse për rialokimin e 

fondeve. Gjatë vitit 2019, janë kryer 2 rialokime fondesh në: 

- shpenzime personeli, krysisht për të plotësuan nevojat për fonde shtesë në ato gjykata ku 

ka pasur emërime të reja të magjistratëve 

- shpenzime operative, krysisht sipas kërkesave për fonde për shpenzimet “udhëtime e 

dieta” në ato gjykata ku ka patur numër të madh delegimesh për shkak të mungesave të 

gjyqtarëve. Gjithashtu janë akorduar fonde nëpërmjet rialokimeve për të përballuar 

efektet financiare të masave higjenizuese të marra nga gjykatat kundër COVID-19.  

- Shpenzime kapitale, për të bërë të mundur riparimin e dëmeve nga tërmeti i 26 Nëntorit 

2019.  

 

Në të gjitha rastet e rialokimeve janë përdorur burimet e brendëshme të cilat janë: fondet e 

mbajtura të pashpërndara në programin 03310 – “Buxheti Gjyqësor”, si dhe fondet që rezultuan  

të lira kryesisht në Gjykatën e Lartë, për shkak të mungesës së gjyqtarëve.  

 

Mbikëqyrja dhe këshillimi teknik është pjesë e punës së përditëshme të Drejtorisë me gjykatat 

për faktin se, pavarësisht pavarësisë së tyre të plotë në zbatimin e buxhetit, gjykatat kalojnë në 

mënyrë ciklike dhe të vazhdueshme disa procese teknike që drejtohen nga KLGJ-ja, të tilla si:  

- Procesi i përgatitjes së Projektbuxhetit për vitin në vijim.  

- Procesi i mbikqyrjes së shpenzimeve. Çdo 4 mujor realizohet në mënyrë të detajuar 

shpjegimi i arritjeve të shpenzimeve buxhetore, të cilat bëhen shkak për analiza dhe 

këshilla për periudhat në vijim. 

 

Këto procese mbështeten në një kuadër ligjor të mirëpërcaktuar sikurse janë; Ligji “Për 

Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligji “Për Buxhetin e Shtetit”, si 

dhe Udhëzimet e Ministrisë së Financave “Për zbatimin e buxhetit të Shtetit”.   

 

Me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafit gjyqësor për sa i përket cështjeve të menaxhimit 

financiar, gjatë vitit 2019, me mbështetjen e Projektit Drejtësi për të Gjithë - USAID, është 

realizuar trajnimi 8 javor me kancelarët e gjykatave. Moduli i trajnimit për menaxhimin financiar 
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u zhvillua në 2 ditë dhe u trajnuan 32 kancelarët në detyrë, kryesisht mbi konceptet bazë të 

menaxhimit financiar si dhe procesin e planifikimit dhe monitorimit të zbatimit të buxhetit.  

 

Në funksion të gjetjes së burimeve të mjaftueshme dhe të vazhdueshme financiare për gjykatat, 

gjatë vitit 2019, KLGJ ka zhvilluar negociata me Ministrinë e Financave në periudhat maj - tetor 

2019 përsa i përket tavaneve buxhetore të miratuara. Në përfundim të këtyre negociatave është 

realizuar rritja e tavanit të miratuar për KLGJ dhe gjykatat për vitin 2020 si më poshtë:  

 000/lekë 

Buxheti për vitin 2020   Shpenzime 

personeli 

Shpenzime operative Shpenzime per 

investime 

Programi 03310 – Buxheti 

Gjyqësor 
3,084,400 2,489,000 437,000 158,400 

Programi 01110 - Planifikim, 

menaxhim dhe administrim 
  324,750 215,000 60,150 49,600 

Total  3,409,150    

 

Në funksion të plotësimit të nevojave të sistemit gjyqësor, KLGJ e konsideron prioritare 

bashkëpunimin me agjencitë vendase dhe ndërkombëtare. Për këtë qëllim por edhe për të shtruar 

urat e bashkëpunimit, KLGJ organizoi më datë 30 tetor 2019 takimin koordinues me 70 

përfaqësues nga ambasada, projekte dhe donatorë që punojnë në fushën e drejtësisë. 

 

Ky takim ishte një mënyrë e mirë jo vetëm për të kanalizuar asistencën e donatorëve në aspektet 

më prioritare të KLGJ-së por edhe një mundësi për të prodhuar sinergji midis aktorëve të 

ndryshëm. Në vijim të këtij takimi, aktualisht KLGJ-ja ka nënshkruar Memorandume 

Bashkëpunimi, përkatësisht me: 

1. Qendrën e Berlinit për Ndërmjetësim Integrativ, me fokus forcimin e praktikës së 

ndërmjetësimit në Shqipëri, 

2. Administratën Kombëtare të Gjykatave Suedeze, me fokus forcimin e kapaciteteve të 

agjencive ligjzbatuese dhe gjykatave shqiptare në lidhje me Drejtësinë Penale për të 

Miturit,  

3. Agjencisë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) (përmendur me 

lart) 

 

Objektivi 7  Ngritja e Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar dhe mbështetja e fillimit të veprimtarisë së tyre. 

Statusi:   Realizuar (pjesërisht) 

 

Më 19 dhjetor 2019, Këshilli mori një ndër vendimet më të rëndësishme gjatë veprimtarisë tij, 

siç është miratimi i vendimit për ngritjen e gjykatave të posacme për korrupsionin dhe krimin e 

organizuar. Ky hap i ndërmarrë nga KLGJ vjen në vazhdën e jetësimit të reformës në drejtësi dhe 

si një përpjekje reale ndaj luftës kundër korrupsionit e krimit të organizuar.  

 

Aktualisht janë konfirmuar në mënyrë të përhershme në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar 5 gjyqtarë dhe në mënyrë të përkohshme 1 gjyqtar. 

Ndërsa, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar janë 
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caktuar në mënyrë të përhershme 4 gjyqtarë, si dhe në mënyrë të përkohshme 6 gjyqtarë. Gjatë 

këtij procesi janë transferuar edhe 9 gjyqtarë në gjykata të ndryshme (pas pezullimit të tyre sipas 

vendimit të shkarkimit të KPK-së).  

 

Gjithashtu, me miratimin e Vendimit nr. 70, datë 07.02.2020 për kriteret dhe procedurat e 

ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, KLGJ vijon procesin e plotësimit të vendeve vakante duke hapur 

procedurat e ngritjes në detyrë pranë gjykatave të apelit. Ky proces ka filluar me hapjen e 

procedurës së ngritjes në detyrë për 5 (pesë) pozicione, për secilën prej Gjykatave të Posaçme 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.   

 

Përsa i përket plotësimit të vendeve të tjera vakante në këtë gjykatë, KLGJ-ja në mbledhjen e 

datës 7 shkurt 2020, pas një konsultimi me trupat gjyqësore dhe me partnerët ndërkombëtarë, 

miratoi me Vendimin nr.70, kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve. Qëllimi i 

këtij vendimi është përcaktimi i rregullave të detajuara që do të zbatohen për renditjen e 

gjyqtarëve që kandidojnë për ngritje në detyrë, ndër të tjera, dhe për Gjykatat e Posaçme për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Për rrjedhojë, më datë 26 shkurt të vitit 2020 KLGJ hapi 

thirrjen për plotësimin e 5 vendeve të lira në secilën prej këtyre gjykata, afatet e të cilave u 

pezullua për shkak të pandemisë globale COVID-19. Me vendimin nr. 142, datë 22.04.2020 “Për 

rifillimin e veprimtarisë së  Këshillit të Lartë Gjyqësor në kushtet e lehtësimit të masave të marra 

për kufizimin e përhapjes së Covid-19”, KLGJ vendosi rifillimin e procedurave administrative të 

pezulluara.  

Në fund të afatit të aplikimit u paraqitën një numër i vogël aplikimesh, përkatësisht:  

 3 kandidatë kanë aplikuar për 5 pozicione në gjykatën e posaçme të apelit 

 1 kandidat ka aplikuar për 5 pozicione në gjykatën e posaçme të shkallës së parë. 

Këshilli ka vendosur fillimin e procedurave të verifikimit të kritereve ligjore për këta kandidatë 

me vendimet nr. 152 dhe 153 datë 6.5.2020, nr. 190 dhe 191 datë 4.6.2020. 

Po kështu, për plotësimin e pozicioneve të tjera të lira dhe rihapjen e procedurave për vendet e 

paplotësuara, Këshilli ka publikuar thirrjet për aplikime në të dy nivelet e gjykatave të posaçme 

(vendimet nr. 162, 163, 164 datë 28.5.2020 dhe vendimet nr. 220-226 datë 2.7.2020). Pas 

përfundimit të afatit të kandidimit, më datë 27.07.2020, në procedurat e rihapura të ngritjes në 

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

pozicionet e lira të shpallura, nuk u paraqit asnjë kandidaturë ndërsa për Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin dhe Organizuar u paraqit vetëm një kandidaturë.  

Për shkak të numrit të kufizuar të aplikimeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen plenare të 

datës 10.09.2020, vendosi rihapjen (për herë të tretë) e procedurës së ngritjes në detyrë në 

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

katër pozicione të lira si dhe rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme 

të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, gjithsej për dy pozicione të lira. 

 

Për të mundësuar funksionalitetin e plotë të Gjykatave të Posacme të të dyja niveleve, KLGJ, për 

vitin 2020, që përkon dhe me fillimin e aktivitetit të tyre, ka akorduar fondin e nevojshëm në 

vlerën rreth 134 milion lekë, për burimet njerëzore, përfshirë këtu gjyqtarë dhe administratën 

gjyqësore. Gjithashtu, KLGJ-ja ka venë në dispozicion të këtyre gjykatave një fond prej 11 
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milion lekë për investime, për t’ju përgjigjur kërkesave ligjore për krijimin e kushteve të veçanta 

të punës të një sigurie të lartë. Ky fond i akorduar është në përputhje të plotë me kërkesat evetë 

gjykatave. 

 

Në reflektim të amendimeve ligjore në Ligjin nr. 15/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

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

ndryshuar, Këshilli me vendimin Nr. 321 datë 17/09/2020 bëri rishpërndarjen e fondeve për 

shpenzime personeli, mbi dhënien e shtesës për vështirësi në punë për gjyqtarët e gjykatave të 

posaçme.   

Cilat janë aktivitetet që do të realizohen në të ardhmen?  

1. Kryerja e një vlerësimi mbi numrin e çështjeve të mbartura në gjykatat e shkallës së 

dytë dhe në gjykatat administrative, brenda 6 muajve nga miratimi i këtij plani strategjik 

(KLGJ e ka filluar këtë proces me miratimin e vendimit nr.78 datë 30.05.2019, duke 

përcaktuar rregulla standarde për sa i përket shortimit të çështjeve gjyqësore në gjykatat e 

apeleve, për të garantuar në këtë mënyrë efiçiencën dhe cilësinë e drejtësisë që jepet në 

këto gjykata. Nuk ka veprime të tjera në përmbushje të kësaj mase në tërësi, për shkak të 

vështirësisë me të cilën përballën këto gjykata në kushtet e mungesës së numrit minimal 

të gjyqtarëve. Ndërkohë vlerësohet se duhet të bëhet një vlerësim më analizues nga 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale i cili analizon 

informacionet periodike që vijnë nga gjykatat lidhur me cështjet e mbartura. 

2. Finalizimi I hartës së re gjyqësore dhe paraqitja e këtij propozimi Ministrisë së 

Drejtësisë për sugjerime.  

3. Shpallja e vendeve vakante të krijuara në Gjykatat e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; (Kjo masë ka nisur pasi KLGJ ka miratuar 

hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë për 5 (pesë) pozicione, për secilën prej 

Gjykatave të Posaçme të Apelit dhe Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. Mirëpo, për shkak të mungesës së aplikimeve ose nr të kufizuar të 

aplikimeve, procedurat janë rihapur për të tretën herë). 

 

Ndërkohë lidhur me procesin e vlerësimit etik dhe profesional, fillimisht, me vendimin nr.198, 

datë 11.06.2020 startoi procedurën e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e 

nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit 

kalimtar, për të cilët janë dorëzuar, nga organet e rivlerësimit, dosjet me aktet e vlerësimit 

profesional, në të cilën u përfshinë 18 gjyqtarëve, por shtuar ky numër edhe me tre gjyqtarë të 

tjerë (vendimi nr.233, datë 02.07.2020). 

 

Me vendimin nr.247, datë 09.07.2020 Këshilli filloi procedurën e përshpejtuar të detyruar  të 

vlerësimit etik dhe profesional për viti kalendarik 2019 për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret 

ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë të 15 gjyqtarëve nga tre relatorë dhe tre nëpunës 

përgjegjës për vlerësimin. Secilit prej relatorëve dhe nëpunësve përgjegjës për vlerësimin iu 

caktuan nga 5 gjyqtarë. 

 



16 

 

Lista e akteve të cilat kanë prioritet për t’u miratuar janë pasqyruar sipas shtojcës 1.2 të këtij 

raporti. 

 

 

 

 

 

Synimi 2, i Planit të Veprimit 2019-2020, ka për qëllim që emërimet dhe promovimet e 

gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore, të bazohen në meritë, duke marrë parasysh kualifikimet, 

integritetin, aftësinë dhe efikasitetin e tyre dhe duke aplikuar procedura të hapura dhe 

transparente. Ky synim ka për qëllim hartimin e standardeve të etikës, përcaktimin e procedurave 

dhe kritereve për masa dhe procese disiplinore të drejta, vendosjen e standardeve në vlerësimin e 

tyre dhe rritjen profesionale duke ofruar mundësi për zhvillimin profesional. Ky synim është 

menduar të arrihet nëpërmjet hartimit të akteve nënligjore dhe konkretizimit të bashkëpunimit 

mes institucioneve kompetente. 

 

Synimi 2 ka parashikuar 7 objektiva me 24 masa/aktivitete ndër të cilat janë realizuar 17 

aktivitete. Progresi i përmbushjes së këtij synimi ka patur një trend pozitiv krahasuar me 6 

mujorin e parë dhe aktualisht 1 vit pas zbatimit të Planit Strategjik,  niveli i realizueshmërisë së tij 

vlerësohet në masën 71%.  

 
Ky progres lidhet kryesisht me ngarkesën e Këshillit përgjatë vitit 2019 - 2020 e në vijim për 

përgatitjen e akteve nënligjore që kanë të bëjnë me organizimin e brendshëm të vetë KLGJ-së si 

dhe mirëfunksionimin e pushtetit gjyqësor (gjykatave të vendit) në kushtet e vakancave që ka 

krijuar procesi i vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve. Gjithashtu, duhet theksuar se një pjesë e 

konsiderueshme e energjisë dhe veprimtarisë së KLGJ përgjatë kësaj periudhe, është fokusuar në 

bërjen funksionale të Gjykatës së Lartë, si një nga prioritetet emergjente të vetë sistemit gjyqësor. 

Gjithësesi, në funksion të zbatimit të këtij synimi janë miratuar 136 vendime të KLGJ-së sipas 

shtojcës 2.1 të këtij raporti.  

 

Objektivi 1 Rritja e transparencës në emërimet dhe promovimet e gjyqtarëve dhe 

administratës gjyqësore, përmes sigurimit të standardeve të meritokracisë. 

Statusi: Në proces 

 

SYNIMI 2: Përcaktimi dhe Zbatimi i Standardeve për Ekselencë Gjyqësore 
 

Objektiva: 7     Aktivitete të planifikuara: 24    Aktivitete të realizuara: 17     Realizimi: 71% 
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Këshilli aktualisht ka hartuar dhe miratuar rregulla17 të detajuara për kriteret dhe procedurën që 

do të zbatojë për renditjen e gjyqtarëve që kandidojnë për ngritje në detyrë sipas Ligjit nr. 

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

Nëpërmjet këtij vendimi parashikohen qartë procedura strikte të vlerësimit të gjithë kandiatëve 

dhe me pas renditja e tyre për ngritje në detyrë. Ndërkohë që procesi i pikëzimit rregullohet me 

akte të tjera të Këshillit, konkretisht, me Vendimin nr. 263, datë 21.11.2019 “Për rregullat 

plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve” dhe Vendimin nr. 264, datë 21.11.2019 mbi 

“Metodologjinë e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”. Përmes 

këtyre akteve rregullatore, KLGJ-ja ka përcaktuar rregulla rigoroze që i gjithë procesi i 

emërimeve dhe promovimeve të gjyqtarëve të garantojë jo vetëm transparencë por dhe 

promovimin e meritokracisë.  

 

Gjatë periudhës së monitorimit Këshilli ka administruar sistemin gjyqësor nga pikëpamja e 

burimeve njerëzore duke transferuar, deleguar dhe caktuar gjyqtarë për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të ndryshme, nga ajo ku ata ushtrojnë funksionin në mënyre të 

përhershme sikurse është përmendur në Objektivin 5, Synimi 1.  

 

Gjithashtu në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe për tju përgjigjur nevojave në rritje 

të sistemit gjyqësor për burime njerëzore, Këshilli ka miratuar 25 kuota për kandidatë magjistratë 

për vitin akademik 2019-202018 dhe 40 për vitin akademik 2020-202119. Pikërisht, në respektim 

të parashikimeve ligjore, Këshilli me vendimin nr. 257, datë 20.07.2020 vendosi fillimin e 

procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, 

në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2020-2021. Kjo vendimmarrje e Këshillit vinte 

pasi Shkolla e Magjistraturës, me shkresën nr. 492 prot., datë 17.07.2020, i përcolli Këshillit 

listën e kandidatëve fitues për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, për vitin 

akademik 2020-2021. 

 

Duhet të theksohet se këto vendimmarrje të KLGJ-së janë konsultuar gjërësisht me të gjithë 

gjyqtarët në vend, tashmë një standart i vendosur ky për veprimtarinë e Këshillit me qëllim 

garantimin e ndërveprimit me vetë sistemit gjyqësor. Edhe në këtë proces, si dhe në disa procese 

të tjera pune, KLGJ është asistuar intensivisht nga Misioni Euralius V si dhe nga ekspertët e 

Këshillit të Evropës, të cilët kanë kontribuar në kuadër të përafrimit me standardet evropiane. 

 

Objektivi 2 Përmirësimi i standardeve të etikës nëpërmjet hartimit dhe publikimi i 

standardeve të etikës dhe rregullave të sjelljes për magjistratët dhe 

personelin e administratës së gjykatave. 

Statusi: Në proces 

 

Legjislacioni i ri në zbatim të reformës në drejtësi e ngarkon gjyqtarin me përgjegjësi personale 

për të ruajtur e treguar etikë profesionale dhe siguruar pavarësi në nivel institucional dhe 

individual. Kjo përgjegjësi vlen si për jetën profesionale gjatë ushtrimit të funksionit, por edhe në 

                                                 
17 Vendimi nr.70 datë 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarë” 
18 Vendimi nr.17, datë 29.01.2019 I, ndryshuar, i KLGJ-së 
19 Vendimi nr. 31, datë 23.01.2020 i KLGJ-së 



18 

 

jetën private të magjistratit. Në funksion të ruajtjes dhe forcimit të besimit të publikut tek sistemi 

i drejtësisë, në çdo kohë magjistratët duhet të kenë një qasje profesionale dhe etike. KLGj me 

Vendimin nr. 208, datë 11.10.2019 ka caktuar një Këshilltar për Etikën, i cili do të shërbej si  garant 

i ruajtjes dhe respektimit të regullave standardeve që duhet të normojnë sjelljen e magjistratëve dhe 

personelit të administratës gjyqësore. 

 

Aktualisht, me urdhër të Kryetares është ngritur një grup pune i cili në kuadër të garantimit të 

mirëfunksionimit të gjykatave, përmes miratimit të rregullave të unifikuara të administrimit të tyre 

ka hartuar Kodin e  Etikës së nëpunësit civil gjyqësor, i cili pritet të kaloj për diskutim në 

Komisionin e Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit dhe më pas në mbledhjen plenare 

të Këshillit. Hartimi i këtij Kodi është bërë në konsultim të ngushtë me Këshillat e Gjykatave si dhe 

partnerët ndërkombëtar, projektin Drejtësi për të gjithë – USAID.    

 

Objektivi 3 Përcaktimi i procedurave dhe kritereve për masa dhe procese disiplinore të 

drejta, transparente dhe etike. 

Statusi:  Në proces  

 

Legjislacioni në fuqi, për të garantuar një pavarësi të sistemit gjyqësor në përgjithësi dhe të 

gjyqtarëve në vecanti, në procesin disiplinor ndaj gjyqtarëve ka bërë një ndërthurje ndërmjet 

dy institucioneve. Në njërën anë është Inspektori i Lartë i Drejtësi (ILD), i cili është 

institucioni që  ndërmerr veprimet për hetimin disiplinor të gjyqtarit, dhe nga ana tjetër është 

KLGJ-ja organi i cili vendos masa disiplinore ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve.  

 

Për të disiplinuar këtë proces në fazën kur pranë KLGJ-së mund të paraqiten propozime për 

vendosjen e masës disiplinore nga ILD, është emergjente të hartohen rregulla të qarta, të cilat 

garantojnë ndër të tjera dhe të drejtat dhe detyrat e gjyqtarit në procedim. Ky objektiv është i 

ndërvaruar nga dy faktorë të cilët kanë ndikuar në realizimin e tij përtej afateve kohore te 

përcaktuara në Planin e Veprimit, që lidhen me:  

1. Miratimin nga Kuvendi i RSH i ndryshimeve ligjore të nevojshme të Ligjit nr. 96/2016 

“Për statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”20 duke 

përcaktuar listën e re të masave disiplinore, më parë të shfuqizuara nga Gjykata 

Kushtetuese.  

2. Vonesa në procesin e emërimit të ILD, i cili perfundoi dhe u emërua vetëm në shkurt të 

vitit 2020. 

Pavarësisht vonesave, në zbatim të neni 70, pika 2 e ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes 

së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar21, Këshilli me vendimin nr. 316, datë 14.09.2020 ka 

miratuar rregulloren “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”.  Kjo rregullore 

është ndër aktet më të rëndësishme të miratuara nga Këshilli e cila do mundësojë zhvillimin e 

procedimit disiplinor të magjistratit mbi baza ligjore, transparente, të paanshme, mbrojtjen e 

                                                 
20 Ligji 48/2019, datë 18/07/2019 plotësoi boshllëkun ligjor mbi përkufizimin e shkeljeve disiplinore 
21 Neni 70, pika 2 e ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar21 - “Zbatimi me 

analogji i rregullave për komisionet e Këshilli” -… 2. Këshilli i Lartë Gjyqësor miraton rregulla të detajuara për 

organizimin dhe funksionimin e komisioneve.” 
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figurës dhe integritetit të magjistratit nga akuzat e pabaza si dhe informimin e publikut p r 

akuzat e provuara ndaj tij. 

 

Objektivi 4 Ulja e vonesave në vlerësimin vjetor të performancës së gjyqtarëve dhe 

personelit të administratës së gjykatës. 

Statusi:  Në proces 

 

Vizioni dhe politika që ndjek Këshillit në drejtim të vlerësimit të performancës së gjyqtarëve 

është materializuar në miratimin e disa akteve nënligjore të vlerësimit etik dhe profesional  të 

gjyqtarëve si dhe skemën e re të vlerësmit të tyre (shiko objektivin 5 më poshtë për standardet e 

vendosura në këtë fushë).  

 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, në zbatim të nenit 171 pika 5 të 

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

ndryshuar dhe Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 263, datë 22.11.2019 “Për miratimin e 

rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve”, ka administruar dosjet me aktet e vlerësimit 

profesional për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, përcjellë nga 

organet e rivlerësimit pranë Këshillit, pasi vendimet respektive për secilin gjyqtar kanë marrë 

formë të prerë. 

 

Për të gjithë 24 gjyqtarët e konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë nga organet e 

rivlerësimit kalimtar, me vendimet nr. 198, datë 11.06.2020, nr. 233, datë 02.07.2020 dhe nr. 

336, datë 24.9.2020, Këshilli ka filluar procedurën e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimi). Për këtë qëllim janë përcaktuar me short relatori 

dhe nëpunësi përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar.  

 

Duke marrë në konsideratë faktin që qëllimi kryesor për të cilën bëhet vlerësimi dhe gardimi I 

gjyqtarëve është promovimi I tyre, Këshilli me Vendimin nr. 276 datë 10.12.2019 ka miratuar 

Programin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2020. Sipas skemës së re të 

vlerësimit priten që gjatë 2020 të filloj dhe përfundojë vlerësimi për 121 gjyqtar.  u miratua me 

vendimin nr.276, datë 10.12.2019. Në bazë të këtij programi, gjatë vitit 2020, pritet të vlerësohen 

121 gjyqtarë. Aktualisht, Këshilli me vendimet nr.247, datë 09.07.2020, nr.314, datë 14.09.2020 

dhe nr. 337, datë 24.9.2020, ka filluar procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të 

përshpejtuar të detyruar etik dhe profesional për vitin e fundit të ushtrimit të detyrës (viti 

kalendarik 2019), për 33 gjyqtarë që kanë aplikuar për ngritje në detyrë. 

 

Objektivi 5 Vendosja e standardeve në vlerësimin e performancës së gjyqtarëve dhe 

personelit të administratës gjyqësore. 

Statusi: Në proces 

 

KLGJ në bazë të nenit 147/a të Kushtetutës dhe neneve 68-99 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në R.Shqipërisë” i ndryshuar, ka detyrimin për kryerjen e 

vlerësimit etik dhe profesional periodik të gjyqtarëve. Ndaj dhe për këtë qëllim ka ndërmarrë 

nismat për hartimin e akteve nënligjore për realizimin e këtij procesi me synim (i) përmirësimin 
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e vazhdueshëm etikë dhe aftësinë profesionale te gjyqtarëve; (ii) vendosjen e standarteve të 

qëndrueshme për cilësinë dhe sasinë e veprimtarisë së gjyqtarëve; (iii) zhvillimin e karrierës së 

gjyqtarit bazuar në meritat profesionale, duke identifikuar gjyqtarët që kanë aftësi të veçanta 

profesionale, si dhe (iv) identifikimin e nevojave për trajnim profesional të gjyqtarëve me qëllim 

planifikimin efektiv të procesit të trajnimit vazhdues. 

 

Krijimi i standardeve në vlerësimin e performancës së gjyqtarëve, realizuar në bashkëpunim të 

ngushtë me partnerët ndërkombëtar (Euralis dhe Këshilli i Evropës), është mbajtur në 

konsideratë në 3 aktet më kryesore të deritanishme, lidhur me këtë qëllim, të miratuara nga 

KLGJ që i përkasin skemës së vlerësimit përkatësisht: 

- Vendimi nr. 263, datë 21.11.2019, 

- Vendimi nr. 264, datë 21.11.2019  

- Vendimi nr.120 datë 05.03.2020 

 

Programi i Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarëve për vitin 2020 është miratuar nga KLGJ 

dhe aktualisht sikurse është përmendur me lart kanë filluar procedurat e vlerësimit për gjyqtarët 

që kanë aplikuar për ngritje në detyrë.  

 

Gjithsesi ky objektiv nuk i adresohet vetëm standarteve të performacës së gjyqtarëve por edhe të 

personelit të administratës gjyqësor (shiko objektivin 3 të synimit 3), të cilat janë hartuar dhe 

presin të miratohet nga Këshilli. Pjesë e kësaj paketë është edhe projekt-akti “Për vlerësimin e 

rezultateve në punë të nëpunësve civilë gjyqësorë”, i cili synon të vendos standardet e vlerësimit 

të performancës së nënpunësve civil gjyqësor në pajtim me standardet ndërkombtare në këtë 

fushë, në funksion të promovimit bazuar në meritë të nënpunësve civil gjyqësor.  

  

Objektivi 6 Rritja profesionale e gjyqtarëve dhe administratës së gjykatës nëpërmjet 

ofrimit të mundësive të vazhdueshme për zhvillimin profesional. 

Statusi: Në  proces 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor është në bashkëpunim të vazhdueshëm me Shkollën e Magjistraturës, 

në kuadër të formimit fillestar dhe formimit vazhdues që kjo Shkollë organizon, me qëllim rritjen 

profesionale të gjyqtarëve, gjë e cila vlerësohet me ndikim të drejpërdrejtë në dhënien e 

drejtësisë. Në këtë kuadër janë miratuar dy vendime lidhur me pjesëmarrjen e gjyqtarëve në 

programin e formimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës, për periudhën tetor 2019 – 

dhjetor 201922, ashtu dhe për periudhën janar- mars 202023.  

 

Ndërkohë Këshilli ka lejuar edhe gjyqtarë të ndryshëm të cilët kanë marrë pjesë në trajnime 

jashtë vendit, duke inkurajuar nisma të tilla, dhe duke vlerësuar se eksperienca të tilla ndikojnë 

pozitivisht në punën e tyre. 

 

Gjithashtu, KLGJ në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe me mbështetjen e Projektit 

Drejtësi për të Gjithë – USAID ka zhvilluar programin trajnues për 32 kancelarët në detyrë. Ky 

                                                 
22 Vendim nr.246 date 4.11.2019 
23 Vendim nr.59 date 30.1.2020 
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program trajnimi 8 javor i përbër nga 9 module është shtrirë në periudhën kohorë 6 qershor – 26 

korrik 2019 dhe KLGJ ka qenë prezente përmes Kryetares, Znj. Llagami, e cila ofroi ekspertizën 

e saj në lidhje me mirë administrimin e Gjykatës.  

 

Këshilli i Lartë gjyqësor në bashkëpunim me misionin Euralius V dhe projektin Projektin 

Drejtësi për të gjithë – USAID, janë duke përgatitur kurrikulen e  formimit fillestar dhe formimit 

të vazhduar për nëpunësit civil gjyqësor. Janë përgatitur draftet e para të moduleve të cilat janë 

në fazën e përpunimit final nga grupi i punës ngarkuar për këtë proces.  

 

Objektivi 7 Promovimi i përdorimit të masave alternative të dënimeve nga gjykatat. 

Statusi:  Nuk është realizuar  

 

Lidhur me këtë objektiv argumentimi është pasqyruar më poshtë. 

 

Cilat janë aktivitetet që do të realizohen në të ardhmen? 

1. Vlerësimi i veprimtarisë etike dhe profesionale dhe vendosja e masave disiplinore 

dhe pezullimin, kur është e përshtatshme. Procedura e pare disiplinore është ajo e iniciuar 

se fundmi nga ILD, në muajin gusht dhe që po vijon shqyrtimi nga KLGJ ndaj gjyqtarit 

M.Kuqo. 

2. Bashkëpunimi me Shkollën e Magjistraturës, në lidhje me trajnimin fillestar dhe 

vazhdues të nëpunësve civilë gjyqësorë, kancelarëve, këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë; 

(Përmbushja e kësaj mase është në proces. Sikurse ështe përmendur me lart, ky 

bashkëpunim ka filluar me trajnimin e 32 kancelarëve në detyrë dhe do të vazhdojë edhe 

për kategoritë e tjera të përcaktuara)  

3. Hartimi një akt nënligjor për përdorimin e masave alternative të dënimit nga 

gjykatat, është një masë e marrë nga Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë (SND) me 

qëllim përputhjen me këtë të fundit. Gjithësesi, kjo masë ka vështirësi reale në zbatim nga 

institucioni i Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi vendimmarrja ne sistemin gjyqësor është ne 

diskrecionin e gjyqtarëve dhe kjo bazuar në Kodin e Procedurës Penale si dhe në ligjin e 

fushës përkatëse. KLGJ nuk harton dhe miraton udhëzime në këtë drejtim pasi do te ishte 

ndërhyrje në pavarësinë e gjyqtarëve të cilët duhet thjesht të zbatojnë legjislacionin në 

fuqi. Kushtetuta e RSh, në Nenin 145 pika 3, parashikon se ndërhyrja në veprimtarinë e 

gjykatave ose të gjyqtarëve passjell përgjegjësi sipas ligjit. Gjithashtu dhe Ligji nr. 

115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” në nenin 97, pika 2, 

përcakton se në asnjë rast, Këshilli nuk mund të japë udhëzime në lidhje me zgjidhjen e 

një çështjeje gjyqësore konkrete ose të një grupi çështjesh. Ndaj nga ana e KLGJ nuk ka 

mekanizëm ose mjet tjetër për zbatim të këtij treguesi, por ajo që KLGJ mund të bëj është 

të nxis ose inkurajojë gjyqtarët për një zbatim të saktë të kuadrit ligjor dhe kjo nëpërmjet 

trajnimeve, ëorkshop-eve, tryezave të rrumbullakta në lidhje me aplikimin e masave 

alternative te dënimeve. Gjithashtu, aktualisht KLGJ (dhe gjykatat) nuk ka një sistem 

menaxhimi cështjesh elektronik dhe funksional që të ketë mundësi të mbledhë këto të 

dhëna kaq të detajuara nga të gjitha gjykatat e vendit me qëllim identifikimin e trendit 

(rritës ose ulës) të aplikimit të masave alternative te dënimeve.  



22 

 

4. Miratimi i standardeve të etikës gjyqësore dhe rregullat e sjelljes së gjyqtarëve; 

(Sikurse është përmendur më lart, KLGJ ka caktuar Këshilltarin për Etikën, me të cilin 

puna për hartimin e këtyre standardeve do të intensifikohet në vijim)  

5. Hartimi dhe publikimi i udhëzimeve dhe bazës ligjore për të mbështetur zbatimin e 

standardeve dhe rregullave të sjelljes;  (Përmbushja e të cilit është në varësi të hartimit 

të standardeve cituar më lart)  

6. Realizimi i një forum të të gjithë gjyqtarëve mbi standardet e reja të etikës gjyqësore 

dhe rregullave të sjelljes; 

7. Analizimi i shkallës së zbatimit të standardeve dhe respektimit të rregullave të etikës; 

8. Miratimi i Kodit të Etikës për nëpunësit civilë gjyqësorë, pas konsultimit me 

Këshillat e Gjykatave; (Puna për realizimin e kësaj masa ka filluar pasi Kodi i hartuar 

është në faze konsultimi me grupet e interesit) 

9. Zhvillimi i një sondazhi me gjyqtarët për të vlerësuar opinionin e tyre në lidhje me 

procesin e caktimit në ngritjes në detyrë.  

 

Lista e akteve të cilat kanë prioritet për t’u miratuar janë sipas shtojcës 2.2 të këtij raporti. 

 

 

 

 

 

 

Synimi 3 i Planit të Veprimit 2019-2020 ka 

për qëllim mirëfunksionimin e gjykatave, 

përmirësimin e infrastrukturës, zhvillimin e 

një sistemi elektronik të unifikuar për 

menaxhimin e çështjeve, në mënyrë të rritet 

efikasiteti i shërbimeve të gjykatave për 

publikun. Ky synim do të arrihet përmes 

vendosjes së rregullave të unifikuara për 

gjykatat dhe një sistemi elektronik të 

unifikuar.  

 

Ky synim ka parashikuar 3 objektiva dhe 11 

masa/aktivitete, ndër të cilat janë realizuar 

8 të tilla. Në përfundim, sikurse ilustrohet në 

grafikun më poshtë, vlerësohet se ky synim është plotësuar në masën 73%. Objektivat nën këtë 

synim kanë si afat të realizimit të tyre, përgjithësisht, afatin deri në dhjetor 2020. Kjo është dhe 

arsyeja që një pjesë e aktiviteteve të këtij objektivi nuk ka filluar ende ose është në process.  

 

Objektivi 1 Rritja e efikasitetit, saktësisë së të dhënave dhe efektivitetit në menaxhimin e 

cështjeve gjyqësore nëpërmjet zhvillimit të një sistemi elektronik të unifikuar 

për menaxhimin e cështjeve sipas standardeve ndërkombëtare. 

Statusi:  Në proces 

SYNIMI 3: Ofrimi Efikas i Shërbimeve dhe Funksionimi më i Mirë i Gjykatave 
 

Objektiva: 3    Aktivitete të planifikuara:11   Aktivitete të realizuara: 8      Realizimi: 73% 
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Këshilli ka ndërmarrë masat e nevojshme për të mundësuar transferimin e sistemeve të 

menaxhimit të cështjeve dhe kontratat përkatëse nga MD. Në funksion të këtij objektivi, 

theksojmë se KLGJ ka ngritur grupin e punës24, detyra e të cilit ishte marrja në dorëzim e 

sistemit të menaxhimit të cështjeve. Aktualisht ky sistem është marrë në administrim nga KLGJ 

në muajin qershor të 2019. Gjithashtu, është bashkëpunuar me MD duke dhënë opinion lidhur 

me projektvendimit për ngritjen e Qendrës së Teknologjisë së Informacionit. Aktualisht, nuk 

është miratuar ende ngritja e Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për sistemin e drejtësisë, 

gjë e cila pengon përmbushjen e masave lidhur me zhvillimin e një programi pilot për gjykatat. 

 

Këshilli ka ngritur një Grup këshillimor pune për sistemin e menaxhimit të çështjeve gjyqësore 

(ICMIS dhe ARKIT) i cili në përfundim të punës së tij, ka përpiluar një raport voluminoz. Ky 

raport I parashtron kompanisë që do të mirëmbajë dhe zhvillojë sistemin, jo vetëm problematikat 

me të cilat ndeshen përdoruesit e tij për nxjerrjen dhe përpunimin e informacionit, por propozon 

zgjidhje dhe rekomandime për adresimin e këtyre problematikave. Aktualisht po punohet për 

rritjen e eficencës së sistemit në mënyrë të tillë që ti përgjigjet nevojave të publikut për 

gjenerimin në kohë reale të të dhënave.   

 

Gjithashtu, Këshilli e konsideron të rëndësishëm mirëfunksionimin e arkivave të gjykatave si dhe 

të vetë Këshillit, përmes dixhitalizimit të tyre. Me qëllim fillimin e procesit të dixhitalizimit të 

arkivës gjyqësore, aktualisht Këshilli është në fazën e përllogaritjes së volumit të cdo arkive në 

secilën gjykatë, me qellim kostimin e këtij procesi si dhe detajimin më tej të procedurave. 

 

Objektivi 2  Vlerësimi dhe përmirësimi i infrastrukturës gjyqësore (ndërtesa dhe mjedise 

pune) për të përmbushur standardet bashkëkohore. 

Statusi:  Në proces 

 

Me mirëmbajtje të vazhdueshme të gjykatave është konceptuar mirëmbajtja në aspektin e 

infrastrukturës së godinave, të qëndrueshmërisë së pajisjeve elektronike duke zëvendësuar  ato të 

amortizuarat, si dhe mirëmbajtja e pajisjeve të zyrave e te sallave apo elementëve të tjerë të 

sigurisë në gjykata. Gjatë vitit 2019, KLGJ ka realizuar fonde:  

- për pajisje elektronike në vlerën 36 milion lekë nga 47 milion të programuara. Kursimi ka 

ardhur nga procedurat e prokurimit të realizuara nga gjykatat. 

- për pajisje zyre apo elementë sigurie në gjykata në vlerën 21.5 milion lekë nga 29 milion 

lekë të programuara. Edhe këtu kursimi vjen për shkak të procedurave të prokurimit të 

realizuara nga gjykatat. 

- Për sa i takon mirëmbajtjes së godinave, 11 gjykata kanë kryer riparime në nivel 

mirëmbajtje në një vlerë prej 15.8 milion lekë nga 16.5 milion lekë të programuara.  

  

Përgjatë periudhës së monitorimit, është vlerësuar infrastruktura aktuale e gjykatave, duke 

përfshirë në mënyrë të detajuar gjendjen e asetit nga pikëpamja ligjore, e bashkëpronësisë, e 

skemës funksionale, numrit të zyrave të gjyqtarëve, numrit të sallave të gjyqit, gjendjen e 

                                                 
24 Urdhëri nr.70/3 dt 25.02.2019 “Për ngritjen e komisionit për dorëzimin e sistemit të menaxhimit të 

çështjeve  gjyqësore (ICMIS), nga Ministria Drejtesisë të Këshilli i Lartë Gjyqësor” 
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ambientit të shërbimit të publikut, aksesin e personave me aftësi të kufizuar i detajuar ky për 

ambientet e shërbimit apo në gjithë ambientet e gjykatës. 

 

Vlen të theksohet se Këshilli ka vijuar mirëmbajtjen standarde të gjykatave, ku angazhimi 

maksimal është përqëndruar gjatë muajin Nëntor të 2019. Si pasojë e tërmetit, disa gjykata patën 

dëme materiale dhe dy prej tyre u zhvendosen për ta ushtruar veprimtarinë e tyre në ambjente të 

tjera (Gjykata e Apelit Durrës dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë). Cdo ndërhyrje në 

infrastrukturë është bërë përkundrejt planeve të mirëparashikuara si nga ana buxhetore ashtu dhe 

infrastrukturore në akordim të plotë dhe me këshillat e gjykatave. 

 

Në mbështetje të objektivit të mësipërm, fondet për infrastrukturën gjyqësore për këtë periudhë 

buxhetore  janë parashikuar, duke synuar mirëmbajtjen e godinave ekzistuese të gjykatave, si dhe 

mirëmbajtjen, apo përtëritjen e rrjeteve infrastrukturore.  

 

Në funksion të synimit të përgjithshëmm lidhur me ofrimin efikas të shërbimeve dhe funksionimit 

më të mirë të gjykatave, edhe për vitin 2020  është programuar buxhet kryesisht për kompletimin 

e tyre me pajisje zyrash, sallash etj. dhe me pajisje elektronike, si dhe mirmbajtjen e 

infrastrukturës ndërtimore. 

 

Për shkak të periudhës së pandemisë të shkaktuar nga Covid-19, është penguar procesi i kryerjes 

së procedurave për realizimin e fondeve në investime sipas  afateve të parashikuara për vitin 

2020. Vendimi i KLGJ-së nr.127, datë 10.03.2020 “Për pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve 

gjyqësore në të gjitha gjykatat në Republikën e Shqipërisë” si dhe Vendimi i Agjencisë së 

Prokurimit Publik nr.2371, datë 31.03.2020 “Për pezullimin e shpalljes së procedurave të reja të 

prokurimit publik dhe atyre që janë në proces” kanë bërë që procedurat e prokurimit për 

realizimin e investimeve në gjykata, të fillojnë pas datës 11.06. 2020, kur është hequr pezullimi. 

Pavarësisht kësaj, pritshmëritë e realizimit janë të larta deri në fund të vitit 2020, si për sa i takon 

paisjeve elektronike, ashtu edhe paisjeve të zyrave e sallave apo paisjeve të sigurisë. 

 

Për sa i takon fondeve të programuara për infrastrukturën ndërtimore, janë në proces realizimi 

riparimet e plota të dëmeve nga tërmeti, të cilat përfundojnë brenda muajit shtator 2020.  

 

Në realizimin e plotë të synimit për ofrimin efikas të shërbimeve dhe funksionimit më të mirë të 

gjykatave, vijon të ketë ndikim frenues shtyrja e afatit për miratimin e Hartës së re Gjyqësore. Kjo 

ndikon direkt duke e bërë të pamundur marrjen e angazhimeve buxhetore për pajisjen me godina 

të reja të atyre gjykatave që gjatë proceseve të monitorimit, janë vlerësuar se e kanë të 

domosdoshme ndëtimin e një godine të re. 

 

Parë në këtë këndvështrim u bë i pa mundur realizimi i fondit të përcaktuar për hartimin e 

projektit për godinën e re të Gjykatës së Rrethit Durrës. Me miratimin e Hartës së re Gjyqësore, 

do të ndërtohet një plan strategjik për zhvillimin e infrastrukturës ndërtimore, duke bërë të 

mundur edhe programim buxhetor sipas këtij plani zhvillimi dhe duke përcaktuar qartë prioritetet. 
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Objektivi 3 Sigurimi i mirëfunksionimit të gjykatave, përmes miratimit të rregullave të 

unifikuara të administrimit të gjykatave.   

Statusi:  Në proces 

 

Në bashkëpunim me donatorët që mbështesin KLGJ në punës e saj, është hartuar rregullorja e 

brendshme e gjykatave, e cila është në fazën e konsultimit me grupet e interesit. Ndërkohë,  

grupi i punës25 ngritur me urdhërin e Kryetares së Këshillit ka hartuar  14 projekt-aktet e 

mëposhtme për nëpunësin civil gjyqësor: 

1. Për klasifikimin dhe përshkrimin e pozicioneve të punës në gjykatë. (Ky akt përcakton 

standardin për kategorizimin e shërbimit civil gjyqësor; përshkrimin e përgjithshëm të 

punës dhe kërkesat e përgjithshme për çdo pozicion; pozicionet që bëjnë pjesë në çdo 

kategori, klasë dhe grup; si dhe pozicionet e punës të administratës mbështetëse të një 

gjykate.) 

2. Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e komisionit të ristrukturimit për shkak 

të mbylljes apo ristrukturimit të gjykatave. (Një ndër efektet e pritshme të Hartës së re 

Gjyqësore, do të jetë ristrukturimi apo edhe mbyllja e gjykatave të caktuara. Ndaj për ti 

paraprirë këtij efekti, KLGJ ka hartuar projekt aktin përkatës, i cili përcakton elementët 

kryesorë proceduralë për krijimin dhe funksionimin e Komisionit të Ristrukturimit për 

shkak të mbylljes apo ristrukturimit, të gjykatave si dhe kompetencat e këtij të fundit. 

Gjithashtu, zbatimi i unifikuar i procedurës së krijimit dhe funksionimit të Komisionit të 

Ristrukturimit, është një tjetër element I rëndësishëm qe trajton ky project akt.) 

3. Për elementët kryesore proceduriale dhe materiale të ecurisë dhe shqyrtimit të 

shkeljeve disiplinore. (Në funksion të vendosjes së standardeve që garantojnë një sistem 

gjyqësor sa më profesional dhe etik, KLGJ ka hartuar projekt aktit e lartpërmendur, fokusi 

i të cilit është përcaktimi i organeve dhe procedurave disiplinore si dhe përcaktimi në 

mënyrë të qartë i elementeve kryesore proceduriale dhe materiale të ecurisë dhe shqyrtimit 

të shkeljeve disiplinore.)  

4. Për pezullimin dhe ndërprerjen e marrëdhënies nga shërbimi civil gjyqësor. (Ky 

projekt akt rregullon procedurat e pezullimit nga shërbimi civil gjyqësor i nëpunësve civilë 

gjyqësorë të të gjitha kategorive dhe ndërprerjen e marrëdhënieve në këtë shërbim) 

5. Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies 

në shërbimin civil gjyqësor të kancelarëve, këshilltarëve dhe ndihmësave ligjor. 

(KLGJ përmes këij projekt akti vendos rregulla të arta dge unifikuese lidhur me 

organizimin e vlerësimit kualifikues për kancelar, këshilltar dhe ndihmës ligjor; rekrutimin 

e nëpunësve civil gjyqësor për pozicionet e përmendura; procedurat e emërimit të tyre si 

dhe procedurat e përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil gjyqësor.)  

6. Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e 

vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil gjyqësor. (Ky projekt akt 

ka për qëllim të përcaktojë procedurën disiplinore dhe rregullat për krijimin, përbërjen 

dhe vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil gjyqësor.) 

7. Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrit 

qendror të personelit. (Ai synon përcaktimin e standardeve unifikuese për të gjitha gjykatat e 

                                                 
25 Urdhërit nr. 220, datë 08.10.2019 “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projekt akteve  nënligjore për 

nëpunësin civil gjyqësor” 
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vendit lidhur me përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit; standardet 

për regjistrin qendror të personelit, duke përcaktuar qartë detyrat dhe përgjegjësitë e palëve në 

proces.); 

8. Për planin vjetor të pranimit, për vitin 2020, në shërbimin civil gjyqësor, i cili   

përcakton numrin e vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2020 në 

shërbimin civil gjyqësor, i ndarë sipas kategorive të nëpunësve civil gjyqësor. 

9. Për plotësimin e vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor me pranim lëvizje 

paralele dhe ngritje në detyrë. Qëllimi i këtij projkt-vendimi është përcaktimi i rregullave 

më të hollësishme mbi procedurën e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil 

gjyqësor, me pranimin, lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë sipas ligjit nr. 98/2016, si 

dhe për procedurat që ndiqen me qëllim zbatimin e unifikuar të standardeve në përputhje 

me legjislacionin në fuqi. 

10. Kodi i etikës së nëpunësit civil gjyqësor, synon rregullimin e sjelljes së nëpunësve në 

shërbimin civil gjyqësor për standardizimin e etikës dhe rritjen e besimit të publikut.  

11. Rregullorja për gjykatat për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil 

nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në 

shërbimin civil gjyqësor. Akti përcakton rregulla të hollësishme mbi procedurat mbi 

plotësimin e vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes 

paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë 

ekzekutive 

12. Për statusin e punonjësve në detyrë që përfitojnë statusin e nëpunësit civil gjyqësor. 

Qëllimi i projekt aktit është përcaktimi i rregullave më të hollësishme mbi statusin e 

punonjësve në detyrë të administratës gjyqësore të cilët përfitojnë statusin e nëpunësit civil 

gjyqësor, sipas ligjit nr. 98/2016, si dhe për procedurat që ndiqen me qëllim zbatimin e 

unifikuar të standardeve në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

13. Për transferimin e nëpunësve civil gjyqësor, synimi i të cilit është përcaktimi i 

rregullave më të hollësishme dhe të unifikuara mbi procedurat për transferimin e 

përhershëm dhe të përkohshëm të nëpunësve civil gjyqësor. 

14. Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë gjyqësorë. (Ky projekt akt, i 

cili i vjen në ndihmë procesit të vlerësimit të performancës së nënpunësve civil gjyqësor, 

synon të evidentojë vlerat profesionale të nëpunësve civilë gjyqësorë. të konstatojë 

problematikat dhe nevojat për trajnim vazhdues, që ndeshen gjatë verifikimit të 

veprimtarisë profesionale të nënpunësve civil gjyqësor si dhe të përcaktoj procedurën e 

vlerësimit të rezultateve në punë të kësaj kategorie.  

 

Këto projekt-akte kanë kaluar përmes një procesi gjithëpërfshirës konsultimi me 38 gjykatat e 

vendit. Gjithashtu, me qëllim përshtatjen me standardet ndërkombtare këto rregullore janë 

konsultuar edhe me partnerët ndërkombëtar për të huazuar shembujt pozitiv që vinë nga vendet 

evropiane. Aktualisht, këto projekt-akte priten të miratohen në Komisionin e  Planifikimit 

Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit dhe më pas të kalojnë në mbledhjen plenare të Këshillit. 

Përjashtim bën vetëm akti Për statusin e punonjësve në detyrë që përfitojnë statusin e nëpunësit 

civil gjyqësor, i  cili ka kaluar aprovimin nga Komisioni dhe aktualisht është në proces miratimi 

në mbledhjen plenare.  
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Përsa i përket monitorimit dhe menaxhimit të ngarkesës së gjyqtarëve dhe të gjykatave, 

kohëzgjatjes së çështjeve dhe aspekte të tjera të administrimit gjyqësor, duhet evidentuar që puna 

ka nisur. Duke iu referuar të dhënave statistikore të vitit 2019, të raportuara nga gjykatat, janë 

përpunuar të dhënat, mbi numrin e çështjeve gjyqësore për gjykim në vitin 2019 (penale, civile, 

administrative), numrin e çështjeve të mbartura nga viti 2018, numrin e çështjeve të përfunduara 

në vitin 2019, numrin e çështjeve të mbartura për vitin 2020. Gjithashtu janë përpunuar edhe 

treguesit CR26 dhe DT27 për secilën gjykatë. 

Këto të dhëna mblidhen dhe përpunohen me qëllim që KLGJ, si organi përgjegjës për 

mirëfunksionimin dhe administrimin e pushtetit gjyqësor, të marrë masat e nevojshme për 

përmirësimin e produktivitetit të gjykatave ose uljen e ngarkesës së gjyqtarëve dhe të nëpunësve 

civilë gjyqësorë, duke garantuar kështu cilësinë e shërbimeve gjyqësore .  

 

Një menaxhim më i mirë i ngarkesës së cështjeve gjyqësore kryhet kur ekzistojnë burimet e 

nevojshme njerëzore. Këshu, gjatë vitit 2019, pushtetit gjyqësor i janë akorduan 20 punonjës më 

shumë, ndërsa për vitin 2020 me Ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, pushtetit 

gjyqësor iu akorduan 100 punonjës. Pra në total në vitet 2019 - 2020 janë akorduar 120 punojnës 

shtesë në sistemin gjyqësor. Në vijim, Këshilli me Vendimin nr. 115, datë 05.03.2020 ‘Për 

detajimin dhe shpërndarjen e punonjësve shtesë në disa gjykata”,  detajoi numrin shtesë të 

miratuar për pushtetin gjyqësor, i cili u fokusua në 10 nga 19 pozicione, që ka një strukturë 

organike, dhe në 24 nga 37 gjykata të dy niveleve (shkalla e parë dhe apelet), duke adresuar 

gjithashtu kërkesat e dy Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.  

 

Me numrin 1368 punonjës, që pushteti gjyqësor kishte në vitin 2019, raporti i gjyqtarëve me 

stafin administrativ ishte 1:2.35. Me numrin e miratuar për vitin 2020, raporti është 1:2.59, duke 

iu përafruar mesatares europiane të raportit të gjyqtarëve me stafin jo gjyqtar (1:3.9)28. Ndërsa 

numri i stafit jogjyqtar për 100,000 mijë banorë për Shqipërinë për vitin 2016 ka qenë 31.6, 

kundrejt mesatares europiane 68.729. 

 

Analiza për shpërndarjen e numrave të miratuar për 2020, synoi aplikimin e standardeve që 

parashikon Ligji 98/2016, duke u përpjekur të përafrojë dhe përmbush standardet europianë në 

lidhje me numrin e stafit jo gjyqtar që duhet të kenë gjykatat në raport me gjyqtarët. Ndonëse për 

vitin 2020 numri i miratuar ishte i konsiderueshëm, dhe me detajimin e tij u plotësua numri i 

punonjësve për disa pozicione dhe në mënyrë të veçantë për gjykatat me ngarkesë më të madhe, 

përsëri duhet thënë se ka mungesa të stafit administrativ apo mbingarkesë për disa pozicione. 

Ngarkesa e stafit administrativ duhet parë e lidhur ngushtë me ngarkesën e gjyqtarëve. Duhet 

adresuar problemi i përcaktimi të ngarkesës së gjyqtarëve, i numrit të gjyqtarëve në raport me 

çështjet gjyqësore dhe për rrjedhojë i stafit administrativ në raport me stafin e gjyqtarëve, gjë që 

do të realizohet me krijimin e hartës së re gjyqësore. 

                                                 
26Teguesi CR (Clearane Rate) përcakton nëse gjykatat kanë arritur të ruajnë ritmin mes çështjeve të reja të 

regjistruara dhe atyre të përfunduara. 
27Treguesi DT (Disposition Time) përcakton araqet kohën e nevojshme për likuidimin e çështjes, duke krahasuar 

numrin e çështjeve të përfunduara me ato të papërfunduara në fund të periudhës së monitoruar. 
28Raporti i CEPEJ faqe.159, .https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c 
29Raporti CEPEJ, faqe 50, https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c 

https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
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Sipas raportit të CEPEJ, numri i stafit gjyqtar për vitin 2016 për Shqipërinë ka qenë 13 gjyqtarë 

për 100,000 banorë, kundrejt mesatares europiane 22 gjyqtarë, minimumi 18, maksimumi 99. 

(raporti CEPEJ faqe 103-106)]30. Ligji 98/2016 në nenin 15, pika 5 ka përcaktuar: ‘Secili gjyqtar 

që ushtron funksionin në gjykata me juridiksion të përgjithshëm ose në gjykata administrative 

duhet të ketë një numër mesatar të çështjeve gjyqësore në vit, jo më të ulët se mesatarja e 

çështjeve gjyqësore për gjyqtar në vit në të njëjtën shkallë gjykimi, në tri vitet e fundit’. 

 

Referuar statistikave (duke marrë në konsideratë numrin organik të gjyqtarëve plan dhe fakt në 

vitin 2018), për çështjet e përfunduara, për organikën plan, për tre vitet e fundit (2016-2018), 

mesatarja e ngarkesës së një gjyqtari në të njëjtën shkallë gjykimi është: 236 çështje për gjykatat 

e apelit civil, 406 çështje për gjykatat e shkallës së parë dhe 495 çështje për gjykatat 

administrative. Për organikën fakt 267 çështje për gjykatat e apelit civil, 455 çështje për gjykatat 

e shkallës së parë dhe 595 çështje për gjykatat administrative. Ndërsa për çështje gjithsej të 

mbartura dhe të regjistruara ngarkesa mesatare është 406 plan dhe 459 fakt çështje për gjykatat e 

apelit civil; 484 plan dhe 552 fakt çështje për gjykatat e shkallës së parë dhe 634 plan dhe 736 

fakt çështje për gjykatat administrative. 

 

Cilat janë aktivitetet që do të realizohen në të ardhmen?  

1. Krijimi dhe mirëfunksionimi i një sistemi të arkivit gjyqësor, si dhe menaxhimi e 

administrimii tij (është në proces krijimi); 

2. Vlerësimi i plotë i gjendjes së infrastrukturës së godinave të gjykatave pas përshtatjes 

së hartës së re gjyqësore. (Ky vlerësim do të bënte të mundur realizimin e një plani 

strategjik për sjelljen e godinave të gjykatave në standardet bashkëkohore. Godinat e 

gjykatave janë elementet bazë mbi të cilat zhvillohet veprimtaria për përmbushjen e 

shërbimeve gjyqësore ndaj përmirësimi i tyre ka një impakt të drejtëpërdrejt në cilësinë e 

shërbimeve gjyqësore). 

3. Pas përshtatjes së hartës gjyqësore, fillon prokurimin për ndërtimin e së paku dy 

ndërtesave; (zbatimi i kësaj mase është i ndërvarur nga miratimi i hartës gjyqësore) 

 

Lista e akteve të cilat kanë prioritet për t’u miratuar janë sipas shtojcës 3.2 të këtij raporti. 

 

 

 

 

 

 

Sipas këtij synimi, kërkohet përcaktimi i qartë i 

rolit të Këshillit dhe administratës së tij, duke i 

dhënë përparësi fuqizimit institucional, 

zhvillimit të kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë 

së vetë KLGJ-së, përfshirë edhe kërkimin e 

                                                 
30https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c 

SYNIMI 4: Zhvillimi i Kapaciteteve të Brendshme të KLGJ-së 
 

Objektiva: 8    Aktivitete të planifikuara: 25   Aktivitete të realizuara: 19    Realizimi: 76% 

https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
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burimeve të përshtatshme buxhetore. Në zbatim të këtij synimi kërkohet hartimi i akteve 

nënligjore për zbatimin e reformës gjyqësore, ngritja e strukturave përkatëse për ushtrimin e 

përgjegjësive të plota të KLGJ-së, duke synuar mirëqeverisjen e sistemit gjyqësor, ngritja e një 

sistemi transparent dhe të efektshëm për menaxhimin e përformancës, marrja e një roli aktiv në 

procesin e hartimit dhe përmirësimit të legjislacionit etj.  

 

Ky synim ka parashikuar 8 objektiva dhe 25 masa/aktivitete, nga të cilat janë realizuar 19 

masa. Shkalla e plotësimit të këtij synimi vlerësohet në masën 76% dhe në funksion të tij janë 

miratuar 22 vendime sipas shtojcës 4.1 të këtij raporti.  

 

Objektivi 1 Hartimi i akteve nënligjore për zbatimin e reformës gjyqësore, ushtrimin e 

përgjegjësive nga ana e KLGJ-së me qëllim sigurimin e pavarësisë gjyqësore. 

Statusi: Realizuar 

 

KLGJ në mbledhjen plenare të datës 18.01.2019, me Vendimin nr.13, vendosi ngritjen dhe 

përbërjen e Komisioneve të Përhershme të këtij Këshilli, dhe konkretisht të: 

- Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit,  

- Komisionit Disiplinor,  

- Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, si dhe 

- Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

 

Funksionimi i këtyre komisioneve, realizimi i detyrave dhe përgjegjësive të tyre për fushën e 

veprimtarisë që mbulojnë do të cojë në përmbushjen më së miri të detyrave të Këshillit në 

përgjithësi. Ngritja e komisioneve të përhershme nga ana KLGJ-së nuk është vetëm një 

përmbushje e detyrimit ligjor por funksionimi i tyre ndihmon thelbësisht në përmbushjen me 

efikasitet të përgjegjësive dhe detyrave që ligji i ngarkon KLGJ-së. Atashimi pranë këtyre 

komisioneve edhe i një njësie prej 10 këshilltarësh, parashikuar kjo në strukturën administrative 

të KLGJ, është në dobi të efikasitetit dhe eficences se Këshillit për t’iu pëgjigjur në kohë dhe me 

cilësi nevojave me të cilat përballet pushteti gjyqësor. 

 

Ndërkohë janë ngritur dhe kanë funksionuar përgjatë kësaj periudhe, për cështje të caktuara, 

edhe 8 komisione të përkohshme, të tilla si: 

1. Komisioni i Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në kuadër të procesit të 

rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe të subjekteve të tjera të rivlerësimit; 

2. Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për 

Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë (2019); 

3. Komisioni i Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër vendimeve të 

Kryeinspektorit të ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankesës ose 

pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari; 

4. Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin e Statusit Individual dhe karrierën e 

inspektorëve të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë; 

5. Komisioni i Mbrojtjes së Gjyqtarëve; 

6. Komisioni i Përkohshëm për Hartimin e Rregullores së Brendshme të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor; 
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7. Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për 

Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë (2020); 

8. Komisioni i Përkohshëm për hartimin e një plani veprimi lidhur me reduktimin e 

çështjeve të prapambetura dhe rritjen e efikasitetit në Gjykatën e Lartë. Me vendimin nr. 

155, datë 15.05.2020 të KLGJ-së është zgjatur afati i veprimtariseë së këtij komisioni; 

9. Komisionit i Përkohshëm për hartimin, propozimin dhe mbikqyrjen e zbatimit të një plani 

masash për ushtrimin e veprimtarisë e shërbimeve gjyqësore në mënyrën më të sigurt të 

mundshme gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga virusi Covid-19. (vendimi 

135, datë 16.04.2020) 

10. Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari 

(vendimi nr.170, datë 28.05.2020). 

 

Ngritja e këtyre komisioneve të përkohëshme ka qenë një domosdoshmëri në kushtet që cështjet 

të cilat ato kanë trajtuar ishim emergjente për zhbllokimin e situatës së krijuar në sistemin 

gjyqësor. Përmes funksionimit të këtyre komisioneve kanë marrë zgjidhje disa problematika si 

psh. (i) verifikimi i statusit të inspektorë të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, (ii) trajtimi i 

ankesave ndaj vendimeve të ish-kryeinspektores së KLD, (iii) verifikimi i kandidatëve për 

këshilltar apo ndihmësa ligjore, apo dhe (iv) procesi i vlerësimin etik dhe profesional në kuadër 

të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, v) hartimi, propozimi dhe mbikqyrja e zbatimit 

të një plani masash në kuadër të epidemisë Covid-19; (vi) trajtimi i ankimeve kundër Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë. 

 

Të gjitha këto masa të ndërmarra, e ndihmojë Këshillin në përmbushjen e rolit të tij si garantues i 

pavarësisë dhe profesionalizmit të sistemit gjyqësor por edhe në zbatimit e reformës në drejtësi, 

përmes mbështetjes së ofruar institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve. 

 

Objektivi 2 Ngritja e strukturave përkatëse për ushtrimin e përgjegjësive të plota të 

KLGJ-së duke synuar (për) qeverisjen e mirë të sistemit gjyqësor. 

Statusi: Në proces 

 

Përsa i pëket strukturës organizative, KLGJ-ja ka miratuar me Vendimin nr. 12 datë 18.01.2019, 

i ndryshuar (Vendimi nr. 44 datë 12.03.2019, i ndryshuar me Vendim nr. 80, datë 30.05.2019) 

një administratë me të gjithë njësitë e duhura mbështetëse ashtu sikurse dhe ligji parashikon, të 

tilla si: 

- Njësia mbështetëse për çështje të përgjithshme juridike;  

- Njësia mbështetëse për programimin dhe administrimin e buxhetit të Këshillit dhe 

buxhetit gjyqësor; 

- Njësia e përgjithshme e burimeve njerëzore dhe shërbimeve; 

- Njësia mbështetëse e komisioneve të përhershme; 

- Njësia e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve; 

- Njësia e mardhënieve me publikun;  

- Njësia e auditimit të brendshëm.  
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Kuvendi miratoi një strukturë prej 125 punonjësish menjëherë pas daljes së aktit normativ të 

përcaktimit të buxhetit (qershor 2019) e cila shënon dhe një rritje me pothuaj 35% më tepër 

burime njerëzore nga struktura e mëparshme e ish-KLD. Hartimi i përshkrimeve të punës ka 

përfunduar dhe po ashtu vlerësimi i të gjithë punonjësve (nëpunësit civilë dhe punonjësit 

administrativ të KLGJ-së dhe ZABGJ-së). Plotësimi i vendeve të lira të strukturës është në 

përfundim për sa i përket nëpunësve civilë dhe punonjësve të tjerë të administratës (shiko më 

poshtë).  

 

Kjo strukturë garanton mbështetje për KLGJ në përmbushjen e misionit dhe qëllimit të saj lidhur 

me garantimin e pavarësisë, përgjegjshmërisë dhe mbarëvajtjes së pushtetit gjyqësor. Ngritja e 

një administrate me strukturën dhe kapacitetet e duhura është një premisë e mirë në realizmin e 

misionit të KLGJ-së. 

 

Përsa i takon hartimit dhe miratimit të një plani afatmesëm për përmirësimet që nevojiten në 

infrastrukturë si dhe advokimit për një buxhet të përshtatshëm, në pajtim me hollësitë e 

përcaktuara në këtë plan, këto dy procese janë të lidhura ngushtë me miratimin e Hartës së Re 

Gjyqësore. Kjo për faktin se riorganizimi i sistemit gjyqësor përmes kësaj harte do të sjell një 

realitet të ri, i cili do duhet me pas të reflektohet në planet financiare dhe buxhetore. Në kushtet 

kur Harta e Re Gjyqësore mungon, zhvillimi i proceseve të lartpërmendura ka qene i pamundur.  

 

Objektivi 3 Hartimi i përshkrimit të pozicioneve të punës dhe rekrutimi i kandidatëve 

për pozicione në administratë, sipas kritereve të posaçme që përputhen me 

vlerat, synimet dhe objektivat e KLGJ-së. 

Statusi:  Në proces 

 

Pas miratimit të strukturës së Këshillit, puna ka vazhduar me hartimin e përshkrimeve të punës 

për secilin pozicion pune dhe është ngritur Komisioni i Ristrukturimit31, për të bërë të mundur 

lëvizjet dhe transferimet e punonjësve nga strukturat pararendase pranë KLGJ-së. 

 

Gjithashtu, ka filluar procesi i rekrutimit të stafit të ri për pozicionet e lira dhe aktualisht, janë 

rekrutuar 22 punonjës sipas ligjit “Për shërbimin civil”, si më poshtë:  

- 2 nivel i lartë drejtues, Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtor departamenti; 

- 10 këshilltarë nivel i mesëm drejtues; 

- 2 shefa sektori nivel i ulët drejtuese; 

- 8 specialist; 

Ndërkohë, janë komanduar nga sistemi gjyqësor 5 magjistratë për në KLGJ në njësitë përkatëse 

dhe në Kabinet janë emëruar 1 drejtor kabinetit dhe 4 këshilltar.  

 

Në total nga momenti i miratimit të strukturës deri në korrik 2020, janë rekrutuar 22 personel i ri 

për KLGJ, duke mundësuar rritjen e efikasitetit në cdo njësi, si dhe duke rritur cilësinë e 

përpunimit të akteve, shkresave, si dhe përmirësim e ndjeshëm të afateve kohore të realizimit të 

këtyre detyrave.  

                                                 
31 Me Urdhërin nr. 39, datë 10.6.2019 
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Megjithatë, duhet theksuar se deri në muajin gusht 2020 nevoja për burime njerëzore nuk është 

adresuar plotësisht, për shkak se infrastruktuara ku ndodhej KLGJ nuk krijonte mundësinë e 

funksionimit me një strukturë të plotë. Procesi i rekrutimeve për të përmbushur strukturën e 

miratuar të KLGJ-së me 125 punonjës dhe për pasojë funksionimin e saj me kapacitet të plotë, 

po vijoj tashme me intensivisht nga momenti i transferimit në mjediset e Polit të Drejtësisë, ku 

do të sigurohen hapësirat e nevojshme të punës.  

 

Stafi i KLGJ me 22 rekrituimet e reja shkon në 84 punonjës nga 125 në total.  

 

Objektivi 4 Ngritja e kapaciteteve të KLGJ-së për të monitoruar dhe vlerësuar punën e 

saj. 

Statusi:  Realizuar 

 

Pjesë e strukturës së re organizative të miratuar32 sikurse është edhe Drejtoria e Auditimit të 

Brendshëm, e cila nga njësi auditimi ka kaluar në drejtori, si dhe nga 1+3 në organikë është bërë 

1+4, duke i dhënë një dimension të ri, në lidhje me vlerësimin e performancë nëpërmjet 

auditimit, në gjithë sistemin gjyqësor. 

 

Me Urdhërin nr. 39, datë 10.6.2019,”Për krijimin e Komisionit të Ristrukturimit, në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor”, është bërë shqyrtimi administrativ dhe vlerësimi i performancës për të gjithë 

punonjësit e të dy ish administratave (të ish-KLD-së dhe ish-ZABGJ-së). Nga ana e Komisionit 

të Ristrukturimit është realizuar administrimi, verifikimi dhe vlerësimi i përshkrimeve të punës, 

duke evidentuar kriteret e veçanta për secilin pozicion (arsimi i kërkuar dhe përvoja), si dhe 

evidentimin e nëpunësve ekzistues, bazuar në këto kritere të veçanta. 

 

Gjithashtu Komisoni administroi, verifikoi dhe vlerësoi të dhënat nga dosjet personale të çdo 

nëpunësi civil (të ish-KLD-së dhe ish-ZABGJ-së) duke evidentuar të dhënat kryesore mbi të cilat 

do të merrej vendimmarrja të tilla si: arsimimi, përvoja dhe vlerësimi i rezultateve në punë. Pas 

shqyrtimit administrativ, krahasimit dhe vlerësimit të informacionit për nëpunësit civil dhe 

informacionit për pozicionet e punës, sipas strukturës së re organizative të Këshillit është 

mbyllur më sukses vlerësimi i përformacës për cdo nëpunës dhe konfirmimi i secilit prej tyre në 

pozicionet e reja, sipas strukturës së re organizative të KLGJ-së. 

 

Po ashtu, vlerësimi i perfomacës në punë për të gjithë administratën e KLGJ-së bëhet sipas 

legjislacionit për shërbimit civil, në mënyrë periodike, cdo 6 muaj, duke ndjekur me rigorizitet 

hapat, procedurat dhe afatet e përcaktuara për këtë qëllim.  Nga momenti i ristrukturimit të KLGJ 

janë përfunduar 2 vlerësime 6 mujore, përkatësisht në dhjetor 2019 dhe korrik 2020.  

Aktualisht KLGJ-, si një nga institucionet e reja të sistemit të drejtësisë, po punon që brenda këtij 

vitit, të përfundojë së ngrituri edhe strukturat përgjegjëse për antikorrupsionin dhe sinjalizuesit 

në adminstratën publike.  Deri në fund të viti 2019, struktura organizative e Këshillit nuk ishte 

                                                 
32 Vendimi nr. 12 datë 18.01.2019, i ndryshuar (Vendimi nr. 44 datë 12.03.2019, i ndryshuar me Vendim nr. 80, datë 

30.05.2019) 
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ende e plotësuar me numrin minimal që kërkonte ligji33 (80 punonjës) për ngritjen e këtyre 

strukturave. Me proceset e rekrutimit që Këshilli ka iniciuar së fundmi dhe me punën përgatitore 

që është zhvilluar përgjatë vitit 2020 në kuadër të draftimit të dokumentacionit përkatës për 

krijimin dhe organizimin e këtyre strukturave, pritet që ky proces të finalizohet shumë shpejt.  

 

Objektivi 5 Krijimi i një kulture novacioni që adreson zhvillimet në sistemin gjyqësor në 

Shqipëri. 

Statusi:  Në proces 

 

Gjatë veprimtarisë së tij Këshilli ka bashkëpunuar me organizata të ndryshme ndërkombëtare për 

të përftuar nga eksperienca dhe praktikat e tyre inovatore. Këshilli ka aplikuar dhe ka fituar 

statusin e “Vendit Vëzhgues” pranë Rrjetit të Këshillave Gjyqësorë Evropian (ENJT) në 6 

qershor 2020. Ka marr pjesë aktive në aktivitetet e CEPEJ34, ENCJ dhe ENJT35, IACA36 për 

gjatë këtij viti duke u njohur me praktikat më të mira të këtyre organizatave si për cështje të 

cilësisë dhe efikasitetit të dhënies së drejtësisë (CEPEJ) dhe standardeve dhe praktikave më të 

mira në lidhje me pavarësinë e sistemit gjyqësor (ENCJ) apo trajnimeve bashkëkohore për 

magjistratët e profilit “gjyqëtar” (ENJT). 

 

Po ashtu, KLGJ organizoi më datë 30 tetor 2019, Konferencën me donatorët me 70 përfaqësues 

nga ambasada, projekte dhe donatorë që punojnë në fushën e drejtësisë. 

 

Këshilli në Bashkëpunim me OSBE organizoi në datë 11 Nëntor 2019, Konferencën Rajonale me 

të ftuar nga të gjitha Këshillat Gjyqësor të rajonit në lidhje me cëshjen e Administrimit të 

Gjykatave dhe Menaxhimin e Cështjeve.   

 

Gjithashtu një konferëncë me rastin e një vjetorit të Krijimit të KLGJ e titulluar “Një vit për 

drejtësi” ishte përgatitur për tu mbajtur në datën 11 mars 2020, i cili për shkak të pandemisë së 

Covid-19 u anullua.  

 

Me qëllim krijimin e një kulture inovacioni dhe forcimin e kapaciteteve në këtë drejtim, KLGJ 

në bashkëpunimim me Projektin Drejtësi për të Gjithë - USAID ka zhvilluar takime periodike me 

kryetarët e gjykatave nëpër rretheve. Takime të tilla janë zhvilluar në Durrës (janar 2019) 

Shkodër (mars 2019), Gjirokastër e Berat (maj 2019), Vlore (qershor 2019), Tiranë (shtator dhe 

dhjetor 2019)  Sarandë (tetor 2019), Krujë (nëntor 2019), Pogradec (shkurt 2020). Në vijim të 

bashkëpunimit me partnerët tanë ndërkombëtar USAID dhe Euralius një seri trajnimesh specifike 

janë ofruar për administratën e KLGJ, specifikisht:  

- Ndjekje e trajnimit për Hartim Ligjor, në Universitetin e Tulane University në Neë 

Orleans nga data 8-22 qershor 2019, nga dy persona nga KLGJ duke përfshirë dhe 

Kryetaren e KLGJ.  

                                                 
33 Ligji Nr. 60/2016 ‘Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve’ neni 10 pika 1. 
34 Komisioni Evropian për Cilesine dhe Efikasitetin Gjyqësor (KiE)  
35 Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqësore  
36 Shoqata Ndërkombëtare për Administrimin e Gjyqësor 
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- Trajnim për Hartim Ligjor, për anëtarët e KLGJ-së në mars të 2019 nga Projekti 

EURALIUS V.  

- Trajnim mbi sistemin ProMagistrate, i cili mundëson krijimin dhe administrimin 

e dosjeve personale dhe regjistrit të magjistratëve. Qëllimi i këtij trajnimi ishte jo vetëm 

rritja e kapaciteteve të adminstratës për përdorimin e tij por edhe rritja e efikasitetit të 

këtij sistemi duke e përshtatur atë me nevojat e KLGJ-së në mënyrë të tillë që ky sistem 

të gjenerojë të dhëna të përditësuara për magjistratët.    

- Trajnim mbi përdorimin e faqes së re të internetit të KLGJ ofruar për stafin e IT dhe 

specialistin për marrëdhëniet me median. 

- Trajnim mbi Administrimin e Gjykatave. Në kuadër të përgatitjes së kurrikulës mbi 

administrimin e gjykatës, i janë nënshtruar trajnimeve të vazhdueshme për trajnues (ToT) 

3 nga drejtuesit e administratës së KLGJ. Gjithsëj janë zhvilluar 12 module trajnimi për 

ToT të fokusuara mbi: administrimin e gjykatave, cështjet e etikës dhe lidershipit, 

cështjet e mbartura, burimet njerëzore, standartet e performacës, planifikimin strategjik, 

menaxhimi financiar, të komunikuarin në publike etj). Gjithashtu, në muajt qershor- 

korrik 2019, u zhvillua trajnimi 9 javor mbi administrimin gjyqësor për të 32  kancelarët 

në detyrë.   

- Trajnim mbi sinjalizuesit në administratën publike, zhvilluar më 7 tetor 2019, në 

Bruksel ku mori pjesë 1 punonjës i KLGJ-së.  

 

Për shkak të pandemisë, e cila diktoi nevojën për tu përshtatur me format e reja dhe inovatore 

të ndërveprimit dhe komunikimit social, Shkolla e Administratës Publike (ASPA) ka 

ndërprere ofrimin e trajnimeve të drejtpërdrejta për nënpunësit civil. Në përshtatje me kushtet 

e reja, përmes platformave teknologjike si ëebbinar-et, APSA ka ofruar disa trajnime online 

për cështje sensitive që i përkisnin masave që duheshin marrë për parandalimin e pandemisë, 

procedurave të prokurimit, menaxhimit të mbledhjeve përmes teknologjisë së informacionit. 

Këto trajnime janë ndjekur nga një pjesë e stafit të Këshillit përfshirë këtu edhe drejtuesit e 

niveleve te larta. 

 

Objektivi 6 Ngritja e një sistemi transparent dhe të efektshëm për menaxhimin e 

performancës, i cili siguron që anëtarët e KLGJ-së dhe personeli 

administrativ të punojnë në kapacitetin më të lartë, si dhe që programet e 

strategjitë të sjellin rezultatet e pritshme (efektshme dhe efikase). 

Statusi:  Në proces  

 

Për sa i takon stafit administrativ të KLGJ që trajtohet sipas parashikimeve të ligjit “Për 

shërbimin civil”, gjatë vitit 2019- 2020 kanë marrë trajnime profilizuese nga Shkolla e 

Administratës Publike (ASPA) në mënyrë të vazhdueshme kategoritë drejtuese dhe specialistët. 

Gjatë periudhës së monitorimit janë trajnuar 35% e stafit administrativ të KLGJ-së. Ndërkohë, 

vlerësimi i përformancës në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore realizohet nga strukturat 

eprore sipas hierarkisë cdo 6 muaj. Aktualisht, KLGJ ka përfunduar procesin e vlerësimit të 

administratës në dhjetor të 2019 dhe korrik 2020, dhe nevojat e identifikuara në kuadër të rritjes 

së kapaciteteve profesionale do të adresohen përmes kalendarit të trajnimeve të ofruara nga ASPA 

për periudhën në vijim. 
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Shqyrtimi 360 gradë, që është një mekanizëm i zakonshëm që përdoret për të realizuar vlerësimin 

e performancës së drejtuesve, të cilët nuk janë subjekt i vlerësimit tradicional të performancës, por 

që kërkojnë vazhdimisht të përmirësojnë performancën e tyre është kryer në fazën e tij të parë nga 

Kryetarja dhe Zëvendës Kryetari i KLGJ-së, gjatë vitit 2019. Ky proces tashmë është shtrirë dhe 

te Kryetarët e Komisioneve të Përhershme, por është ndërprerë për shkak të Pandemisë Covid-19 

dhe më tej do të shtrihet tek të gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit. 

 

Ligjislacioni në fuqi, konkretisht Ligji nr.115/2016 për organet e qeverisjes, kur flet për statusin e 

anëtarit gjyqtar të Këshillit (neni 4), specifikisht thekson se: performanca e tij gjatë kohës së 

shërbimit si anëtar i Këshillit mbahet parasysh në rast të transferimit ose promovimit, sipas 

parashikimeve të ligjit që rregullon statusin e gjyqtarit dhe prokurorit. Nisur nga ky përcaktim 

KLGJ ka miratuar aktin normativ nënligjor37 ‘Për kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve’, i cili ka marrë në konsideratë dhe e vlerëson përvojën e vecantë të kandidatit në 

pozicionet e komanduara përfshirë edhe pozicionin si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Nisur 

nga sa më sipër por dhe për të vlerësuar veprime apo sjellje të anëtarëve në situata të ndryshme në 

të cilat ligji i ngarkon me detyrime të caktuara, mos zbatimi i të cilave ka pasojë, deri disiplinore, 

apo dhe për të vlerësuar kontributet në veprimtarinë e KLGJ-së, si volumin e angazhimit por dhe 

të cilësisë, KLGJ e vlerëson si prioritare hartimin e rregullave për vlerësimin e punës së secilit 

anëtar.  

 

Objektivi 7 Marrja e një Rol aktiv në procesin e hartimit dhe përmirësimit të 

legjislacionit, me qëllim përmirësimin e (ndikojë) punën e gjyqësorit, apo 

(ndonjë) çështjeve të tjera brenda përgjegjësive të Këshillit. 

Statusi:  Realizuar  

 

Në funksion të përmbushjes së detyrime ligjore por kryesisht të misionit të tij për të ndërtuar, 

udhëhequr dhe qeverisur një sistem gjyqësor me performancë të lartë që meriton besimin e 

publikut, Këshilli ka ndjekur një qasje proactive gjatë veprimtarisë së tij duke bashkëpunuar 

ngushtësisht me aktorë të tjerë të rëndësishëm në kuadër të përmirësimit të legjislacionit në 

fushën e gjyqësorit.  

 

Gjatë periudhës së minitorimit, KLGJ ka përgatitur 9 opinione mbi projektvendime apo 

projektligje të ndryshme të cilat impaktojnë sistemin gjyqësor, bazuara në kërkesën e parashtruar 

nga MD, 2 opinione në drejtim të Kuvendit të Shqipërisë, si një kërkesë drejtuar MD ku ka 

kërkuar ndërmarrjen e nismës për ndryshime ligjore specifikisht në ligjin nr.96/2016. 

 

Duhet theksuar se disa komente dhe sugjerime të KLGJ-së, dërguar në drejtim të Kuvendit kanë 

gjetur reflektim në shtesat dhe ndryshimet e bëra nëpërmjet Ligjit nr. 48/2019, datë 18/07/2019 

dhe Ligjit nr.96/2016 për statusin e gjyqtarëve. Konkretisht komentet janë marrë në konsideratë 

dhe pasqyruar në nenet 26, 41, 64, 95, si dhe në parashikimin e një dispozite kalimtare e cila 

rregulloi kryesisht: 

                                                 
37 Vendimi nr.70 datë 7.02.2020 
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i. procesin ku emërimi i të diplomuarve në Shollën e Magjistraturës, nuk do të ndërvarej 

nga përfundimi i procedurave të trasnferimit paralel dhe/ose të ngritjes në detyrë të 

magjistratit;  

ii. në lidhje me shpalljen e vendeve vakant për këta të diplomuar, KLGJ në këtë rast duhet të 

mbajë në konsideratë nevojat urgjente të gjykatave, dhe  

iii. Këshillat gjatë proceseve të transferimit apo ngritjes në detyrë, gjatë periudhës kalimtare, 

miratojnë rregulla të posacme për a) vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve; b) 

për kriteret e renditjes se magjistratëve me pikë të barabarta vlerësimi; c) për kriteret e 

vlerësimit të përvojës profesionale që kërkohet për pozicionin e lirë dhe për procedurën 

që ndiqet në rastin e pikëve të barabarta, të tilla që respektojnë objektivitetin, 

transparencën dhe efektivitetin e këtij procesi. 

 

Gjithashtu, me ligjin nr. 15/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, u rregulluan 

kryesisht çështje që kanë të bëjne me shtesën për vjetërsi pune për magjistratët që ushtrojnë 

funksionin pranë Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Gjykatës 

së Shkallës së Parë dhe asaj të Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Me anë të 

këtij ligji u rregulluan procedurat në lidhje me betimin e anëtarëve të Gjykatës së Lartë, 

verifikimin e pasurisë dhe figurës së magjistratëve etj.  

 

Krahas kësaj veprimtarie, KLGJ me iniciativën e saj, përmes 1 opinioni drejtuar Ministrisë së 

Drejtësisë, ka kërkuar ushtrimin e nismës për ndryshime ligjore në funksion të adresimit të disa 

problematikave të lindura gjatë zbatimit të Reformës në Drejtësi. Kryesisht është kërkuar 

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

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për sa I takon: 

i. Adresimit të problematikave në lidhje me plotësimin e pozicioneve të lira në gjykatat e 

apelit, ato me juridiksion të përgjithshëm dhe ato me juridiksion të posaçëm; 

ii. Adresimit të problematikës në lidhje me juridiksionin rishikues të gjykatës kompetente 

ndaj vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor në kuadër të procesit të verifikimit të 

kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e 

karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë.  

   

Në fillim të muajit mars 2020, KLGJ i ka dërguar MD mendim lidhur me propozimin e saj mbi 

llojin dhe masën e tarifave gjyqësore, i cili synon garantimin e efikasitetit dhe cilësinë e 

shërbimeve gjyqësore duke mos cënuar aksesin e qytetarëve në drejtësi. 

 

Ky aspekt i veprimtarisë së Këshillit, dëshmon për rolin e Këshillit si iniciator në ndërmarrjen e 

ndryshimeve apo përmirësimeve ligjore duke ndikuar kështu drejtpërdrejtë në situatën aktuale në 

të cilën gjendet sistemi gjyqësor.  

 

Objektivi 8 Hartimi, miratimi dhe zbatimi i planit strategjik për sistemin gjyqësor, në 

bashkëpunim me MD, me qëllim koordinimin për të gjithë sistemin e 

drejtësisë.   

Statusi:  Realizuar  pjesërisht 



37 

 

 

Plani strategjik parashikonte krijim e strukturave përkatëse për monitorimin dhe vlerësimin 

periodik të zbatimit të tij. Struktura e krijuara ishte Grupi Punës për monitorimin e zbatimit të 

Planit të tij Strategjik dhe atij të veprimit 2019-2020, i cili është operacional.  

 

Në bashkëpunim me Projektin Drejtësi për të Gjithë - USAID, Këshilli ka filluar punën për 

hartimin e Planit të ri Strategjik 2021 – 2024. Në këtë prespektivë janë zhvilluar dy takime 

përgatitore në Gjirokastër (datë 13-15 nëntor 2029) dhe Korcë (2-4 shkurt 2020) me 

pjesëmarrjen e përfaqësuesve dhe ekspertëve të projekit si dhe adminsitratës së KLGJ. Gjatë 

takimeve është diskutuar eksperienca e deritanishme e KLGJ-së në zbatimin e Planit Strategjik 

aktual 2019 -2020, ku janë evidentur problematikat e hasura dhe sfidat me të cilën është 

përballuar KLGJ në realizmin e tij si dhe planet për të ardhmen. 

 

Gjithashtu, pjesë e këtyre diskutimeve ka qënë edhe përcaktimi i një listë bashkëpunëtorësh 

(aktorësh) ku përfshihen gjyqtarë, shoqëria civile, donatorë dhe partnerë vendas dhe të huaj, dhe 

të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e KLGJ drejt arritjes së misionit dhe vizionit 

të saj.  

 

Aktivitetet e radhës të parashkuar për tu zhvilluar gjatë periudhës prill – korrik janë pezulluar për 

shkak të pandemisë globale të Covid-19.  

 

Cilat janë aktivitetet që do të realizohen në të ardhmen?  

1. Zhvillimi i kurrikulave të trajnimeve dhe trajnimi i trajnerëve; Trajnimet për 

trajnerët në lidhje me kurrikulat e trajnimeve për “Kancelarët në detyrë” kanë filluar ne 

mars 2019 dhe jane shtrire ne periudhen mars - prill – maj 2019. Trajnimi i ToT mbi 

kurikulen e administrimit gjyqësor, per përvetësim dhe trajnim të kancelarëve në detyre të 

cilët do kalojnë verifikimin nga KLGJ, do të vazhdontë dhe në muajt prill-qershor 2020 

por këto aktivitete janë pezulluar për shkak të pandemise globale Covid-19. Grupi i 

personave të trajuar është i përzjerë më 3 përfaqësues nga administrata e KLGJ, gjyqtarë, 

lektorë dhe ekspertë të Shkollës së Magjistraturës. Ndërkohë që ka filluar puna për 

krijimin e grupit të punës me qëllim përgatitjen e kurrikulës për trajimin e nëpunësve 

civilë gjyqesor, në bashkëpunim me Shkollën e Magjistratures, EURALIUS V dhe 

Projektin Drejtësi për të Gjithë – USAID, e cila do të vijojë më Trajnim të trajnuesve për 

këtë program. Ndaj kjo masë është në proces.  

2. Zbatimi i programit për njohjen e aftësive novatore të punonjësve; 

3. Organizimi i konferencës vjetore (rajonale) mbi inovacionin në gjyqësor; KLGJ e ka 

realizuar këtë masë për vitin 2019. Ndërkohë që ishtë parashikuar të organizohet 

konferenca “Një Vit për drejtësi” në 11 mars 2020, e cila u anullua për shkak të 

pandemise globale Covid-19 

4. Vlerësimi vjetor i përformancës për anëtarët, stafin drejtues dhe personelin e 

KLGJ-së, proces i cili sikurse është përmendur në analizën më lart do të fillojë pas 

plotësimit të kuadrit ligjor në këtë drejtim; 

5. Hartimi i Planit të Dytë Strategjik të KLGJ-së për vitin 2021-2023.  
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6. Hartimi  dhe miratimi një plani afatmesëm për përmirësimet që nevojiten në 

infrastrukturë;  Kjo masë lidhet drejtpërdrejt me miratimin e hartës së re gjyqesore, ku 

pas miratimit të saj do duhet të ndërtohet një plan strategjik për infrastrukturën 

ndertimore. Ky plan në vetvete do të bëhet pjesë e kërkesave buxhetore afatmesme. 

 

Zhvillimi i aktiviteteve të mësipërme i shëbejnë zhvillimit të kapaciteteve të brendshme të 

Këshillit si një premisë e mirë për mirëfunksionimin e tij. Vetëm duke u rritur profesionalisht së 

brendëshmi KLGJ mund të kontribuojë në përmbushjen e përgjegjësive apo dhe të ndërmarr 

parashikime të duhura për procese pune në të ardhmen.  

 

 

 

 

 

Synimi 5 i Planit të Veprimit ka për qëllim 

rritjen e transparencës së punës së KLGJ-së 

dhe përmirësimin e komunikimit me publikun, 

mediat dhe grupet e interesit. Ky synim është 

menduar të arrihet nëpërmjet mënyrave 

inovatore të komunikimit, të përshtatshme për 

palët e interesit, në veçanti përmes sistemeve 

online, për rritjen e bashkëpunimit të publikut 

me KLGJ-në, personelin administrativ dhe 

gjykatat.  

 

Ky synim ka parashikuar 4 objektiva dhe 15 masa/aktivitete, nga të cilat janë realizuar 12 të 

tilla. Masa e realizimit të këtij synimi vlerësohet rreth 80%.  

 

Objektivi 1 Ofrimi  dhe zbatimi i mënyrave novatore dhe të përshtatshme për palët e 

interesit, në veçanti përmes sistemeve online, për rritjen e bashkëpunimit të 

publikut me KLGJ-në, personelin administrativ dhe gjykatat. 

Statusi: Realizuar   

 

Këshilli si organ i ri qeverisës i gjyqësorit, i jep shumë rëndësi ofrimit të informacionit për 

publikun përmes platformave të ndryshme. Ndaj në këtë kuadër, më datën 5 Shkurt 2020, KLGJ 

në bashkëpunim të ngushtë me Projektin Drejtësi për të gjithë - USAID, bëri aktive faqen e re të 

internetit (ëëë.klgj.al). Faqja e re përveç se përmbush detyrimet e përcaktuara në ligjin nr. 

119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” dhe Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së 

sistemit të drejtësisë”, synon vendosjen e marrëdhënieve proaktive, transparente e informuese me 

publikun dhe median. Kjo platformë krahas informacioneve mbi rolin, funksionet, kompetencat 

dhe strukturën organizative të Këshillit jep informacion pothuajse në kohë reale të veprimtarisë 

dhe vendimarrjes së KLGj nëpërmjet rubrikave të aktiviteteve dhe njoftimeve për shtyp.  Duke 

nisur nga data 5 shkurt 2020, përmes kësaj faqeje është mundësuar publikimi online i 

SYNIMI 5:  Hartimi i Strategjive të Efektshme për Komunikimin e Jashtëm 
 

Objektiva: 4     Aktivitete të planifikuara: 15    Aktivitete të realizuara: 12     Realizimi: 80% 
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regjistrimeve audio të mbledhjeve të Këshilit (të anonimizuara), gjë e cila për cështje teknike nuk 

ishte e mundur në faqen e mëparshme, duke rritur kështu transparencën mbi vendimmarrjen e saj. 

 

Faqja aktuale është një zgjidhje e përkohshme, pasi KLGJ po punon me partnerët  ndërkombëtarë 

për zhvillimin e një Portali gjyqësor, i cili do të sigurojë standarde bashkëkohore dhe do të 

shërbejë për një akses të menjëhershëm në veprimtarinë, sfidat dhe rezultatet e Këshillit dhe 

gjykatave. Gjithashtu për tiu përshtatur kushteve të reja të punës në periudhën e pandemisë, 

Këshilli me vendim nr. 145 datë 27.04.2020 miratoi përdorimin e programit kompjuterik 

microsoft teams, i cili mundëson ndërlidhjen audiovizive në distancë për zhvillimin e seancave 

gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së epidemisë në sistemin gjyqësor. I njëjti program kompjuterik 

është përdorur për të mundësuar edhe zhvillimin e mbledhjeve të Këshillit duke mundësuar 

mbarëvajtjen e veprimtarisë së tij gjatë periudhës së pandemisë.  

 

Përgjatë harkut kohor korrik 2019 – korrik 2020, KLGJ ka trajtuar 68 kërkesa për informacion të 

ardhura si përmes postës elektronike ashtu edhe në rrugë zyrtare. Në asnjë nga rastet e trajtuara të 

kërkesave për informacion, nuk është konstatuar ankim tek Komisioneri për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale lidhur me refuzimin e informacionit apo 

kalimin e afateve të parashikuar ligjore për dhënien e këtij informacioni. 

 

Objektivi 2 Marrja e nje Rol aktiv për të ndikuar politikat publike dhe për të nxitur 

ndryshimet e duhura specifike, lidhur me mënyrën se si pushtetet e tjera 

ndërveprojnë me KLGJ-në për planifikimin në sistemin gjyqësor. 

Statusi:  Realizuar 

 

Një ndër bashkëpunëtorët e përhershëm të Këshillit, është dhe do të mbetet Shkolla e 

Magjistraturës në kuadër të përcaktimit të kuotave për kandidat për formimin fillestar dhe të 

vazhdueshëm të profilit magjistrat, këshilltarë dhe ndihmësa ligjor sikurse është analizuar më 

lart.  

 

Me inagurimin e godinës së Polit të Drejtësisë në Korrik të 2019, bashkëpunimi i KLGJ-së me 

Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Qeverinë në lidhje me kalimin e kësaj  godine në emër të 

këtyrë institucioneve, është intensifikuar. Kjo ka mundësuar përmirësimi e infrastrukturës së 

KLGJ që po zbatohet në kuadër të implementimit të projektit të “Polit të drejtësisë” (VKM Nr. 

234, datë 17.4.2019 “Për programin e integruar të zhvillimit “Poli i Drejtësisë’). 

 

Këshilli gjatë veprimtarisë së tij ka intensifikuar bashkëpunimin edhe me Kuvendin e Republikës 

së Shqipërisë, i cili ka konsistuar në tre drejtime kryesore lidhur me: (i) reportimin vjetor mbi 

gjëndjen e sistemit gjyqësor dhe (ii) zbatimin e ligjit nr. 115/2016, (iii) si dhe zbatimin e 

detyrimeve që derivojnë nga procesi i Integrimit Europian. Përkatësisht me vendimin Nr.69, datë 

03.05.2019, KLGJ miratoi Raportin Vjetor mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2018 Ky raport i cili ofroi një analizë cilësore dhe sasiore të 

sistemit gjyqësor gjatë periudhës kur autoriteti përgjegjës për mbikëqyrjen, administrimin dhe 

mbarëvajtjen e gjykatave (pa përfshirë Gjykatën e Lartë) ka qenë Këshilli i Lartë i Drejtësisë 

(KLD) si dhe periudhën e veprimtarisë pas ngritjes së KLGJ, u prezantua para Kuvendit në 10 
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korrik 2019. Ndërsa me vendimin nr. Nr. 148 datë 05.05.2020, Këshilli miratoi Raportin 

Vjetor mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 

2019, hartuar nga grupi i punës ngritur me Urdhërin e Kryetares së KLGJ-së nr. 12 datë 28. 

01.2020 "Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projekt-raportit mbi gjendjen e sistemit 

gjyqësor për vitin 2019". Ky raport është inovativ si nga pikëpamja konceptuale ashtu edhe ajo 

përmbajtësore duke e pasqyruar veprimtarinë dhe rezultatet e Këshillit në disa dimensione, të 

shprehura përmes shifrave, analizës  së plotë narative apo pjesëzave dedikuara gjetjeve më të 

rëndësishme për cdo kapitull. Raporti u prezantua para Kuvendit më datë 25 qershor 2020.  

  

Gjithashtu, Komisioni i Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të ligjit 

nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” zhvilloi një seancë dëgjimore 

publike me Kryetaren e Këshillit të Lartë Gjyqësorë në datë 11 nëntor 2019.  

 

Në vazhdim të bashkëpunimit me Kuvendin, KLGJ ka informuar në 10 prill 2019 lidhur me 

përmbushjen e detyrimeve në fushën e sistemit të drejtësisë në kuadër të procesit të Integrimit 

Europioan pranë Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian. Aktiviteti i radhës ishte parashkuar 

për tu organizuar në 12 mars 2020, por u anullua për shkak të pandemisë globale Covid-19. 

 

Gjithashtu, duhet të theksojmë se Këshilli në veprimtarinë e tij ka bashkëpunuar ngushtësisht me 

vetë sistemin gjyqësor (gjykatat dhe gjyqtarët) dhe me MD, bashkëpunimi me të cilët kontribuon 

drejtpërsëdrejti në përmirësimin e sistemit gjyqësor. Ky bashkëpunim është iniciuar që në 

momentin e hartimit të Planit Startegjik të Këshillit, në këtë kuadër të së cilit, KLGJ ka 

organizuar më datë 8 korrik 2019, tryezën e rrumbullakët për prezantimin dhe konsultimin e këtij 

dokumenti me titullaren e institucionit. Gjithahtu, KLGJ në fund të muajit Dhjetor 2019 ka 

dorëzuar pranë MD informacion në lidhje me nevojën për të bërë disa ndryshime në dy ligjet 

kryesore të funksionimit të KLGJ-së (Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe Ligjin nr 115/2016 ‘Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë’). Gjithashtu, përvec kësaj, në fillim të muajit mars 2020, 

KLGJ ka dërguar MD mendim lidhur me propozimin e saj mbi llojin dhe masën e tarifave 

gjyqësore, i cili synon garantimin e efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve gjyqësore duke mos 

cënuar aksesin e qytetarëve në drejtësi etj (shih synimin 4, objektivi 7). Ndërsa në mbledhjen e 

datës 19.05.2020, Komisioni i Përkohshëm për hartimin, propozimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit 

të një plani masash për ushtrimin e veprimtarisë e shërbimeve gjyqësore në mënyrën më të sigurt 

të mundshme gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga virusi Covid-1938, shqyrtoi 

projekt-vendimin e Ministrisë së Drejtësisë, në të cilin propozohen disa ndryshime në Aktin 

Normativ nr.9, datë 25.03.2020. Ky propozim kishte në thelb ndryshimin dhe shfuqizimin e atyre 

dispozitave të cilat shtynin zhvillimin e seancave gjyqësore deri në përfundimin e gjendjes së 

epidemisë. Përmes një shkrese zyrtare, Këshilli i ka adresuar Ministrisë së Drejtësisë një set 

rekomandimesh/sugjerimesh me qëllim përmirësimin e këtij propozimi. Gjithashtu, Këshilli ka 

theksuar se, në kushtet kur kjo situatë mund të vijojë për një kohë të gjatë, por edhe kur palët në 

proces ndodhen në pamundësi objektive për të marrë pjesë fizikisht në procesin gjyqësor në 

ambientet e gjykatës, rregullimi për zhvillimin dhe pjesëmarrjen në distancë në seancat gjyqësore 

                                                 
38 Vendimin nr.135, datë 16.04.2020 
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duhet të parashikohet edhe në kodet e procedurave. Ky rregullim vlerësohet i nevojshëm për t’u 

zbatuar edhe në raste apo situata të tjera të ngjashme me ato të sipërpërmendura. 

 

Më 29 prill 2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi me 

zbatimin e Projektit “Drejtësi për të Gjithë” (JFA) në Shqipëri, financuar nga Agjencia e 

Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Ky memorandum kishte si objekt 

zbatimin e Synimit Strategjik 1 dhe Objektivave Strategjikë 1.5 dhe 1.6 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.  

 

Nuk mund të lihet pa përmendur bashkëpunimi i ngushtë i KLGJ me organet e rivlerësimit 

kalimar të magjistratëve, bashkëpunim ky i cili është analizuar në mënyrë të hollësishme gjatë 

analizës së Synimit 1.  

 

Objektivi 3  Hartimi i një strategjie komunikimi me qëllim vendosjen e (për të siguruar) 

marrëdhënie proaktive, transparente e informuese me publikun dhe median. 

Statusi:  Realizuar  

 

Në funksion të zbatimit të këtij objektivi, është miratuar me Urdhrin nr. 19, datë 09.04.2019 

Programi i Transparencës për Këshillin, i cili përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së 

KLGJ, në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Programi i transparencës 

është një mënyrë konkrete, nëpërmjet të cilës Këshilli ndërton dhe rrit transparencën mbi 

veprimtarinë e saj institucionale, nën garancinë e ligjit për të drejtën e informimit.  

 

Krahas miratimit të programit, KLGJ ka caktuar Koordinatorin e të Drejtës së Informimit, i cili 

mban marrëdhënie të vazdhueshme me media dhe publikun lidhur me kërkesat e tyre për 

informacion. Gjithashtu, përmes publikimit të njoftimeve për shtyp, KLGJ synon jo vetëm të 

vendos raporte transparente komunikimi me media por njëkohësisht të ndërmarr një rol proaktiv 

në kuadër të përmirësimit të treguesve të besueshmërisë së publikut. 

 

Gjatë periudhës së monitorimit, vlen të përmendet që KLGJ39 ka caktuar një nga anëtarët e saj të 

mbaj marrëdhëniet me publikun dhe median, duke garantuar kështu një kanal të drejtpërdrejtë të 

përcjelljes së informacionit zyrtar me qëllim garantimin dhe rritjen e transparencës mbi 

vendimmarrjen e vetë KLGJ-së. Me qëllim rritjen e transparencës së punës së sistemit gjyqësor 

dhe përmirësimin e nivelit të besimit të publikut, KLGJ-ja ka miratuar, gjithashtu, caktimin e 

gjyqtarëve për median në (8) të gjitha gjykatat e juridiksionit apel40. 

 

Në 22 janar 2020, në bashkëpunim me Projektin Drejtësi për të Gjithë – USAID, KLGJ 

organizoi një takimi njohës, me pjesëmarrjen e anëtarëve të KLGj-së, gjyqtarëve të medias, 

administratës së KLGj-së, nëpunës civilë gjyqësorë të përfshirë në aktivitetet e marrëdhënieve 

publike, si dhe me përfaqësues të medias. Qëllimi i këtij takimi ishte rritja e transparencës së 

veprimtarisë së KLGJ dhe identifikimi i mënyrave më efikasë të komunikimit me publikun.  

                                                 
39Vendimi Nr.68 datë 24.04.2019 “Për caktimin e anëtarit për kryerjen e detyrave në lidhje me marrëdhëniet me 

publikun 
40Vendimi Nr.280 datë 10.12.2019 
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Aktualisht, KLGJ, në bashkëpunim me Projektin “Drejtësi për të gjithë” (USAID), ka përfunduar 

hartimin e Projketplanit Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor, nëpërmjet të cilit 

synohet përcaktimi i bazave për përmirësimin e marrëdhënieve të gjyqësorit me median dhe 

publikun, të kuptuarit prej publikut të mjeteve dhe mënyrës së komunikimit me gjykatat, të 

veprimtarisë dhe shërbimeve që ofrohen nga gjykatat, të mënyrës së marrjes së vendimeve dhe 

kufizimet në punën e gjyqtarëve.  

 

Po ashtu, KLGJ ka përfunduar hartimin e projektregullores “Për komunikimin e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor me median”, nëpërmjet të cilës synohet përcaktimi i parimeve, rregullave dhe 

procedurave të veçanta për komunikimin e ligjshëm, transparent, të përgjegjshëm dhe 

profesional të Këshillit me median e shkruar dhe elektronike, si dhe me çdo përfaqësues të saj. 

Kjo projektrregullore, e cila i është nënshtruar një procesi konsultimi on line me grupet e 

interesit dhe  reflekton komentet dhe sugjerimet e tyre, pritet të miratohet së shpejti nga Këshilli.  

 

Objektivi 4 Rritja e transparencës për të gjithë sistemin gjyqësor nëpërmjet publikimi në 

kohë i vendimeve të gjykatave në faqen e internetit të KLGJ-së. 

Statusi: Në proces 

 

Duke pasur në fokus rritjen e transparencës në vendimmarrje dhe përmirësimin e marrëdhënieve 

me median dhe publikun, Këshilli ka pasur kujdes të veçantë në publikimin e plotë dhe në kohë të 

materialeve të tij pas miratimit. Për këtë qëllim, në faqen e saj të internetit, Këshilli ka publikuar 

të gjitha vendimet dhe rregjistrimet audio të mbledhjeve plenare të anonimizuara, sipas 

përcaktimeve ligjore.  

 

Këshilli ka koordinuar me MD për transferimin e të gjitha aseteve të teknologjisë së 

informacionit, duke përfshirë edhe faqet në internet të gjykatave, në adresën ëëë.gjykata.al të cilat 

tashmë i kanë kaluar KLGJ.  

 

Gjithashtu, KLGJ me vendimin me Vendimin nr. 25 datë 07.02.2019 (i ndryshuar) mbledh në 

mënyrë periodike të dhëna të vlefshme, të cilat janë të rëndësishme për raportim mbi veprimtarinë 

e gjykatave. Ky raportim është kryer nga gjykatat në mënyrë 3 mujore. KLGJ ka përmbushur 

detyrimin për raportim mbi situatën e sistemit gjyqësor nëpërmjet Raportit vjetor të vitit 2018 dhe 

për vitin 2019 sikurse është cituar më lart.  

 

Ndërkohë publikimi në kohë i vendimeve të gjykatave në faqen e internetit të KLGJ-së apo 

gjykatave do të mund të mundësohet vetëm kur portal gjyqësor dhe një sistem i ri i menaxhimit të 

cështjeve është funksional dhe mundëson këtë funksionalitet në menyrë elektronike.  

 

Cilat janë aktivitetet që do të realizohen në të ardhmen?  

1. Krijimi i një portali unik elektronik në Internet, për të gjithë gjyqësorin, ku çdo 

gjykatë të ketë hapësirën e vet dhe ku të publikojë të dhëna mbi gjykatën dhe çështjet në 

gjykim. 
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2. Përcaktimi i standardeve të publikimit për të gjitha gjykatat dhe llojet e çështjeve 

gjyqësore, përfshirë kërkesat e ndërmjetme gjatë kohës kur është duke u ndërtuar portali. 

3. Miratimi dhe përditësimi, pas konsultimeve me Këshillat e Gjykatave, i udhëzuesit 

standard për shtypin; 

4. Organizimi, në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës, i trajnimit për anëtarët 

e KLGj-së, gjyqtarët e medias, administratën e KLGj-së, si dhe nëpunësit civilë 

gjyqësorë të përfshirë në aktivitetet e marrëdhënieve publike. 

 

Shtojca 1.1 

 

 Nr. 

ven.  

Data  Titulli dhe vendosi 

1.1 

1 

75 23.05.2019 Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e 

kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për 

emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. 

2 102 05.07.2019 Mbi kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jogjyqtarë dhe 

procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë 

3 108 09.07.2019 Për shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

juristëve të spikatur (fusha e të drejtës administrative) 

4 109 09.07.2019 Për shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

juristëve të spikatur (fusha e të drejtës civile) 

5 110 09.07.2019 Për shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

juristëve të spikatur (fusha e të drejtës penale) 

6 142 26.07.2019  Për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve të përzgjedhjes 

së kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur, për në pozicionet e lira në 

Gjykatën e Lartë dhe caktimi i relatorit për secilin kandidat. 

7 158 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z.Sergjio Mazreku nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë  

8 159 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z. Ndue Pjetra nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë 

9 160 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z.Ergys Misha nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë 

10 161 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidates znj.Aldona Sylaj nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë 

11 162 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z.Jordan Daci nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë 

12 163 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidates znj.Lindita Troja nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë 

13 164 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidates znj.Alma Loci nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë 

14 165 11.09.2019 Përfundimin e procedurës së verifikimit për kandidaten për  Gjykatën e Lartë, 

znj Hermina Albunesa  

15 166 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z.Agron Lamaj nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë 

16 167 11.09.2019 Përfundimin e procedurës së verifikimit për kandidaten për  Gjykatën e Lartë, 

znj Irena Nino (Vujoshi)  

17 168 11.09.2019 Përfundimin e procedurës së verifikimit për kandidaten për  Gjykatën e Lartë, 

znj Vjosa Bodo (Mujo)  

18 169 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z.Shaqir Hasanaj nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë 

19 170 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z.Anton Lleshaj nga procedura e 
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emërimit  në Gjykatën e Lartë 

20 171 11.09.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z.Altin Binaj nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë 

21 172 11.09.2019 Për shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

juristëve të spikatur (fusha e të drejtës civile) 

22 182 02.10.2019 Për procedurën e  verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për 

gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e juristëve të spikatur, që 

kanë aplikuar për pozicionin e lirë të shpallur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me 

Vendimin nr. 172, datë 11.09.2019 

23 209 11.10.2019 Për miratimin e “Metodologjia për Vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidatëve 

Jogjyqtarë për në Gjykatën e Lartë” 

24 228 22.10.2019 Skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z. Theodhor Sollaku nga procedura e 

emërimit  në Gjykatën e Lartë. 

25 255 12.11.2019 Për kualifikimin e kandidatit jogjyqtar z. Ervin Pupe dhe vijimin e procedurës së 

përzgjedhjes për emërim si gjyqtar në Gjykatën e Lartë. 

26 256 12.11.2019 Për kualifikimin e kandidatit jogjyqtar z. Ilir Panda dhe vijimin e procedurës së 

përzgjedhjes për emërim si gjyqtar në Gjykatën e Lartë. 

27 257 12.11.2019 Për kualifikimin e kandidatit jogjyqtar z. Sokol Sadushaj dhe vijimin e 

procedurës së përzgjedhjes për emërim si gjyqtar në Gjykatën e Lartë. 

28 283 10.12.2019 Për skualifikimin e kandidates jogjyqtare znj. Jetmira Rragami dhe përjashtimin 

e saj nga kandidimi për emërim si gjyqtare në Gjykatën e Lartë. 

29 284 10.12.2019 Për skualifikimin e kandidates jogjyqtare znj. Rezarta Melo (Cenaj) dhe 

përjashtimin e saj nga kandidimi për emërim si gjyqtare në Gjykatën e Lartë. 

30 320 19.12.2019 Për skualifikimin e kandidates jogjyqtare znj. Ardita Alsula (Buna) dhe 

përjashtimin e saj nga kandidimi për emërim si gjyqtare në Gjykatën e Lartë. 

31 41 23.01.2020 Për skualifikimin e kandidates jogjyqtare znj. Kestrin Katro dhe përjashtimin e 

saj nga kandidimi për emërim si gjyqtare në Gjykatën e Lartë 

32 70 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve” 1.1 

32 151 06.05.2020 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidatëve për 

gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, për 

pozicionet e lira të shpallura me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 dhe vendimin 

nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

33 192 04.06.2020 Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr.85, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. Gentian Medja. 

34 201 11.06.2020 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e gjyqtarëve, për 

pozicionet e lira të shpallura me vendimin nr.83, datë 26.02.2020 dhe vendimin 

nr.86, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 210 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. Klodian Kurushi të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në 

fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr.85, nr.86, datë 26.02.2020, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret 

e tjera ligjore të kandidimit. 

 211 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. Sokol Ibi të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në 

fushën e të drejtës administrative, të shpallura me vendimet nr.82, nr.83, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit 

për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 

 212 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Albana Boksi të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në 

fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr.85, nr.86, datë 26.02.2020, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret 

e tjera ligjore të kandidimit. 
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 213 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Alma Hicka të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në 

fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr.85 dhe nr.86, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit 

për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 

 214 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Klodiana Veizi të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në 

fushën e të drejtës administrative dhe për një pozicion të lirë në fushën e të 

drejtës civile,të shpallura me vendimet nr.82, nr.83,dhe nr.86 datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e 

tjera ligjore të kandidimit. 

 215 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Manjola Xhaxho të tre kritereve 

të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira 

në fushën e të drejtës administrative dhe për një pozicion të lirë në fushën e të 

drejtës civile,të shpallura me vendimet nr.82, nr.83,dhe nr.85 datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e 

tjera ligjore të kandidimit. 

 216 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. Gentian Medja të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në 

fushën e të drejtës administrative, të shpallura me vendimet nr.82, nr.83, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit 

për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 

 217 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. Sokol Ngresi të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në 

fushën e të drejtës administrative dhe për dy pozicione të lira në fushën e të 

drejtës civile,të shpallura me vendimet nr.82, nr.85,dhe nr.86 datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e 

tjera ligjore të kandidimit. 

 234 02.07.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. Dhimitër Lara të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në 

fushën e të drejtës administrative të shpallura me vendimet nr.82, nr.83, datë 

26.02.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe për një pozicion të lirë në fushën e 

të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore 

të kandidimit. 

 235 02.07.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Saida Dollani të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në 

fushën e të drejtës civile,të shpallura me vendimet nr.85 dhe nr.86 datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit 

për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 

 236 02.07.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Margarita Buhali të tre kritereve 

të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për  pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr.82, datë 26.02.2020 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës 

civile, të shpallura me vendimet nr.85 dhe nr.86 datë 26.02.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore 

të kandidimit. 

 241 09.07.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë , nga radhët e 

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale. 

 242 09.07.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë , nga radhët e 

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale. 

 243 09.07.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë , nga radhët e 

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale. 

 244 09.07.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë , nga radhët e 
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gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale. 

 245 09.07.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë , nga radhët e 

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative. 

 246 09.07.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. Enton Dhimitri të tre kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për  pozicionin e lirë në 

fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.86, datë 26.02.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e 

tjera ligjore të kandidimit 

 261 

 

23.07.2020 Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.86, datë 

26.02.2020, për kandidaten znj. Klodiana Veizi. 

32 70 07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve” 1.1 

33 173 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Durrës, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

34 174 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Durrës, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale 

35 175 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

36 176 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Korçë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

37 177 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Korçë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale 

38 178 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Shkodër, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

39 179 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

40 180 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

41 181 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

42 182 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

43 183 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

44 184 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale 

45 185 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Tiranë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale 

46 186 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Vlorë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile 

47 187 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit  

48 188 28.05.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit  

1.2 
1 

 

7 

21.12.2018 Për miratimin e rregullave për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të gjykatave 

2 58 24.04.2019 Për përjashtimin e gjyqtarëve Margarita Buhali dhe Fatri Islamaj nga procedurat 

e ndarjes së çështjeve me short 

3 71 20.05.2019 Për procedurën e funksionimit të mbledhjes së Këshillit të Gjykatës 

1.Në çdo gjykatë ngrihet dhe funksionon Këshilli i Gjykatës 

4 173 11.09.2019 Për përjashtimin e gjyqtarëve Margarita Buhali dhe Fatri Islamaj nga procedurat 

e ndarjes së çështjeve me short 

5 227 22.10.2019 Për konfirmimin si ndihmësmagjistrat në Gjykatën e Lartë të gjyqtarit Florjan 

Kalaja dhe zgjatjen e mandatit të komandimit me një vit 
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6 33 23.01.2020 Për konfirmimin si ndihmësmagjistrat në Gjykatën e Lartë të gjyqtarit Engert 

Pëllumbi dhe zgjatjen e mandatit të komandimit me 1 (një) vit.  

1.3    

1.4 

1 

 

15  

 

22.01.2019  

Mbi ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në 

Kuadër të Procesit të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve 

2 24 07.02.2019 Mbi miratimin e rregullores përorganizimin dhe funksionimin e Komisionit të 

Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në Kuadër të Procesit të 

Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve 

1.5 

1 

317 19.12.2019 Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e një Plani Veprimesh 

lidhur me Reduktimin e Çështjeve të Prapambetura dhe Rritjen e efikasitetit në 

Gjykatën e Lartë 

 193 04.06.2020 Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër. 

 194 04.06.2020 Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

 195 04.06.2020 Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për pozicione të lira në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

 132 06.04.2020 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 139 16.04.2020 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 144 24.04.2020 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 161 18.05.2020 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 189 28.05.2020 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 218 18.06.2020 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 219 18.06.2020 Për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e një çështjeve  në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

 231 02.07.2020 Për mospranimin e kërkesës së gjyqtares Yrfet Shkreli për përjashtimin e saj nga 

lista e gjyqtarëve që caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 237 02.07.2020 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 255 09.07.2020 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 256 16.07.2020 Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin çështjeve gjyqësore të veçanta, në 

gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të 

përhershme 

 311 11.09.2020 Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.30, datë 14.02.2019 

“Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”, në lidhje me nevojat e Gjykatës së Rrethit 
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Gjyqësor Kurbin. 

 202 11.06.2020 Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit Gentian Marku në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër 

 203 11.06.2020 Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtares Rezarta (Aliu) Paja në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës 

 204 11.06.2020 Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtares Diamela Goxha në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

 

 205 11.06.2020 Për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit Genti Dokollari në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

 249 09.07.2020 Për rihapjen e procedurës së komandimit në Zyrën e Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve 

 250 09.07.2020 Për rishpalljen e e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për 

komandim në Ministrinë e Drejtësisë, kohëzgjatjen, kriteret dhe procedurën e 

komandimit. 

 258 23.07.2020 Për hapjen e procedurës së komandimit në pozicionin e ndihmësmagjistratit në 

Gjykatën e Lartë dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e 

gjyqtarëve. 

1.6 

1 

155 

155 

15.05.2020 

30.07.2019 

Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e 

një Plani Veprimesh lidhur me Reduktimin e Çështjeve të Prapambetura dhe 

Rritjen e Efikasitetit në Gjykatën e Lartë 

Për miratimin e Projektbuxhetit Afatmesëm 2020-2022 të Pushtetit Gjyqësor 

(Faza e Dytë) 

2 268 03.12.2019 Për rishpërndarjen e fondeve buxhetore, në sistemin gjyqësor 

3 322 24.12.2019 Për shpërndarjen e automjeteve të reja dhe atyre në përdorim në sistemin 

gjyqësor 

4 323 27.12.2019 Për detajimin e fondeve buxhetore, shpenzimeve korente, në sistemin gjyqësor, 

për vitin buxhetor 2020 

5 138 16.04.2020 Mbi miratimin e fondeve të lira, nga buxheti i vitit 2020, në sistemin gjyqësor 

6 149 05.05.2020 Mbi miratimin e detajimit të fondeve të lira, nga buxheti i vitit 2020, në sistemin 

gjyqësor, sipas aktit normativ nr.15/2020 

7 168 28.05.2020 Për miratimin e detajimit të fondeve shtesë në shpenzime personeli, në 

Programin Buxheti i Gjykatave 

8 169 28.05.2020 Për transferimin e disa automjeteve nga Gjykata e Lartë, pranë gjykatave të tjera 

dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor 

 252 09.07.2020 Mbi shpërndarjen e fondeve në investime 

 253 09.07.2020 Për rishikimin e buxhetit në sistemin gjyqësor, për vitin 2020, sipas aktit 

normative nr.28, dt 02.07.2020 

 263 30.07.2020 Për transferimin kapital të disa aseteve, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, te Zyra e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 

1.7 

1 

9 27.12.2018 Mbi nisjen e procedurës për caktimin e përkohshëm të gjyqtarëve të gjykatave 

për krimet e rënda në gjykatat e posaçme për gjykimin e veprave penale të 

korrupsionit dhe krimit të organizuar 

2 286 18.12.2019 Për fillimin e funksionit të gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e 

organizuar 

3 287 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj.Albana Boksi 

4 288 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. Nertina 

Kosova 

5 289 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. Saida Dollani 

6 290 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtarit z. Dhimitër Lara 
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7 291 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtarit z. Sokol Binaj 

8 292 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. Nure Dreni 

9 293 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. 

Daniela Shirka 

10 294 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. 

Etleva Deda 

11 295 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. 

Flora Hajredinaj 

12 296 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. 

Iliriana Olldashi 

13 297 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. 

Irena Gjoka 

14 298 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. 

Marsela Balili 

15 299 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. 

Miliana Muça 

16 300 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtarit z. Ardit 

Mustafaj 

17 301 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtarit z. Bib 

Ndreca 

18 302 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtarit z. Fran 

Prendi 

19 303 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtarit z. 

Klodian Kurushi 

20 304 18.12.2019 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përkohshme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtarit z. Sandër 

Simoni 

21 305 18.12.2019 Për transferimin e gjyqtares znj. Dhurata Haveri 

22 306 18.12.2019 Për transferimin e gjyqtarit z. Fehmi Petku 

23 307 18.12.2019 Për transferimin e gjyqtarit z. Gjovalin Përnoca 

24 308 18.12.2019 Për transferimin e gjyqtarit z. Gurali Brahimllari 

25 309 18.12.2019 Për transferimin e gjyqtarit z. Idriz Mulkurti 

26 310 18.12.2019 Për transferimin e gjyqtarit z. Luan Hasneziri 

27 311 18.12.2019 Për transferimin e gjyqtarit z. Dritan Hallunaj 

28 38 23.01.2020 Për deklarimin e mbarimit të caktimit të përkohshëm pranë Gjykatës së Posaçme 

të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe transferimin e 

gjyqtares znj. Marsela Balili 

29 39 23.01.2020 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares znj. 

Daniela Shirka 

30 136 16.04.2020 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të 
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Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtares 

znj.Miliana Muça 

31 137 16.04.2020 Për caktimin në pozicion, në mënyrë të përhershme, në Gjykatën e Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të gjyqtarit z. 

Klodian Kurushi 

32 152 06.05.2020 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidatëve për 

gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.88, datë 26.02.2020, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

33 153 06.05.2020 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidatëve për 

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

e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.93, datë 

26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

34 157 15.05.2020 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidatëve për 

gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.89, datë 26.02.2020, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

35 162 28.05.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

lirë 

36 163 28.05.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

lirë 

37 164 28.05.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

lirë 

38 190 04.06.2020 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidatëve për 

gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.90, datë 26.02.2020, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

39 191 04.06.2020 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidatëve për 

gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr.91, datë 26.02.2020, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

40 206 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. Erjon Çela të katër kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për 

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

vendimin nr.93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e 

procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 

41 207 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Miliana Muça të katër kritereve 

të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me 

vendimet nr.88, nr.89 dhe nr.90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 

42 208 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Iliriana Olldashi të katër 

kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me 

vendimet nr.88, nr.90 dhe nr.91, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 

43 209 18.06.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Danila Shirka të katër kritereve 

të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me 

vendimet nr.88, nr.89 dhe nr.90, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit. 
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44 220 02.07.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

lirë. 

45 221 02.07.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

lirë. 

46 222 02.07.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

lirë. 

47 223 02.07.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të 

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

lirë. 

48 224 02.07.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë. 

49 225 02.07.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë. 

50 226 02.07.2020 Për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një pozicion të lirë. 

51 262 23.07.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Irida Kacerja të katër kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

vendime nr.91, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e 

procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit 

 

Shtojca 1.2 

 Funksionalizimi 

i shpejte i 

Gjykatës se larte 

nëpërmjet 

plotësimit te 

nevojave 

infrastrukturore 

dhe burimeve 

njerëzore. 

 Harton një plan për punësimin e një numër të mjaftueshëm këshilltarësh ligjorë, që 

mbulon nevojat e GJykatës së Lartë dhe Këshillit të Emërimeve në Drejtësi; 

 Trajton, vlerëson nevojat që lidhen me Sistemin e Teknologjisë së Informacionit, 

arkivin dhe çështje të tjera që lidhen me ndërtesat; 

 Koordinon me donatorët për nisma që kanë të bëjnë me përmirësimin e proceseve 

të punës reduktimin e çështjeve të prapambetura dhe rritjen e efikasitetit. 

 

Reduktimi i 

çështjeve të 

mbartura ne 

gjykatat e te 

gjitha niveleve, 

përmes hartimit 

të një plani pune. 

 Angazhohet me partneret ndërkombëtare (donatorët) për të trajtuar reduktimin e 

çështjeve të mbartura në Gjykatën e Lartë dhe  harton një plan veprimesh, brenda 3 

muajve nga miratimi i këtij plani strategjik; 

 Kryen vlerësime të numrit të çështjeve të mbartura në gjykatat e shkallës së dytë 

dhe në gjykatat administrative, brenda 6 muajve nga miratimi i këtij plani 

strategjik; 

 Harton plane veprimi për reduktimin e çështjeve të mbartura në gjykatat e shkallës 

së dytë dhe gjykatat administrative, sipas nevojës dhe bazuar në rezultatet e 

vlerësimeve.   

 

 

Shtojca 2.1 

 

Synimi i dytë- Përcaktimi dhe Zbatimi i Standardeve për Ekselencë Gjyqësore (Vendimmarrjet e KLGJ-

së) 

 Nr. 

ven.  

Data  Titulli dhe vendosi 

2.1 

1 

 

17 

 

29.01.2019 

Mbi numrin e kandidatëve që do të pranohen në programin e formimit fillestar 

pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020 

2 37 28.02.2019 Për praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së 
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Magjistraturës 

3 75 23.05.2019 Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e 

kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për 

emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. 

4 82 05.06.2019 Për caktimin e relatorit për verifikimin e kushteve dhe kritereve për secilin 

kandidat për gjyqtar të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2018 

5 83 05.06.2019 Për caktimin e relatorit për verifikimin e kushteve dhe kritereve për secilin 

kandidat për në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në 

vitin akademik 2019-2020 

6 103 05.07.2019 Për caktimin e relatorit për verifikimin e kushteve dhe kritereve për secilin 

kandidat për gjyqtar të diplomuar në Shkollën e Magjistraturësë në vitin 2019 

7 114 09.07.2019  "Mbi krijimin dhe administrimin pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor te dosjes 

personale dhe Regjistrit Te Gjyqtareve" 

8 104 05.07.2019 Për shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim 

në Këshillin e Lartë Gjyqësor, kohëzgjatjen, kriteret dhe procedurën e 

komandimit. 

9 116 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtare të 

kandidates, znj. Suela Dashi 

10 117 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtare të 

kandidates, znj. Afërdita Caco 

11 118 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtare të 

kandidates, znj. Merita Karaj 

12 119 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidatit, z. Ardit Kuka 

13 120 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtare të 

kandidates, znj. Amarilda Sulaj 

14 121 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidatit, z. Ervin Sulaj 

15 122 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidatit, z. Olti Skrame 

16 123 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtare të 

kandidates, znj. Enkeleda Dalipi 

17 124 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtare të 

kandidates, znj. Lorena Çabej 

18 125 15.07.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtare të 

kandidates, znj. Suela Xhani 

19 127 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të znj. Suela Dashi 

20 128 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të znj. Afërdita Caco 

21 129 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të znj. Merita Karaj 

22 130 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të z. Ardit Kuka 

23 131 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të znj. Amarilda Sulaj 

24 132 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të z. Ervin Sulaj 

25 133 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të z. Olti Skrame 

26 134 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të znj. Enkeleda Dalipi 

27 135 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të znj. Lorena Çabej 

28 136 19.07.2019 Për emërimin gjyqtar të znj. Suela Xhani 

29 141 23.07.2019 Për shpalljen e vendeve të lira për gjyqtarët e emëruar më datë 19.07.2019 

30 145 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Lorena Çabej 

31 146 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Olti Skrame 

32 147 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Afërdita Caco 

33 148 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Ervin Sulaj 

34 149 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Suela Xhani 

35 150 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Merita Karaj 
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36 151 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Suela Dashi 

37 152 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Amarilda Sulaj 

38 153 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Ardit Kuka 

39 154 30.07.2019 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Enkeleda Dalipi 

40 183 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës  

Albert Keraj 

41 184 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Ledio Sali 

42 185 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Dorina Stroka 

43 186 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Klarent Demiri 

44 187 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Suada Kurti 

45 188 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Orgent Nazaj 

46 189 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Edison Tatoshaj 

47 190 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Sokol Mara 

48 191 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Albana Misja 

49 192 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Megi Strakosha 

50 193 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Rudi Laze 

51 194 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Nertil Dushku 

52 195 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Elton Frashëri 

53 196 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës Ina 

Barjamaj 

54 197 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit magjistrat për Formimin Fillestar në Shkollën e 

Magjistraturës Dejvi Çelçima 

55 198 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Ermelinda Fejzo 

56 199 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës Eva 

Hysko 

57 200 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Emirjana Dimo 

58 201 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Gentiana Shukullari 

59 202 02.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Lirëza Sinollari 

60 212 11.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Dajana Ndreja 

61 215 17.10.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës 

Gladiola Bregu 

62 229 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidates znj. Eralda Agaj 

63 230 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidatit z. Marko Boshku 

64 231 24.10.2018 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidates znj. Elisabeta Gjoni 



54 

 

65 232 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidates znj.Klejda Çapja 

66 233 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidatit z. Artur Prenga 

67 234 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidatit z. Mirjan Mustafaj 

68 235 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidates znj. Kostandina Kuro 

69 236 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidates znj. Iva Zemani 

70 237 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidates znj. Enisa Shahini 

71 238 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidates znj. Ema Shaholli 

72 239 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidatit z. Shkëlzen Liçaj 

73 240 24.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidatit z. Xhevdet Lika 

74 245 29.10.2019 Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjorë për rekrutimin si gjyqtar të 

kandidatit z. Ligoraq Toshi 

75 250 04.11.2019 Kualifikimi i kandidatit për Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës Elis 

Dine 

76 252 12.11.2019 Për skualifikimin e kandidatit z. Eduart Qehaja, për në Formimin Fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat profile gjyqtar. 

77 253 12.11.2019 Për skualifikimin e kandidatit z.Florin Demollari, i diplomuar për magjistrat në 

Shkollën e Magjistraturës dhe refuzimin e emërimit të tij si gjyqtar. 

78 254 12.11.2019 Për kualifikimin për emërim të kandidatit z. Hasbi Balliu, i diplomuar për 

magjistrat në Shkollën e Magjistraturës 

79 282 10.12.2019 Për skualifikimin e kandidatit z. Emin Lusha, për në formimin fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar. 

80 319 19.12.2019 Për kualifikimin e kandidates znj. Ardiola Çela, për në formimin fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar. 

81 1 09.01.2020 Për emërimin gjyqtare të znj.Erlanda Agaj 

82 2 09.01.2020 Për emërimin gjyqtar të z. Marko Boshku 

83 3 09.01.2020 Për emërimin gjyqtare të znj.Elisabeta Gjoni 

84 4 09.01.2020 Për emërimin gjyqtare të znj.Klejda Çapja 

85 5 09.01.2020 Për emërimin gjyqtar të z.Artur Prenga 

86 6 09.01.2020 Për emërimin gjyqtar të z. Mirjan Mustafaj 

87 7 09.01.2020 Për emërimin gjyqtare të znj. Kostandina Kuro 

88 8 09.01.2020 Për emërimin gjyqtare të znj. Iva Zemani 

89 9 09.01.2020 Për emërimin gjyqtare të znj.Enisa Shahini 

90 10 09.01.2020 Për emërimin gjyqtare të znj. Ema Shaholli 

91 11 09.01.2020 Për emërimin gjyqtar të z. Shkëlzen Liçaj 

92 12 09.01.2020 Për emërimin gjyqtar të z. Xhevdet Lika 

93 13 09.01.2020 Për emërimin gjyqtar të z. Ligoraq Toshi 

94 14 09.01.2020 Për emërimin gjyqtar të z. Hazbi Balliu 

95 15 09.01.2020 Për emërimin gjyqtar të z.Florin Demollari 

96 20 09.01.2020 

 

Për kualifikimin e kandidates znj. Aurora Alimadhi, për në formimin fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar. 

97 21 09.01.2020 

 

Për kualifikimin e kandidatit z.Vladimir Cjapi, për në formimin fillestar në 

Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar. 

98 25 14.01.2020 Për shpalljen e pozicioneve të lira për gjyqtarët e emëruar më datë 09.01.2020 

99 31 23.01.2020 Mbi numrin e kandidatëve që do të pranohen në Programin e Formimit Fillestar 

pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2020- 2021 
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100 42 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Erlanda Agaj 

101 43 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Marko Boshku 

102 44 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Elisabeta Gjoni 

103 45 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Mirjan Mustafaj 

104 46 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Kostandina Kuro 

105 47 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Klejda Çapja 

106 48 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Iva Zemani 

107 49 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Enisa Shahini 

108 50 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Artur Prenga 

109 51 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Ligoraq Toshi 

110 52 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Hazbi Balliu 

111 53 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtares së emëruar znj. Ema Shaholli 

112 54 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Shkëlzen Liçaj 

113 55 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Florin Demollari 

114 56 29.01.2020 Për caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar z. Xhevdet Lika 

115 67 06.02.2020 Për transferimin e gjyqtares Alma Hicka 

116 206 11.10.2019 Për komandimin e gjyqtares Rudina Palloj në pozicionin e këshilltarit ligjor në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

117 207 11.10.2019 Për komandimin e gjyqtares Flojera Davidhi në pozicionin e këshilltarit ligjor në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

118 23 14.01.2020 Për komandimin e gjyqtares Gilda Hoxha në pozicionin e nëpunësit përgjegjës 

për vlerësimin në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të Gjyqtarëve në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor 

119 24 14.01.2020 Për komandimin e gjyqtares Esmerilda Habili në pozicionin e nëpunësit 

përgjegjës për vlerësimin në Njësinë e Vlerësimit Profesional dhe Etik të 

Gjyqtarëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor 

120 68 06.02.2020 Për komandimin e gjyqtares Marinela Osmani në pozicionin e këshilltarit ligjor 

në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor 

121 225 22.10.2019 Për komandimin e znj.Tereza Lani (Merkaj) si pedagoge e brendshme në 

Departamentin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës për një afat 5 

(pesë) vjeçar. 

122 156 15.05.2020 Për miratimin e listës emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për të marrë 

pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2020-2021, për këshilltarë dhe ndihmës 

ligjorë. 

123 158 15.05.2020 Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë  z. Amarildo Laçi 

 239 07.07.2020 Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, znj Regleta Panajoti. 

 248 09.07.2020 Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, znj. Rezarta Mataj 

 264 30.07.2020 Mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Tiranë, z. 

Gjin Gjoni 

 265 30.07.2020 Mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin e Gjykatës së Apelit Tiranë, z. 

Alaudin Malaj 

124 159 15.05.2020 Mbi opinionin për kandidaten znj. Teuta Hoxha në procedurën e komandimit si 

pedagoge e brendhshme, në Departamentin e Formimit Fillestar, të Shkollës së 

Magjistraturës 

125 160 15.05.2020 Mbi statusin e këshilltarit/ndihmësit ligjor jomagjistrat në Gjykatën e Lartë, të 

znj.Aulona Bodo 

126 165 28.05.2020 Për përmbushjen nga kandidati të kritereve dhe kushteve të kandidimit, për t’u 

komanduar si pedagog i brendshëm, në Departamentin e Formimit Fillestar, të 

Shkollës së Magjistraturës 

127 199 11.06.2020 Për miratimin e “Komente dhe sugjerime ndaj Raportit të Shkollës së 
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Magjistraturës mbi rezultatet be vlerësimit paraprak të kandidatëve që kanë 

aplikuar për pranimin në formimin fillestar, për vtin akademik 2020-2021, 

profile gjyqtar” 

 227 02.07.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrën e gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. 

 228 02.07.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Korçë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale. 

 229 02.07.2020 Për rihapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë Gjykatës së 

Apelit Shkodër, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. 

 238 07.07.2020 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor të datës 28.05.2020. 

 257 20.07.2020 Për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar 

për magjistrat, profile gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, viti akademik 2020-

2021. 

 259 23.07.2020 Për pezullimin e shqyrtimit të kërkesës për rikthimin në detyrë të znj. Ariana 

Çaçi 

 260 23.07.2020 Për publikimin e pozicioneve të lira në nivel apeli, për gjyqtarin Ardian Dvorani 

që ka të drejtën e caktimit në një pozicion të tillë. 

 262 23.07.2020 Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. Irida Kacerja të katër kritereve të 

kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për 

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

vendime nr.91, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e 

procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimi 

 266 30.07.2020 Për caktimin në pozicion në nivel apeli të gjyqtarit z. Ardian Dvorani 

2.2 

1 

 

208 

 

11.10.2019 

Për caktimin e një gjyqtari në pozicionin e Këshilltarit për Etikën në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor 

1.Caktimin e znj. Albana Boksi, gjyqtare pranë Gjykatës së apelit për Krime të 

Rënda, në pozicionin e Këshilltarit për Etikën, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, 

pa u shkëputur nga ushtrimi I detryrës së gjyqtarit. 

2.3    

2.4 233 02.07.2020 Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe professional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me 

sukses procesin e rivlerësimit kalimtar. 

 247 09.07.2020 Për fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe 

profesional viti kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore 

të kandidimit për ngritje në detyrë. 

2.5 

1 

263 21.11.2019 Për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve 

2 264 21.11.2019 Për miratimin e Metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të 

vlerësimit të gjyqtarëve. 

3 276 10.12.2019 ‘Për miratimin e “Programit të Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarëve për 

vitin 2020 

4 316 19.12.2019 Për miratimin e tabelave standarde me të dhëna statistikore të nevojshme për 

efekt të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve 

5 60 30.01.2020 Për miratimin e Udhëzuesit “Për plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore 

për efekt të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve” 

6 198 11.06.2020 Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe professional me qëllim 

përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) e gjyqtarëve që kanë kaluar me 

sukses procesin e rivlerësimit. 

 232 02.07.2020 Për miratimin e modelit të procesverbalit “Për pasqyrimin e veprimeve që 

kryhen gjatë procedurës së përzgjedhjes me short të çështjeve në procesin e 

vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit” 
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2.6 

1 

18 29.01.2019 Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm  për verifikimin e plotësimit të 

kritereve të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë që do të pranohen 

për të ndjekur programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës për 

vitin akademik 2019- 2020 

2 19 29.01.2019 Përbërja e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e plotësimit të kritereve të 

kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë 

3 43 12.03.2019  Për miratimin e listës emërore të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë 

që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e 

formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019- 

2020 

4 246 04.11.2019 Për miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës 

së magjistraturës për periudhën Tetor-Dhjetor 2019 

5 59 30.01.2020 Miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së 

Magjistraturës për periudhën Janar- Mars 2020 

6 62 30.01.2020 Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e plotësimit të kritereve 

ligjore të pranimit në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës, për vitin 

akademik 2020-2021, të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmësligjorë 

7 172 28.05.2020 Për disa shtesa në vendimin nr.62, datë 30.01.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

“Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e plotësimit të 

kritereve ligjore të pranimit në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës, 

për vitin akademik 2020-2021, të kandidatëve për këshilltarë dhe 

ndihmësligjorë” 

2.7 167 28.05.2020 Për miratimin e pjesëmarrjes së gjyqtarëve në trajnimin vazhdues pranë Shkollës 

së Magjistraturës për periudhën prill-qershor 2020 

 

Shtojca 2.2 

Synimi 2: Përcaktimi dhe zbatimi i standardeve për ekselencë gjyqësore 

2.1  Rritja e 

transparencës në 

emërimet dhe 

promovimet e 

gjyqtarëve dhe 

administratës 

gjyqësore, përmes 

sigurimit të 

standardeve të 

meritokracisë. 

 Administron emërimin, caktimin në pozicion, transferimin, ngritjen në detyrë, 

komandimin dhe riemërimin e të gjithë gjyqtarëve; (shume e gjere nuk i ve 

dot indikatore matës vetëm ne rast se ve disa norma sasiore) 

 Zbaton sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve; 

 Publikon dhe shpall konkurrim të hapur për vendet e lira në shërbimin civil 

gjyqësor, si dhe fillimin e procedurave për ngritjen në detyrë dhe lëvizjen 

paralele; 

 Hedh të dhënat dhe përditëson Regjistrin Qendror të Personelit për nëpunësit 

civilë gjyqësorë dhe punonjësit administrativë të gjykatave. 

 Zhvillimi i një sondazhi me gjyqtarët për të vlerësuar opinionin e tyre në 

lidhje me procesin e caktimit në ngritjes në detyrë. 

2.2 Përmiresimi i 

standarteve të etikës 

nëpërmjet hartimit 

dhe publikimi i 

standardeve të etikës 

dhe rregullave të 

sjelljes për 

magjistratët dhe 

personelin e 

administratës së 

gjykatave. 

 Miraton standardet e etikës gjyqësore dhe rregullat e sjelljes së gjyqtarëve 

 Harton dhe publikon udhëzimet dhe bazën ligjore për të mbështetur zbatimin 

e standardeve dhe rregullave të sjelljes; 

 Realizon një forum të të gjithë gjyqtarëve mbi standardet e     reja të etikës 

gjyqësore dhe rregullave të sjelljes 

 Analizon shkallën e zbatimit të standardeve dhe respektimit të rregullave të 

etikës dhe raporton publikisht për gjetjet 

 Miraton Kodin e Etikës për nëpunësit civilë gjyqësorë, pas konsultimit me 

Këshillat e Gjykatave (në progres, pasi një draft është përgatitur nga grupi i 
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punës i ngarkuar me këtë detyrë) 

 Koordinon me Shkollën e Magjistraturës për t’u siguruar se kodi i etikës për 

nëpunësit civilë gjyqësorë është i përfshirë në të gjitha programet e trajnimit. 

2.3 Përcaktimi i 

procedurave dhe 

kritereve për masa 

dhe procese 

disiplinore të drejta, 

transparente dhe 

etike. 

 

 Harton dhe miraton aktet/rregulloret që përcaktojnë procedurat dhe kriteret 

për proceset dhe masat disiplinore. 

2.4  Ulja e vonesave 

në vlerësimin vjetor 

të performancës së 

gjyqtarëve dhe 

personelit të 

administratës së 

gjykatës. 

 Harton skemën e re të vlerësimit të gjyqtarëve, që siguron plotësimin në kohë 

dhe reduktimin e numrit të çështjeve të mbartura 

 Harton një dokument politikash që mundëson eliminimin e të gjitha atyre 

vlerësimeve që nuk janë realizuar brenda kuadrit të mëparshëm ligjor 

 Bën vlerësimin e veprimtarisë etike dhe profesionale dhe vendosjen e masave 

disiplinore dhe pezullimin, kur është e përshtatshme 

2.5  Vendosja e 

standardeve në 

vlerësimin e 

performancës së 

gjyqtarëve dhe 

personelit të 

administratës 

gjyqësore. 

 KLGJ-ja harton një akt nënligjor për përcaktimin e standardeve të vlerësimit 

të performancës së gjyqtarëve; 

 KLGJ-ja harton një akt nënligjor për përcaktimin e standardeve të vlerësimit 

të performancës së administratës gjyqësore, në pajtim me IFCE dhe CEPEJ. 

2.6  Rritja 

profesionale  e 

gjyqtarëve dhe 

administrates së 

gjykatës nëpërmjet 

ofrimit te mundësive 

te vazhdueshme per 

zhvillimin 

profesional 

 Bashkëpunon me Shkollën e Magjistraturës për të siguruar ofrimin e trajnimit 

fillestar e vazhdues vazhdues të nëpunësve civilë gjyqësorë, kancelarëve, 

këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë, sipas parashikimeve të ligjit; 

 Bashkëpunon me Shkollën e Magjistraturës, në lidhje me trajnimin fillestar 

dhe vazhdues të gjyqtarëve sipas parashikimeve të ligjit.        

2.7 Promovimi i 

përdorimit të masave 

alternative të 

dënimeve nga 

gjykatat 

• Hartimi i aktit nën-ligjor për përdorimin e masave alternative të dënimit nga gjykatat 

 

Shtojca 3.1  

Synimi i tretë- Ofrimi Efikas i Shërbimeve dhe Funksionimi më i mirë i Gjykatave (Vendimmarrjet e 

KLGJ-së) 

 Nr. 

ven.  

Data  Titulli dhe vendosi 

3.1    

3.2 

 

  

 

 

 

3.3 

 

70 03.05.2019 Për detajimin  dhe shpërndarjen e punonjësve shtesë në disa gjykata 

1. Të miratojë detajimin dhe shpërndarjen e punonjësve shtesë në disa gjykata, të 

akorduar nga Buxheti i Shtetit për vitin 2019, sipas tabelës bashkëlidhur këtij 
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vendimi. 

 150 05.05.2020 Mbi detajimin dhe shpërndarjen e punonjësve me kontratë në disa gjykata për 

vitin 2020 

 166 28.05.2020 Për pezullimin e procedurave të lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe emërimit 

lidhur me punonjësit e gjykatave, statusi I të cilëve rregullohet nga Ligji 

nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësornë Republikën e Shqipërisë” 

 254 

 

09.07.2020 Për ndërprerjen e marrëdhënieve në shërbimin civil gjyqësor të kancelares së 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë znj. Rezarta Taushani, për shkak të 

dorëheqjes. 

 

Shtojca 3.2 

SYNIMI 3: Ofrimi Efikas i Shërbimeve dhe Funksionimi më i Mirë i Gjykatave 

3.1  Rritja e 

efikasitetit,  

saktesise se te 

dhenave dhe 

efektivitetit ne 

menaxhimin e 

ceshtjeve gjyqesore 

nepermjet 

zhvillimit te nje 

sistemi elektronik 

te unifikuar per 

menaxhimin e 

ceshtjeve sipas 

standardeve 

nderkombetare. 

 Siguron krijimin dhe mirëfunksionimin e një sistemi të arkivit gjyqësor, si dhe 

menaxhimin e administrimin e tij; 

 Në bashkëpunim me Qendrën e Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e 

Drejtësisë dhe donatorët e huaj është përgjegjës për zhvillimin e një programi 

pilot për gjykatat që fokusohet në çështjet e mëposhtme: 

1) zhvillimin ose pjesëmarrjen në zhvillimin e sistemit elektronik të 

teknologjisë së informacionit për përdorim në gjykata; 

2) menaxhimin, koordinimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e përdorimit të 

teknologjisë së informacionit në gjykata; 

3) përcaktimin e sistemit të zbatueshëm të sistemit elektronik të teknologjisë së 

informacionit të çështjeve dhe kujdesin që sistemi të përdoret në çdo gjykatë; 

4) përcaktimin e rregullave për funksionimin dhe sigurinë e sistemit elektronik 

të menaxhimit të çështjeve dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të 

përdorura dhe të ruajtura nga sistemi;  

5) mirëmbajtjen e sistemit elektronik të teknologjisë së informacionit të 

çështjeve, në përputhje me rregullat e parashikuara në shkronjën “b” të 

paragrafit 2 të nenit 92;  

6) ofrimin e asistencës teknike për gjykatat në përdorimin e sistemit elektronik 

të menaxhimit të çështjeve;  

7) përmirësimin periodik të sistemit, për të siguruar zbatimin e kërkesave 

funksionale të gjykatave, të vetë Këshillit dhe të organeve të tjera brenda 

sistemit të drejtësisë, si dhe për të reflektuar ndryshimet në ligjet procedurale; 

8) sigurimin e saktësisë dhe sigurisë së të dhënave dhe mbrojtjen e të dhënave 

personale; 

9) garantimin që sistemi elektronik i teknologjisë së informacionit të të 

dhënave gjeneron informacione statistikore, të cilat janë të nevojshme për 

punën e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të organeve të tjera dhe që përputhen 

me standardet europiane për treguesit e punës së gjyqësorit, të tilla si: norma e 

evadimit të çështjeve, numri i çështjeve për gjyqtar, kohëzgjatja mesatare e 

çështjeve dhe kohëzgjatja e çështjeve në proces në raport me kohëzgjatjen 

mesatare, etj; 

 10) përcaktimin e rregullave për përdorimin e detyrueshëm të sistemit 

elektronik të menaxhimit të çështjeve, njësimin e futjes së të dhënave dhe për 

saktësinë e të dhënave. 
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3.2  Vlerësimi dhe 

përmirësimi i 

infrastrukturës 

gjyqësore 

(ndërtesa dhe 

mjedise pune) për 

të përmbushur 

standardet 

bashkëkohore. 

 Siguron mirëmbajtjen e vazhdueshme të gjykatave, në bashkëpunim me KLGj-

në (Departamenti i Buxhetit) dhe Këshillat e Gjykatave. 

 Siguron përputhshmërinë e prioriteteve të identifikuara në vlerësim me hartën 

e re gjyqësore dhe SND e miratuar. 

 Pas përshtatjes së hartës gjyqësore, fillon prokurimin për ndërtimin e së paku 

dy ndërtesave 

3.3  Sigurimi i 

mirëfunksionimit 

të gjykatave, 

përmes miratimit 

të rregullave të 

unifikuara të 

administrimit të 

gjykatave 

 Harton dhe ndjek zbatimin e politikave për administrimin gjyqësor; 

 Monitoron dhe menaxhon ngarkesën e gjyqtarëve dhe të gjykatave, 

kohëzgjatjen e çështjeve dhe aspekte të tjera të administrimit gjyqësor, bazuar 

në të dhënat e mbledhura përmes sistemit të menaxhimit të çështjeve, me 

qëllim përmirësimin e produktivitetit të gjykatave ose uljen e ngarkesës së 

gjyqtarëve dhe të nëpunësve civilë gjyqësorë; 

 Miraton rregullat e brendshme standarde për funksionimin e gjykatave, 

përfshirë: 

1) organigramën për gjykatat e të gjitha niveleve;  

2) përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive për secilën kategori të punonjësve 

të gjykatave;  

3) rregullat për efiçiencën e drejtësisë, të cilat duhet të përfshijnë dispozita 

mbi:  

a) afatet kohore për gjykimin e llojeve të ndryshme të çështjeve gjyqësore, 

përfshirë, kur është e mundur, edhe afatet për fazat kryesore të procedurës, për 

ekzekutimin e vendimeve, duke mbajtur parasysh organizimin gjyqësor dhe 

normat procedurale;  

b) rregulla që do të përdoren nga gjykatat për përcaktimin e afateve kohore, 

duke mbajtur parasysh kompleksitetin e çështjeve, me qëllimin përmirësimin 

në vijimësi të sistemit të menaxhimit të çështjeve;  

c) veprimet që duhet të ndërmerren në rastet kur shqyrtimi i çështjeve i 

tejkalon afatet;  

d) rregulla për monitorimin e kohëzgjatjes së pezullimeve, që vijnë si rezultat i 

mosveprimit nga palët ose gjykatat;  

e) rregulla për monitorimin dhe shpërndarjen e të dhënave për personelin e 

gjykatave dhe të gjithë përdoruesit e gjykatave;  

f) udhëzues për mbajtjen e statistikave gjyqësore;  

g) udhëzues për një rol aktiv të gjyqtarëve në menaxhimin e çështjeve;  

h) udhëzues për monitorimin e shtyrjeve të seancave gjyqësore;  

i) modele për vendimet gjyqësore;  

j) udhëzues për mënyrën e përdorimit të teknologjisë audiovizive në procesin 

gjyqësor;  

k) udhëzues për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe marrjen e 

provave në gjykata; 

l) krijimin e mekanizmave për zgjidhjen e problemeve funksionale dhe 

shpërndarjen e ekuilibruar të ngarkesës midis gjyqtarëve dhe gjykatave;  

m) zhvillimin e vrojtimeve për vlerësimin e shërbimeve të gjykatave nga 

përdoruesit;  

n) përdorimin e treguesve për cilësinë e shërbimeve gjyqësore;  

o) masat për përmirësimin e cilësisë së punës të ekspertëve gjyqësorë;  

p) masat për përmirësimin e qasjes në drejtësi, dhe 

q) studimet pilot, me qëllim rritjen e cilësisë dhe efiçiencës së gjykatave. 

 

Shtojca 4.1 
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Synimi i katërt- Zhvillimi i Kapaciteteve të Brendshme të KLGJ-së (Vendimmarrjet e KLGJ-së) 

 Nr. 

ven.  

Data  Titulli dhe vendosi 

4.1 

1 

 

13 

 

18.01.2019 

 

Mbi ngritjen dhe përbërjen e Komisioneve të Përhershme të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor 

2 15  22.01.2019  Mbi ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në 

Kuadër të Procesit të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve 

3 18 29.01.2019 Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e plotësimit të kritereve 

të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmësligjorë, që do të pranohen për të 

ndjekur programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin 

akademik 2019-2020  

4 31 14.02.2019 Mbi ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër 

vendimeve të Kryeinspektorit të ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin 

e ankesës ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari 

5 59 24.04.2019 Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin e Statusit Individual dhe 

Karrierën e Inspektorëve të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë 

6 317 19.12.2019 Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e një Plani Veprimesh 

lidhur me Reduktimin e Çështjeve të Prapambetura dhe Rritjen e efikasitetit në 

Gjykatën e Lartë 

7 318 19.12.2019 Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e rregullores së 

Brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

8 62 30.01.2020 Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e plotësimit të kritereve 

ligjore të pranimit në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës, për vitin 

akademik 2020-2021, të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmësligjorë 

9 206 11.10.2019 Për komandimin e gjyqtares Rudina Palloj në pozicionin e këshilltarit ligjor në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

10 207 11.10.2019 Për komandimin e gjyqtares Flojera Davidhi në pozicionin e këshilltarit ligjor në 

Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. 

11 68 06.02.2020 Për komandimin e gjyqtares Marinela Osmani në pozicionin e këshilltarit ligjor 

në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor 

12 170 28.05.2020 Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër 

Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose 

Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari 

13 171 28.05.2020 Për përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër 

Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose 

Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari 

14 200 11.06.2020 Për miratimin e Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të 

Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një 

Gjyqtari” 

4.2 

1 

 

12 

 

18.01.2019 

 

Për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë 

Gjyqësor 

2 44 12.03.2019 Për një ndryshim në vendimin nr.12, datë 18.01.2019, “Për miratimin e 

Strukturës Organizative të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor 

3 80 30.05.2019 Për një ndryshim në vendimin nr.12 datë 18.01.2019 “Për miratimin e strukturës 

organizative të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i ndryshuar 

4 126 19.07.2019 Për miratimin e Planit Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për Sistemin 

Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë viti 2019-2020 

5 155 30.07.2019 Për miratimin e Projektbuxhetit Afatmesëm 2020-2022 të Pushtetit Gjyqësor 

(Faza e Dytë) 

6 323 27.12.2019 Për detajimin e fondeve buxhetore, shpenzimeve korente, në sistemin gjyqësor, 
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për vitin buxhetor 2020 

4.3 

1 

 

318 

 

19.12.2019 

 

Për ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e rregullores së 

Brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

4.8 

1 

 

126 

 

19.07.2019 

 

Për miratimin e Planit Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për Sistemin 

Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë viti 2019-2020 

 

 

Shtojca 4.2 

 

Ngritja e strukturave përkatëse për ushtrimin e 

përgjegjësive të plota të KLGJ-së duke synuar (për) 

qeverisjen e mire te sistemit gjyqësor. 

 Harton dhe miraton një plan afatmesëm për 

përmirësimet që nevojiten në 

infrastrukturë; 

 Advokon për një buxhet të përshtatshëm, 

në pajtim me hollësitë e përcaktuara në 

këtë plan. 

Ngritja e kapaciteteve të KLGJ-së për të monitoruar dhe 

vlerësuar punën e saj 
 Harton kurrikulat e trajnimeve dhe trajnim 

të trajnerëve (ToT);  

 Kryen trajnimet 

Krijimi i një kulture novacioni që adreson zhvillimet në 

sistemin gjyqësor në Shqipëri. 
 Realizon trajnime specifike mbi 

inovacionin;  

 Zbaton një program për njohjen e aftësive 

(novatore) të punonjësve 

 Zhvillon një konferencë vjetore (rajonale) 

mbi inovacionin në gjyqësor. 

  Ngritja e një sistemi transparent  dhe te efektshem për 

menaxhimin e performancës, i cili siguron që anëtarët e 

KLGJ-së dhe personeli administrativ të punojnë në 

kapacitetin më të lartë, si dhe që programet e strategjitë të 

të sjellin rezultatet e pritshme (efektshme dhe efikase). 

 Krijon një proces të vlerësimit vjetor të 

performancës për anëtarët, stafin drejtues 

dhe personelin e KLGj-së, në pajtim me 

masat e performancës së IFCE-së;  

 Kryen trajnimin e duhur për të gjithë stafin 

drejtues dhe personelin 

 Kryen vlerësimet vjetore të performancës;   

 Realizon një shqyrtim tërësor (360 gradë) 

për të gjithë anëtarët e KLGJ-së. 

   Hartimi, miratimi dhe zbatimi i planit strategjik për 

sistemin gjyqësor, në bashkëpunim me MD, me qëllim  

koordinimin  per te gjithe sistemin e drejtësisë.   

 Harton, miraton dhe zbaton Planin e dytë 

Strategjik të KLGJ-së (2021-2023) për 

sistemin gjyqësor, në bashkëpunim me 

Ministrinë e Drejtësisë/Sektorin e Drejtësisë;  

  Harton planin e përditësuar të veprimeve 

(2021-2023), ku përfshihen objektivat 

operativë, aktivitetet, ndikimi financiar e 

ndikime të tjera, si dhe treguesit. 

 


