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KONFERENCA “FORCIMI I EFIKASITETIT TË GJYQËSORIT ADMINISTRATIV NË SHQIPËRI” 

 
Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ), znj. Naureda Llagami mori pjesë në konferencën virtuale “Forcimi i 

Efikasitetit të Gjyqësorit Administrativ në Shqipëri”, e cila kishte si qëllim shkëmbimin e përvojave mes 

përfaqësuesve të sistemit gjyqësor shqiptar dhe atij gjerman. 
 

Të ftuar nderi në këtë konferencë ishin: z. Sokol Sadushi, Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë, z. Eriol Roshi, Kryetari 

i Gjykatës Administrative të shkallës së parë, z. Ardian Dvorani, gjykatës pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Z. 

Martin Steinkühler, gjykatës në Gjykatën Federale Administrative gjermane, si dhe Z. Wolfgang Bartsch, ish-

President i Gjykatës Administrative të Braunschweig. 
 

Ky aktivitetit u organizua në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ) 

dhe pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Apelit, si dhe kolegjit administrativ 

të Gjykatës së Lartë. 
 

Në fjalën e saj, znj. Llagami u shpreh se Shqipëria është në kërkim të një organizimi të drejtësisë administrative që i 

përshtatet ndyshimeve të shpejta social-ekonomike, demografike, urbanizimit, por edhe përqendrimit të këtyre 

konflikteve, kryesisht atje ku janë edhe të përqendruara organet e administratës publike. Sipas Znj. Llagami, kjo 

është një nga arsyet kryesore pse sistemi shqiptar i drejtësisë administrative vuan nga problemet e efiçencës dhe të 

backlogut, të cilat KLGj-ja po i adreson aktualisht edhe përmes riorganizimit të sistemit gjyqësor ose siç njihet 

ndryshe hartës së re gjyqësore, e cila synon më pak gjykata e më shumë efiçencë. 
 

Z. Eriol Roshi, Kryetari i Gjykatës Administrative të shkallës së parë, gjatë fjalës së tij ofroi një panoramë të 

zhvillimeve më të fundit të gjykimit administrativ në Shqipëri,  duke u ndaluar veçanërisht tek parashikimet dhe 

afatet ligjore. 
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Nga ana tjetër, z. Ardian Dvorani, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit, e përqëndroi prezantimin e tij tek 

sfidat dhe problematikat që hasen në praktikë në gjykimin administrativ në Shqipëri, si dhe rëndësinë e zgjidhjes së 

tyre përmes bashkëpunimit edhe me institucionet e tjera. 
 

Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë, z. Sokol Sadushi, gjatë fjalës së tij, theksoi rëndësinë e evidentimit të 

problematikave në drejtim të efiçencës së gjyqësorit në vend duke u ndalur në mënyrë specifike tek roli dhe numri 

i gjyqtarëve si dhe stafit mbështetës. 
 

Kërkesë e njëjtë që u artikulua nga pjesëmarrësit e sistemit gjyqësor shqiptar ishte shtimi i këshilltarëve gjyqësorë 

në gjykatat e të gjitha niveleve, si një mekanizëm për zbutjen e pasojave të shkaktuara nga procesi i rivlerësimit 

kalimtar. 
 

Gjatë aktivitetit, Z. Martin Steinkühler, gjyqtar në Gjykatën Federale Administrative gjermane, si dhe Z. Wolfgang 

Bartsch, ish-President i Gjykatës Administrative të Braunschweig, ndanë me të pranishmit përvojën gjermane në 

gjykimin administrativ, duke sjellë shembuj dhe praktika specifike nga eksperienca e tyre profesionale. 
 

Në fund, pjesëmarrësit patën mundësinë të diskutonin mbi çështje konkrete, lidhur me gjykimin administrativ, të 

lindura gjatë konferencës. 

 

 
 

PREZANTIMI I SISTEMIT TË RI DHE INOVATIV ONLINE ME QËLLIM VLERËSIMIN E CILËSISË TË 

SHËRBIMEVE TË DREJTËSISË, PËRMES ANKETAVE TË KËNAQËSISË SË PËRDORUESVE 
 

Në datën 22.04.2022, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, u lançua sistemi i ri dhe inovativ online, i cili synon të 

mbledhë komentet e avokatëve, prokurorëve, ekspertëve, dëshmitarëve dhe palëve në një çështje gjyqësore, si dhe 

përdoruesve të shërbimeve administrative, me qëllim përmirësimin e shërbimit të drejtësisë. 
 

Sistemi iu prezantua sot përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë, partnerëve ndërkombëtarë, shoqërisë civile dhe 

mediave, në një aktivitet publik të organizuar nga Këshilli i Lartë i Gjyqësor dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. 
 

Në fjalën e saj, znj. Llagami theksoi rëndësinë e sistemit të ri online për të vlerësuar cilësinë e shërbimeve të 

drejtësisë dhe për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta në funksionimin e gjykatave nga këndvështrimi i 

përdoruesve. “Sot ne kemi një instrument që e administron Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili na jep mundësi të masim 

cilësinë e shërbimeve të ndryshme të gjykatave. Kjo përbën një risi për t’u përgëzuar, prandaj dëshiroj të falenderoj 

Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës për mbështetjen e dhënë”, u shpreh Llagami. 

 

Z. Flamur Kapllani, Zëvendëskryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në fjalën e tij përshëndetëse u fokusua në 

rëndësinë e këtij sistemi vlerësimi për përmrësimin e sistemit të drejtësisë. “Ky pyetësor do na shërbejë për të 
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identifikuar ato mangësi që gjykata nuk i sheh, dhe të mund t’i adresojmë këto mangësi duke përmirësuar shërbimet 

tona dhe qytetarët ta perceptojnë që drejtësia vërtet po jepet” theksoi Kapllani. 
 

Znj. Jutta Gützkoë, Shefja e Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, në fjalën e saj njohu progresin në përmirësimin e 

efikasitetit dhe cilësisë së shërbimit publik të drejtësisë që u ofrohet qytetarëve shqiptarë, në përputhje me vlerat 

evropiane si pjesë e rëndësishme e reformës së vazhdueshme në drejtësi. “Në këtë fazë të reformës në drejtësi, 

reagimet e përdoruesve të gjykatave, identifikimi i nevojave të tyre dhe vlerësimi i cilësisë së shërbimeve të ofruara 

janë element kyç për të mbështetur gjykatat kombëtare për të ofruar shërbime të përmirësuara të drejtësisë për 

qytetarët shqiptarë”. 
 

Z. Hubert Perr, Shef i Bashkëpunimit në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, ritheksoi mbështetjen e 

Bashkimit Evropian në forcimin e cilësisë së sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Ai përgëzoi Këshillin e Lartë Gjyqësor 

për mundësimin e kuadrit të nevojshëm ligjor si dhe Qendrën e Teknologjisë së Informacionit për këtë instrument, 

z. Perr, falenderoi gjithashtu, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë për mbështetjen në pilotimin e këtij projekti për 

herë të parë në Shqipëri. “Përmes këtij pyetësori online dhe rezultateve që ai ofron ne synojmë, rritjen e 

transparencës, përgjegjshmërisë si dhe përmirësimin e imazhit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri”, përfundoi Perr. 
 

Platforma online do të pilotohet në gjykatat e rretheve të Tiranës dhe Vlorës për t’u shtrirë më tej në gjykatat e 

mbetura me finalizimin e hartës së re gjyqësore. Përdoruesit e gjykatave mund të aksesojnë dhe plotësojnë anketën 

duke skanuar kodin QR nga tabelat e vendosura në gjykatë ose nëpërmjet faqeve përkatëse të internetit të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
 

Matja e kënaqësisë së përdoruesve të gjykatës në lidhje me aspektet kyçe të shërbimit të drejtësisë synon jo vetëm 

të rrisë përgjegjshmërinë dhe reagimin e administratës të gjykatës, por edhe besimin e publikut në sistemin e 

drejtësisë. 
 

I pari i këtij lloji në Shqipëri, sistemi është një iniciativë e Këshillit të Lartë Gjyqësor i zhvilluar me mbështetjen e 

projektit të BE/KIE për Forcimin e Efikasitetit dhe Cilësisë të Drejtësisë në Shqipëri, pjesë e nismës së përbashkët të 

Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës “Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019- 

2022”. 
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 4 MAJ 2022 

 

 

Në datën 04.05.2022, në ambientet e 
Këshillit të Lartë Gjyqësor, në praninë e 
anëtarëve të Gjykatës së Lartë dhe z. 
Bledar Dervishaj, Këshilltar i Presidentit 
të Republikës për Çështjet Ligjore, u 
zhvillua ceremonia publike e betimit të z. 
Darjel Sina, në vijim të emërimit në 
funksionin e gjyqtarit  në Gjykatën e 
Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur 
përmes Dekretit të Presidentit të 
Republikës me nr. 13573, datë 26.4.2022. 

Ceremonia u hap me fjalën 
përshëndetëse të znj. Naureda Llagami, 
Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor e 
cila theksoi se sfida për një Gjykatë të 
Lartë efiçente nuk është një sfidë 
numrash por parimesh për të çuar në 
Gjykatën e Lartë, gjyqtarë apo juristë të 
shquar jo vetëm që përmbushin kriteret 
ligjore, por njerëz me integritet, të njohur 
dhe të respektuar. Znj. Llagami u shpreh 
gjithashtu se promovimi në Gjykatën e 
Lartë, përbën arritjen më të rëndësishme  
profesionale, në karrierën e një gjyqtari 
kudo në botë. 

Ceremonia vijoi me fjalën e z. Sokol 
Sadushi, zëvendëskryetar i Gjykatës së 
Lartë, i cili i uroi suksese dhe 
mirëseardhjen z. Sina si dhe theksoi 
rëndësinë e vijimit të plotësimit të 
vendeve vakante të Gjykatës së Lartë  
dhe rolin e rëndësishëm  të KLGJ në 
formatimin e Gjykatës së Lartë. 

Gjithashtu në fund të ceremonisë, iu 
dorëzuan dekretet përkatëse znj. Arbena 
Ahmeti dhe z. Gentian Medja, gjyqtarë 
pranë Gjykatës së Lartë. 
 

5 MAJ 2022 

Në datën 05.05.2022, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, e shoqëruar nga z. Dritan Hallunaj, 
Kryetar i Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional, në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar 
të gjyqtarëve në KLGJ, priti në një takim pune një delegacion të strukturave të larta drejtuese politike dhe 
institucionale nga Moldavia. 

Delegacioni Moldav kryesohej nga z. Sergiu Litvinenco, Ministër i Drejtësisë së Moldavisë dhe në përbërje të tij ishin 
përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, Parlamentit, Këshillit të Lartë të Magjistraturës, si dhe përfaqësues të 
shoqërisë civile. 

Znj. Llagami, shpjegoi hollësisht para të pranishmëve të gjithë rrugëtimin që ka ndjekur reforma në drejtësi, duke 
vendosur theksin te standartet ndërkombëtare që janë ndjekur për ta bërë atë të suksesshme, nënvizoi rolin e 
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Këshillit të Lartë Gjyqësor në zbatimin e saj, si dhe bëri një përmbledhje të arritjeve dhe sfidave me të cilat përballet 
institucioni që nga momenti i konstituimit të tij. 

Më pas përfaqësuesit e të dy delegacioneve diskutuan për çështje të veçanta me qëllim shkëmbimin e eksperiencave 
mes dy vendeve. 

   

SHKËMBIMI I PËRVOJËS MIDIS GJYQTARËVE SHQIPTARË PËR MEDIAT DHE GJYQTARËVE HOLANDEZË 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në kuadër të bashkëpunimit me shoqërinë civile, së bashku me Qendrën për Çështje të 
Informimit Publik, INFOÇIP, zhvilloi aktivitetin e dytë për shkëmbimin e përvojës midis gjyqtarëve shqiptarë për 
mediat dhe gjyqtarëve holandezë. 

Në këtë aktivitet morën pjesë anëtarja e KLGJ e caktuar për kryerjen e detyrave në lidhje me marrëdhëniet me 
publikun, znj. Marçela Shehu, gjyqtarët për mediat, znj. Saida Dollani, znj.Edlira Petri, znj. Blerona Hasa, znj. Vojsava 
Osmanaj, z. Florjan Kalaja, z. Erjon Muharremaj, ish-anëtar i KLGJ, si dhe gjyqtarët holandezë, znj. Lenke de Klerk, z. 
Marc Bax, si edhe znj. Ilse Westenenk, shefe e departamentit të komunikimit në gjykatën e East Brabant dhe znj. Anne 
Tahapary, nga Shkolla e Magjistraturës e Holandës. 

Në takim mori pjesë edhe gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese znj. Sonila Bejtja, shefja e zyrës së medias pranë Prokurorit 
të Përgjithshëm, znj. Rozeta Tase, si dhe nëpunës civilë gjyqësorë për marrëdhëniet me publikun. 

Aktiviteti u fokusua në rolin e rëndësishëm të gjyqtarëve për mediat në komunikimin me publikun, në drejtim të 
forcimit të besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. Gjyqtarët shqiptarë për mediat dhe kolegët holandezë 
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shkëmbyen përvojat e tyre dhe u angazhuan për forcimin e bashkëpunimit në vijim, për të përfituar prej modelit 
holandez, si një ndër modelet e suksesshëm të komunikimit të gjyqësorit me publikun. 

Aktiviteti është pjesë e nismave të Këshillit të Lartë Gjyqësor për vënien në zbatim të Planit Strategjik të Komunikimit 
për sistemin gjyqësor, për të siguruar informacion të saktë për median dhe publikun, në funksion të përmirësimit të 
transparencës së veprimtarisë së gjyqësorit. 

DREJTËSI NË KOHË SFIDASH 
 

 

Në datën 09.05.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor organizoi në bashkëpunim me Këshillin e Evropës dhe me mbështetjen 
e programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Instrumenti Horizontal për Ballkanin 
Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022”, me rastin e Ditës Kombëtare të Drejtësisë, konferencën “Drejtësi në kohë 
sfidash”. 

E pranishme në konferencë ishte SH.S.Znj.Yuri Kim, Ambasadore e Shteteve të Bashkuara, e cila u fokusua në fjalën e 
saj te reforma në drejtësi, duke e cilësuar atë të suksesshme. 

Gjithashtu, të pranishëm në këtë aktivitet ishin Ministri i Drejtësisë Z. Ulsi Manja, Shefi i Bashkëpunimit në 
Delegacionin e BE-së në Shqipëri Z. Hubert Perr, presidenti i CEPEJ Z. Ramin Garagurbanli, zëvëndëskryetari i Gjykatës 
së Lartë Z. Sokol Sadushi, Inspektori i Lartë i Drejtësisë Z. Artur Metani, rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Artan 
Hoxha, drejtori i Shkollës së Magjistraturës Z. Arben Rakipi,  gjyqtari i medias Z. Florjan Kalaja, përfaqësues nga sistemi 
gjyqësor shqiptar, nga organet e rivlerësimit kalimtar, nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, organizatat 
ndërkombëtare, misionet diplomatike, si dhe media. 

Për më shumë, ju ftojmë të lexoni: 

Fjala e përshëndetjes së mbajtur nga Kryetarja e KLGJ-së, Znj. Llagami gjatë konferencës së zhvilluar në kuadër të Ditës 
Kombëtare të Drejtësisë. 

E nderuar Znj. Kim, Ambasadore e SHBA 

I nderuar Z. Manja, Ministër i Drejtësisë 
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I nderuar Z. Hubert PERR, Përfaqësues i  Delegacionit të BE-së 

I nderuar Z. Ramin GARAGURBANLI, President i CEPEJ 

Të nderuar përfaqësues të Kuvendit, drejtues të institucioneve të drejtësisë, të ftuar, kolegë, miq; 

Sot në ditën e Evropës dhe në vigjilje të ditës së drejtësisë, kam kënaqësinë t’ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në 
këtë konferencë në të cilën duam së bashku të reflektojmë për sfidat tona. Ato që po përballojmë së bashku dhe ato 
që kemi përpara! 

Sfida të cilat kur i morëm përsipër bëmë edhe një pakt kombëtar për t’i qendruar deri në fund! 

Së bashku jo vetëm për të ndërtuar institucionet e reja dhe për tu shkarkuar atyre këtë peshë dhe përgjegjësi të 
zbatimit të reformës në drejtësi! 

Por së bashku për t’i ndihmuar ato të rriten dhe të pavarësohen! 

Së bashku edhe në shëndetësimin e gjithë sistemit tonë! 

Së bashku për të fituar mendjet dhe zemrat e qytetarëve! 

Së bashku në realizimin e një ëndrre evropiane e cila nuk mund të behet realitet pa një drejtësi të pavarur, efektive 
dhe shërbyese si ndaj qytetarëve ashtu edhe ndaj interesave të vendit! 

Prandaj mesazhi im i parë për sot është një thirrje për të kontribuar në pavarësinë e sistemit të drejtësisë po aq sa 
edhe për të qenë së bashku në përballimin e të gjitha sfidave! 

Sfida e pavarësisë është sfida kryesore e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Një sfidë e balancave dhe ndarjes së 
pushteteve! Një sfidë për të cilën nuk mjaftojnë 110 vjet shtet! Nuk mjaftojnë as 30 vjet shkëputje nga një e kaluar e 
cila e shihte drejtësinë si një zgjatim i politikës! 

Në fakt drejtësia ka qenë i vetmi sektor i shoqërisë tonë në këto 30 vjet i cili pranoi t’i nënshtrohej një transformimi 
tërësor, një proces ky i nevojëshëm dhe i shumëkërkuar si nga qytetari ashtu edhe nga të gjithë miqtë e partnerët 
tanë strategjikë! 

Ky transformim duhet të jetë një model për të gjithë sektorët e shoqërisë shqipare, për tu shkëputur nga e kaluara 
dhe për ndërtuar një shoqëri më të mirë për të gjithë dhe në emër të së ardhmes. 

Prandaj pavarësia është një parim i cili shoqërohet nga përgjegjshmëria! Prandaj përgjegjësinë ndaj pritshmërive tona 
të përbashkëta duhet ta kërkojmë së pari mes nesh! Që pavarësia dhe përgjegjshëmëria të jenë një realitet ne të 
gjithë duhet t’i bëjmë ato pjesë të sistemit të vlerave të shoqërisë sonë! 

Kjo është një çështje edukimi po aq sa edhe një çështje perceptimi dhe imazhi! Të dyja kanë të bëjnë me atë që quhet 
impakt! Do të thotë që ndikimi i këtij transformimi të drejtësisë sonë të jetë jo vetëm i dukshëm por edhe i 
qëndrueshëm! Që ky ndikim jo vetëm të perceptohet si pozitiv nga të gjithë aktorët dhe faktorët por edhe të jetë 
edhe i besueshëm dhe bindës! 

Këto duhet të shkojnë bashkë! Ashtu siç duhet të kontribuojmë së bashku që drejtësia e re të ketë profesionalizëm, 
integritet, ndarje nga të gjitha ndikimet, standarde të shërbimit por edhe të llogaridhënies! Duhet të kontribuojmë 
që ky realitet të jetë edhe pjesë e komunikimit tonë publik! 

Nuk mund të ketë një drejtësi të re nëse vazhdojmë ta trajtojmë drejtësinë me standardin e vjetër! 
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Pra duhet që si veprat edhe fjalët të shkojnë në të njejtin drejtim! 

Sot jemi të gjithë dakord që jemi ende larg objektivit tonë! Nuk i kemi tejkaluar ende të gjitha sfidat: sfidën njerëzore, 
sfidën e profesionalizmit, sfidën e pavarësisë, sfidën e transparencës, sfidën e cilësisë së shërbimeve, sfidën e ndarjes 
me të kaluarën dhe mbi të gjitha sfidën e pritshmërive ndaj vetes dhe ndaj qytetarëve! 

Megjithatë sot është koha ta mbrojmë drejtësinë! 

Kjo nuk do të thotë të mbyllim sytë, gojën dhe veshët ndaj kritikave dhe debatit konstruktiv e mendjehapur! Ndaj 
një debati objektiv, ndihmues dhe të shëndetshëm! 

Është koha për respekt ndaj drejtësisë! Që kur ajo të flasë të gjithë të heshtin! 

Sepse kjo është drejtësia e re e cila duhet të rritet me dëshirën e të gjithëve për një drejtësi të standardeve 
evropiane! 

 

DITA KOMBËTARE E DREJTËSISË 

 

 

 
 

Në fund të takimit, studentët vizituan nga afër mjediset e punës së Këshillit të  
Lartë Gjyqësor. 

 
Në kuadër të “Ditës Kombëtare të 
Drejtësisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 
me mbështetjen e Këshillit të 
Europës, organizoi aktivitetin: “Dita e 
dyerve të hapura”. Ky aktivitet u 
organizua me qëllim për t’u dhënë 
mundësi studentëve të Fakulteteve të 
Drejtësisë, të njihen nga afër me 
punën dhe veprimtarinë e Këshillit të 
Lartë Gjyqësor. 
 

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin 
Znj. Naureda Llagami, kryetarja e 
Këshillit të Lartë Gjyqësor; anëtarët e 
Këshillit; Z. Erjon Muharremaj, ish 
anëtar i Këshillit dhe zv/dekan i 
Fakultetit të Drejtësisë së 
Universitetit të Tiranës si dhe 
pedagogë dhe studentë nga 
fakultetet e drejtësisë të 
universiteteve publikë dhe privatë. 
 

Në këtë takim, i cili u organizua në 
formën e një bashkëbisedimi, 
studentët u informuan për rolin, 
funksionin, kompetencat, arritjet e 
deritanishme dhe sfidat e të ardhmes 
për Këshillin dhe sistemin gjyqësor, 
duke theksuar rëndësinë e forcimit të 
besimit të publikut tek drejtësia. 
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PJESËMARRJE E KRYETARES SË KLGJ NË ASAMBLENË E PËRGJITHSHME TË RRJETIT TË KËSHILLAVE 
GJYQËSOR EVROPIAN 

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, mori pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Rrjetit të 
Këshillave Gjyqësor Evropian (ENCJ), zhvilluar në datat 1-3 qershor 2022, në Athinë, Greqi. 
 

Kjo asamble iu dedikua temës së “Solidaritetit Gjyqësor në kohë krizash” përfshi dhe situatën e luftës në Ukrainë 
dhe atë të gjyqësorit në Poloni, duke mbledhur në diskutime përfaqësuesit e Këshillave Gjyqësor të të gjithë vendeve 
të BE-së, vendeve që gëzojnë statusin e vëzhguesit, si dhe të ftuar të tjerë nga organizatat partnere të rrjetit. 
 
Çështjet më të rëndësishme të diskutuara ishin ato të pavarësisë dhe cilësisë së sistemeve gjyqësore, drejtësisë 
digjitale etj. si dhe solidariteti i nevojshëm për të tejkaluar sfidat në sistemet gjyqësore në kohë krizash. 

VIZITË TRE DITORE NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR PORTUGEZ 
 

Në datat 23-25 maj 2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi një vizitë tre ditore në Institucionin homolog, Këshillin 
e Lartë Gjyqësor Portugez, me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave profesionale. 

 

Kjo vizitë u realizua në kuadër të projektit të përbashkët të Këshillit të Evropës me temë “Forcimi i Efikasitetit dhe 

Cilësisë së Drejtësisë në Shqipëri” (SEJ III), pjesë e programit “Lehtësia Horizontale e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia 

II”, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës dhe zbatuar nga Këshilli i Evropës. 
 

Gjatë kësaj vizite, përfaqësuesit shqiptarë të kryesuar nga Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda 

Llagami dhe përfaqësuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor të Portugalisë diskutuan për çështje me interes të veçantë 

për sistemin gjyqësor dhe që kanë të bëjnë me statusin e gjyqtarëve, planifikimin strategjik, organizimin e strukturës 

dhe procedurat e brendshme, sistemin e menaxhimit të çështjeve, procedurat e disiplinës gjyqësore si dhe për rolin 

që luan Këshilli në mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit. 
 

Delegacioni vizitoi gjithashtu Gjykatën e Lartë të Drejtësisë të Portugalisë, Qendrën e Trajnimit të Administratës 

Gjyqësore dhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Lisbonës me fokus të veçantë në sistemin elektronik të menaxhimit të 

çështjeve të Portugalisë, me qëllim gjetjen e zgjidhjeve të reja e që mund të jenë pjesë e SMIC-it të ri që do të 

zhvillohet në Shqipëri. 
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TRAJNIM ME TEMË “ZHVILLIMI I KOMUNIKIMEVE ME PUBLIKUN DHE RRITJA E VIZIBILITETIT TË 
SISTEMIT GJYQËSOR” 

KLGJ në bashkëpunim me Qendrën ALTRI zhvilluan në datat 9 dhe 10 qershor trajnimin me temë “Zhvillimi i 
komunikimeve me publikun dhe rritja e vizibilitetit të sistemit gjyqësor”, me pjesëmarrje të përfaqësuesve të KLGJ-
së, gjyqtarëve për median dhe nëpunësve civil të marrëdhënieve me median dhe publikun nga të gjitha nivelet 
gjyqësore (gjykatat e rretheve gjyqësore, gjykatat e Apelit dhe Gjykata e Lartë). 

Trajnimi pati si qëllim diskutimin mes gjyqtarëve të medias dhe NCGJMP rreth problematikave të ndryshme të 
komunikimit me publikun dhe me median sipas Projekt-Planit të Komunikimit për sistemin gjyqësor të hartuar nga 
Qendra ALTRI në mbështetje të KLGJ. 

Projekt-Plani i Komunikimit ka për qëllim të përcaktojë mënyrat e komunikimit, objektivat, audiencat, mesazhet 
kryesore dhe mjetet e nevojshme të komunikimit gjatë një harku kohor 2 vjeçar (2022 – 2024), në mënyrë që të 
rritet niveli i aksesit në informacion që publiku dhe media duhet të kenë mbi gjykatat në funksion të forcimit të 
besimit të publikut në veprimtarinë e tij. Ky trajnim u realizua me mbështetjen financiare të Fondacionit Shoqëria e 
Hapur për Shqipërinë. 

                       
 

KONFERENCË NDËRKOMBËTARE ME TEMË “MODELI I PËRZGJEDHJES, VLERËSIMIT DHE PROMOVIMIT TË 
GJYQTARËVE. CILAT KOMPETENCA DHE AFTËSI KANË RËNDËSI? PRAKTIKAT DHE TENDENCAT MË TË MIRA.” 

Në datat 13 dhe 14 qershor, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Gjykata e Lartë, në bashkëpunim me Shërbimin Ligjor Falas 
Tiranë, zhvilluan Konferencën Ndërkombëtare me temë “Modeli i përzgjedhjes, vlerësimit dhe promovimit të 
gjyqtarëve. Cilat kompetenca dhe aftësi kanë rëndësi? Praktikat dhe tendencat më të mira.” 

Në ditën e parë të këtij aktiviteti, të moderuar nga znj. Naureda Llagami, kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor, morën 
pjesë z. Sokol Sadushi, zëvëndëskryetar i Gjykatës së Lartë, z. Gian Luca Bombarda, drejtor i Operatorit të Fondit 
Norvegjez (online), Prof. Dr. Salvija Mulevičienė, drejtuese projekti, Univerisiteti M. Romeris, Lituani, Prof. Dr. 
Rimvydas Norkus, gjyqtar i Gjykatës së Përgjithshme të Bashkimit Evropian, Dr. Pavel Klima dhe Dr. Jana Odehnalová, 
ekspertë të projektit, Universiteti Metropolitan Pragë, Dr. Erjon Muharremaj, zëvendës dekan i Universitetit të 
Tiranës, ish anëtar i KLGJ-së, Dr. Fjoralba Caka, përfaqësuese e shoqërisë civile, znj. Brikena Ukperaj, kryetare e 
Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale në KLGJ, Dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, ekspert 
i projektit, gjyqtar i Gjykatës Supreme të Lituanisë, znj. Sigita Rudėnaitė, eksperte e projektit, kryetare e Gjykatës 
Supreme të Lituanisë, z. Gianluigi Pratola, magjistrat në Gjykatën e Kasacionit të Italisë (online). 

Gjatë konferencës u diskutua rreth sistemeve të ndryshme të karrierës gjyqësore, duke filluar nga modeli shqiptar, 
sfidat, praktikat dhe metodat e avancuara ndërkombëtare në këtë drejtim. 
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Nga diskutimet gjatë aktivitetit u hodh dritë mbi pritshmëritë e publikut për gjyqtarët si profesionistë dhe individë 
të shoqërisë, si dhe mbi balancën e efektivitetit të procedurave të rekrutimit kundrejt atyre teknokratike të 
ndërtuara për arsye objektiviteti në vendimarrje dhe transparence. 

Dita e parë e Konferencës i dedikohej procedurës së përzgjedhjes, emërimit dhe vlerësimit të gjyqtarëve dhe 
diskutimeve midis aktorëve jo-gjyqësorë, duke nxjerr në pah rolin e akademisë, shoqërisë civile, medias dhe 
komunitetit të biznesit si pjesë e publikut më të gjerë që përcakton pritshmëritë për “gjyqtarin” si person brenda 
dhe jashtë sallës së gjyqit. 

Në ditën e dytë të Konferencës morën pjesë, znj. Rajmonda Bozo, Drejtore Ekzekutive e TLAS, z. Alfred Balla, Kryetar 
i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Vangjel Kosta, Avokat dhe Lektor në Shkollën e Magjistraturës, z. Klodian Kurushi, 
Kryetar i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës-KLGJ, Dr. Grezegorz Borkowski, Gjyqtar nga Polonia, projekti i BE, znj. 
Reda Moliene, Koordinator i Ekipit të Ekspertëve të Projektit, Universiteti Mykolas Romeris si dhe Dr. Arta Vorpsi, 
Lektore e së Drejtës Kushtetuese, eksperte e projektit. Dita e dytë e këtij aktiviteti kishte në fokus tematika si; 
aktivitetet dhe etika gjyqësore si dhe promovimi i gjyqëtarëve specifikisht i përqëndruar tek ngritja në detyrë e 
gjyqtarëve në gjykatat më të larta si dhe në pozicione drejtuese të gjykatës. 

Takimi dy ditor synon të kontribuojë në kuadër të objektivit strategjik për rritjen e transparencës dhe forcimit të 
besimit të publikut tek drejtësia dhe sundimi i ligjit. 

Aktiviteti u organizua në kuadër të projektit ndërkombëtar “Portreti i një gjyqtari” financuar nga Islanda, 
Lihtenshtajni dhe Norvegjia përmes Fondit të Granteve të Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) dhe Norvegjisë për 
Bashkëpunim Rajonal, i cili synon zhvillimin e një modeli shumëdimensional të kompetencave që do të maten gjatë 
procedurave të përzgjedhjes, vlerësimit dhe promovimit të gjyqtarëve. 
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17 QERSHOR 2022 
 

Znj. Naureda Llagami, Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor në bashkëpunim me z. Maksim Haxhia, Kryetar i Dhomës 
Kombëtare të Avokatisë së Shqipërisë firmosën memorandumin e mirëkuptimit mbi zbatimin e projektit pilot 
“Përdorimi i postës elektronike për dërgimin e fletëthirrjeve nga Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë tek avokatët”. 

Ky memorandum vjen si propozim i Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili në partneritet me projektin SEJ III ka përpunuar 
zbatimin e këtij projekti pilot me qëllim përmirësimin e efikasitetit të shërbimeve të menaxhimit të çështjeve të 
gjykatës, si ofrimi i një shërbimi më të mirë të brendshëm dhe për publikun. 

Gjithashtu projekti synon mbështetjen e palëve të përfshira, veçanërisht të avokatëve, për të pasur akses më të mirë 
dhe më të shpejtë në ngjarjet dhe informacionet e “çështjeve gjyqësore”. 

Projekti pilot do të ofrojë ndaj avokatit dhe nëpunësve civil gjyqësor në gjykatë shërbimet e mëposhtme: 

 Shërbim me bazë webin për përdoruesit e regjistruar të sistemit të njoftimit gjyqësor. 

 Shërbim SMS për përdoruesit e regjistruar të sistemit të njoftimit gjyqësor. 

 Shërbim me e-mail për përdoruesit e regjistruar të sistemit të njoftimit gjyqësor. 

 Shërbimi Mobile App për përdoruesit e regjistruar të sistemit të njoftimit gjyqësor. 

 Shërbime me bazë webin në kuadër të Sistemit të Dhomës së Avokatisë. 
 

Nisja e këtij projekti pilot përbën hapin e parë të përmbushjes së nevojës të evidentuar edhe nga ekspertët e 
partnerët e jashtëm të Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të 
menaxhimit të çështjeve nëpër gjykata. 

Sipas Memorandumit të nënshkruar nga të dy palët, Këshilli si organi kompetent dhe pronar i Sistemit të Menaxhimit 
të Çështjeve ka të drejtën dhe detyrimin e zhvillimit të sistemit për të plotësuar nevojat e përdoruesit të gjykatës, 
ndërsa Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë përfaqëson avokatët të cilët do të jenë ndërvepruesit e vetëm në projektin 
pilot. 
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MIRATIMI I AKTIT  TË “HARTËS SË RE GJYQËSORE” 
 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi më datë 10.06.2022, mbledhjen plenare dedikuar “Hartës së Re Gjyqësore”. 
 

Në këtë mbledhje të veçantë, Këshilli miratoi raportin vlerësues përfundimtar të Grupit Ndërinstitucional të Punës 
mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave. 
 

Miratimi i aktit të “Hartës së Re Gjyqësore” shënon përmbylljen e një pune 3-vjeçare të Grupit Ndërinstitucional të 
Punës, i cili është mbështetur dhe asistuar intensivisht nga ekspertët e Këshillit të Evropës, EWM dhe INL. Në aktin 
e miratuar u reflektuan sugjerimet dhe opinionet e adresuara gjatë procesit të konsultimeve publike të organizuar 
në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, nga përfaqësues të dhomave vendore të avokatisë, Prokuroria e 
Përgjithshme, gjyqtarë dhe nëpunës civil gjyqësorë, si dhe organizatat e shoqërisë civile dhe komunitetit të biznesit. 
Në bazë të këtyre konsultimeve GNP vendosi që reforma e “hartës gjyqësore” në Shqipëri të synojë bashkimin e 
gjykatave më të vogla dhe më pak efikase. 
 

Propozimi mbi “Hartën e Re Gjyqësore” është hartuar duke u bazuar në standardet më të mira ndërkombëtare. 
Mbështetur në metodologjinë CEPEJ, propozimi mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore krijon një qasje novatore që 
rrit efiçencën e sistemit gjyqësor për qytetarët, realizon shpërndarjen e drejtë të ngarkesës së punës midis gjykatave 
dhe gjyqtarëve dhe nxit specializimin, me pasojë reduktimin e kohës së nevojshme për shqyrtimin e një çështjeje 
dhe dhënies së një drejtësie më cilësore. 
 

“Harta e Re Gjyqësore” garanton zbatimin e një sërë objektivash të tilla si: 

 garantimin e aksesit në drejtësi; 

 uljen e kostove; 

 përdorimin efikas të burimeve publike; 

 përmirësimin e cilësisë dhe performancës së duhur të shërbimeve të ofruara; 

 ngarkesën e ekuilibruar të punës midis gjyqtarëve; 

 sigurimin e një numri minimal të vendosur nga ligji për gjyqtarët në çdo gjykatë, me qëllim jo vetëm ruajtjen 
e funksionalitetit, por edhe nxitjen e specializimit, krijimin e seksioneve me jo më pak se 6 gjyqtarë…etj. 

Përgjatë Mbledhjes Plenare të sotme u miratua propozimi për riorganizimi i gjykatave si vijon: 
Riorganizimin e gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, nga njëzetë e dy gjykata të rretheve 
gjyqësore në trembëdhjetë gjykata të tilla, me kompetenca tokësore si më poshtë: 
 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, me seli në qytetin Berat dhe kompetencë 
tokësore në bashkitë Berat, Dimal, Kuçovë, Skrapar dhe Poliçan; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, me seli në qytetin Peshkopi dhe kompetencë 
tokësore në bashkitë Dibër, Bulqizë, Mat dhe Klos; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, me seli në qytetin Durrës dhe kompetencë 
tokësore në bashkitë Durrës, Shijak, Kavajë dhe Rrogozhinë; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, me seli në qytetin Elbasan dhe 
kompetencë tokësore në bashkitë Elbasan, Cërrik, Belsh, Peqin, Gramsh, Librazhd dhe Prrenjas; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, me seli në qytetin Fier dhe kompetencë 
tokësore në bashkitë Fier, Patos, Roskovec, Lushnje, Divjakë dhe Mallakastër; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, me seli në qytetin Gjirokastër dhe 
kompetencë tokësore në bashkitë Gjirokastër, Libohovë, Tepelenë, Memaliaj, Përmet, Këlcyrë dhe Dropull; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, me seli në qytetin Lezhë dhe kompetencë 
tokësore në bashkitë Lezhë, Mirditë dhe Kurbin; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, me seli në qytetin Korçë dhe kompetencë 
tokësore në bashkitë Korçë, Maliq, Pustec, Kolonjë, Devoll dhe Pogradec; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, me seli në qytetin Kukës dhe kompetencë 
tokësore në bashkitë Kukës, Has dhe Tropojë; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, me seli në qytetin Sarandë dhe 
kompetencë tokësore në bashkitë Sarandë, Konispol, Finiq dhe Delvinë; 
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 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, me seli në qytetin Shkodër dhe 
kompetencë tokësore në bashkitë Shkodër, Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Pukë dhe Fushë Arrëz; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, me seli në qytetin Tiranë dhe kompetencë 
tokësore në bashkitë Tiranë, Kamëz, Vorë dhe Krujë; 

 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, me seli në qytetin Vlorë dhe kompetencë 
tokësore në bashkitë Vlorë, Selenicë dhe Himarë. 

Riorganizimin e gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, nga gjashtë gjykata apeli, në një Gjykatë Apeli të 
Juridiksionit të Përgjithshëm, që organizohet dhe funksionon në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, me 
seli në qytetin Tiranë. 
 

Riorganizimin e gjykatave administrative të shkallës së parë, nga gjashtë gjykata administrative në dy gjykata të tilla, 
me kompetenca tokësore si më poshtë: 
 

 Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me seli në qytetin Tiranë dhe kompetencë tokësore që 
përfshin rrethet gjyqësore, Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Elbasan, Lezhë dhe Korçë. 

 Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnje, me seli në qytetin Lushnje dhe kompetencë tokësore që 
përfshin rrethet gjyqësore Berat, Fier, Gjirokastër, Sarandë dhe Vlorë. 

Miratimi i këtij akti nga KLGJ me natyrë vlerësuese të organizimit aktual dhe kompetencave tokësore të gjykatave i 
hap rrugën procesit të marrjes së mendimit nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Prokurori i Përgjithshëm dhe Ministri i 
Financave. 
 

Marrja e mendimit nga institucionet e mësipërme përbën kushtin ligjor që duhet përmbushur përpara 
bashkëpropozimit për Hartën e Re Gjyqësore dhe përcjelljen për miratim pranë Këshillit të Ministrave. 
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PREZANTIMI I  RAPORTIT VJETOR MBI GJENDJEN E SISTEMIT GJYQËSOR DHE VEPRIMTARINË E 
KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR GJATË VITIT 2021 

 

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami e shoqëruar nga zëvendëskryetari z. Ilir Rusi dhe z. 
Klodian Kurushi, Kryetar i Komisionit të Zhvillimit e Karrierës, prezantoi në seancë dëgjimore “Raportin Vjetor” mbi 
gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor gjatë vitit 2021, të zhvilluar para 
Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, të Kuvendit të Republikës së 
Shqipërisë. 
 

Znj. Llagami bëri një prezantim gjithëpërfshirës të veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor, rezultateve dhe sfidave 
kryesore të Këshillit për të ruajtur ritmin e veprimtarisë në kuadër të përmbushjes së kompetencave kushtetuese, 
ligjore dhe strategjike, por mbi të gjitha për të garantuar funksionalitetin e gjykatave në funksion të ofrimit të 
shërbimeve gjyqësore për publikun. 
 

Në përfundim të këtij raporti Kryetarja znj. Naureda Llagami iu përgjigj pyetjeve të deputetëve të Kuvendit të 
Shqipërisë për “Hartën e re gjyqësore”, duke sqaruar si më poshtë: 
 
“Janë bërë tetë takime konsultimesh publike. Kanë qenë të pranishëm përfaqësues të Dhomave Vendore të 
Avokatisë. Janë bërë edhe dy takime të tjera me përfaqësues të Shoqërisë Civile. Pas opinioneve që ka marrë grupi 
i punës, KLGJ ka miratuar raportin vlerësuar mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe gjykatave” deklaroi 
kryetarja. 
 

Më tej kryetarja e Këshillit shpjegoi se mungesa e 184 gjyqtarëve dhe kriteret ligjore për funksionimin e një gjykate 
të shkallës së parë me 7 gjyqtarë janë arsyet që kanë detyruar KLGJ-në të marrë vendimin për shkrirje të gjykatave. 
 

Kryetarja znj. Naureda Llagami sqaroi gjithashtu se “Po të shohim Gjykatën e Shkallës së Parë Administrative, Tirana 
sot është një nga Gjykatat më efektive. Pra edhe gjykimi i specializuar nuk dështon. S’mund të specializojmë dot 
gjyqtarë me gjykata të vogla, nuk mundet ai të jetë efektiv. Kemi shkuar drejt specializimit të gjyqtarit. Kemi analizuar 
tri vite prurje për gjykata kemi shkuar edhe në katër, për të arritur këtu ku jemi. Sot standardi dhe objektivi është 
eficenca. Komponentët për ta realizuar këtë ne i kemi analizuar”. 
 

Në arsyetimin e saj në Komisionin e Ligjeve, znj. Llagami evidentoi një nga shqetësimet e hasura në lidhje me 
mungesën e aplikimit të gjyqtarëve për në Gjykatat e Apelit të Rretheve ndërsa ndryshe ndodh me atë të Tiranës. 
Ajo solli një nga rastet konkrete kur KLGJ ka hapur procedurat në Shkodër dhe Korçë në të cilat nuk ka aplikuar asnjë 
gjyqtar. 
 

“Ne kemi shqetësim se s’kemi prurje. Nuk aplikojnë gjyqtarë, përveç Apelit Tiranë se nuk marrin riskun të përfshihen 
në procedura se kemi standardin që po nuk kalove vetting-un me formë të prerë, nuk fillon procesi i vlerësimit. E 
dyta nuk kanë interes se duan një gjykatë më të mirë. Në Gjykatën e Apelit Shkodër hapëm 4 herë procedurat dhe 
nuk aplikoi askush, e njëjta për Korçën, pra ka interes të ulët. Nga një analizë në trupën gjykuese në shkallë të parë 
nga 166, vetëm 16-17 prej tyre mund të përmbushin kushtet që të shkojnë në apel dhe kalojnë vetting-un në formë 
të prerë “, tha znj. Llagami. 
 

Sa i përket të rinjve që dalin nga shkolla e magjistraturës, znj. Naureda Llagami sqaroi se deri në vitin 2028, prurjet 
e reja në sistemin gjyqësor në vend do të jenë 144 kandidatë. 
 

“KLGJ ka propozuar që viti i tretë i magjistratëve të jetë praktikë. Ne mund ti çojmë në gjykata të mëdha për çështje 
të thjeshta. Kandidatët duhet të kenë 3 vite eksperiencë, që do të thotë nuk dalin 25 vjeç, por 28 vjeç”, tha kryetarja 
e Këshillit. 
 

 Në përfundim të diskutimeve Komisionit për Çështjet Ligjore propozoi vijimin e diskutimeve rreth “Hartës së re 
gjyqësore” në një seancë të radhës me praninë e përfaqësuesve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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 32 mbledhje plenare 
 123 akte të miratura në ndihmë të të gjithë sistemit gjyqësor, më konkretisht: 

 
 

 11 akte kolektive, Prill 2022 
 7 akte kolektive, Maj 2022 
 8 akte kolektive, Qershor 2022 
 10 akte individuale, Prill 2022 
 21 akte indviduale, Maj 2022 
 23 akte individuale, Qershor 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. 
 

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 dytë 2022 vendosi miratimin e 7 raporteve të vlerësimit etik dhe profesional, për 7 
gjyqtarë. 

 Këshilli vendosi miratimin e listave emërore të kandidatëve që plotësojnë si dhe të atyre që nuk plotësojnë 
kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e 
Magjistraturës, për vitin akademik 2022 – 2023, për Ndihmës Ligjorë. 

 Këshilli ka vendosur ngritjen në detyrë të 1 gjyqtari në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar. Gjithashtu ka vendosur për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë 
të 5 gjyqtarëve; në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës Administrative të Apelit të 1 gjyqtari dhe në detyrën e 
gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Durrës të 1 gjyqtari. 

 Këshilli i Lartë Gjyqësor i propozoi Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 
gjyqtarëve, të kandidatit z. Sokol Ngresi, duke përmbyllur me sukses procedurën e ngritjes në detyrë për 
kandidatin në fjalë, si dhe nga radhët e gjyqtarëve, propozimin e kandidates znj. Margarita Buhali dhe 
kandidatit z. Enton Dhimitri. 

 Mbi propozimet e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli hapi 1 procedurë ngritjeje në detyrë në 
Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale dhe vendosi 
të shpallë 1 pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë. 

 Këshilli miratoi vendimin për planin strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor për sistemin gjyqësor në 
Republikën e Shqipërisë për periudhën 2022-2024. 

 Në përputhje me dispozitat ligjore, Këshilli miratoi fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për 
formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2022-
2023, si edhe caktoi relatorin për secilin kandidat. Gjithashtu vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të 
kandidatëve fitues në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, 
për ndihmës ligjorë, viti akademik 2022-2023. 
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 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 përfshin 3 gjyqtarë, u zgjat afati në këtë 
skemë për 1 gjyqtar dhe u ricaktua 1 gjyqtar tjetër, si dhe përsëritjen e transferimit të përkohshëm me pëlqim 
të 1 gjyqtareje. 

 KLGJ miratoi vendimin për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në 
Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë; një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës 
së Parë Durrës; një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës dhe përsëritjen e transferimit të 
përkohshëm për 2 gjyqtarë. 

 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 2 kandidatëve. 

 Këshilli miratoi vendimin për emërimin e znj. Orjela Skënderi në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e 
Apelit Korçë; emërimin e znj. Stela Qako në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit Tiranë; emërimin 
e znj. Blerta Aliu në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit Tiranë dhe emërimin në shërbimin civil 
gjyqësor të znj. Esida Sata (Bruçi) në Njësinë e Shërbimit Ligjor në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

 

TRANSPARENCA 
 

Me qëllim plotësimin e trupave gjyqësore, Këshilli i Lartë Gjyqësor trajtoi 231 

kërkesa për caktimin e 322 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 9 kërkesa për informacion, të ardhura 8 përmes postës elektronike dhe 1 

në rrugë zyrtare, të cilat morën përgjigje brenda një afati të arsyeshëm.  

Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun me Jashtë dhe Botimet ka trajtuar 124 shkresa të cilat janë paraqitur nga 

qytetarë, organizata dhe institucione publike dhe jopublike.  
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