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Parathënie

Parathënie
Reforma në drejtësi është një nga reformat më të thella ligjore dhe institucionale që ka prekur sistemin
e drejtësisë në vend në dy dekadat e fundit. Synimi i saj ishte krijimi i një sistemi drejtësie të
besueshëm, të drejtë, të pavarur, të përgjegjshëm, efektiv dhe profesional. Miratimi i paketës së
ndryshimeve ligjore dhe kushtetuese u shoqërua me pritshmëri të larta nga qytetarët në lidhje me
forcimin e shtetit të së drejtës dhe respektimin e lirive dhe të drejtave të individit. Për shkak të
ndërhyrjes rrënjësore në organet e drejtësisë, reforma mori vëmendjen dhe ngjalli diskutime
veçanërisht në rradhët e gjyqtarëve, prokurorëve, përfaqësuesve të organeve të sistemit të drejtësisë,
avokatëve, noterëve, akademikëve, dhe aktorëve të shoqërisë civile.
Pas miratimit të saj, studiuesit dhe organizatat vendase dhe të huaja u përqendruan kryesisht në sfidat
për ngritjen e strukturave të reja të drejtësisë dhe në procesin e rivlerësimit kalimtar të prokurorëve
dhe gjyqtarëve. Ndikimi real i reformës tek aksesi në drejtësi i qytetarëve, mbrojtja e të drejtave dhe
lirive të tyre, apo besimi i qytetarëve mbi funksionimin e rendit ligjor dhe organeve të drejtësisë nuk
ka qenë objekt vlerësimi. Për pasojë, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (FDUT), në rolin e
tij si formues i dijeve të juristëve të ardhshëm dhe si qendër e kërkimit shkencor, përcaktoi si objektiv
të tij monitorimin periodik të zbatimit të reformës, në ato dimensione që prekin aksesin e qytetarit në
sistemin e drejtësisë. Për realizimin e këtij objektivi, FDUT u mbështet nga Fondacioni Shoqëria e
Hapur për Shqipërinë, në kuadër të Projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”.
Projekti kishte si objektiv vlerësimin në mënyrë periodike të ndryshimeve ligjore dhe kushtetuese me
ndikim tek aksesi në drejtësi i qytetarëve, në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tyre, si edhe rritjen e
ndërgjegjësimit qytetar mbi reformën. Për këtë qëllim, u organizuan disa aktivitete, si leksione të
hapura dhe workshope me studentë, pedagogë dhe profesionistë të së drejtës, përfaqësues të
strukturave të reja të drejtësisë, të gjyqësorit dhe prokurorisë, si edhe përfaqësues të shoqërisë civile,
të institucioneve vendase dhe të huaja të përfshira në hartimin, zbatimin apo monitorimin e reformës.
Aktivitetet, shërbyen jo vetëm për ndarjen e gjetjeve nga monitorimet, por edhe për nxitjen e debatit
akademik mbi reformën dhe zbatimin e saj. Në kuadër të projektit, u botuan pesë raporte që
pasqyrojnë aspektet e kryesore të reformës që u monitoruan në mënyrë periodike si:
1. Ngritja dhe funksionimi i strukturave të reja të drejtësisë;
2. Zbatimi i Ligjit “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, dhe Ligjit “Për Tarifat
Gjyqësore”;
3. Zbatimi i Reformës në lidhje me edukimin ligjor të publikut dhe arsimin juridik në institucionet
e arsimit të lartë dhe ato për formimin profesional të magjistratëve;
4. Zbatimi i ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile në lidhje me afatin e arsyeshëm dhe
aksesin e individit për paditë e vogla;
5. Zbatimi i ndryshimeve të Kodit të Procedurës Penale në lidhje me aksesin në drejtësi të
viktimës së veprës penale dhe të të pandehurit.
Ky Raport vlerëson nivelin e zbatimit të objektivave strategjikë të Reformës në Drejtësi, në lidhje me
rritjen e cilësisë së arsimit juridik të profesionistëve të së drejtës, si dhe me edukimin ligjor të
qytetarëve deri në shkurt 2020. Gjatë monitorimit, fokusi është përqendruar tek ato dimensione të
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zbatimit të reformës në drejtësi që nuk janë trajtuar më parë, konkretisht arritjet dhe pengesat e
evidentuara në zbatimin e detyrimeve në kuadër të edukimit ligjor të publikut, reformimit të arsimit të
lartë universitar, formimit profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm dhe atyre në detyrë,
avokatëve dhe noterëve.
Autorja dhe studentët e angazhuar për realizimin e këtij raporti, u kujdesën të respektonin etikën në
kërkimin shkencor dhe konfidencialitetin. Ata u mbështetën në kuadrin ligjor për arsimin e lartë dhe
kërkimin shkencor në Shqipëri, si dhe udhëzimet e donatorit për standardet më të larta të etikës në
kërkimin, përpunimin e të dhënave, dhe publikimin e rezultateve për qëllime të studimit. Gjithashtu,
mbajtën në konsideratë detyrimin për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe rregulloret specifike të
institucioneve ku patën akses në dokumentacion për qëllime të këtij studimi, për sa i përket mbledhjes,
ruajtjes, përdorimit dhe publikimit të të dhënave. Rezultatet e studimit janë raportuar në respekt të
parimit të paanësisë, duke synuar pasqyrimin e gjetjeve në mënyrë objektive dhe të pandikuar nga
subjekte të tjerë të tretë.
Fakulteti i Drejtësisë, UT shpreh mirënjohjen ndaj Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, për
mbështetjen në realizimin e Projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”. Gjithashtu,
falënderojmë për bashkëpunimin e frytshëm në realizimin e objektivave të këtij studimi: Kuvendin e
Shqipërisë, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e
Lartë, Shkollën e Magjistraturës, Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë, Dhomën Kombëtare të Noterisë,
Drejtorinë e Kurrikulës dhe Standardeve pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës, Fakultetin e
Drejtësisë së Universitetit të Tiranës, Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Vlorës “Ismail
Qemali” dhe Fakultetin e Drejtësisë së Kolegjit Universitar “Luarasi”.
Një falënderim shkon edhe për studentët e Fakultetit të Drejtësisë, UT, për interesin dhe angazhimin e
tyre në të gjitha aktivitetet e organizuara në kuadër të projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në
Drejtësi”.
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Përmbledhje ekzekutive
Arsimi juridik dhe edukimi ligjor i publikut kanë ndikim të drejtpërdrejtë në funksionimin e një
sistemi gjyqësor të bazuar në profesionalizëm, paanësi dhe efektivitet. Një reformë tërësore dhe
gjithëpërfshirëse në sistemin e drejtësisë nuk do të ishte e plotë, nëse nuk do të parashikonte
ndërhyrje si në sistemin e formimit të profesionistëve të së drejtës, ashtu edhe në edukimin e publikut
të gjerë në lidhje me njohuritë mbi ligjin. Prandaj, ishte e nevojshme që krahas reformimit të
gjyqësorit, prokurorisë dhe institucioneve që qeverisin sistemin e drejtësisë, të parashikoheshin edhe
ndryshime në mënyrën e funksionimit të institucioneve të arsimit juridik, si dhe ato për edukimin e
gjerë të publikut me njohuri mbi ligjin, me qëllim përmirësimin e standardeve të sistemit të drejtësisë
dhe rritjen e aksesit të qytetarëve në drejtësi.
I realizuar në përfundim të një procesi një veçar monitormi, ky raport vlerëson nivelin e zbatimit të
objektivave strategjikë të Reformës në Drejtësi, në lidhje me rritjen e cilësisë së arsimit juridik të
profesionistëve të së drejtës, si dhe me edukimin ligjor të qytetarëve. Gjatë monitorimit, vëmendja
është përqendruar tek arritjet dhe pengesat e evidentuara në zbatimin e detyrimeve në kuadër të
edukimit ligjor të publikut, reformimin e arsimit të lartë universitar, formimit profesional të
gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm dhe atyre në detyrë, avokatëve, dhe noterëve. Duke e
përqendruar analizën tek arsimi i lartë juridik dhe edukimi ligjor i publikut, raporti trajton një
dimension të zbatimit të Reformës në Drejtësi që nuk ka qenë më parë në optikën e analizës së
raporteve të tjera monitoruese të publikuara deri në hartimin e tij.
Lidhur me edukimin ligjor të publikut, në fund të një procesi gjithpërfshirës konsultimi, Kuvendi
miratoi Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut, i cili përbën të parin dokument strategjik me fokus
edukimin ligjor. Ky dokument synon të ridimensionojë angazhimin e institucioneve në rritjen e
nivelit të ndërgjegjësimit të qytetarëve për rëndësinë e zbatimit të ligjit si dhe të drejtat e detyrimet
ligjore që ato kanë. Bazuar në këtë strategji është ngritur Rrjeti i Edukimit Ligjor të Publikut me
anëtarë nga institucione publike, fakultete të drejtësisë, OJF-të dhe profesionet e lira ligjore. Tashmë
kanë filluar të ushtrojnë funksionet e tyre organet e rrjetit, konkretisht Komisioni Drejtues dhe Bordi
Këshillimor. Megjithatë, për garantimin e zbatimit të objektivave të Strategjisë së Edukimit Ligjor të
Publikut, është e domosdoshme që të miratohet Plani i saj i Veprimit, me qëllim zbatimin e masave
konkrete që nxisin një rol proaktiv të institucioneve që do të angazhohen në ofrimin e edukimit ligjor
për publikun. Gjithashtu, duhet të sigurohet rritja e kapaciteteve financiare dhe administrative të
institucioneve përgjegjëse në zbatim të detyrave që u janë akorduar në lidhje me edukimin ligjor të
publikut.
Për sa i përket arsimit juridik universitar, në vijim të detyrimeve që burojnë nga Strategjia e Reformës
në Drejtësi, nga monitorimi rezulton se janë ndërmarrë një sërë hapash ligjorë konkretë, që synojnë
përmirësimin e cilësisë si dhe adresimin e specifikave të arsimit juridik. Në vijim të këtyre hapave
ligjorë janë rishikuar programet, ka nisur procesi i sigurimit të cilësisë, ka nisur procesi i pasurimit të
bibliotekave, si dhe ka pasur zhvillime pozitive në lidhje me kërkimin shkencor në fakultete dhe
angazhimin e këtyre të fundit në projekte kërkimore. Pavarësisht arritjeve pozitive, avancimi i
objektivave të Reformës në Drejtësi në lidhje me arsimin e lartë juridik është penguar nga një sërë
vonesash në nxjerrjen e akteve nënligjore dhe në marrjen e masave administrative për të avancuar
zbatimin e reformave. Ndër to mund të veçohen mosmiratimi nga MASR-ja i riorganizimit të
programeve të studimit të integruar “Master i Shkencave” në “Drejtësi” me përmbajtje të ngjashme në
nivel së paku 70% për të gjithë fakultetet e drejtësisë në shkallë vendi; mosrealizimi me ritme të
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kënaqshme i procesit të sigurimit të cilësisë për programet e studimit; numri i pamjaftueshëm i
lëndëve ose moduleve me natyrë praktike dhe atyre në gjuhë angleze që ofrohen nga fakultetet;
problematika në funksionimin e klinikave të ligjit; vështirësi menaxhuese dhe administrative në lidhje
me zhvillimin e projekteve kërkimore-shkencore.
Paketa e ligjeve të miratuar në kuadër të Reformës në Drejtësi solli një sërë ndryshimesh në formimin
profesional të magjistratëve, si dhe rritjen e rolit të SHM-së. Këto ndryshime kanë të bëjnë si me
përmirësimin cilësor të kritereve dhe procedurave të pranimit në SHM, por edhe me konsolidimin e
ofertës didaktike profesionale të kësaj Shkolle për trajnimin fillestar. Megjithatë, numri dhe cilësia e
kandidatëve që aplikojnë për t’u pranuar në SHM nuk është në nivele të kënaqshme. Nga monitorimi
rezulton se, pavarësisht punës së realizuar nga SHM-ja, është e nevojshme të zgjerohet gama e
veprimtarive ndërgjegjësuese me qëllim tërheqjen e një numri sa më të madh kandidatësh. Për sa i
përket trajnimit vazhdues, numri në rritje i trajnimeve vazhduese deri në vitin 2019 ka qenë një
dëshmi e angazhimit të Shkollës për të plotësuar nevojat për trajnim pas ndryshimeve ligjore në
kuadër të Reformës në Drejtësi. Megjithatë, gjatë monitorimit u konstatua se në vitin e fundit ka një
tkurrje të numrit të trajnimeve vazhduese. Kjo dukuri i atribuohet kryesisht përthithjes së kapaciteteve
të SHM-së nga rritja e numrit të pranimeve për trajnimin fillestar. Pavarësisht masave të marra për
t’iu përgjigjur kërkesave të ngutshme që burojnë nga Reforma në Drejtësi, SHM-ja ka hasur dhe
vazhdon të hasë një sërë vështirësish. Rritja e funksioneve të saj duhet të shoqërohet
domosdoshmërisht në mënyrë proporcionale me mbështetjen me burime njerëzore dhe financiare të
mjaftueshme.
Referuar trajnimit fillestar dhe vazhdues të kandidatëve për avokat dhe avokatëve që ushtrojnë
profesionin, janë evidentuar zhvillime pozitive ligjore në lidhje me trajnimin fillestar dhe vazhdues të
avokatëve, ngritjen e kapaciteteve të SHA-së, përditësimin e programeve dhe angazhimin e një trupe
lektorësh të specializuar. Megjithatë, gjatë monitorimit evidentohet se aspekte të trajnimit fillestar
mbeten problematike. Në kurrikulën e trajnimit fillestar mungojnë module me natyrë praktike si dhe
gjyqet imituese. Gjithashtu, SHA-ja nuk ka kapacitete mjaftueshëm për të kontrolluar zhvillimin e
stazhit profesional pranë zyrave avokatore. Për sa i përket trajnimit vazhdues, konstatohet se numri i
këtyre trajnimeve është relativisht i ulët. DHASH-ja duhet ende të përgatisë kuadrin rregullator dhe
strategjik për rregullimin e hollësishëm të aspekteve të trajnimit vazhdues, si dhe të përcaktojë kufij
minimal të numrit të trajnimeve që duhet të zhvillojë ose krediteve që duhet të marrë një avokat
brenda një viti. Gjithashtu, DHASH-ja duhet të vlerësojë mundësinë e organizimit të trajnimeve
online si dhe të pasurojë faqen e internetit të DHASH-së me informacione të vlefshme për të
këshilluar avokatët e rinj dhe ato me përvojë.
Ligji nr. 110/2018 “Për noterinë” vendosi për herë të parë bazat e funksionimit të një sistemi të plotë
trajnimi fillestar e vazhdues për noterët. Bazuar në këtë ligj, DHKN-ja ka ngritur QSHTN-në, si
bërthama e trajnimit të kandidatëve për noterë, noterëve dhe zëvendësnoterëve, duke siguruar
mbështetjen e saj me burime njerëzore dhe financiare. Ndër zhvillimet më të rëndësishme të
legjislacionit është forcimi i kritereve dhe i procedurës që duhet të ndjekë një kandidat për noter që të
bëhet pjesë e trupës së noterëve. Megjithatë, nga monitorimi rezultoi se ka vonesa nga Ministri i
Drejtësisë në miratimin e akteve me natyrë rregullatore që normojnë hollësisht funksionimin e
QSHTN-së dhe modalitetet e trajnimit fillestar dhe vazhdues. Gjithashtu, në kuadër të trajnimit
vazhdues, duhet të mundësohet ofrimi i trajnimeve online përmes QSHTN-së. DHKN-ja duhet të
garantojë përditësimin periodik të faqes së internetit të DHKN-së dhe të seksionit të QSHKN-së me
informacione mbi praktikën gjyqësore, aktet e miratuara nga organet e DHKN-së.
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Hyrje
Arsimi juridik dhe edukimi ligjor i publikut përbën një nga komponentët më të rëndësishëm në
funksionimin e një sistemi gjyqësor të bazuar në profesionalizëm, paanësi dhe efiçencë. Një reformë
tërësore dhe gjithëpërfshirëse në sistemin e drejtësisë nuk do të ishte e plotë, nëse nuk do të
parashikonte ndërhyrje si në sistemin e formimit të profesionistëve të së drejtës, ashtu edhe në
edukimin e publikut të gjerë me njohuritë mbi ligjin. Prandaj, ishte e nevojshme që krahas reformimit
të sistemit gjyqësor, prokurorisë dhe organeve që qeverisin sistemin e drejtësisë, të parashikohen edhe
ndryshime në mënyrën e funksionimit të institucioneve të arsimit juridik, si dhe ato për edukimin e
gjerë të publikut me njohuri mbi ligjin, me qëllim përmirësimin e standardeve të sistemit të drejtësisë
dhe rritjen e aksesit të qytetarëve në drejtësi.
Problematikat dhe rekomandimet për ndryshime në arsimin juridik dhe edukimin ligjor të publikut u
parashtruan për herë të parë në Dokumentin “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, i hartuar nga Grupi i
Ekspertëve të Nivelit të Lartë, i ngritur me Vendim të Komisionit të Posaçëm Parlamentar “Për
Reformën në Drejtësi”.1 Ky dokument, ndër të tjera, skanon gjendjen e arsimit juridik dhe edukimit
ligjor, si dhe parashtron nevojat për një reformim tërësor dhe gjithëpërfshirës. Në bazë të tij, u hartua
Strategjia e Reformës në Drejtësi dhe Plani i Veprimit 2, në të cilët përcaktohen masat me natyrë
ligjore, rregullatore dhe institucionale, që duhet të ndërmerren për të forcuar sistemin arsimor juridik
në të gjitha nivelet, si dhe për të rritur ndërgjegjësimin qytetar mbi rëndësinë e zbatimit të ligjit.
Ky Raport vlerëson nivelin e zbatimit të Reformës në Drejtësi, në lidhje me rritjen e cilësisë së
arsimit juridik të profesionistëve të së drejtës, dhe edukimin ligjor të qytetarëve deri në shkurt të vitit
2020. Monitorimi u përqendrua në ato dimensione të reformës në drejtësi që nuk janë trajtuar në
studime të tjera, konkretisht, në arritjet dhe pengesat për zbatimin e detyrimeve në kuadër të edukimit
ligjor të publikut, reformimin e arsimit të lartë universitar, formimit profesional të gjyqtarëve dhe
prokurorëve të ardhshëm dhe atyre në detyrë, avokatëve dhe noterëve.
Metodologjia dhe struktura e raportit
Për realizimin e monitorimit për këtë raport, janë përdorur një seri metodash të kombinuara të natyrës
cilësore. Përmes desk research është synuar të evidentohen ndryshimet e kryera në kuadrin ligjor,
strategjik dhe institucional. Gjetjet nga kërkimi janë ballafaquar me të dhënat e përftuara nga
intervistat gjysmë të strukturuara si dhe komunikimet shkresore me institucionet përgjegjëse si:

*

Doc. Dr. Adea Pirdeni MJur (Oxon) është lektore në Fakultetin e Drejtësisë, UT. Për realizimin e këtij raporti ndihmuan
edhe studentët Jozef Shkambi dhe Areta Ruçi.
1
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Kuvendi, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, 3 Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e
Lartë,4 Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë5, Dhoma Kombëtare e Noterisë6, Shkolla e Magjistraturës7,
si dhe tre fakultete/departamente që ofrojnë programe studimi në drejtësi, konkretisht Fakulteti i
Drejtësisë, Universiteti i Tiranës,8 Departamenti i Drejtësisë së Fakultetit të Shkencave Humane të
Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”, 9 si dhe Fakulteti i Drejtësisë së Kolegjit Universitar
“Luarasi”.10 Gjithashtu, raporti reflekton komentet dhe sugjerimet e tryezës konsultuese me të gjithë
aktorët e angazhuar në fushën e arsimit juridik dhe edukimit ligjor të publikut, të organizuar më datë
25.2.2020, në mjediset e Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës.
Raporti është strukturuar në pesë pjesë. Pjesa e parë trajton hapat e ndërmarrë për krijimin e një
kuadri strategjik, ligjor dhe institucional për edukimin ligjor të publikut. Në pjesën e dytë analizohen
zhvillimet në arsimin e lartë juridik, në pjesën e tretë pasqyrohen gjetjet e monitorimit të zbatimit të
kuadrit ligjor dhe rregullator për praktikat e rekrutimit, trajnimit fillestar dhe vazhdues për
magjistratët, në pjesën e katërt dhe të pestë trajtohen respektivisht trajnimi profesional i avokatëve
dhe noterëve. Në përfundim të çdo seksioni, bazuar në gjetjet dhe problematikat e konstatuara,
parashtrohen disa rekomandime me qëllim forcimin e mekanizmave të zbatimit të kësaj shtylle të
Reformës në Drejtësi.
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I. EDUKIMI LIGJOR I PUBLIKUT
1.1. Problematikat e edukimit ligjor të publikut para miratimit të ndryshimeve në kuadër
të Reformës në Drejtësi
Zbatimi i suksesshëm i Reformës në Drejtësi ka si parakusht rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve
për rëndësinë e zbatimit të ligjit, si dhe të të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin prej tij. Njohuritë
mbi ligjin janë thelbësore jo vetëm për të garantuar sundimin e ligjit, por edhe për t’i përgatitur
qytetarët që të përballen me situata të ndryshme ligjore si dhe të shfrytëzojnë në mënyrë efektive
mundësitë e aksesit në sistemin e drejtësisë. Në Dokumentin e “Analizës së Sistemit të Drejtësisë” u
konstatua se në kurrikulat e arsimit parauniversitar janë përfshirë njohuri të përgjithshme mbi normat
me natyrë ligjore, por ka mangësi si në llojin e njohurive që ofrohen, ashtu edhe në metodologjinë e
përdorur për përçimin e këtyre njohurive.11 Gjithashtu, nuk janë zbatuar mënyra praktike me qëllim
përshtatjen e informacionit juridik në një gjuhë të përshtatshme dhe të kuptueshme për moshën të
cilës u drejtohen.12 Për sa i përket edukimit ligjor të publikut në vazhdimësi, Dokumenti “Analiza e
Sistemit të Drejtësisë” thekson se, institucionet shtetërore nuk kanë projekte e plane për të promovuar
e mundësuar këtë formë edukimi dhe nuk ka një strategji kombëtare për edukimin ligjor të publikut të
gjerë, dhe as koordinim midis institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile, me qëllim edukimin
vazhdues ligjor të publikut.13
Këto gjetje, të Analizës së Sistemit të Drejtësisë, janë synuar të adresohen përmes Strategjisë për
Reformës në Drejtësi14 dhe masat që duhet të ndërmerren në kuadër të këtij objektivi përfshijnë:







Përfshirja e edukimit ligjor në lëndët bazë të arsimit parauniversitar dhe pasurimi i kurrikulave
dhe aktiviteteve ekstrakurrikulare të sistemit arsimor parauniversitar me elementë të edukimit
ligjor në fushën e së drejtës penale, administrative, fiskale, civile dhe familjare, si edhe
rishikimi i natyrës së informacionit që u ofrohet nxënësve, duke e vënë theksin tek natyra
juridike dhe jo vetëm moralizuese e të drejtave dhe detyrimeve të fëmijëve dhe të rinjve;
Përgatitja e stafit pedagogjik të arsimit parauniversitar me nivelin e domosdoshëm të
njohurive juridike duke përfshirë lëndë të detyrueshme të edukimit ligjor në kurrikulat
universitare të programeve të mësuesisë si edhe në programet e trajnimit vazhdues;
Rritja e njohurive praktike të publikut mbi funksionimin e institucioneve vendimmarrëse,
atyre ekzekutive dhe gjyqësore si dhe nxitja e aktivizimit të publikut dhe rritja e kohezionit
social, përmes informimit mbi mënyrat e pjesëmarrjes në vendimmarrje;
Pasurimi i njohurive juridike të publikut, përmes ngritjes së portaleve informative të natyrës
praktike në fushën e së drejtës penale, civile, fiskale, administrative dhe familjare;
Njohja me alternativat e zgjidhjes së konflikteve, larg vetëgjyqësisë dhe hakmarrjes, me
qëllim parandalimin e kriminalitetit dhe të sjelljeve të kundërligjshme, sensibilizimi mbi
avantazhet e zgjidhjes me ndërmjetësim dhe arbitrim të mosmarrëveshjeve përmes organizimit
të fushatave masive edukative për publikun;

11

Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, f.
216.
12
Po aty.
13
Po aty, f. 223.
14
Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Strategjia e Reformës në Drejtësi”
Shtylla e katërt, Objektivi i parë.
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Rritja e aksesit në drejtësi, përmes ofrimit të informacioneve të thjeshta dhe programeve të
posaçme informative për publikun mbi sistemin e drejtësisë;
Detyrimi ligjor i institucioneve shtetërore për mbështetjen e projekteve për botimin e librave
të përdorimit qytetar “Ligji në jetën tuaj”, si domosdoshmëri për njohjen nga qytetarët të
normave bazë të legjislacionit evropian dhe shqiptar, kryesisht të normave e rregullave që
lidhen me respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, njohjen e detyrimeve dhe
procedurave fiskale, të drejtat e konsumatorëve, të drejtën e informimit të publikut, detyrimin
e institucioneve për trajtimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve etj.

Në përputhje me këto masa të parashikuara, lindi e nevojshme që të ndërmerrej një nismë me natyrë
gjithpërfshirëse, e cila synon angazhimin e të gjithë institucioneve publike në mënyrë proaktive në
ofrimin e informacioneve me natyrë ligjore për qytetarët.
1.2. Edukimi ligjor i publikut pas miratimit të ndryshimeve në kuadër të Reformës në
Drejtësi
Në kuadër të detyrimeve që burojnë nga Strategjia e Reformës në Drejtësi, Kuvendi i Shqipërisë,
bazuar në punën paraprake të kryer nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë dhe me mbështetjen e
disa organizatave të shoqërisë civile pjesë e Koalicionit “Drejtësi për të Gjithë”, hartoi Strategjinë për
Edukimin Ligjor të Publikut, si një dokument gjithpërfshirës që synon të përqendrojë dhe koordinojë
përpjekjet institucionale për zbatimin e objektivit 1 të Shtyllës së Katërt të Strategjisë së Reformës në
Drejtësi. Projekti i dokumentit strategjik të hartuar kaloi përmes një procesi të gjatë konsultimesh në
qytetet kryesore të Shqipërisë 15 dhe u miratua me Vendim të Kuvendit të Shqipërisë në 18 prill
2019.16
Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut është e para strategji kombëtare me fokus të veçantë
edukimin ligjor të publikut, e cila synon të adresojë në mënyrë gjithëpërfshirëse objektivat e
parashtruara në kuadrin strategjik të Reformës në Drejtësi. Kjo strategji e miratuar nga Kuvendi do të
monitorohet po nga ky organ. Në këtë mënyrë synohet një llogaridhënie më efektive e zbatimit të
detyrimeve që rrjedhin nga kjo Strategji. Vizioni i Strategjisë është: “Qytetarë më të ndërgjegjësuar
për rëndësinë e njohjes së ligjit, të drejtave dhe detyrimeve të tyre, bazuar në nevojat specifike dhe
nxitjen e aktivizimit qytetar për forcimin e shtetit të së drejtës”. Ky vizion është konkretizuar përmes
objektivave strategjikë që reflektojnë në mënyrë rigoroze kërkesat e Strategjisë së Reformës në
Drejtësi të përmendura më sipër. Objektivat e Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut
parashikojnë ndryshimin e kuadrit ligjor mbi përgjegjësitë e institucioneve lidhur me edukimin ligjor
të publikut, ngritjen dhe konsolidimin e infrastrukturës materiale dhe njerëzore në funksion të
edukimit ligjor të publikut, krijimin e urave të bashkëpunimit midis institucioneve përgjegjëse, si
edhe realizimin efektiv të veprimtarive të edukimit ligjor të publikut nga të gjithë institucionet
publike përgjegjëse, media dhe shoqëria civile.
Strategjia parashikon ngritjen e Rrjetit të Edukimit Ligjor të Publikut i cili përbëhet nga dy organe
kryesore: Komisioni Drejtues si organ vendimmarrës17 dhe Bordi Këshillimor.18 Në përbërje të Rrjetit
15

Strategjia e Edukimit Ligjor të Publikut është miratuar pas një seri takimesh konsultuese në Tiranë, Vlorë, Korçë dhe
Shkodër. Informacion i marrë nga Qendra “Altri”, datë 25.6.2019.
16
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Vendim nr. 47/2019, datë 18.4.2019.
17
Komisioni Drejtues është organi vendimmarrës i Rrjetit, i cili përbëhet nga përfaqësuesit e Kuvendit;
Kryeministrisë; Ministrisë përgjegjëse për çështjet e drejtësisë; Ministrisë përgjegjëse për arsimin; Ministrisë përgjegjëse
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përfshihen institucione të administratës publike, si aparati i Këshillit të Ministrave (KM), institucionet
e pavarura kushtetuese dhe ato të krijuara me ligj, fakultetet e drejtësisë dhe organizata të shoqërisë
civile aktive në këtë fushë.19 Në bazë të informacioneve të marra nga Kuvendi, Rrjeti është mbledhur
për herë të parë në tetor të vitit 2019, kohë në të cilën është konstituuar edhe Komisioni Drejtues i
Rrjetit.20 Ky i fundit ka miratuar Vendimin për krijimin e Bordit Këshillimor, si dhe Vendimin për
pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile në Rrjetin Kombëtar për Edukimin Ligjor dhe në
Komisionin Drejtues. 21 Ndërsa në janar të vitit 2020, Komisioni Drejtues miratoi Rregulloren e
Rrjetit si dhe zgjodhi pesë anëtarët e Bordit Këshillimor, nga radhët e pedagogëve dhe ekspertëve në
fushën e edukimit ligjor. 22 Nga monitorimi konstatohet se, organet e posaçme koordinuese të
Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut u krijuan dhe filluan funksionimin në fund të janarit të
vitit 2020.23
Krahas organeve të posaçme të krijuara në kuadër të Strategjisë, Ministrisë së Drejtësisë (MD) i është
akorduar një rol qendror në monitorimin e zbatimit të Strategjisë si dhe Planit të Veprimit. Ky i fundit
ishte parashikuar që të miratohej nga KM-ja brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e Strategjisë. 24
Megjithatë, edhe pas afro 10 muajsh nga miratimi i Strategjisë, Plani i Veprimit nuk rezulton të jetë
miratuar. Burime nga Kuvendi raportojnë se ky dokument po hartohet nga MD-ja dhe disa anëtarë të
Rrjetit, por ky proces ende nuk ka përfunduar.25
Bazuar në sa më sipër, mund të konkludohet se, me miratimin e Strategjisë dhe ngritjen e kuadrit
institucional për koordimin e zbatimit të saj është realizuar hapi i parë në zbatimin e masave të
parashikuara në Strategjinë e Reformës në Drejtësi. Megjithatë, kjo Strategji duhet të shoqërohet me
angazhimin e të gjithë aktorëve të përfshirë, për të vënë në jetë objektivat e parashikuar prej saj. Për
këtë qëllim, miratimi i Planit të Veprimit përbën një parakusht për mobilizimin e të gjithë
për punët e brendshme; Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale; Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi; Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas; Autoritetit të Mediave Audiovizive; Këshillit të Lartë
Gjyqësor; 2 (dy) përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë për edukimin ligjor të publikut; 1 (një)
përfaqësues i një Fakulteti Drejtësie që ka klinikë ligjore; Vendim i Kuvendit nr. 47/2019 “Për miratimin e Strategjisë për
Edukimin Ligjor të Publikut 2019-2023”, f. 46.
18
Bordi Këshillimor përbëhet nga ekspertë dhe akademikë me përvojë në fushën e ELP, plotësimin dhe përmirësimin e
politikave në fushën e edukimit ligjor të publikut.
19
Rrejti Kombëtar për Edukimin Ligjor të Publikut do të ketë në përbërje të tij përfaqësues nga: Institucioni i Presidentit;
Kuvendi; Kryeministria, Avokatit i Popullit, Ministria përgjegjëse për çështjet e drejtësisë; Ministria përgjegjëse për
arsimin; Ministria përgjegjëse për punët e jashtme; Ministria përgjegjëse për çështjet sociale; Ministria përgjegjëse për
punët e brendshme; Ministria përgjegjëse për infrastrukturën; Ministria përgjegjëse për fushën e tregtisë; Ministria
përgjegjëse për turizmin; Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale; Komisioneri për
Mbrojtjen nga Diskriminimi; Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar; Drejtoria e Ndihmës
Juridike Falas; Autoriteti i Mediave Audiovizive; Radiotelevizioni Shqiptar; Këshilli i Lartë Gjyqësor; Shoqata e
Bashkive; Këshilli Kombëtar i Shoqërisë Civile; 5 (pesë) Organizata të Shoqërisë Civile që punojnë për edukimin ligjor të
publikut; Organizata Ndërkombëtare; 2 (dy) fakulteteve të drejtësisë që kanë klinika ligjore (një publik dhe një privat);
Këshilli i Lartë i Prokurorisë; Shkolla e Magjistraturës; Dhoma Kombëtare e Noterisë; Dhoma Kombëtare e
Avokatisë; Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve; Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë; Agjencia
Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.
20
Mbledhje e parë është zhvilluar në datë 10.10.2019, Informacion nga Sekretariati Teknik i Rrejtit të Edukimit Ligjor të
Publikut, datë 4.3.2020.
21
Kuvendi, Informacion nga Sekretariati Teknik i Rrejtit të Edukimit Ligjor të Publikut, datë 4.3.2020.
22
Po aty, Mbledhje e datës 17.1.2020.
23
Kuvendi, Informacion i marrë nga Sekretariati Teknik i Rrejtit të Edukimit Ligjor të Publikut, datë 4.3.2020.
24
Po aty.
25
Po aty.
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institucioneve përgjegjëse anëtare të rrjetit, dhe në mënyrë të veçantë atyre që kanë detyra
monitoruese për zbatimin e kësaj strategjie. Në këtë plan veprimi do të parashikohen masat konkrete
që do të ndërmerren, ndër të cilat përfshihen: identifikimi i boshllëqeve ligjore në lidhje me edukimin
ligjor të publikut, ngritja e strukturave të koordinimit midis institucioneve, trajnimi i nëpunësve dhe
mësuesëve, përgatitja e materialeve informative dhe emisioneve radiotelevizive, rishikimi i
kurrikulave të arsimit parauniversitar, etj. Për secilën nga këto masa pritet që të përcaktohet
institucioni përgjegjës, afatet për zbatimit e tyre, buxhetimi përkatës, si dhe treguesit e monitorimit.
1.3. Rekomandime
Bazuar në gjetjet e mësipërme, me qëllim realizimin e objektivave të Reformës në Drejtësi në lidhje
me edukimin ligjor të publikut, rekomandohet si më poshtë:





Konsultimi publik dhe miratimi i Planit të Veprimit të Strategjisë së Edukimit Ligjor të
Publikut, duke përcaktuar tregues të qartë për monitorimin e masave që do të ndërmerren;
Sigurimi i mbështetjes financiare të aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit, duke
bërë ndërhyrjet përkatëse në buxhetet vjetore dhe në Programin Buxhetor Afatmesëm për
institucionet e përfshira në rrjet, veçanërisht institucionet e përfshira në monitorimin dhe
raportimin e treguesve të monitorimit;
Rritjen e kapaciteteve të MD-së për realizimin e detyrimeve për monitorim dhe koordinim që
rrjedhin nga zbatimi i Strategjisë së Edukimit Ligjor të Publikut.
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II. ARSIMI JURIDIK UNIVERSITAR
2.1. Situata në arsimin juridik përpara miratimit të ndryshimeve të Reformës në Drejtësi
Arsimi juridik i ofruar në universitete përbën bazën e formimit të profesionistëve të së drejtës me
njohuri mbi ligjin, aftësimin e tyre për t’u përshtatur me kërkesat e tregut të punës dhe ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejt në cilësinë e shërbimeve ligjore që u ofrohen qytetarëve. Dokumenti i
Analizës së Sistemit të Drejtësisë konstatoi problematika shumëplanëshe në lidhje me pranimet në
fakultetet e drejtësisë, programet e studimit, profilizimin e arsimit juridik, cilësinë e ofrimit të arsimit
juridik universitar dhe kërkimin shkencor.
Më konkretisht, sipas këtij Dokumenti, ekziston një perceptim publik se masivizimi i arsimit juridik
është shoqëruar me uljen e cilësisë dhe përkeqësimin e përmbajtjes së arsimit juridik.26 Gjithashtu,
nuk ekziston ndonjë dokument politikash në rang universiteti për pranimet në Fakultetin e
Drejtësisë.27
Studimi i kryer në kuadër të hartimit të Dokumentit të Analizës së Reformës në Drejtësi, evidentoi se
megjithëse programet e fakulteteve juridike janë pasuruar, lëndë si etika ligjore dhe të tjera me natyrë
profesionale nuk zënë një vend të rëndësishëm në kurrikulat e këtyre fakulteteve.28 Gjithashtu, nuk
janë ngritur ura komunikimi me ente të tjera që ofrojnë arsim juridik profesional, si dhe aktorë të
tregut të punës, për të vlerësuar mundësitë e përmirësimit dhe përshtatjes së këtyre kurrikulave me
elementë praktikë. Ky Dokument vuri në dukje edhe se fakultetet e drejtësisë nuk ofrojnë
mjaftueshëm programe në gjuhën angleze, me qëllim lehtësimin e mobilitetit të studentëve.29
Problematika janë konstatuar edhe në lidhje me profilizimin në ciklin Master i Shkencave dhe
Profesional në secilin prej profileve: publik, civil, dhe penal. Sipas Dokumentit të Analizës së
Sistemit të Drejtësisë, ky profilizim redukton mundësitë e të diplomuarit në tregun e punës dhe në
testimet e pranimit në arsimin juridik pasuniversitar profesional.30 Problematika të profilizimit janë
evidentuar edhe nga testimet për pranim në Shkollën e Magjistraturës (SHM), ku është konstatuar ulje
e cilësisë së kandidatëve që rekrutohen.31
Një tjetër shqetësim i ngritur nga Analiza e Reformës në Drejtësi është edhe garantimi i cilësisë së
ofrimit të të gjithë programeve në të gjithë ciklet. Procesi i akreditimit ka qenë i pjesshëm në nivel
kombëtar.32
Përpos funksionimit të programeve të studimit në drejtësi, Dokumenti i Analizës së Sistemit të
Drejtësisë ka konkluduar se kërkimi shkencor i zhvilluar në fakultete nuk është në nivele të
kënaqshme. Nuk ka një ndarje të orëve të pedagogut në ngarkesë kërkimore dhe
26

Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, f.
189.
27
Po aty, f. 218.
28
Po aty.
29
Po aty, f. 194.
30
Po aty, f. 218.
31
Shkolla e Magjistraturës, Strategjia e Shkollës së Magjistraturës 2019-2023, https://www.magjistratura.edu.al/#106
(aksesuar në datë 22.2.2020), f. 11.
32
Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, f.
218.
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mësimdhënie. 33 Pedagogët nuk janë mbështetur mjaftueshëm financiarisht, pasi fakultetet nuk
parashikojnë në buxhet, grante në dispozicion të kërkuesve për të mundësuar kryerjen e veprimtarive
kërkimore ose pjesëmarrjen e tyre në konferenca shkencore, ose menaxhimi i tyre nuk rezultonte
mjaftueshëm efektiv. 34 Fondi i bibliotekës së fakulteteve juridike publike nuk ka botime të
përditësuara dhe fakultetet nuk kanë akses të lirë në bazat e të dhënave të botimeve juridike online.35
Këto gjetje të Dokumentit të Analizës së Sistemit të Drejtësisë kanë shërbyer si bazë për vendosjen e
shtyllave të zhvillimit të arsimit juridik universitar në Strategjinë e Reformës në Drejtësi, e cila
vendos objektivat si më poshtë:







Qartësimin dhe rishikimin e kuadrit ligjor dhe rregullator lidhur me arsimin juridik, duke
marrë në konsideratë specifikat e arsimit juridik universitar dhe formimin e juristëve të
ardhshëm;
Parashikimin e studimeve të integruara për drejtësi jo më pak se 5-vjeçare dhe parashikimin e
detyrimit për t’iu nënshtruar provimit kualifikues të shtetit;
Përcaktimin e kritereve strikte dhe transparente për rekrutimin e stafit akademik të kualifikuar
dhe të motivuar, si edhe vendosjen e detyrimit të universiteteve për trajnimin e stafit
periodikisht;
Përsosjen e kurrikulave të fakulteteve juridike me lëndë të natyrës etike, lëndë të natyrës
praktike dhe klinike, si edhe me lëndë në fushën e të drejtës evropiane;
Transformimin e fakulteteve të drejtësisë në qendra të mirëfillta të kërkimit shkencor në
fushën e të drejtës, në përputhje me nevojat strategjike të procesit të integrimit dhe ato të
zhvillimit të doktrinës dhe jurisprudencës shqiptare;
Adresimin e problematikave që lidhen me përshtatjen e kërkesave të studentëve në drejtësi me
kërkesat e tregut të punës.

Këto objektiva kanë shërbyer si udhërrëfyes në zhvillimin që duhet të ndjekë arsimi juridik
universitar, me qëllim përgatitjen e profesionistëve të aftë në fushën e së drejtës.
2.2. Zbatimi i objektivave të Reformës në Drejtësi në arsimin juridik universitar
Nga monitorimi i masava të marra për zbatimin e objektivave të reformimit të arsimit juridik
universitar, në kuadër të Reformës në Drejtësi, rezulton se këto reforma kanë ecur paralelisht me
reformën në arsimin e lartë në Shqipëri. Si risitë ashtu edhe problematikat e evidentuara në funksion
të plotësimit të objektivave të Strategjisë së Reformës në Drejtësi, mund të përmblidhen si vijon:


Rregullimi për herë të parë në mënyrë të dedikuar në ligj, i programeve të studimit në fushën
e drejtësisë, duke marrë parasysh specifikat e arsimit juridik universitar. Sipas ligjit nr.
80/2015, programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë realizohen
me 300 kredite, për një kohëzgjatje prej jo më pak se 5 vite akademike. 36 Në dispozitat e tij

33

Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Strategjia e Reformës në
Drejtësi”, f. 30.
34
Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, f.
219.
35
Po aty.
36
Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin e shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 28 para.
1.
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tranzitore, Ligji ka parashikuar se: “Të gjitha institucionet e arsimit të lartë (IAL), që ofrojnë
programe studimi të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë, fillojnë zbatimin e programeve të
integruara në vitin akademik 2017-2018”.37 Ky afat është përcaktuar që t’i jepet mundësi dhe
kohë të mjaftueshme fakulteteve, qofshin publike dhe jopublike, për të bërë përditësimin dhe
përgatitjen e programeve të reja të integruara.38
Ligji nr. 80/2015 gjithashtu parashikon se Programet e studimit, që ofrohen në të njëjtën fushë
studimi, cikël si dhe me të njëjtën emërtesë, duhet të kenë përmbajtje të ngjashme në nivel, së
paku 70 për qind.39 Megjithatë, pavarësisht detyrimeve që parashikon ky ligj, deri në datën e
hartimit të këtij raporti më 15 mars 2020, MASR-ja nuk ka finalizuar riorganizimin e
programit të studimit në drejtësi për të gjithë programet e drejtësisë në shkallë vendi, duke
shënuar kështu një vonesë prej më shumë se dy vitesh akademike tej afatit të parashikuar në
dispozitat tranzitore të ligjit. Urdhri për riorganizimin e programit i është dërguar vetëm
Universitetit të Tiranës, i cili ka nisur zbatimin e programit të integruar të studimeve të ciklit
të dytë “Master i Shkencave në Drejtësi” për vitin akademik 2019-2020 40 . Disa nga
përfaqësuesit e IAL-ve, si publike dhe jopublike, kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me
tejkalimin e afateve ligjore për fillimin e studimeve të integruara në drejtësi, si edhe mungesën
e theksuar të transparencës dhe të përfshirjes së të gjithë aktorëve në këtë proces. 41


Parashikimi i detyrimit ligjor për t’iu nënshtruar provimit të shtetit. Ligji nr. 80/2015
parashikon se me përfundimin e studimeve të integruara në drejtësi, të diplomuarit mund të
konkurrojnë për t’u përgatitur si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, noterë, avokatë të shtetit,
përmbarues privatë ose shtetërorë, si dhe juristë në administratën shtetërore, qendrore dhe
vendore, pasi të kenë kryer provimin e shtetit në drejtësi. 42 Hapat për miratimin e një
projektligji kanë nisur nga grupet e punës së ngritura nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar
Për Reformën në Drejtësi. Ky projektligj i është nënshtruar konsultimeve publike,43 në të cilët
u ngritën shqetësime lidhur me nevojën e realizimit të këtij provimi, kostot financiare dhe
sociale, si dhe pasojat e mundshme mbi sistemin arsimor universitar. Në vijim të këtyre
konsultimeve, projektligji për provimin e arsimit juridik u tërhoq nga shqyrtimi 44 në
Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, me
argumentin se kur kjo nismë u përfshi në pjesën e ligjeve të reformës në drejtësi nuk ishte

37

Po aty, neni 86.
Kuvendi i Shqipërisë, Procesverbal i seancës së diskutimit të projektligjit “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në
Republikën e Shqipërisë”, Legjislatura VIII, datë 21 korrik 2015, f. 14.
39
Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin e shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 86/2.
40
Urdhër nr. 396 datë 22.7.2019 “Mbi riorganizimin e programit të studimit “Bachelor” në “Drejtësi” në programin e
integruar të studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave” në “Drejtësi” .
41
Informacion i marrë nga intervistat me dekanë dhe përgjegjës të departamenteve, të Departamentit të Drejtësisë së
Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Vlorës si dhe Fakultetit të Drejtësisë së Kolegjit Universitar “Luarasi”,
si dhe komentet e marra për Raportin e parë Periodik për Monitorimin e Reformës në Drejtësi në takimin konsultues të
datës 25.2.2020 me temë “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Zhvillimet në lidhje me ndihmën juridike,
arsimin juridik dhe edukimin ligjor të publikut”.
42
Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin e shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 82/2.
43
Kuvendi, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Konsultim Publik lidhur me Projektligjin për
Provimin e Shtetit dhe Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut”, datë 23.5.2016 dhe Komisioni për Çështjet Ligjore,
Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Procesverbal, Tryezë konsultimi publik për projektligjin “Për provimin e
shtetit për profesionin e juristit”, datë 25.5.2018.
44
Kuvendi, Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste, “Kërkesë për tërheqje projektligji”, nënshkruar nga deputetja
propozuese Klotilda Bushka, nr. Prot. 2506,datë 26.7.2018.
38
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qartësuar përmbajtja e ligjeve specifike, që kishin të bënin me SHM-në, avokatinë, noterinë,
dhe me përmbarimin.


Përsosja e kurrikulave të programeve të studimit në fushën e së drejtës. Në të gjithë IAL-të,
përfaqësuesit e të cilëve janë intervistuar gjatë monitorimit, është raportuar se janë rishikuar
kurrikulat në përputhje me ndryshimet kushtetuese dhe ligjore, në kuadër të Reformës në
Drejtësi. 45 Ndryshimet kryesore kanë prekur kryesisht lëndët në fushën e të drejtës
kushtetuese, administrative, procedurës civile dhe procedurës penale. Nga vlerësimi i
kurrikulës së Fakulteteve të Drejtësisë, vërehet se ka sërish mangësi në ofrimin e lëndëve ose
moduleve me natyrë praktike dhe klinike dhe atyre në gjuhën angleze. Nga të dhënat e marra
nga 3 fakultete/departamente drejtësie rezulton se, pavarësisht se të tre kanë klinika ligjore të
ngritura në organikën e tyre, vetëm një prej tyre ka aktualisht një klinikë ligjore funksionale,
konkretisht klinika ligjore pranë Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali” 46 . Të gjitha këto
klinika janë themeluar mbi bazën e mbështetjes financiare të donatorëve dhe është vërejtur një
mungesë koherence në kapitalizimin e investimit të bërë në klinikat e ligjit.47 Me përfundimin
e projekteve për ngritjen dhe financimin e klinikave nga donatorët përkatës, klinika ligjore e
FDUT-së dhe ajo e Kolegjit Universitar “Luarasi” mbeten jofunksionale. Gjithashtu,
fakultetet nuk kanë krijuar mjaftueshëm ura bashkëpunimi me DHASH-në apo me organizatat
e shoqërisë civile të specializuara në këtë fushë për ofrimin e shërbimeve pro bono, si dhe të
dëshmojnë një qasje më proaktive në përthithjen e financimeve për këto klinika.



Mungesa e politikave afatmesme dhe afatgjata për pranimet në fakultetet e drejtësisë. Ligji nr.
80/2015 parashikon se pranimet në IAL bëhen në përputhje me standardet shtetërore të
cilësisë për kapacitetet akademike dhe infrastrukturore.48 Sipas kësaj dispozite, raporti midis
numrit të pranimeve në IAL dhe aftësive të këtyre të fundit për të përthithur fluksin e
studentëve i nënshtrohen standardeve të cilësisë. Pra, cilësia bëhet faktor përcaktues për
numrin e studentëve që mund të pranohen. Gjatë procesit të monitorimit, u konstatua se në
IAL-të e intervistuara nuk ka politika afatmesme ose afatgjata për numrin e pranimeve në
programet e drejtësisë. Në rastin e UT-së, për qëllime të akreditimit institucional është
realizuar një studim tregu për periudhën 2016-2018, për nivelin e përthitjes së studentëve të
këtij fakulteti në tregun e punës. Megjithatë, ky dokument nuk është pasuar nga një akt i
miratuar nga Senati i UT-së, mbi politikat afatmesme dhe afatgjata të pranimit.49



Realizimi pjesor i procesit të vlerësimit të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë. Nga
monitorimi konstatohet se deri në fund të vitit 2019, në Shqipëri ofroheshin programe studimi
në fushën e së drejtës nga 15 institucione të arsimit të lartë, nga të cilët 4 publikë dhe 11
jopublikë. Prej tyre, 10 IAL jopublike kanë 34 programe të akredituara në drejtësi. Ndërsa, për
programet e IAL-ve publike ende nuk ka nisur ky proces.50

45

Intervista me dekanë, zv/dekanë, dhe përgjegjës departamenti të Fakultetit të Drejtësisë, të Universitetit të Tiranës,
Departamentit të Drejtësisë së Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Vlorës si dhe Fakultetit të Drejtësisë së
Kolegjit Universitar “Luarasi”.
46
Projekt i mbështetur financiarisht nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, përmes një projekti të zbatuar nga
Qendra Evropiane.
47
Po aty.
48
Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 69 pika 3.
49
Universiteti i Tiranës, Raporti aplikime-pranime në UT dhe oferta e tij në tregun e punës, Tiranë, 2018.
50
Informacion i marrë nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, 15 mars 2020.
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Miratimi i standardeve për vlerësimin e stafit akademik është realizuar, por procesi i
vlerësimit mbetet ende i papërfunduar. Vlerësimi i performancës së stafit akademik është
objekt i vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në
Arsimin e Lartë (ASCAL) bazuar në Kodin e Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe Vendimin nr.
783, datë 26.12.2018 “Për vlerësimin e performancës në mësimdhënie të personelit akademik
në institucionet e arsimit të lartë”. Në përputhje me këtë akt, ASCAL realizoi Sondazhin
Kombëtar të Studentëve.51 Pas mbledhjes së të dhënave pritet që rezultatet të analizohen nga
ASCAL-i dhe më pas t’u njoftohen IAL-ve. Në nivel universiteti, nuk rezulton të ketë politika
të qarta në fakultetet e drejtësisë për trajnimin periodik të stafit akademik.



Janë marrë hapa ligjorë dhe institucionalë për forcimin e kapaciteteve të kërkimit shkencor
dhe angazhimin e pedagogëve në projekte kërkimore shkencore. Në nenin 59/2 të Ligjit nr.
80/2015 është adresuar një prej çështjeve të ngritura në Dokumentin e Analizës së Sistemit të
Drejtësisë në lidhje me orientimin e personelit akademik në profil mësimor dhe/ose kërkimorshkencor. Në universitetet ku janë kryer intervistat një ndarje e tillë për orientimin e
pedagogëve nuk është kryer. Pedagogët kanë ushtruar veprimtari kërkimore shkencore
individualisht, sipas fushës së tyre të ekspertizës. Megjithatë, nga monitorimi rezulton se
mbështetja me burime financiare e kërkimit shkencor të pedagogëve në fakultete ka qenë e
mangët. Nga insitucionet e intervistuara, vetëm Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” u
akordon një fond të veçantë vjetor çdo pedagogu me qëllim avancimin akademik, përmes
pjesëmarrjes në veprimtari shkencore.52
Në lidhje me projektet kërkimore-shencore në nivel fakulteti, në FDUT ka një angazhim të
shtuar për aplikime në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare. 53 Në periudhën 2018-2019,
FDUT-ja është përfshirë në zbatimin e 4 projekteve kërkimore ndërkombëtare dhe 1 projekti
kërkimor kombëtar. Vlen të theksohet se, edhe ky raport realizohet pikërisht në kuadër të
projektit kombëtar që zbaton FDUT-ja, të mbështetur nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për
Shqipërinë”. Megjithatë, pjesëmarrja në këto projekte është shoqëruar dhe me një sërë sfidash
të natyrës menaxhuese dhe organizative, të lidhura me kuadrin financiar që qeveris IAL-të.
Këtu mund të përmenden vështirësitë në hapjen e llogarive bankare,54 përdorimin e sistemeve
të prokurimit të njëjta me ato të institucioneve të tjera të adminsitratës publike, si dhe nevojën
për personel akademik dhe administrativ ndihmës, për të mundësuar zbatimin e projekteve.



Përmirësim i aksesit në burime akademike përmes mundësimit të aksesit në bibliotekat online.
MASR-ja në kuadër të Paktit për Universitetin i akordoi Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit

51

Intervistë në Tv Scan i Drejtorit të ASCAL-it.
https://ascal.al/sq/informacione/lajme/drejtori-i-ascal-jep-interviste-per-scan-televizion-mbi-sondazhin-kombetar-testudenteve (aksesuar në datë 22.2.2020).
52
Intervistë me përgjegjësin e Departamentit të Drejtësisë së Shkencave Humane, të Universitetit të Vlorës “Ismail
Qemali”, datë 5.6.2019. Informacion i përditësuar në mars 2020 .
53
Gjatë periudhës 2018-dhjetor 2019, Fakulteti i Drejtësisë, UT, ka aplikuar në 9 projekte ndërkombëtare të financuara
nga Bashkimi Evropian, në bashkëpunim me universitete nga vendet e BE-së dhe të rajonit. Deri në qershor 2019, janë
shpallur fitues 5 projekte ndërkombëtare dhe ka filluar zbatimi për 3 prej tyre. Intervistë me Zv. Dekanen e FDUT-së për
Kërkimin Shkencor dhe Projektet, Prof. Asoc. Luljeta Ikonomi. Informacion i përditësuar në mars 2020.
54
Parimisht financimi i donatorëve duhet të alokohet në llogari specifike për projektin. Kjo nuk është gjithmonë e mundur
në praktikë. Për shembull, për projektin Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi, nuk ishte e mundur hapja e një
llogarie të dedikuar, përkundër kërkesës së donatorit. Intervistë me Zv. Dekanen e FDUT-së për Kërkimin Shkencor dhe
Projektet, Prof. Asoc. Luljeta Ikonomi.
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Akademik Shqiptar (RASH) një fond të veçantë për ngritjen e bibliotekës digjitale. 55 Kjo
bibliotekë është bërë funksionale që prej majit 201956. Gjithashtu, është miratuar Urdhri nr.
183, datë 26.12.2018 i Kryeministrit “Për ngritjen e grupit ndërinstitucional për përzgjedhjen
e literaturës së huaj që do të përkthehet, me qëllim përdorimin në Institucionet e Arsimit të
Lartë”. Në nivel institucioni të arsimit të lartë janë marrë masa për pasurimin e literaturës së
kërkuar nga pedagogët.57
Në përfundim të analizës sa më sipër konkludohet se, në arsimin juridik universitar janë ndërmarrë
hapa ligjorë konkretë për reformimin e arsimit juridik duke synuar përmirësimin e cilësisë së tij. Por,
këto masa ligjore nuk janë shoqëruar me nxjerrjen e akteve nënligjore përkatëse zbatuese në afatet e
parashikuara nga ligji, duke i bërë praktikisht të pazbatueshme detyrimet që burojnë prej tyre.
Gjithashtu, vlerësimi i cilësisë në arsimin e lartë si dhe forcimi i kapaciteteve të kërkimit shkencor në
fushën e së drejtës mbeten gjerësisht ende pjesë e një procesi të nisur por të papërfunduar.
2.3. Rekomandime
Me qëllim realizimin objektivave në reformimin e arsimit juridik universitar, rekomandohet që të
merren masat si më poshtë:









Të miratohet riorganizimi i programeve të studimit të integruar “Master i Shkencave” në
“Drejtësi” në shkallë vendi, me përmbajtje të ngjashme në nivel së paku 70 për qind nga
MASR-ja;
Fakultetet e drejtësisë duhet të rrisin ofertën e lëndëve ose moduleve të lëndëve me natyrë
praktike dhe klinike;
Në lidhje me klinikat e ligjit, fakultetet duhet të përcaktojnë fonde të dedikuara nga buxheti i
tyre për funksionimin e klinikave të ligjit;
Të përcaktohen në nivel universiteti politikat afatmesme dhe afatgjata të pranimit në
universitet, në përputhje me kriteret e cilësisë në arsimin e lartë dhe studime të bazuara në
kërkesat e tregut të punës;
Të realizohen në mënyrë periodike vlerësime të stafik akademik si dhe të organizohen
trajnime për përmirësimin e aftësive pedagogjike të tyre;
Të ndërmerret procesi i akreditimit të programeve të studimit në drejtësi, në të gjitha
institucionet e arsimit të lartë qoftë publike dhe jo publike;
Të nxiten aplikime për projekte për financimin e klinikave të ligjit, si dhe të ngrihen ura
bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë, Dhomën Kombëtare të Avokatisë dhe organizata të
shoqërisë civile për ofrimin e shërbimeve ligjore pro bono për qytetarët;
Të rishikohet kuadri ligjor që rregullon manaxhimin financiar të projekteve nga universitetet,
me qëllim që këta të fundit të bëhen më konkurrues në aplikimin dhe zbatimin e projekteve
kërkimore;

55

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Pakti për Universitetin, https://arsimi.gov.al/pakti-per-universitetet/ f. 19
(aksesuar në datë 22.2.2020).
56
Ulibrary https://ulibrary.rash.al/ (aksesuar më 22.2.2020).
57
Informacion i marrë nga intervistat me dekanë, zv/dekanë dhe përgjegjës departamenti të Fakultetit të Drejtësisë së
Universitetit të Tiranës, Departamentit të Drejtësisë së Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Vlorës, si dhe
Fakultetit të Drejtësisë së Kolegjit Universitar “Luarasi” dhe i përditësuar në shkurt 2020.
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Të sigurohet në mënyrë periodike pasurimi dhe përditësimi i bibliotekës digjitale me baza të
të dhënave relevante për fushën e së drejtës;
Të nxitet realizimi në mënyrë periodike i veprimtarive kërkimore shkencore nga fakultetet e
drejtësisë, që masin progresin dhe impaktin e Reformës në Drejtësi dhe rritjen e aksesit të
qytetarëve në drejtësi.
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III. FORMIMI PROFESIONAL I MAGJISTRATËVE
3.1. Problematikat e konstatuara në formimin profesional të magjistratëve
Formimi profesional cilësor i magjistratëve përbën një parakusht për aftësimin e brezave të rinj të
gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe ndikon në rritjen e besimit në sistemin e drejtësisë. Kandidatët për
gjyqtarë dhe prokurorë i nënshtrohen trajnimit fillestar me qëllim përgatitjen për profesionin e
gjyqtarit dhe prokurorit, ndërsa gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë përgjatë karrierës së tyre i
nënshtrohen trajnimit vazhdues me qëllim rritjen e tyre profesionale. Dokumenti i Analizës së
Sistemit të Drejtësisë ka konstatuar se, ka pasur mangësi si në trajnimin fillestar ashtu edhe atë
vazhdues të organizuar nga SHM-ja. Në lidhje me trajnimin fillestar të magjistratëve, ky Dokument
liston problematika në rekrutimin e kandidatëve për magjistratë të cilat kanë të bëjnë me mënyrën e
testimit dhe me mungesën e përvojës profesionale minimale të kërkuar për kandidatët. 58 Në lidhje me
përvojën profesionale, Dokumenti evidenton se pjesa më e madhe e kandidatëve janë të
sapodiplomuar nga fakultetet e drejtësisë në mbarë vendin. 59 Për sa i përket trajnimit vazhdues,
Dokumenti i Analizës së Sistemit të Drejtësisë ka theksuar mungesën e nivelit të ndërgjegjësimit të
gjyqtarëve dhe prokurorëve për nevojën e trajnimit vazhdues.60 Gjithashtu, Dokumenti evidenton se
pavarësisht numrit të konsiderueshëm të trajnimeve të organizuara nga SHM-ja, ka pasur mangësi në
profilizimin dhe trajnimin e specializuar të gjyqtarëve.61
Bazuar në këto gjetje, në Strategjinë e Reformës në Drejtësi u parashikuan disa masa për
konsolidimin e sistemit të formimit të magjistratëve, me qëllim rishikimin e kuadrit të përgatitjes së
gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm, si dhe të mënyrës së organizimit dhe funksionimit të SHMsë. Përmes këtyre masave synohet:






Rishikimi i kritereve të pranimit në SHM, duke synuar forcimin e tyre, veçanërisht sa i përket
moshës minimale dhe eksperiencës paraprake në punë, si dhe duke vënë theksin mbi shprehitë
juridike, analizën e treguesve njerëzorë që lidhen me integritetin, ndershmërinë, sjelljen,
profilin psikologjik të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm dhe vendosjen e
një afati prove 3-vjeçar për magjistratët e rinj të sapodiplomuar;
Përmirësimi i bazës ligjore dhe rregullatore, me qëllim parashikimin e trajnimeve të
detyrueshme me natyrë juridike të stafit të institucioneve që ushtrojnë funksione ndihmëse të
drejtësisë;
Vendosjen e kuotave proporcionale për pranimin jashtë konkursit në SHM, në përputhje me
nevojat që dikton sistemi dhe në çdo rast parashikimin e ndjekjes së detyrueshme të Shkollës
të paktën një vit;
Përditësimin e metodave të aftësimit, vlerësimit dhe certifikimit të cilësive profesionale gjatë
trajnimit fillestar të magjistratëve;

58

Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, f.
218.
59
Po aty, f. 219.
60
Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Strategjia e Reformës në
Drejtësi”, f. 31.
61
Po aty, f. 31.
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Rritjen e peshës së trajnimeve vazhduese të gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë në sistemin
e vlerësimit të promovimit të tyre në karrierë, duke ofruar trajnime sipas profilizimit të
gjyqtarëve.

Këto masa kanë udhëhequr zhvillimet ligjore dhe institucionale për formimin fillestar dhe vazhdues të
magjistratëve dhe stafit që ushtron funksione ndihmëse të drejtësisë, si dhe për ridimensionimin e
rolit të SHM-së.
3.2. Zbatimi i kuadrit ligjor të reformuar për formimin fillestar dhe vazhdues të
magjistratëve
Ndryshimet kushtetuese dhe ligjore, të ndërmarra në kuadër të Reformës në Drejtësi, prekën në
mënyrë thelbësore formimin profesional të magjistratëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë, si
dhe organizimin dhe funksionet e SHM-së.
Shkolla e Magjistraturës funksionon si një institucion i pavarur, i parashikuar në Kushtetutë dhe në
paketën e ligjeve të miratuar në kuadër të Reformës në Drejtësi. 62 Në përputhje me kërkesat e kësaj
pakete ligjore, në janar të vitit 2017, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi
Rregulloren e Brendshme të SHM-së.63 Risitë e kuadrit ligjor dhe rregullator shtrihen në organizimin
e trajnimit fillestar dhe atij vazhdues dhe reflektojnë objektivat e parashikuar në Strategjinë e
Reformës në Drejtësi, të përmbledhura si vijon:


Është përmirësuar kuadri ligjor për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë .64
Ky përmirësim konsiston si në rishikimin e kritereve të pranimit, ashtu edhe në përforcimin e
procedurave për pranimin në SHM. Në lidhje me kriteret e pranimit, në Ligjin nr. 96/2016
“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” janë parashikuar disa
kritere të reja. Më konkretisht, kandidati duhet të ketë përfunduar provimin e shtetit për
profesionin e juristit dhe duhet të ketë të paktën tre vjet përvojë profesionale aktive me kohë
të plotë, në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë, në administratën publike, profesionet e lira
ligjore, mësimdhënie në fakultetet e drejtësisë, ose në çdo pozicion tjetër të barasvlershëm me
to, në sektorin privat ose organizatat ndërkombëtare. Gjithashtu, të gjithë kandidatët me
rezultatet më të larta në listën e renditjes pas zhvillimit të konkursit të pranimit, i nënshtrohen
verifikimit të plotë të pasurisë dhe figurës.65
Për sa i përket procedurës së pranimit në SHM, është parashikuar si element i ri shqyrtimi i
rezultateve të vlerësimit paraprak nga Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshilli i Lartë i

62

Shkolla e Magjistraturës, Strategjia Afatmesme e Shkollës së Magjistraturës 2019-2023, f. 8; Baza ligjore e
funksionimit të Shkollës së Magjistraturës: Ligji nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Ligj nr.
96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Ligj nr. 98/2016 “Për organizimin e
pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Ligj nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në
Republikën e Shqipërisë”; Ligj nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e
Shqipërisë”.
63
Rregullore e Shkollës së Magjistraturës, miratuar me Vendimin e Këshillit Drejtures nr. 1, datë 31.1.2017
https://www.magjistratura.edu.al/#105 (aksesuar në 22.2.2020).
64
European Commission, Albania Report 2019, Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019, Communication on EU
Enlargement Policy, f. 16. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf
(aksesuar në 28.2.2020).
65
Ligj nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neni 32.
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Prokurorisë (KLP). Këto të fundit mund të paraqesin komente ose kundërshtime në lidhje me
listën e hartuar nga SHM-ja.66 Gjithashtu, në janar të çdo viti, Këshillat pasi kanë kryer një
analizë të nevojave, përcaktojnë dhe publikojnë numrin maksimal të kandidatëve magjistratë
që do të pranohen në formimin fillestar për vitin e ri akademik. 67 Kuotat e pranimit
përcaktohen gjithashtu nga nevojat që burojnë nga procesi i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe
prokurorëve.68
SHM-ja i ka zhvilluar konkurset e pranimit69 në përputhje me kriteret e rinj duke filluar që
nga viti akademik 2016-2017. Ajo nuk i realizoi rekrutimet në vitin akademik 2018-2019 për
shkak të moskonstituimit të dy Këshillave, të cilët vendosin mbi numrin e vendeve vakante
për kandidatë për gjyqtarë dhe kandidatë për prokurorë. Në mosrealizimin e procesit të
rekrutimit ndikoi edhe mosmiratimi në Kuvend i dispozitave tranzitore që do të lejonin
dyfishimin e numrit të kandidatëve për magjistratë për atë vit akademik.70
Vitin e fundit konstatohet një rritje e ndjeshme e numrit të kandidatëve pjesëmarrës në
testime. Pavarësisht rritjes, kuota e parashikuar nga Këshillat nuk është përmbushur. Referuar
kësaj çështjeje, në Raportin për Shqipërinë për vitin 2019, Komisioni Evropian ngriti
shqetësimin se SHM-ja nuk tërheq mjaftueshëm kandidatë.71 Nga të dhënat e përftuara nga
SHM-ja lidhur me numrin e kandidatëve të regjistruar në testime që prej 2016, rezulton se ky
numër është i vogël në raport me numrin e përgjithshëm të të diplomuarëve në drejtësi ndër
vite. Përpos kësaj, edhe cilësia e kandidatëve mbetet problematike. Mosplotësimi i kuotave të
miratuar nga këshillat përkatës me kandidatë të kualifikuar është një tregues se përgatitja e një
pjese të konsiderueshme të kandidatëve nuk ka qenë e mjaftueshme për t’u përballur me
kërkesat e testimit. Për të adresuar këtë problematikë, SHM-ja ka ndërmarrë një seri takimesh
ndërgjegjësuese gjatë vitit akademik 2019-2020, në zbatim të projektit AICS/CSM
“Mbështetje e Shkollës së Magjistraturës Shqiptare në kuadër të procesit të reformës
kushtetuese”, në bashkëpunim me misionet EURALIUS V dhe PAMECA V. Ajo ka realizuar
takime ndërgjegjësuese me studentë shqiptarë të fakulteteve të drejtësisë, por edhe juristë të
diplomuar e avokatë që jetojnë dhe punojnë në Itali, përkatësisht Romë, Bologna dhe
Bari. 72 Gjithashtu, janë realizuar veprimtari ndërgjegjësuese me avokatët, nëpunësit e
66

Ligj nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neni 30, pika 4.
Po aty, neni 29, pika 1.
68
Ligj nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neni 68/2.
69
Në vitin akademik 2016-2017 janë rekrutuar 25 kandidatë nga 106 konkurrentë. Për vitin akademik 2017-2018 janë
rekrutuar 15 kandidatë për magjistratë, nga 82 konkurrentë. Në lidhje me këtë të fundit, rezulton që pavarësisht se kuotat e
parashikuara ishin 25, vetëm 15 kandidatë arritën të kualifikoheshin. Ndërsa për vitin akademik 2019-2020 nga 75 kuota
të parashikuara nga Këshillat, janë pranuar në total 57 kandidatë nga të cilët, 28 kandidatë për gjyqtar, 23 kandidatë për
prokuror, 1 kandidat për këshilltar ligjor dhe 4 kandidatë për ndihmës ligjorë, nga 268 kandidatë të paraqitur. Informacion
i marrë nga faqja e internetit e Shkollës së Magjistraturës https://www.magjistratura.edu.al/#884 (aksesuar më datë 11.03.
2020).
70
European Commission, Albania Report 2019, Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019, Communication on EU
Enlargement Policy, f. 17. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf
(aksesuar më datë 11.03. 2020)
71
Po aty.
72
Takimet e realizuara në datat 4-6 dhjetor 2019 dhe 24 janar 2020. Informacion i marrë nga faqja e Shkollës së
Magjistraturës: http://www.magjistratura.edu.al/1300-31-janar-2019-njoftim-per-provimin-e-pranimit-per-kandidate-permagjistrate-viti-akademik-2019-2020.html#920;http://www.magjistratura.edu.al/1300-31-janar-2019-njoftim-perprovimin-e-pranimit-per-kandidate-per-magjistrate-viti-akademik-2019-2020.html#719 (aksesuar më datë 11.03. 2020)
67
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administratës së pushtetit vendor, si edhe sekretarët gjyqësorë, në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë,
dhe punonjës të administratës publike në nivel qendror në Tiranë 73 Këto aktivitete kanë
synuar të rrisin interesin e profesionistëve të së drejtës që të konsiderojnë mundësinë e një
karriere në gjyqësor dhe prokurori, duke i ndërgjegjësuar për rolin dhe pozicionin e
magjistratit, këshilltarit dhe ndihmësit ligjor në RSH, procedurat e rekrutimit, si dhe
përmbajtjen e programit të formimit fillestar.


Është parashikuar procedura për pranimin në programin 2-vjeçar në Shkollën e
Magjistraturës së këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë në gjykata dhe prokurori. Në përputhje
me dispozitat tranzitore të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në
Republikën e Shqipërisë”, këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë në gjykata dhe prokurori u
njihej e drejta që të merrnin pjesë në një program trajnimi dy vjeçar pranë SHM-së, si
kandidatë për magjistratë, nëse kalonin mbi 60% të rezultateve të testimit të aftësive
profesionale. Nga testimi i realizuar nga SHM-ja në 2019, të drejtën e pranimit në programin
2-vjeçar e fituan 10 këshilltarë/ndihmës ligjorë, nga të cilët 9 pranuan të fillonin programin 2
vjeçar të trajnimit. 74 Zhillimi i kësaj procedure përbën një hap pozitiv në funksion të
plotësimit të nevojave të sistemit të drejtësisë për gjyqtarë dhe prokurorë.



Rrethi i subjekteve që i nënshtrohen trajnimit profesional në Shkollën e Magjistraturës është
zgjeruar. Përveç kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, SHM-ja trajnon edhe avokatët e
shtetit, kancelarët në gjykata dhe ndihmësat ligjorë.75 Procesi i trajnimit të tyre ka nisur dhe
zhvillohet paralelisht me programin e trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ky shtim i
kategorisë së subjekteve që trajnohen përmbush një nga masat e parashikuara në Strategjinë e
Reformës në Drejtësi, për trajnimin e personelit ndihmës të sistemit të drejtësisë në SHM.



Programi i trajnimit fillestar ka pësuar ndryshime, në funksion të rritjes së zgjerimit të
trajnimit me bazë praktike. Trajnimi fillestar realizohet brenda një periudhe prej 3 vjetësh dhe
përbëhet nga: një vit program teorik; një vit program praktik paraprofesional; një vit praktikë
profesionale.76 Si pasojë e rishikimit të programit, ka një reduktim të orëve në auditore, si dhe
diversifikim të institucioneve ku mundësohet kryerja e stazhit paraprofesional.77

73

Aktivitete të realizuara përkatësisht në datat 16.12.2019, 27.1.2020 dhe 29.1.2020 dhe Takimi i organizuar në datë
10.12.2019. Informacion i marrë nga seksioni i njoftimeve të faqes zyrtare dhe asaj në Facebook të Shkollës së
Magjistraturës: http://www.magjistratura.edu.al/1300-31-janar-2019-njoftim-per-provimin-e-pranimit-per-kandidate-permagjistrate-viti-akademik-2019-2020.html#748
74
Informacion i marrë nga Shkolla e Magjistraturës, datë 28.6.2019.
75
Ligj nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë“, neni 244.
76
Po aty, neni 263.
77
Informacion i marrë nga Shkolla e Magjistraturës, datë 28.6.2019. Për qëllime ilustrimi mund të përmendet se përpara
ndryshimeve të Plan-Programit Mësimor, në vitin e dytë kandidati zhvillonte së paku 2 ditë në javë kurset teorike,
sesionet e diskutimeve dhe gjyqet imituese. Me ndryshimet e programit, në vitin e dytë të stazhit paraprofesional
kandidati, në semestrin e parë, një ditë në javë ndjek kurset teorike, sesionet e diskutimeve dhe gjyqet imituese, të cilat
zhvillohen në Shkollë dhe katër ditë në javë kryen praktikën në një studio avokatore, në gjykatë, prokurori, ose në
institucione të tjera të lidhura me to. Në semestrin e dytë, dy ditë në javë ndjek kurset teorike, sesionet e diskutimeve dhe
gjyqet imituese, që zhvillohen në Shkollë dhe tri ditë në javë kryen praktikë në gjykatë, prokurori, ose në institucione të
tjera të lidhura me to.
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Ndryshime pozitive janë evidentuar në lidhje me trajnimin vazhdues. Organizimi i trajnimit
vazhdues realizohet në bashkëpunim midis KLGJ-së, KLP-së dhe SHM-së. 78 Sipas ligjit,
gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë duhet të kryejnë jo më pak se pesë ditë të plota trajnim në
vit dhe jo më pak se 30 ditë të plota gjatë pesë viteve, si dhe jo më shumë se 40 ditë në vit dhe
200 ditë gjatë pesë viteve. Në bazë të ligjit, këshillat duhet të miratojnë rregulla të hollësishme
për përshtatshmërinë dhe përmbajtjen e programeve të Formimit Vazhdues, shërbimet
lehtësuese të lejuara, si dhe për procedurën e pajisjes me leje për ndjekjen e këtyre
trajnimeve. 79 Trajnimet vazhduese të zhvilluara nga SHM-ja, që prej vitit akademik 20172018 80, i kanë dhënë mundësi çdo magjistrati që të marrë pjesë në jo më pak se 20 ditë
trajnim në vit. 81 Nga tematikat e trajnimeve të dy viteteve të fundit mund të konstatohet se një
pjesë e konsiderueshme e tyre janë fokusuar tek risitë e kuadrit kushtetues dhe ligjor, pas
ndryshimeve të Reformës në Drejtësi.82 Duke filluar që nga viti akademik 2019-2020, SHM-ja
ka filluar të realizojë rreth 120-150 sesione trajnuese dy ditore në vit, duke i dhënë mundësinë
çdo magjistrati të ndjekë mesatarisht 10 ditë trajnime në vit. 83 Ky reduktim në numrin e
trajnimeve vjen si pasojë e përqendrimit të kapaciteteve të Shkollës në përmbushjen e
nevojave të ngutshme të trajnimit fillestar.



Krijimi i platformës e-learning. Që prej vitit akademik 2018-2019, SHM-ja ka ngritur dhe ka
në funksionim një platformë të trajnimit online (e-learning). Në këtë platformë janë ngarkuar
trajnime të regjistruara nga SHM-ja si dhe informacione të tjera drejtuar gjyqtarëve dhe
prokurorëve. Ngritja e kësaj platforme përbën një hap të parë drejt shkëmbimit të
informacionit dhe përvojave me të gjithë gjyqtarët e prokurorët në detyrë, pavarësisht
vendndodhjes së tyre. Nga monitorimi rezulton se kjo platformë ka natyrë interaktive.
Gjyqtarët dhe prokurorët mund ta shfrytëzojnë për të diskutuar lidhur me tematika të
ndryshme. Megjithatë, në këtë platformë mungon mentorimi online, ku gjyqtarët dhe
prokurorët me përvojë të mund të këshillojnë gjyqtarët dhe prokurorët e rinj në detyrë.

Riorganizimi i trajnimit fillestar dhe vazhdues ka diktuar dhe ridemensionimin e funksionimit të
SHM-së. Megjithatë, kapacitetet ekzistuese njerëzore, infrastrukturore dhe financiare e vendosin atë
në vështirësi, pasi detyrat e reja që i janë ngarkuar Shkollës diktojnë trefishimin e këtyre
kapaciteteve. 84 Për sa i përket infrastukturës, që prej korrikut 2019 SHM-ja është zhvendosur në
mjediset e kompleksit të Polit të Drejtësisë, me qëllim përmbushjen e nevojave në rritje për hapësirë.
Në lidhje me stafin akademik, ka pasur rritje të numrit të pedagogëve të brendshëm të shkollës si
78

Ligj nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë“, nenet 88 dhe 186. Këshillat këshillojnë Shkollën e
Magjistraturës rreth programit të trajnimit vazhdues për prokurorët e gjyqtarët, vendosin mbi kërkesat e prokurorëve e
gjyqtarëve për trajnimin vazhdues në Shkollën e Magjistraturës, si dhe monitorojnë dhe raportojnë publikisht në lidhje me
efektivitetin e trajnimeve.
79
Ligj nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit në Republikën e Shqipërisë”, neni 5 pika 6.
80
Për vitin akademik 2017-2018, Shkolla e Magjistraturës ka organizuar 213 sesione trajnuese, ndërsa për vitin akademik
2018-2019 janë realizuar 236 të tilla. Të dhëna të marra nga intervista me përfaqësues të Shkollës së Magjistraturës, datë
20.6.2019.
81
Informacion i dërguar nga Shkolla e Magjistraturës, datë 28.6.2019, si dhe informacion i marrë nga faqja e internetit e
Shkollës së Magjistraturës: www.magjistratura.edu.al
82
Shkolla e Magjistraturës, Kalendari i Trajnimeve Vazhduese 2017-2018, 2018-2019 dhe 2019-2020:
http://www.magjistratura.edu.al/1300-31-janar-2019-njoftim-per-provimin-e-pranimit-per-kandidate-per-magjistrate-vitiakademik-2019-2020.html#1091
83
Shkolla e Magjistraturës, Strategjia Afatmesme e Shkollës së Magjistraturës 2019-2023, f. 26.
84
Po aty, f. 11.
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edhe rritje të numrit të ekspertëve të angazhuar pranë Shkollës.85 Gjithashtu, deri në momentin e
hartimit të raportit në 15 mars 2020 Shkolla është ende në proces rekrutimi të një pedagogu dhe të
anëtarëve të stafit administrativ ndihmës.86 Lidhur me nevojat për mbështetje financiare, ka pasur
rritje të burimeve financiare nga buxheti i shtetit në dy vitet e fundit.87. Megjithatë, sipas Raportit të
Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2019, SHM-ja vazhdon të bazohet në mbështetjen e
donatorëve dhe ka kapacitete të kufizuara.88 Për pasojë, konstatohet se rritjet në buxhet nuk kanë qenë
të mjaftueshme.
Në përfundim të analizës, bazuar në monitorimin e realizuar konkludohet se risitë e legjislacionit të
miratuar në kuadër të Reformës në Drejtësi, në lidhje me formimin profesional të magjistratëve,
gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë, kanë shënuar zhvillime pozitive, duke adresuar objektivat e
Strategjisë së Reformës në Drejtësi. Këto zhvillime kanë të bëjnë me forcimin e kritereve dhe
procedurave të pranimit në SHM, zgjerimin e rrethit të subjekteve që trajnohen, me përmirësimin
cilësor të ofertës didaktike të trajnimit fillestar. Masat e ndërmarra nga SHM-ja për zbatimin e kuadrit
të ri ligjor për trajnimin fillestar dhe vazhdues vijuan fill pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese
dhe paketës së parë të ligjeve të reformës në drejtësi, në gusht 2016. Vërehet se, pavarësisht masave
të marra nga SHM-ja, një nga sfidat kryesore të saj mbetet rritja e numrit dhe cilësisë së kandidatëve
që aplikojnë për t’u pranuar në SHM. Në lidhje me trajnimin vazhdues, numri i këtyre trajnimeve ka
qenë dëshmi e angazhimit të SHM-së për t’iu përgjigjur nevojave për trajnim pas ndryshimeve
rrënjësore ligjore në kuadër të Reformës në Drejtësi. Megjithatë, SHM-ja përballet me vështirësi në
ushtrimin e kompetencave të saj, për shkak të mungesës së kapaciteteve njerëzore dhe financiare.
Rritja e pranimeve në programin e trajnimit fillestar si dhe nevojat e trajnimit vazhdues kërkojnë
dosmdoshmërisht rritjen në mënyrë proporcionale të burimeve njerëzore dhe të buxhetit të SHM-së.
3.3. Rekomandime
Në vijim të gjetjeve të analizës së mësipërme, në lidhje me formimin profesional të magjistratëve si
dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë rekomandohet si vijon:




Kryerja e një vlerësimi periodik të procedurave të pranimit në SHM, duke synuar zgjidhjen e
problematikave të hasura, si dhe përmirësimin e sistemit të rekrutimit të kandidatëve për
magjistratë, me qëllim rritjen e sasisë dhe cilësisë së kandidatëve që marrin pjesë në provimin
e pranimit;
Zgjerimi i iniciativave informuese dhe ndërgjegjësuese në fakultetet e drejtësisë,
administratën publike dhe të diplomuarve në drejtësi në të gjithë vendin, me qëllim nxitjen e
tyre për të aplikuar në Shkollën e Magjistraturës, duke i informuar kandidatët potencialë
veçanërisht në lidhje me transparencën dhe cilësinë e procedurave të rekrutimit;

85

Shkolla e Magjistraturës ka rekrutuar 2 pedagogë të brendshëm, një në vitin 2017 dhe një në vitin 2018, si dhe
parashikon të rekrutojë për një periudhë 5 vjeçare në vijimësi nga një pedagog të bredshëm për çdo vit.
86
Informacion i marrë nga faqja e internetit e Shkollës së Magjistraturës datë 31.1.2020:
http://www.magjistratura.edu.al/1300-31-janar-2019-njoftim-per-provimin-e-pranimit-per-kandidate-per-magjistrate-vitiakademik-2019-2020.html#747 (aksesuar më datë 11.03. 2020)
87
Shkolla e Magjistraturës, Strategjia Afatmesme e Shkollës së Magjistraturës 2019-2023, f. 10.
88
European Commission, Albania Report 2019, Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019, Communication on EU
Enlargement Policy, f. 17. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf
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Forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe financiare të SHM-së, për t’iu përgjigjur nevojave
gjithmonë e më në rritje të kërkesave të formimit fillestar dhe vazhdues;
Pasurimi dhe përditësimi i platformës e-learning me trajnime dhe informacione të nevojshme
për gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë, si dhe shftrytëzimi i kësaj platforme për të krijuar një
sistem mentorimi për gjyqtarët dhe prokurorët e rinj në detyrë;
KLGJ-ja dhe KLP-ja, në përputhje me detyrimet që u ngarkon ligji, duhet të miratojnë
rregullat për përshtatshmërinë dhe përmbajtjen e programeve të trajnimit vazhdues.
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IV. EDUKIMI FILLESTAR DHE VAZHDUES PËR AVOKATËT
4.1. Problematikat e formimit të avokatëve që i paraprinë ndryshimeve në kuadër të
Reformës në Drejtësi
Organizimi dhe funksionimi i profesionit të avokatit ka një rol parësor në rritjen dhe efektivitetin e
aksesit të qytetarëve në të gjithë mekanizmat e sistemit të drejtësisë. Avokatët duhet të mundësojnë
këshillimin ligjor dhe mbrojtjen gjyqësore të qytetarëve që përballen me institucionet e administratës
publike dhe gjykatat, bazuar në kuadrin ligjor dhe standardet më të larta etike. Dokumenti “Analiza e
Sistemit të Drejtësisë” evidenton zhvillimet kryesore, por edhe problematikat ndër vite në lidhje me
përgatitjen e kandidatëve për avokatë dhe atyre që ushtrojnë profesionin. 89 Sipas këtij dokumenti, një
prej zhvillimeve pozitive që pasuan miratimin e Ligjit nr. 91/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin nr. 9109, datë 17.7.2003, “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë” ishte krijimi i
Shkollës së Avokatisë (SHA) dhe vënia e saj në funksionim.90 Trajnimi fillestar i kandidatëve për
avokatë zhvillohet që prej vitit 2013, përmes ndjekjes së studimeve pranë SHA-së, si një prej
parakushteve që duhet të plotësohen për fitimin e së drejtës së ushtrimit të profesionit të avokatit. Në
lidhje me trajnimin vazhdues, Dokumenti “Analiza e Sistemit të Drejtësisë” konstaton mungesë të
kapaciteteve të Shkollës për të ofruar këtë formë trajnimi.91 Ky konkluzion është përforcuar edhe nga
përfundimet e Raporteve për vitin 2015 dhe 2016 të Komisionit Evropian për Shqipërinë.92
Në vijim të këtyre gjetjeve, Strategjia e Reformën në Drejtësi, parashikoi disa objektiva strategjikë
për përmirësimin e formimit të avokatëve, të cilat konsistojnë në93:






Konsolidimin e funksionimit të SHA-së, me qëllim shndërrimin e saj në bërthamën e trajnimit
të avokatëve të ardhshëm dhe trajnimit vazhdues të avokatëve që ushtrojnë profesionin;
Reformimin rrënjësor të kornizës ligjore të profesioneve ligjore, duke mundësuar përgatitje
profesionale fillestare dhe trajnim vazhdues cilësor për profesionet e lira, si dhe forcimin e
kritereve të cilat garantojnë thithjen e njerëzve të aftë, me integritet profesional, dhe të pa
korruptuar;
Përmirësimin e procedurave për pranimin dhe licensimin e profesioneve të lira, duke
parashikuar si kusht të detyrueshëm ligjor në këto procedura, provimin shtetëror kualifikues;
Krijimin e mekanizmave që mundësojnë kontroll periodik të njohurive të profesionistëve të
lirë, çka do të impononte mbi ta përditësimin dhe pasurimin e njohurive me zhvillimet e
legjislacionit dhe/ose jurisprudencës.

Gjithashtu, krahas Strategjisë së Reformës në Drejtësi, reformimi i aspekteve të arsimimit në
profesionet e lira ligjore është bërë pjesë e Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të

89

Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, f.
221.
90
Po aty.
91
Po aty, f. 205.
92
European Commission, Albania Report 2015, f. 14, European Albania Report 2016, f. 16.
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Drejtësisë 2018-2021, konkretisht objektivi Strategjik nr. 8 që trajton përmirësimin e cilësisë së
shërbimeve juridike.94
4.2. Formimi fillestar dhe vazhdues i avokatëve pas miratimit të ndryshimeve në kuadër të
Reformës në Drejtësi
Kuadri strategjik i reformës në drejtësi parashtroi nevojën e fuqizimit të rolit të SHA-së, përmirësimin
e procedurave të pranimit dhe licensimit, si dhe rritjen cilësore të trajnimit fillestar dhe vazhdues. Në
përputhje me këto objektiva, nga procesi i monitorimit për zbatimin e masave të ndërmarra në lidhje
me arsimin në profesionin e avokatit, konstatohet si vijon:


Programi i trajnimit fillestar të kandidatëve për avokatë është përditësuar në një masë të
konsiderueshme, por ende mungojnë module me natyrë praktike. Programi i trajnimit fillestar
është rishikuar nga Komiteti Shkencor i SHA-së dhe është përshtatur me ndryshimet ligjore në
kuadër të Reformës në Drejtësi. Gjithashtu, një peshë e veçantë u është akorduar lëndëve me
natyrë etike si dhe shkrimit dhe arsyetimit ligjor, për aftësimin sa më të mirë të
kandidatëveme njohuri të domosdoshme për ushtrimin e profesionit. Megjithatë, kurrikula nuk
përmban module me natyrë tërësisht praktike. Për shkak të numrit të madh të kandidatëve për
avokatë që regjistrohen çdo vit pranë SHA-së, mesatarisht 650 në vit95, organizimi i orëve
praktike në formën e gjyqeve imituese ende nuk është mundësuar, pasi një nisëm e tillë do të
kërkonte kapacitete të shtuara të SHA-së.96 Në trajnimin fillestar angazhohen 37 lektorë, të
cilët vijnë si nga rradhët e lektorëve të fakulteteve të drejtësisë së universiteteve publike dhe
jopublike ashtu dhe nga rradhët e avokatëve me përvojë. Ky numër nuk parashikohet të
ndryshojë në të ardhmen e afërt.97



Pamundësia për verifikimin e kryerjes së stazhit profesional gjatë trajnimit fillestar.98 Gjatë
trajnimit fillestar, krahas detyrimit të ndjekjes së orëve në auditor, kandidatët për avokatë
duhet të regjistrohen dhe të ndjekin praktikën profesionale pranë një avokati. Megjithatë,
Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë (DHASH) ka hasur vështirësi në kontrollin e zbatimit të
këtij elementi të formimit të kandidatëve për avokatë.99 Aktualisht, nuk ka struktura të ngritura
si dhe procedura të përcaktuara për verifikimin e nivelit të angazhimit nga kandidatët për
avokatë, pranë zyrave të avokatisë ku kryejnë praktikat.



Nuk janë shtuar kritere specifike që synojnë përthithjen e kandidatëve të aftë, me integritet
profesional. Në objektivat e Strategjisë së Reformës në Drejtësi ishte parashikuar se provimi i
shtetit do të ishte një ndër parakushtet për të ushtruar profesionin e avokatit. Pas tërheqjes së
projekligjit “Për provimin e shtetit” në Kuvend, DHASH-ja nuk ka përcaktuar kriteret shtesë
për filtrimin e kandidatëve që synojnë të ushtrojnë profesionin e avokatit. Pas diskutimeve
lidhur me këtë çështje, DHASH-ja ka arritur në konkluzionin se, bazuar në kapacitetet për
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ambiente të Shkollës, nuk duhet të vendosen kritere kufizuese shtesë dhe të gjithë kandidatët
që plotësojnë kriteret ligjore mund të kandidojnë.100


Ka nisur puna për hartimin e një kuadri strategjik dhe rregullator për organizimin e
trajnimeve vazhduese. Ligji nr. 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e
Shqipërisë” parashikon një sërë risish në lidhje me trajnimin vazhdues. Kështu, trajnimi
vazhdues është i detyrueshëm dhe mosndjekja e trajnimeve bëhet shkak për caktimin e një
mase disiplinore për të gjithë avokatët, pavarësisht vjetërsisë në punë.101 Megjithatë, si në ligj
ashtu dhe në Statutin e DHASH-së, nuk parashikohet shprehimisht numri minimal i
trajnimeve që duhet të ndjekë një avokat që ushtron profesionin ose një numër i caktuar
kreditesh që ata duhet të marrin gjatë një viti. Ligji parashikon për herë të parë kryerjen e
trajnimeve specifike për avokatët që ofrojnë mbrojtje për të miturit në konflikt me ligjin dhe
avokatët që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore.102 Gjithashtu, ofrimi i shërbimeve
të avokatisë “pro bono” njihet si kredit në përmbushjen e detyrimit për trajnimin vazhdues. 103
Në Ligjin nr. 55/2018 parashikohet se rregullat e hollësishme për organizimin e trajnimit
vazhdues do të përcaktohen në statutin e DHASH-së dhe në Rregulloren e Shkollës.
Megjithatë, deri tani nuk rezulton që në këto akte të jenë pasqyruar rregulla shtesë mbi
trajnimin vazhdues. Deri në momentin e hartimit të raportit të monitorimit në mars 2020,
rezulton se DHASH-ja në bashkëpunim me Misionin Euralius V ka nisur hartimin e një
strategjie afatmesme dhe afatgjatë, në lidhje me trajnimin vazhdues për avokatët.104 Që prej
miratimit të ndryshimeve në kuadrin ligjor procedural, që prej vitit 2016, DHASH-ja ka
organizuar vetëm disa trajnime vazhduese me avokatë të dhomave të avokatisë nëpër rrethe105.



Mungojnë burimet e informacionit dhe trajnimit vazhdues online në faqen e internetit të
DHASH-së. Nga vëzhgimi i faqes në internet të DHASH-së rezulton se, nuk ka seksione të
posaçme që përmbajnë informacione praktike dhe të përditësuara për të ofruar mbështetje për
avokatët aktivë në ushtrimin e profesionit. Pavarësisht se ligji parashikon vetëm këshillim për
çështjet etike në përfundim të një procedimi disiplinor, 106 përmes publikimit të
informacioneve për zbatimin e legjislacionit për ushtrimin e profesionit të avokatit, DHASHja mund t’i paraprijë rasteve të shkeljeve disiplinore. Gjithashtu, në faqe nuk gjenden
informacione në lidhje me mundësitë e karrierës në avokati, çështjes së antikorrupsionit,
barazisë dhe mosdiskriminimit në mjedisin e punës, dhe këshillim online interaktiv për
mentorimin e avokatëve të rinj.
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Kriteret parashikohen në nenin 13 të Ligjit nr. 55/2018 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”.
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Shkolla e Avokatisë nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të përballuar detyrimet e realizimit
të trajnimit vazhdues, në përputhje me parashikimet e legjislacionit për profesionin e
avokatit.107 SHA-ja ka angazhuar një numër të konsiderueshëm trajnerësh, duke u kujdesur që
të përzgjidhen ata trajnerë që krahas përvojës akademike janë edhe aktivë në ushtrimin e
profesionit të avokatit. 108 Megjithatë, kapacitetet ekzsituese në burime njerëzore dhe
financiare të SHA-së përthithen në masë të konsiderueshme nga nevojat e trajnimit fillesatar,
si pasojë e numrit të madh të kandidatëve për avokatë që pranohen çdo vit.109

Nga monitorimi i zbatimit të objektivave të Reformës në Drejtësi, për trajnimin fillestar dhe vazhdues
të avokatëve konkludohet se, pavarësisht zhvillimeve pozitive ligjore dhe rritjes së kapaciteteve të
SHA-së, kjo e fundit ende nuk mund të konsiderohet një bërthamë që mundëson në mënyrë të
tërësore të dyja këto forma të trajnimit. Në lidhje me trajnimin fillestar evidentohet veçanërisht
mungesa e orëve praktike në formën e gjyqeve imituese dhe pamundësia e kontrollit të kryerjes së
stazhit profesional. Për sa i përket trajnimit vazhdues, mbetet ende për t’u miratuar kuadri strategjik e
rregullator për funksionimin e tij, si dhe mungojnë resurset online për avokatët që ushtrojnë
profesionin.
4.3. Rekomandime
Në përfundim të analizës së realizuar sa më sipër, në lidhje me trajnimin fillestar dhe vazhdues të
avokatëve, rekomandohet si më poshtë:








Rishikimi i programi të trajnimit fillestar, me qëllim përshtatjen e metodologjisë së trajnimit
me nevojat e formimit të avokatëve të ardhshëm me aftësi praktike, duke parashikuar në
kurrikul organizimin e gjyqeve imituese;
Forcimi i kapaciteteve të SHA-së, për të verifikuar funksionimin e praktikës
profesionale/stazhit që zhvillohet pranë avokatëve, përmes raportimeve periodike 3 mujore
për angazhimin në procesin e formimit profesional të kandidatëve të ardhshëm;
Rishikimi i politikave të pranimit në programin e trajnimit fillestar të kandidatëve për avokat,
me qëllim shmangien e pranimit të një numri të madh studentësh, në përputhje me mundësitë
e SHA-së dhe kërkesave të tregut të punës për avokatë;
Përcaktimi në Statutin e DHASH-së dhe Rregulloren e Shkollës Kombëtare të Avokatisë, të
rregullave të hollësishme për organizimin e trajnimit vazhdues.
Vendosja e një numri minimal të trajnimeve që duhet të zhvillojë ose krediteve që duhet të
marrë një avokat brenda një viti kalendarik, në përputhje me nevojat për trajnim dhe
kapacitetet e SHA-së;
Forcimi i kapaciteteve të SHA-së për të përballuar nevojat e trajnimit fillestar dhe vazhdues
me trajnerë me përvojë dhe me burime financiare të mjaftueshme;
Rishikimi i mundësisë së organizimit të trajnimeve online si dhe pasurimi i faqes në internet të
DHASH-së me informacione të vlefshme, për të këshilluar avokatët e rinj dhe ato me përvojë.
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V. EDUKIMI FILLESTAR DHE VAZHDUES PËR NOTERËT
5.1. Problematikat e formimit të noterëve para miratimit të ndryshimeve në kuadër të
Reformës në Drejtësi
Noteria është një ndër profesionet ligjore të rregulluara me ligj. Në ofrimin e shërbimeve të tyre,
noterët ushtrojnë një funksion publik të deleguar. Për shkak të natyrës publike të këtij shërbimi,
trajnimi fillestar i kandidatëve për noter dhe trajnimi vazhdues i noterëve që ushtrojnë aktivisht
profesionin, ka ndikim të drejtpërdrejtë në mënyrën e ushtrimit të profesionit të tyre me
profesionalizëm dhe integritet.
Analiza e Sistemit të Drejtësisë ka konstatuar mangësi në lidhje me trajnimin fillestar dhe vazhdues të
noterëve, si dhe me angazhimin e Dhomës Kombëtare të Noterisë (DHKN) në këtë drejtim. Sipas
gjetjeve të Analizës, testimi për përftimin e licencës së noterit nuk është i mjaftueshëm për të
kontrolluar dijet e tyre dhe për t’i dhënë mundësi që të përfshihen më pas në një veprimtari publike
profesionale cilësore, procedura e realizimit të tij nuk është mjaftueshëm transparente, si dhe ka një
mungesë koordinimi midis MD-së dhe DHKN-së. Praktika e kandidatëve për noterë brenda zyrave
noteriale konsiderohet si trajnim fillestar për noterët dhe kjo fazë (stazhi si asistent noter) nuk ka
ofruar rezultate të duhura për kapacitetet profesionale të tyre. Mungon një strukturë e mirëfilltë
shkollimi për kandidatët për noter. 110 Në lidhje me trajnimin vazhdues, nuk ka pasur iniciativa të
qenësishme për të përmirësuar cilësinë e trajnimeve.111
Për noterinë, ashtu si dhe për profesionin e avokatit, Strategjia e Reformës në Drejtësi synoi
reformimin rrënjësor të kornizës ligjore për përgatitjen profesionale fillestare dhe trajnimin vazhdues
cilësor për profesionet e lira. Ajo u fokusua edhe në forcimin e kritereve të cilat garantojnë thithjen e
kandidatëve me integritet profesional, etiko-moral dhe të pa korruptuar, si dhe krijimin e
mekanizmave për kontroll periodik të njohurive të noterëve në detyrë. 112 Krahas Strategjisë së
Reformës në Drejtësi, reformimi i aspekteve të arsimimit të noterëve është bërë pjesë e Planit të
Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2018-2021, konkretisht Objektivi 8, i cili
parashikon ndër të tjera “përgatitjen e noterëve kandidatë për profesionin duke përmirësuar trajnimin
e detyrueshëm fillestar dhe të vazhdueshëm për noterët, duke përfshirë këtu e-justice.”113
5.2. Formimi fillestar dhe vazhdues i kandidatëve për noter dhe noterëve pas miratimit të
ndryshimeve në kuadër të Reformës në Drejtësi
Në zbatim të objektivave strategjikë, që prej vitit 2017, Kuvendi i Shqipërisë ndërmorri procesin e
rishikimit tërësor të kuadrit ligjor për trajnimin fillestar dhe vazhdues dhe licencimin për profesionin
e noterit. Ky proces u finalizua me miratimin e Ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”, në të cilin
parashikohen rregullat, kriteret, procedurat, për kualifikimin si noter, trajnimin fillestar dhe vazhdues
si dhe institucionet përgjegjëse për realizimin e tyre. Risitë kryesore që karakterizojnë legjislacionin e
110
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ri dhe masat e ndërmarra për noterinë dhe sidomos për trajnimin fillestar dhe vazhdues mund të
përmblidhen si më poshtë:


Krijimi i Qendrës Shqiptare të Trajnimit të Noterëve (QSHTN) si një nga risitë kryesore të
ligjit. Ligji nr. 110/2018 “Për noterinë” parashikon për herë të parë ngritjen e një strukture të
DHKN-së, përgjegjëse për formimin fillestar të kandidatëve për noterë dhe formimin
vazhdues të anëtarëve të DHKN-së.114 Rregullorja për Qendrën është miratuar nga Asambleja
e Përgjithshme e Noterëve në qershor 2019 dhe pritet që të miratohet nga Ministri i Drejtësisë.
Qendra do të mbështetet financiarisht nga të ardhurat e noterëve, zëvendësnoterëve dhe
kandidatëve për noterë, si dhe nga DHKN-ja. Qendra do të jetë në gjendje të realizojë dhe
trajnime me pagesë për profesionistë të fushave të ndryshme.115 Nga monitorimi i kryer deri
në mars të vitit 2020 rezultoi se, DHKN-ja ka parashikuar një fond të posaçëm për
funksionimin e Qendrës, ka përgatitur mjediset përkatëse për të akomoduar nevojat e
trajnimit, si dhe pritet të nisë së shpejti procedurat për rekrutimin e trajnerëve. Qendra do të
ketë në përbërje staf akademik të brendshëm dhe të jashtëm.116 Krahas stafit të brendshëm, në
trajnim do të angazhohen akademikë, nëpunës të institucioneve publike ose private që kryejnë
veprimtari që lidhet ngushtësisht me fushën përkatëse të trajnimit, noterë aktivë si dhe noterë
që kanë dalë në pension.117



Forcimi i kritereve për licencimin në profesionin e noterit. Ligji nr. 110/2018 “Për noterinë”
ndër të tjera, parashikon për herë të parë tri kritere për ushtrimin e profesionit të noterit,
konkretisht: kalimin me sukses të provimit të pranimit në programin e formimit fillestar të
detyrueshëm një vjeçar pranë QSHTN-së; përvojën e punës me kohë të plotë prej jo më pak se
dy vjetësh si kandidat për noter pranë një noteri; si dhe në përfundim të trajnimit fillestar dhe
të stazhit pranë noterit, të ketë kaluar me sukses provimin e kualifikimit për noter. 118 Këto
kritere ndryshojnë rrënjësisht nga modeli pararendës i licencimit, i cili parashikonte vetëm
detyrimin e përfundimit me sukses të provimit të licencës. Në lidhje me pranimin në trajnimin
fillestar, DHKN-ja kryen çdo vit një analizë mbi nevojën e zhvillimit të provimit të pranimit
në formimin fillestar, me synim për të garantuar për të paktën tri vitet në vijim një numër të
mjaftueshëm kandidatësh për plotësimin e vendeve vakante të noterëve dhe të
zëvendësnoterëve. 119 Procedura e shpalljes së vendeve vakante realizohet nga Ministria e
Drejtësisë, në bashkëpunim me DHKN-në dhe QSHTN-në. Provimi i pranimit në trajnimin
fillestar si dhe provimi i kualifikimit për noterë ose zëvendësnoterë organizohen nga Qendra.
Në ligj parashikohet se dhënia e licencave të reja për noter pezullohet në të gjithë vendin,
derisa të arrihet raporti mes numrit të përgjithshëm të noterëve në Republikën e Shqipërisë
dhe popullsisë. 120 Deri në kohën e hartimit të këtij raporti, në mars 2020, MD-ja nuk ka
përcaktuar numrin e licencave që mund të jepen. Përcaktimi i këtij numri do të varet nga
rezultatet e procesit të verifikimit të integritetit të noterëve që janë tashmë në detyrë, ose
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Statuti i Dhomës Kombëtare të Noterisë, miratuar me Urdhër të Ministres së Drejtësisë nr. 445, datë 30.9.2019, neni 50
paragafi 2.
115
Po aty.
116
Dhoma Kombëtare e Noterisë, Projekt Rregullorja “Për Qendrën Shqiptare të Trajnimit të Noterëve”, neni 16, pika 2.
117
Intervistë me znj. Mimoza Sadushi, Kryetare e Dhomës Kombëtare të Noterisë, datë 25.1.2020.
118
Ligj nr. 110/2018 “Për noterinë”, neni 5.
119
Po aty, neni 6, pika 1.
120
Ligj nr. 110/2018 “Për noterinë”, neni 142, pika1: “Dhomat vendore janë të detyruara të përshtatin organizimin dhe
funksionimin e tyre, pas ripërcaktimit të numrit minimal të noterëve për një degë vendore, sipas kriterit 1 noter për çdo 15
000 banorë rezidentë”.
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ndryshe i quajtur “vetting-u i noterëve”. Ky proces ka nisur të zhvillohet nga Ministria e
Drejtësisë që në mars 2019, por ende nuk ka prodhuar rezultatet e para.121


Rishikimi tërësori i kuadrit të trajnimit fillestar të noterëve. Ndër çështjet kryesore që Ligji nr.
110/2018 “Për noterinë“ adresoi ishte krijimi për herë të parë i një programi trajnues për
përgatitjen e noterëve dhe zëvendësnoterëve122. Periudha e trajnimit fillestar do të zhvillohet
për një vit në bazë të një sistemi kreditesh.123 Aplikantët që marrin të paktën 80% të pikëve
maksimale në provimin përfundimtar fitojnë të drejtën e aplikimit për pozicionin e kandidatit
për noter pranë çdo zyre noteriale.124 Deri në kohën kur është hartuar ky raport, në mars 2020,
nuk është hartuar rregullorja e trajnimit fillestar. 125 Gjithashtu, në kushtet kur nuk është
përcaktuar ende numri i nevojshëm i kandidatëve që mund të pranohen, trajnimi fillestar nuk
mund të ofrohet.



Përcaktimi i kritereve dhe rregullave për periudhën e stazhit të noterëve. Ligji nr. 110/2018
“Për noterinë” normon funksionimin e stazhit profesional, duke parshikuar se pranë çdo noteri
nuk mund të ketë më shumë se dy kandidatë për noterë. Noteri shërben si mentor gjatë kohës
që ushtrojnë stazhin kandidatët dhe vlerëson punën e tyre. 126 Puna e kryer nga kandidati
konsiderohet si punë me kohë të plotë dhe për pasojë i nënshtrohet legjislacionit të punës dhe
atij për sigurimet shoqërore. Ligji nr. 110/2018 “Për noterinë” parashikon se Ministri i
Drejtësisë, pas propozimit me shkrim dhe të arsyetuar të DHKN-së, miraton rregulla më të
hollësishme lidhur me punësimin e kandidatëve për noterë. Deri në kohën e hartimit të këtij
raporti, në mars 2020, nuk rezulton të jenë miratuar rregullat për punësimin e kandidatëve për
noterë.



Ndryshime rrënjësore në organizimin dhe rëndësinë e akorduar trajnimit vazhdues. Për herë
të parë parashikohet se, noterët bartin detyrimin e ndjekjes së një numri jo më të vogël se 5
ditë trajnimi brenda një viti kalendarik. Mospërmbushja e këtij detyrimi përbën shkak për
caktimin e masës disiplinore. 127 Organizimi i trajnimit vazhdues është në kompetencë të
QSHTN-së. 128 Rregullorja për trajnimin vazhdues është miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme e Noterëve në qershor 2019 dhe pritet që të miratohet nga Ministri i
Drejtësisë.129 Ajo përcakton ndër të tjera objektivat e programit të formimit vazhdues, listën e
disiplinave mësimore dhe të veprimtarive të tjera formuese, organizimin e mësimdhënies,
rregullat e frekuentimit, mënyrën e kontrollit të njohurive dhe aftësive. Rregullorja ka zgjeruar
rrethin e subjekteve që trajnohen duke përfshirë në programin e formimit vazhdues
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Proces i nisur në bazë të Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë nr. 214 datë, 21.3.2019 https://www.drejtesia.gov.al/wpcontent/uploads/2019/04/Urdhri.pdf (aksesuar në datë 10.3.2020).
122
Në bazë të nenit 3 të Ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë” zëvendësnoteri është personi i përzgjedhur për të asistuar
noterin dhe për të kryer veprimtarinë noteriale në emër dhe për llogari të noterit në rastet e autorizimit nga noteri, në
përputhje me dispozitat e këtij ligji.
123
Dhoma Kombëtare e Noterisë, Projekt Rregullorja “Për Qendrën Shqiptare të Trajnimit të Noterëve”, miratuar në
qershor 2019 nga Asambleja e Përgjithshme e Noterëve, neni 19, pika 3.
124
Ligj nr. 110/2018 “Për noterinë” neni 7, pika 2.
125
Intervistë me Kryetaren e Dhomës Kombëtare të Noterisë, datë 25.1.2020.
126
Ligj nr. 110/2018 “Për noterinë” neni 8, pika 2 dhe 3.
127
Kodi i Etikës së noterëve neni 25, pika c.
128
Statuti i Dhomës Kombëtare të Noterisë, miratuar me Urdhër të Ministres së Drejtësisë nr. 445, datë 30.9.2019, neni
51, pika 8.
129
Intervistë me znj. Mimoza Sadushi, Kryetare e Dhomës Kombëtare të Noterisë, datë 25.1.2020.
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profesional jo vetëm noterin, por edhe zëvendësnoterin, kandidatin për noter dhe juristin që ka
interes në fushën përkatëse.130 Nga monitorimi rezulton që, pavarësisht se në mungesë të një
rregulloreje të miratuar, DHKN-ja ka vijuar me organizimin e trajnimeve vazhduese. Deri në
kohën e hartimit të këtij raporti në mars 2020, janë zhvilluar disa veprimtari trajnuese në
lidhje me aksesin dhe përdorimin e sistemit N.I.S.A. (Notarial Information System of Acts), i
cili do të zbatohet nga noterët në të gjithë vendin. Po ashtu, DHKN-ja ka hartuar modulet e
para të trajnimit vazhdues, në lidhje me lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë.131
Për sa i përket burimeve të informacionit që duhet të ofrojë DHKN-ja, kjo e fundit ka
detyrimin ligjor që të publikojë buletine të posaçme mbi problematikat e hasura gjatë
ushtrimit të veprimtarisë noteriale, si dhe informacione mbi vendimet e Gjykatës së Lartë, në
lidhje me ndryshimin e praktikës gjyqësore, si dhe aktet dhe dokumentet juridike të miratuara
nga organet e Dhomës. 132 Nga vëzhgimi i faqes së internetit rezulton se këto materiale
informative nuk gjenden në faqen zyrtare të DHKN-së. Gjithashtu, nuk rezulton që të ofrohen
forma të trajnimit vazhdues online.
Në përfundim të gjetjeve të procesit të monitorimit mund të konkludohet se legjislacioni dhe kuadri
rregullator për noterinë ka vendosur për herë të parë një sistem të plotë trajnimi fillestar e vazhdues.
Në bazë të këtij ligji është krijuar QSHTN-ja, si bërthama e trajnimit të noterëve, është siguruar
mbështetja e saj me burime njerëzore dhe financiare. Ndër zhvillimet më të rëndësishme të
legjislacionit është forcimi i kritereve dhe procesit që duhet të ndjekë një kandidat për noter që të
bëhet pjesë e trupës së noterëve. Gjithashtu, janë përcaktuar modalitetete të qarta të zhvillimit të
trajnimit fillestar e vazhdues. Megjithatë, aktet me natyrë rregullatore që normojnë hollësisht
funksionimin e QSHTN-së, modalitetet e trajnimit fillestar dhe vazdhues pritet ende të miratohen nga
Ministri i Drejtësisë.
5.3. Rekomandime
Bazuar në konkluzionet e analizës së monitorimit, në lidhje me trajnimin fillestar dhe vazhdues të
noterëve, rekomandohet si më poshtë:





Miratimi i Rregulloreve për QSHTN dhe Rregullors për Trajnimin Vazhdues nga MD-ja, me
qëllim plotësimin e kuadrit rregullator për të siguaruar funksionimin e plotë të QSHTN-së dhe
të trajnimit fillestar dhe vazhdues;
Hartimi dhe më pas miratimi i rregullores për trajnimin fillestar;
Realizimi i një procesi transparent për rekrutimin e stafit akademik, për realizimin e trajnimit
fillestar dhe vazhdues;
Përshpejtimi i procesit të verifikimit të integritetit të noterëve nga Ministria e Drejtësisë, me
qëllim përcaktimin e numrit të noterëve në proporcion me numrin e popullsisë;
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Dhoma Kombëtare e Noterisë, Projekt Rregullorja “Për Qendrën Shqiptare të Trajnimit të Noterëve”, miratuar në
qershor 2019 nga Asambleja e Përgjithshme, neni 21, pika 1.
131
Intervistë me noteren Elona Saliaj, datë 20.1 2020.
132
Statuti i Dhomës Kombëtare të Noterisë, miratuar me Urdhër të Ministres së Drejtësisë nr. 445, datë 30.9.2019, neni 9,
pika 7, neni 71, pikat 4-6.
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Përfundimi i procesit të hartimit dhe miratimit nga Asambleja e Përgjithshme e Noterëve të
kurrikulave të trajnimit fillestar për kandidatët për noterë dhe zëvendësnoterë;
Miratimi nga Ministri i Drejtësisë i rregullave të hollësishme për punësimin e kandidatëve për
noter;
Rritja e numrit të trajnimeve vazhduese për ndryshimet e fundit të legjislacionit në kuadër të
reformës në drejtësi, për rregullat e etikës dhe antikorrupsionit;
Krijimi i mundësisë së ofrimit të trajnimeve vazhduese online përmes QSHTN-së;
Përditësimi periodik i faqes së internetit të DHKN-së dhe të seksionit të QSHTN-së me
materiale që përmbajnë informacione për praktikën gjyqësore me rëndësi për fushën, aktet e
miratuara nga organet e DHKN-së dhe mundësitë e trajnimit vazhdues.
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