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 01 TETOR 2021  
 

Këshilli Lartë Gjyqësor në bashkëpunim me projektin italian CSM-
AICS organizoi konferencën “Roli i Institucioneve Vetëqeverisëse të 
Drejtësisë në Forcimin e Profesionalizmit dhe Performancës së 
Gjyqësorit”. 

Ky aktivitet u organizua me prezencën e Ministrit të Drejtësisë, Z. 
Ulsi Manja, Ambasadorit të Delegacionit të Bashkimit Evropian, 
SH.T.Z. Luigi Soreca, Ambasadorit Italian SH.T.Z. Fabrizio Bucci, si 
dhe përfaqësues të institucioneve në fushën e drejtësisë.  

I ftuar nderi në këtë konferencë ishte dhe Z. Filippo Donati, 
President i Rrjetit Evropian të Këshillave Gjyqësor, i cili bëri një 
prezantim në lidhje me standardet e ENCJ-së për vlerësimin dhe 
promovimin e magjistratëve duke ndarë me të pranishmit 
praktikat më të mira evropiane në këtë fushë. 

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami, në fjalën e saj përshëndetëse foli për arritjet dhe sfidat e një 
drejtësie të re, standardet e së cilës duhet të vendosen dhe respektohen së pari nga vetë gjyqësori. Prandaj, zbatimi i 
modeleve dhe mekanizmave të reja të miratuara nga KLGJ në lidhje me vlerësimin dhe promovimin e gjyqtarëve synojnë 
të vendosin një sistem promovimi objektiv dhe të bazuar në meritokraci, integritet dhe profesionalizëm. 

Ministri i Drejtësisë, Z. Ulsi Manja, gjatë fjalës së tij përmendi se Reforma në Drejtësi ishte e nevojshme dhe aktualisht po 
prodhon rezultate konkrete në drejtim të përmirësimit të profesionalizmit të gjyqësorit. Rritja e bashkëpunimit me të gjithë 
aktorët e sistemit të drejtësisë, miratimi i Hartës së re Gjyqësore, rrijta e numrit të magjistratëve të rinj si dhe rritja e aksesit 
të qytetarëve në drejtësi janë disa nga objektivat kryesor të ministrisë në 4 vjeçarin e ardhshëm. 

Ambasadori i Delegacionit të Bashkimit Evropian, SH.T.Z. Luigi Soreca, theksoi se tashmë Shqipëria ka hyrë në një fazë të 
re ku kryefjala është konsolidimi i Reformës në Drejtësi. Një drejtësi e pavarur, është kusht thelbësorë për integrimin e 
vendit në BE, ndaj si partner të Shqipërisë, BE ka asistuar dhe do vazhdojë të mbështes këtë proces. 

Eksperienca vendase lidhur me vlerësimin dhe promovimin e magjistratëve u adresua në mënyrë të veçantë gjatë seksionit 
të dytë të konferencës përmes prezantimeve të adresuara nga Znj. Brikena Ukperaj, Anëtare e KLGJ, Znj. Esmeralda Keshi, 
Anëtare e KLP, dhe Z. Arben Rakipi, Drejtor i Shkollës së Magjistraturës. Eksperienca e partnerëve ndërkombëtar në këtë 
aspekt erdhi përmes Z. Gianluigi PRATOLA, përfaqësues i projektit italian CSM – AICS. 
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6 TETOR 2021 

 
 

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ), Znj. Naureda Llagami, së bashku me anëtarin e KLGJ-së, Z. Dritan Hallunaj, 
priti në një takim pune Ministren e Drejtësisë së Kosovës, Znj. Albulena Haxhiu, në kuadrin një vizite zyrtare që kjo e fundit 
po zhvillon në Shqipëri. 
 

Znj. Llagami, bëri një prezantim të rolit, funksioneve dhe veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke njohur Znj. Haxhiu 
me rezultatet tashmë të prekshme të arritura të institucionit si dhe sfidat  gjatë zbatimit të reformës në drejtësi. 
 

Bashkëbiseduesit diskutuan ndër të tjera dhe mbi forcimin e bashkëpunimit dy palësh në funksion të rritjes eficencës dhe 
kapaciteteve njerëzore në sistemin gjyqësor. 
 

Në mbyllje të këtij takimi, palët u dakordësuan mbi mundësitë e mëtejshme të bashkëpunimit nëpërmjet institucioneve 
përgjegjëse në fushën e drejtësisë. 
 

8 TETOR 2021 

Në datë 8.10.2021, u zhvillua Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve për zgjedhjen e tre anëtarëve të rinj të Këshillit të 
Lartë Gjyqësor, nga radhët e gjyqësorit, dhe anëtarit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës. 
 

Aktiviteti u hap nga Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë, Z. Sokol Sadushi, i cili në fjalën e tij u ndal në mënyrë të veçantë 
tek modeli i gjyqtarit që kupton rëndësinë e funksionit dhe që i shërben arritjes së objektivit për një gjyqësor të pavarur, 
të paanshëm, efektiv dhe llogaridhënës. Ndër të tjera, Z. Sadushi, theksoi se pavarësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor, do të 
varet nga ata kandidatët që zgjedh Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve, përderisa shumica e Këshillit rezulton të jetë 
shprehje e vullnetit të trupës gjyqësore. 
 

Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve u përshëndet edhe nga Znj. Naureda Llagami, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
Ajo e cilësoi prezencën e saj në këtë takim në funksion të nxitjes së trupës gjyqësore për të reflektuar mbi shqetësimet e 
përbashkëta, arritjet, por mbi të gjitha mbi aspiratat për të ardhmen. 
Gjatë fjalës së saj, Kryetarja e KLGJ-së evidentoi rëndësinë e institucionit të votës duke nënvizuar se ato gjyqtarë që do të 
votohen sot, do të jenë vullneti, fytyra dhe zëri i gjithë komunitetit të gjyqtarëve për vitet e ardhshme. Ata do të jenë pjesë 
e vendimmarrjes së Këshillit drejt konsolidimit të mëtejshëm të standardeve të drejtësisë së re. 
Znj. Llagami, e përfundoi fjalën e saj duke përcjellë për audiencën mesazhin se: “Demokracia nuk është sport për 
spektatorë, por për aktorë, të cilët përpiqen aktivisht si për ndryshimin e vizionit që ne kemi për veten por që dhe të tjerët 
kanë për ne!” 
 

Në vijim, kandidatët gjyqtarë, për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, prezantuan 
shkurtimisht platformat e tyre duke njohur të gjithë pjesëmarrësit me motivimin dhe vizionin e secilit. 
 

Në përfundim të procedurës së votimit, Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve, zgjodhi tre anëtarët e rinj të Këshillit të 
Lartë Gjyqësor, përfaqësues nga tre shkallët e gjyqësorit: 
 

–          Z. Klodian Kurushi, nga Gjykata e Lartë; 
–          Z. Ridvan Hado,       nga Gjykatat e Apeleve; 
–          Znj. Irena Plaku,       nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore. 
 

Anëtar i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, u zgjodh z. Genti Dokollari. 
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14  TETOR 2021 

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, priti në një takim zyrtar ambasadorin e Mbretërisë së Vendeve 
të Ulta, SH.T.Z. Reinout Vos. 

Znj. Llagami, informoi Ambasadorin mbi veprimtarinë e Këshillit gjatë 3 viteve të para të funksionimit të tij, duke i bërë dhe 
një prezantim të rezultateve dhe sfidave të këtij institucioni në kuadër të zbatimit të reformës në drejtësi. 

Bashkëbiseduesit diskutuan për çështje të bashkëpunimit të përbashkët dhe më veçanërisht për ekspertizën dhe 
mbështetjen financiare të ofruar nga Ambasada Mbretërisë së Vendeve të Ulta, si në kuadrin e BE-së, ashtu dhe në mënyrë 
bilaterale. 

Palët u angazhuan për të vazhduar bashkëpunimin e mëtejshëm me qëllim rritjen e besimit të publikut te sistemi i drejtësisë 
përmes komunikimit periodik dhe zbatimit të projekteve të asistencës në fushën e drejtësisë. 

16 TETOR 2021 

 

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ), Znj. Naureda Llagami, së bashku me Zv/Kryetarin e Këshillit  të Lartë Gjyqësor 
(KLGJ), Z. Maksim Qoku dhe Ministrin e Drejtësisë Z. Ulsi Manja, zhvilluan takim për të diskutuar mbi draftin e Hartës së Re 
Gjyqësore. 
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Diskutimet konstruktive mes Ministrisë së Drejtësisë dhe KLGJ-së për të dakordësuar një propozim të përbashkët të Hartës 
së Re Gjyqësore, e më pas konsultimin me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurorinë e Përgjithshme, Ministrinë e Financave 
dhe Ekonomisë dhe grupet e interesit në përputhje me kriteret e përcaktuara në ligjin nr. 98/2016 janë të hapura për të 
adresuar çdo merak që ka të bëjë me: 

a) garantimin e aksesit në drejtësi, që lidhet me afërsinë e individit në marrjen e shërbimeve gjyqësore; 

b) uljen e kostove, me qëllim përdorimin me efektshmëri të burimeve publike; 

c) rritjen e cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimeve të ofruara. 
 

 

20 TETOR 2021 

 
 

 
Në datën 20.10.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor në bashkëpunim me Misionin EURALIUS V zhvilloi takimin e radhës me fokus 
rritjen e eficencës në sistemin gjyqësor. Pjesëmarrës në këtë takim, ishin përfaqësues të gjykatave të Apelit të juridiksionit 
të përgjithshëm dhe posaçëm. Ky takim u moderua nga znj. Edlira Petri, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 
 
Takimi u përshendet nga Kryetarja e KLGJ-së, Znj. Llagami, e cila inkurajoi pjesëmarrësit të jenë më shumë pjesë e zgjidhjes 
së problematikave të sistemit sesa e konstatimit të tyre. Gjithashtu, Znj. Llagami theksoi se Këshilli është i hapur për të 
mirëpritur dhe zbatuar çdo propozim që lehtëson punën e gjykatave dhe rrit eficencën në ofrimin e shërbimeve ndaj 
publikut. 
 
Drejtuesja e Misionit EURALIUS V, Znj. Agnes Bernhard, nënvizoi se eficenca gjyqësore nuk është një problem vetëm i 
Shqipërisë, por edhe i vendeve më të zhvilluara. Gjithashtu, ajo përmendi se qëllimi i takimeve të tilla i shërben identifikimit 
dhe diskutimit të masave që mund të ndërmerren në funksion të rritjes së eficencës, të cilat do të sjellin ndryshime të 
qëndrueshme në kohë për vetë sistemin. 
 
Takimi vazhdoi me diskutime nga përfaqësuesit e gjykatave të cilët propozuan masa konkrete për rritjen e eficencës në 
sistem, që lidhen kryesisht me nevojën për standardizimin e procedurave  dhe shtimin e administratës gjyqësore. 
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1 NËNTOR 
 

Në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor, u zhvillua takimi i dytë koordinues mbi procedimet disiplinore të magjistratëve, 
profili gjyqtar dhe prokuror. 

Takimi u thirr dhe u drejtua nga Kryetarja e KLGJ-së, znj. Naureda Llagami me pjesëmarrjen e Kryetarit të Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë, z. Gent Ibrahimi, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, z. Artur Metani, Kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, 
znj. Albana Shtylla, Kryetares së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, znj. Pamela Qirko. 

Në takim morrë pjesë gjithashtu dhe anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe përfaqësues të Misionit EURALIUS V etj. 

Pjesëmarrësit diskutuan çështje me interes të përbashkët dhe me veçanërisht koordinimin e punës midis institucioneve që 

kryejnë rivlerësimin kalimtar të magjistratëve dhe atyre që hetojnë dhe vendosin masat disiplinore ndaj tyre. 

 

 

4 NËNTOR 
 

Në datë 04.11.2021, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami, priti në një takim pune znj.  Susanne Schütz, 
Drejtoreshë e Drejtorisë për Evropën Juglindore, Turqinë dhe shtetet EFTA-s në Ministrinë Federale të Punëve të Jashtme, e 
cila ndodhej në vendin tonë për të zhvilluar konsultime qeveritare dhe biseda politike.  Znj. Schütz shoqërohej në këtë takim 
nga Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, SH.T.Z. Peter Zingraf. 

Bashkëbiseduesit diskutuan mbi mbarëvajtjen e reformës në drejtësi për Shqipërinë dhe më veçanërisht mbi rëndësinë që 

ka mbarëvajtja e saj për sistemin gjyqësor në tërësi, për trupën gjyqësore por dhe për qytetarët shqiptarë të cilët presin dhe 

meritojnë një drejtësi të shpejt dhe pa vonesa. Çështje të tjera të rëndësishme, që u diskutuan, ishin ato të lidhura me 

eficencën e sistemit gjyqësor, miratimit dhe zbatimit të hartës së re gjyqësore, si dhe bashkëpunimi konstruktiv ndër-

institucional. 

 

12 NËNTOR 
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Në datat 7-12 nëntor, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami dhe një delegacion i nivelit të lartë të 
drejtuesve të institucioneve kryesore të sistemit të drejtësisë nga Shqipëria, zhvilluan një vizitë në disa prej institucioneve të 
sistemit gjyqësor në Republikën Federale të Gjermanisë, në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) në 
Strasburg, si dhe në Bundestagun Gjerman. 
 

Ky aktivitet u organizua nga Fondacioni Konrad Adenauer dhe kishte si qëllim njohjen nga afër me sistemin gjerman të 
drejtësisë. 
 

Gjatë vizitës në Republikën Federale të Gjermanisë, znj. Llagami zhvilloi takime në Gjykatën Kushtetuese Federale Gjermane 
dhe në Gjykatën Administrative të Baden-Württemberg-ut me përfaqësues të këtyre institucioneve, ku diskutoi mbi 
përgjegjësitë dhe bashkëpunimin e gjykatave, si dhe mbi detyrat dhe qëndrimet e tyre në një shtet të së drejtës. 
 

Gjatë aktivitetit, znj. Llagami u ndal edhe në Bundestagun Gjerman, ku u takua me përfaqësues të këtij institucioni. 
Tema me interes, që u trajtuan gjatë vizitës në GJEDNJ, ishin pavarësia dhe paanshmëria e sistemit gjyqësor, si dhe masat 
për uljen e stokut të çështjeve të prapambetura nëpër gjykata. 
 

13 DHJETOR 

 

Në datën 13.12.2021, u zhvillua ceremonia e mirëseardhjes dhe fillimit të detyrës së tre anëtarëve të rinj të Këshillit të Lartë 
Gjyqësor, të zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve në datën 08.10.2021. Në ceremoninë e organizuar me këtë 
rast, anëtarët z. Klodian Kurushi, zgjedhur nga Gjykata e Lartë, z. Ridvan Hado, zgjedhur nga gjykatat e apelit dhe znj. Irena 
Plaku, zgjedhur nga gjykatat e rretheve gjyqësore, shprehën angazhimin e tyre për të përmbushur objektivat strategjik, ligjor 
dhe institucionalë të Këshillit. 

Me ardhjen e anëtarëve të rinj shënohet ripërtëritja e parë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, prej konstituimit të tij në fund të vitit 
2018. Në fjalën e saj përshëndetëse znj. Naureda Llagami u shpreh se: “Kjo  ripërtëritje është e nevojshme për ta mbajtur 
Këshillin të gjallë dhe koherent ndaj nevojave  dhe pritshmërive të gjithë komuniteteve që përfaqësojnë sistemin e drejtësisë! 
Për të siguruar  llogaridhënien e nevojshme, përgjegjshmërinë dhe përulësinë në shërbimin tonë ndaj publikut, ndaj qytetarit. 
Sot mund të them se e kemi kaluar me maturi këtë sfidë”. 

Duke ju drejtuar anëtarëve të rinj, Kryetarja e KLGJ-së tha se: “Keni ardhur në momentin e duhur për tu bërë pjesë e 
vendimmarrjeve të rëndësishme! Kolegët para jush e kanë përgatitur rrugën! Energjitë dhe idetë tuaja çojnë shumë nga 
projektet tona përpara”. 

Në përfundim të fjalës së saj, znj. Llagami falënderoi anëtarët që përfunduan mandatin, duke njohur  kontributin e tyre 
përgjatë tre viteve të para të krijimit të Këshillit dhe kjo si në hartimin e rregullave, vendosjen e standardeve dhe çuarjen më 
tej të proceseve të rëndësishme – që nga ngritja e gjykatave të posaçme dhe Gjykatës së Lartë e deri tek hartimi i një projekti 
dinjitoz për riorganizimin e sistemit gjyqësor. 

Anëtarët e rinj, zëvendësojnë z. Medi Bici, z. Ilir Toska dhe znj. Brunilda Kadi, për të cilët Këshilli vendosi deklarimin e mbarimit 
të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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28 DHJETOR 2021 
 

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami, prezantoi projekt propozimin e përbashkët me Ministrinë e 
Drejtësisë për Hartën e Re Gjyqësore, produkt dy vjeçar i grupit ndër-institucional të punës. Në këtë takim të përbashkët 
ishin të pranishëm anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ministri i Drejtësisë Z. Ulsi Manja, Prokurori i Përgjithshëm, Z. Olsian 
Çela, Drejtori i INL, përfaqësues i Ambasadës së SHBA në Tiranë Z. Ben Rockwell, Koordinatori i CEPEJ, përfaqësues i Këshillit 
të Evropës në Tiranë, Z. Roland Gjoni dhe Drejtori i Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit në Ministrinë e Drejtësisë 
Z. Besmir Beja. 

Në fjalën e saj Znj. Naureda Llagami ndër të tjera u shpreh se: “Fitorja e të gjithëve është që si gjykata dhe sistemi i ekzekutimit 
të vendimeve gjyqësore të përdoret si mjeti i fundit. Prandaj koncepti ynë është më pak gjykata më shumë cilësi! 

Duke parë zgjidhjen e shpejtë dhe të drejtë të çështjeve të tyre të punës, pronës, shëndetit etj, qytetarët do të na mbështesin 
që kësaj reforme t’i shkojmë deri në fund! 

Në mbyllje mendoj se fakti që jemi të gjithë këtu sot tregon se jemi të hapur për të diskutuar shqetësimet të cilat janë 
parimore, por nuk duhet të na pengojnë as të na vonojnë në gjetjen e zgjidhjeve! Marrja e përgjegjësive kërkon kurajo! Këto 
vendime të vështira duhet t’i marrim të gjithë bashkë, si koston sot ashtu edhe arritjet nesër! 

Më pas, Ministri i Drejtësisë Z. Ulsi Manja vuri theksin se reforma në drejtësi është në fazën e konsolidimit. Nëpërmjet kësaj 
pakete janë krijuar mekanizma për rritjen e eficencës së gjykatave. Duke garantuar që qytetarët të marrin drejtësi,  harta e 
re gjyqësore është një nga instrumentet kryesore. Rishikimi i hartës është një proces i diktuar nga realiteti i sistemit gjyqësor 
në vend për të garantuar ruajtjen e një balance të drejtë dhe mundësinë e aksesit në drejtësi. 

Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor Z. Maksim Qoku bëri një prezantim të detajuar të Hartës së re Gjyqësore duke 
theksuar se misioni i KLGJ-së është të ndërtojë, udhëheqë dhe qeverisë një sistem gjyqësor me performancë të lartë, që 
synon ekselencën dhe meriton besimin e publikut. Strategjia për të ardhmen është të kuptojmë dhe baraspeshojmë aksesin 
në drejtësi me treguesit e performancës. 

Sipas kritereve dhe metodologjisë së dakordësuar nga grupi ndër-institucional i punës, Këshilli ka propozuar që: 

• 22 gjykatat e rretheve gjyqësore me juridiksion të përgjithshëm të riorganizohen në 12 gjykata, 

• 6 gjykatat administrative të shkallës së parë të riorganizohen në 2 gjykata; dhe 

• 6 gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm në 1 gjykatë të juridiksionit të përgjithshëm. 

Mbeten të pandryshuara nga rishikimi i Hartës së re Gjyqësore gjykatat: 

• 1 gjykata e Apelit Administrativ 

• 1 gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 

• 1 gjykatat e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar   

• 1 gjykata e Lartë 

 29 DHJETOR 2021 
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Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilluan mbledhjen e përbashkët vjetore. Në këtë mbledhje ishin 
të pranishëm anëtarë të KLGJ, anëtarë të KLP, si dhe përfaqësues të nivelit të lartë nga institucionet e Presidentit të 
Republikës, Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë, Prokurorisë së  Përgjithshme, Shkollës së Magjistraturës si dhe partnerë 
ndërkombëtarë. 
 

Kjo mbledhje u hap me fjalën e kreut të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Z. Gent Ibrahimi, i cili u ndal në sfidat dhe 
problematikat e hasura në rrugën drejt konsolidimit të dy këshillave. 
 
Në fjalën e saj përshëndetëse, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami e cilësoi këtë takim një mundësi 
jo vetëm për tu vetë-lavdëruar për arritjet por edhe për një reflektim serioz, realist dhe të përgjegjshëm. Ajo theksoi se ky 
takim shërben për të shkëmbyer përvojat, unifikuar interpretimin dhe zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi me qëllim mbërritjen 
e sigurt në destinacionin e shumëpritur për të gjithë: Një drejtësi që meriton besimin e publikut! 
 

Ndër të tjera, Kryetarja e KLGJ-së evidentoi se viti që lamë pas ishte një vit “QËNDRESË”, për të garantuar ofrimin e 
shërbimeve gjyqësore në kushtet e pandemisë e mbi të gjitha efekteve të vetting-ut. Në përfundim, Znj. Llagami evidentoi 
ndërhyrjet proaktive të Këshillit në nivelin strategjik, ligjor, administrativ dhe menaxherial, të cilat kanë qënë të orientuara 
nga adresimi i emergjencës por edhe vendosja e prioriteteve. 
 

Në këtë takim, temat kryesore që u adresuan nga anëtarët e KLGJ-së, Znj. Brikena Ukperaj dhe Z. Erjon Muharremaj si dhe 
nga anëtarët respektiv të KLP-së, u fokusuan kryesisht tek mekanizmat për të zbutur efektet e vetting-ut si dhe përmirësimi 
i transparencës dhe marrëdhënieve me publikun dhe median. 
 

TRANSPARENCA 
 

Me qëllim plotësimin e trupave gjyqësore, Këshilli i Lartë Gjyqësor trajtoi 183 kërkesa për 

caktimin e 229 gjyqtarëve të caktuar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata 

të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme. 

KLGJ, në zbatim të ligjit për të drejtën e informimit, gjatë kësaj periudhe, ka trajtuar 20 
kërkesa për informacion, të ardhura si përmes postës elektronike ashtu edhe në rrugë 
zyrtare, të cilat morën përgjigje brenda një afati të arsyeshëm.  

Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun me Jashtë dhe Botimet ka trajtuar 134 shkresa të 
cilat janë paraqitur nga qytetarë, organizata dhe institucione publike dhe jopublike.  

 

 
 

 

▪ 23 mbledhje plenare 
▪ 182 akte të miratura në ndihmë të të gjithë sistemit gjyqësor, më konkretisht: 

 

▪ 12 akte kolektive, Tetor 2021 
▪ 16 akte kolektive, Nëntor 2021 
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▪ 15 akte kolektive, Dhjetor 2021 
▪ 68 akte individuale, Tetor 2021 
▪ 19 akte indviduale, Nëntor 2021 
▪ 34 akte individuale, Dhjetor 2021 

 

Pjesa tjetër përfshihen rregulla të brendshme, aktet e miratimit të procesverbaleve të mbledhjes plenare dhe hartimin e aktit 
nënligjor me karakter normative si dhe udhëzime. 
 

MASAT E MARRA PËR FUNKSIONALITETIN E SISTEMIT GJYQËSOR 

 
▪ Për shkak të nevojës për t’i dhënë përparësi plotësimit të vakancave në Gjykatën e Lartë dhe Gjykatat e Posaçme për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Këshilli gjatë 3 mujorit të tretë 2021, vendosi miratimin e 16 raporteve të 
vlerësimit etik dhe profesional, për 8 gjyqtarë, si parakusht i ekzistencës së dy vlerësime të mëparshme etiko 
profesionale për gjyqtarët që kandidojnë për ngritje në detyrë sipas Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

▪ Duke mbajtur në konsideratë, plotësimin e vendeve vakante në Gjykatën e Lartë, Këshilli vendosi hapjen e procedurës 

së ngritjes në detyrë nga radhët e gjyqtarëve, për 2 pozicione të lira në fushën e të drejtës civile dhe 1 pozicion të lirë 

në fushën e të drejtës administrative. Mbi propozimet e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli hapi 1 procedurë 

ngritjeje në detyrë pranë Gjykatës Administrative të Apelit.  

▪ Këshilli ka vendosur ngritjen në detyrën e gjyqtares së Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 
Organizuar të znj. Iliriana Olldashi dhe znj. Igerta Hysi, në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së 
Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. Erjon Bani, në detyrën e gjyqtares së Gjykatës të Apelit Tiranë znj. 
Emona Muçi dhe znj. Alma Ahmeti, në detyrën e gjyqtares të Gjykatës së Apelit Korçë znj. Arta Duka dhe ngritjen në 
detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Vlorë  z. Genti Dokollari. 

▪ Ndërkohë ka përfunduar verifikimi i kritereve ligjore duke vendosur kualifikimin për të marrë pjesë në provimin e 
vlerësimit profesional të 12 kancelarëve në detyrë në gjykatat respektive të juridiksionit të përgjithshëm dhe 
administrativ. Gjithashtu, Këshilli ka vendosur për 4 kanditatë kualifikimin për emërim në shërbimin civil gjyqësor në 
pozicionin e ndihmësit ligjor dhe këshilltarit ligjor si dhe pranimin në shërbimin gjyqësor civil, në pozicionin e 
këshilltarëve ligjorë në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Lartë, të 7 kandidatëve. 

▪ Në fokus të veprimtarisë së tij gjatë këtyre muajve Këshilli ka pasur edhe procesin e plotësimit të vendeve vakante në 
gjykata edhe përmes skemës së delegimit, në të cilën u përfshi 1 gjyqtar dhe zgjatjen e afatit të caktimit në këtë skemë 
për 3 gjyqtarë si dhe të transferimit të përkohshëm me pëlqim të 1 gjyqtareje. 

▪ Në kuadër të përgjegjësive që ka lidhur me rekrutimin e gjyqtarëve të rinj, Këshilli, në vijim të procedurave të 
verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore përfshirë dhe pasurinë e figurën, të kandidatëve për pranimin në formimin 
fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022, profili gjyqtar, vendosi kualifikimin e 24 
kandidatëve. 

 

DISIPLINA 

 
Me qëllim ruajtjen e integritetit gjyqësor, gjatë kësaj periudhe Këshilli ka 
shqyrtuar kërkesat e ardhura nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, për fillimin e 
procedimit disiplinor ndaj disa magjistratëve duke konkluduar si më poshtë: 
 
Dhënien e masës disiplinore të shkarkimit nga detyra të 1 magjistrati; 
 
▪ Pezullimin e procedimit disiplinor ndaj 3 magjistratëve, deri në përfundimin 
e procedurave së rivlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë; 
▪ Dhënien e masës disiplinore “Vërejtje publike” ndaj 1 magjistrati;  
▪ Dhënien e masës disiplinore “Ulje të pagës në masën 20%”, për një periudhë 
gjashtë mujore ndaj 1 magjistrati. 
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DEKLARATA 
 

Duke marrë shkas nga disa deklarata me etiketime dhe aludime fyese dhe jo etike ndaj gjyqtarëve nga palë ose përfaqësues 

të tyre dhe emisione të transmetuara në media të caktuara, Këshilli i Lartë Gjyqësor i shpreh opinionit publik shqetësimin 

për këto akte që cenojnë rëndë figurën e gjyqtarit, pavarësinë e tyre dhe besimin e publikut ndaj sistemit gjyqësor, që nga 

sa duket kanë marrë shkas nga mosdakordësitë dhe pakënaqësitë për vendime gjyqësore të dhëna nga gjyqtarët gjatë 

ushtrimit të detyrës. 

Si organ i ngarkuar nga Kushtetuta për të garantuar pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor sjell në vëmendje të opinionit publik se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë garanton që gjyqtarët 

janë të pavarur në ushtrimin e funksioneve, i nënshtrohen Kushtetutës dhe ligjeve, ndërsa cenimi i reputacionit të gjykatave 

dhe gjyqtarëve, passjell përgjegjësi sipas ligjit. 

Këshilli thekson se dhënia e drejtësisë duhet të jetë e çliruar nga çdo lloj ndikimi, ndërhyrjeje apo paragjykimi, nga palët në 

proces dhe nga subjektet publike ose private, si kusht i domosdoshëm për garantimin e shtetit të së drejtës, ndaj shpreh 

shqetësimin se deklarata të tilla publike janë të papranueshme në një shtet të së drejtës dhe që ndikojnë negativisht në 

pavarësinë dhe paanësinë e gjyqtarëve në misionin e tyre për dhënien e drejtësisë. 

Qëndrime të tilla nuk bëjnë gjë tjetër, veçse nxisin në publik ndjenjën e armiqësisë ndaj pushtetit gjyqësor, krijojnë imazhin 

e gabuar mbi gjyqësorin dhe bien ndesh me qëllimet dhe objektivat e reformës në drejtësi, si dhe cenojnë rëndë figurën dhe 

dinjitetin e gjyqtarit. Gjithashtu, ato ndikojnë negativisht në ushtrimin e detyrës nga gjyqtarët, duke u bërë presion për 

dhënien e vendimeve në kundërshtim me bindjet e tyre, në cenim të pavarësisë dhe paanësisë. Në një shtet të së drejtës, 

mjeti ligjor për të kundërshtuar një vendim gjyqësor është ankimi në një gjykatë më të lartë, ndërsa cilido që vjen në dijeni 

të një veprimtarie apo sjelljeje të gjyqtarit që mund të përbëjë shkelje disiplinore, duhet t’ia referojë atë Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë, sipas legjislacionit në fuqi, por në asnjë rast nuk mund të cenohet dinijiteti i gjyqtarit. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor shpreh bindjen se respektimi i figurës së gjyqtarëve, i funksionit dhe dinjitetit të tyre, sidomos nga 

palët në proces, është parakusht për një proces të rregullt ligjor, për një sistem drejtësie efektiv dhe efikas, por edhe për 

forcimin e shtetit ligjor. Këshilli i Lartë Gjyqësor fton çdo aktor të proceseve gjyqësore ose në shoqëri, të respektojë vlerat 

thelbësore të një shteti të së drejtës. 

 
Këshilli i Lartë Gjyqësor, si organ i ngarkuar nga kushtetuta për të garantuar pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen 
e pushtetit gjyqësor, konstaton me keqardhje se në datën 13.10.2021 është pretenduar nga një përfaqësues i medias për 
mungesë të transparencës në veprimtarinë e Këshillit, në kuadër të procesit të verifikimit të kancelarëve të gjykatave, në 
detyrë. 

Në procesin e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore, jo vetëm të kancelarëve në  detyrë, por dhe të kandidatëve për 
kancelarë, për këshilltar ose ndihmës ligjor, Këshilli ka për detyrë të verifikojë plotësimin nga kandidatët të kritereve të 
përgjithshme dhe të veçanta, bazuar në ligjin për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Në këtë kuadër, Këshilli ka 
miratuar procedurat që do të ndjekë ky organ për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për 
kancelar, për këshilltar ose ndihmës ligjor. 

Për këtë proces, Këshilli i Lartë Gjyqësor paraqet kërkesë për informacion për verifikimin e të dhënave dhe çdo shkaku tjetër 
përjashtues, pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, prokurorisë, 
organeve publike financiare, Byrosë Kombëtare të Hetimit, shërbimeve shtetërore informative, si dhe çdo organi disiplinor 
që ka mbikëqyrur disiplinën në marrëdhëniet e mëparshme të punës të kancelarit. Nëse vlerësohet e nevojshme, Këshilli 
mund të kërkojë informacione shtesë nga institucione të tjera. Në kushtet kur dokumentacioni apo raportet që përcjellin 
këto institucione, kanë përmbajtje të të dhënave personale, konfidenciale, apo në raste të veçanta të dhëna të klasifikuara, 
Këshilli ka vendosur që mbledhjet plenare në të cilat shqyrtohen këto materiale të zhvillohen me dyer të mbyllura. 

Në procedurat e verifikimit të kandidatëve në përgjithësi, në kuadër të rekrutimit dhe ngritjes në detyrë, verifikimi përmban 
edhe të dhëna të klasifikuara “Sekret shtetëror”, sikurse edhe të dhëna personale të kandidatëve. Nisur nga kjo, në respektim 
të legjislacionit për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror” dhe atij për mbrojtjen e të dhënave personale, 
dokumentacioni apo materialet nuk mund të shqyrtohen në mbledhje plenare të hapur, në kushtet kur nuk garantohet nga 
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Këshilli përmbushja e detyrimeve për mbrojtjen dhe mospërhapjen e të dhënave të klasifikuara “Sekret shtetëror”, si dhe 
për mbrojtjen, ruajtjen, mospërhapjen dhe konfidencialitetin e të dhënave personale të kandidatëve, detyrime të cilat 
përcaktohen në këto ligje, por edhe në dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative. Për këtë shkak, shqyrtimi i 
rezultateve të verifikimit të kandidatëve bëhet në mbledhje plenare që zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit, pa 
praninë e të tretëve. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor në veprimtarinë e tij, përveç dispozitave ligjore të mësipërme, respekton edhe edhe nenin 10§2 të 
Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, i cili parashikon se ushtrimi i lirive përmban detyrime dhe përgjegjësi e mund 
t’u nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme 
në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë publike, për mbrojtjen e 
rendit dhe parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të drejtave të të 
tjerëve, për të ndaluar përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit 
gjyqësor. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, i udhëhequr ndër të tjera edhe nga parimi i transparencës, rithekson se një ndër objektivat e tij 
kryesorë është forcimi i bazave për përmirësimin e marrëdhënieve të gjyqësorit me median, në çdo rast duke garantuar 
respektin reciprok. 
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