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Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami zhvilloi një takim pune me ambasadorin e 

Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, SH.T.Z. Luigi Soreca, i cili u informua mbi hartën e re gjyqësore 

dhe përmirësimin e efikasitetit të gjykatave, si një aspekt i rëndësishëm i reformës në drejtësi i mbështetur nga 

Bashkimi Europian. 
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PËRMBYLLET CIKLI I KONSULTIMEVE PUBLIKE PËR HARTËN E RE GJYQËSORE  
 

Këshilli i Lartë Gjyqësor në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë përfunduan më 11 mars 2022, ciklin e 
konsultimeve publike mbi propozimin për Hartën e re Gjyqësore. 
  

Ky cikël prej 8 takimesh konsultative u zhvillua gjatë periudhës janar – mars 2022 dhe konsistoi në 6 konsultime 
me grupet e interesit që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në juridiksionet e gjykatave te apelit Vlorë, Gjirokastër, 
Shkodër, Korçë, Durrës dhe Tiranë si dhe 2 takime me përfaqësues të shoqërisë civile dhe komunitetin e 
biznesit. Në këto takime morën pjesë përfaqësues nga dhomat vendore të avokatisë, përfaqësues nga 
Prokuroria e Përgjithshme, gjyqtarë dhe nëpunës civil gjyqësorë. 
  

Nisur edhe nga interesi i lartë i organizatave të shoqërisë civile dhe i komunitetit të biznesit, KLGJ dhe MD 
organizuan edhe 2 konsultime të tjera, respektivisht me këto grupe interesi, për të pasur një tablo të plotë mbi 
opinionet, sugjerimet e rekomandimet e grupeve të interesit.  
  

Opinionet dhe sugjerimet që kanë rezultuar nga ky cikël takimesh do t’i nënshtrohen një procesi vlerësimi të 
përbashkët nga KLGJ dhe MD, për të vijuar më pas me procesin e miratimit të hartës së re gjyqësore, e cila 
synon t’ju ofrojë qytetarëve kudo që ndodhen akses të barabartë dhe një sistem gjyqësor efikas. 
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TRYEZA NDËRKOMBËTARE ME TEMË “FORMËSIMI I KËSHILLAVE GJYQËSOR PËR TË PËRBALLUAR 
SFIDAT BASHKËKOHORE” 

 

Në datat 21-22 mars 2022, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor znj. Naureda Llagami mori pjesë në tryezën 
ndërkombëtare të diskutimit me temë “Formësimi i Këshillave Gjyqësor për të përballuar sfidat bashkëkohore”, 
të zhvilluar në Romë, Itali. 

Ky aktivitet u organizua nga Komisioni i Venecias në bashkëpunim me Universitetin La Sapienza, Romë dhe 
Universitetin e Barcelonës. 

Gjatë diskutimeve znj. Llagami ndau me pjesëmarrësit përvojën e Këshillit të Lartë Gjyqësor në Shqipëri gjatë 3 
viteve të fundit, sfidat dhe arritjet e këtij institucioni duke e cilësuar rrugëtimin e Këshillit të vështirë por të 
sigurt. Një vëmendje të veçantë në fjalën e saj, Znj. Llagami, i kushtoi formulës së kompozimit të këtij 
institucioni, si premisë për të garantuar pavarësi, paanshmëri dhe profesionalizëm në sistemin gjyqësor. 

Ky aktivitet u zhvillua në një format hibrid me pjesëmarrjen e anëtarëve nga Komisioni i Venecias, Gjykata 
Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Këshilli Konsultativ i Gjyqtarëve Evropian, si dhe anëtarë nga Këshilla të 
ndryshëm Gjyqësor të vendeve perëndimore, si Spanja, Danimarka, Gjeorgjia, etj. 
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30 MARS 2022 
 

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ), znj. Naureda Llagami priti në një takim pune z. Alfred Balla, 

kryetarin e sapo zgjedhur të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP). 

Znj. Llagami uroi z. Balla për detyrën e tij të re dhe shprehu gatishmërinë dhe vullnetin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor për të vijuar më tej bashkëpunimin e suksesshëm me KLP-në në kuadër të zbatimit të reformës në 

drejtësi. 

 

DEKLARATË PËR SHTYP-9 MARS 2022 
 

Plotësimi i vendeve vakante në Gjykatën e Lartë mbetet prioritet për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Kjo procedurë 

është risi në sistemin gjyqësor, e cila ka ardhur si rrjedhojë e Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe një pakete të plotë të akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji të 

hartuara nga Këshilli. 
 

E mirëkuptojmë shqetësimin e ngritur nga Presidenti i Republikës për tejzgjatje të procedurës së emërimit në 

Gjykatën e Lartë, por për gjithë opinionin publik, informojmë se: 
 

Procedura e ngritjes në detyrë të kandidatëve për anëtarë të Gjykatës së Lartë, është e ndërvarur nga disa 

procedura të tjera administrative dhe gjyqësore. 
 

Së pari: Këshilli është kujdesur që të promovohen gjyqtarë të cilët kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit 

kalimtar i cili ka marrë një kohë të konsiderueshme. 
 

Së dyti: nga procedura e ankimit gjyqësor të vlerësimit etik profesional, apo renditjes së gjyqtarëve për ngritjen 

në detyrë. Ka pasur disa procese të zhvilluara përpara gjykatës administrative të apelit, të cilat kanë zgjatur për 

rreth 10 (dhjetë) muaj. 
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Së treti: nga procesi i gjykimit incidental përpara Gjykatës Kushtetuese, proces i cili pezulloi procedurën e 

ankimit gjyqësor. 
 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka reaguar në mënyrë të menjëhershme sapo janë eliminuar pengesat e përmendura 

më sipër, dhe ju siguron se ka marrë të gjitha masat dhe ka vijuar intensivisht punën për propozimin për emërim 

të kandidatëve. 
 

Këshilli në muajt e parë të vitit 2022 ka përmbyllur me sukses procesin e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë 

të dy kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve. 

 

Puna po vazhdon me ritme të përshpejtuara për plotësimin e vendeve vakante në Gjykatën e Lartë për 

pozicionet vakante të shpallura. 
 

Gjithashtu, pasi ka përfunduar me sukses procedurën e ngritjes në detyrë për 8 (tetë) gjyqtarë për gjykatat e 

apeleve, Këshilli është i angazhuar maksimalisht për vijimin  e procedurës edhe për vendet e tjera vakante të 

shpallura prej tij. 
 

Dëshirojmë të ritheksojmë dhe të garantojmë opinionin publik se nuk ka pasur asnjë zvarritje të procedurave 

të promovimit  në karrierë  dhe të plotësimit të vendeve vakante nga KLGJ, dhe se kohëzgjatja e procedurave 

të tjera administrative dhe gjyqësore, nuk mund t’i faturohet veprimtarisë tonë. 
 

Për sa më sipër, Këshilli i Lartë Gjyqësor mbetet i gatshëm për të dhënë kontributin maksimal për promovimin 

e gjyqtarëve dhe plotësimin e vakanteve në të gjitha shkallët e sistemit gjyqësor. 
 

DEKLARATË PËR SHTYP-14 MARS 2022  
 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, pasi është njohur me informacionin e publikuar në mediat serioze dhe ato të 

portaleve të tjera on-line, nuk mbështet aspak lajmet e rremë të dala në rrugë jozyrtare të cilat qëllimisht kanë 

si synim, të dezinformojnë publikun dhe të cenojnë besimin e publikut për sistemin e drejtësisë. 

 

Përgënjeshtrojmë lajmin se nga ana e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlore është lenë i lirë shtetasi Helidon 

Gjikoka, pasi nuk është informacion i vërtetë. 

 

Në datë 12.03.2022 nga ana e Gjyqtarit Enkel Peza, në zbatim te neneve 228, 229, 238, 248 e vijues të Kodit te 

Procedurës Penale, është vendosur me vendimin e datës 12.03.2022 për vazhdimin e masës së sigurimit “Arrest 

me burg”, për të pandehurin Helidon Gjikoka. 

 

Lajme të tilla jo të vërteta shkelin parimet e drejtësisë, duke denigruar figurën e magjistratëve dhe gjykatës, 

cenojnë magjistratët në dhënien e drejtësisë dhe besimin e publikut për sistemin e drejtësisë. 

Ftojmë mediat dhe portalet serioze të përgënjeshtrojnë lajmin dhe të mos bien “pre” e informacioneve 

qëllimisht të rreme. 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka qenë dhe do vazhdoje të jetë e hapur ndaj çdo gazetari, media, apo 

institucione te tjera, në dhënien e informacionit zyrtar dhe të vërtetë, sikurse kemi qenë transparent për çdo 

vendim të dhëne nga gjykata jone, të kërkuar nga media apo subjekte të tjera të interesuara, të cilat kanë 

përbërë interes publik. 
 

MASAT E MARRA PËR FUNKSIONALITETIN E SISTEMIT GJYQËSOR 
 

 Në kuadër të procesit të vlerësimit etiko profesional të gjyqtarëve si dhe atij të ngritjes në detyrë, Këshilli  

gjatë 3 mujorit të parë 2022 vendosi miratimin e 9 raporteve të vlerësimit etik dhe profesional, për 7 

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. 
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 KLGJ zhvilloi intervistën me kandidatin z. Darjel Sina, nga radhët e juristëve të spikatur, për pozicionin e lirë 

në fushën e të drejtës civile në Gjykatës së Lartë dhe në përfundim vendosi miratimin e vlerësimit dhe 

pikëzimit përfundimtar. 
 

 Ndërkohë ka përfunduar verifikimi i kritereve ligjore duke vendosur kualifikimin për të marrë pjesë në 

provimin e vlerësimit profesional e kancelares në detyrë në Gjykatën e Apelit Shkodër. 
 

 Këshilli vendosi pranimin e marrëveshjes midis Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe magjistrates {…}, me 

detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor {…}, për procedimin disiplinor nr. 3/2021. 
 

 KLGJ kualifikoi kandidaten znj. Arbena Ahmetaj dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën e Lartë 

për pozicionin e lirë, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 84, datë 26.02.2020. Në datën 10.02.2022, 

Këshilli vendosi dërgimin e propozimit për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidates, pranë Presidentit të 

Republikës për dekretim. Përmes kësaj vendimmarrjeje, Këshilli, përmbylli me sukses procedurën e 

ngritjes në detyrë për kandidaten në fjalë duke mundësuar plotësimin e Gjykatës së Lartë me 10 

gjyqtarë. Plotësimi i kësaj gjykate me 10 gjyqtarë, shënoi një moment të shumëpritur duke krijuar 

kuorumin e nevojshëm dhe për plotësimin e Gjykatës Kushtetuese. Funksionalizimi i plotë i këtyre dy 

gjykatave është jo vetëm prioritet i veprimtarisë së të gjitha institucioneve në fushën e drejtësisë por dhe 

një prioritet kombëtar për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian. 
 

 Këshilli ka vijuar angazhimin e tij lidhur me funksionalizimin e plotë të GJL duke vendosur dërgimin e  

propozimit për emërim  në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. Gentian Medja, pranë Presidentit të 

Republikës për dekretim. 
 

 Ndërkohë ka përfunduar verifikimi i kushteve dhe kritereve ligjore për 1 kanditat, për procedurën e ngritjes 

në detyrë pranë Gjykatës Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë. KLGJ ka vendosur përfundimet e 

procedurave së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, në Gjykatën Administrative të Apelit dhe në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet përkatëse, për 5 kandidatë. 
 

 Gjithashtu, miratoi plotësimin e tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë të 3 

kandidatëve. Këshilli vendosi, fillimin e procedurës së përshpejtuar të vlerësimit etik dhe profesional për 

vitin  kalendarik 2021, për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë 

në Gjykatën e Lartë. 
 

 Këshilli  vendosi kualifikimin e 1 kandidateje dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e 

Apelit Durrës, kualifikimin e 1  kandidati  dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën e Lartë si dhe 

kualifikimin dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë të 1 kandidati në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si dhe të 1 kandidati në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. 
 

 Këshilli vendosi krijimin dhe vënien në funksion të regjistrit elektronik të organizatave jofitimprurëse. 
 

 Në fokus të veprimtarisë së tij gjatë këtij muaji Këshilli ka pasur edhe procesin e plotësimit të vendeve 

vakante në gjykata edhe përmes transferimit të përkohshëm me pëlqim të një gjyqtari. 
 

 Këshilli vendosi 45 kuota për magjistratë/profili gjyqtar dhe 10 ndihmës ligjorë, që do të pranohen në 

programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, pas 

vlerësimit të situatës aktuale të sistemit gjyqësor, të ndikimit nga implementimi i reformës në drejtësi dhe 

të kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës. 
 

 Gjithashtu, Këshilli ka vendosur kualifikimin e 2 kandidatëve fitues për këshilltarë ligjorë, në provimin e 

pranimit në programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, viti akademik 2021 – 2022. 
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 27 mbledhje plenare 
 122 akte të miratura në ndihmë të të gjithë sistemit gjyqësor, më konkretisht: 

 

 8 akte kolektive, Janar 2022 
 6 akte kolektive, Shkurt 2022 
 8 akte kolektive, Mars 2022 
 19 akte individuale, Janar 2022 
 16 akte indviduale, Shkurt 2022 
 23 akte individuale, Mars 2022 

 

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. 

 

TRANSPARENCA 
 

Me qëllim plotësimin e trupave gjyqësore, Këshilli i Lartë Gjyqësor trajtoi 109 

kërkesa për caktimin e 148 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 

4 kërkesa për informacion, të ardhura përmes postës elektronike të cilat morën 

përgjigje brenda një afati të arsyeshëm.  

Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun me Jashtë dhe Botimet ka trajtuar 114 shkresa të cilat janë paraqitur 

nga qytetarë, organizata dhe institucione publike dhe jopublike. 

 

KLGJ FACEBOOK 
Ndjekës në total 

1900 
_______________________________________________________________________________ 

Adresa: Godina “Poli i Drëjtësisë”, Rruga”Ana Komnena”, Tiranë 

www.klgj.al 

email: kontakt@klgj.al 
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