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 PËRBËRJA E  KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 

 

Këshilli Lartë Gjyqësor përbëhet nga 11 anëtarë, nga të cilët 6 gjyqtarë dhe 5 jo-gjyqtarë. 

 
Në kushtet kur në fund të vitit 2021 u krye ripërtëritja e pjesshme e KLGJ-së1, duke u larguar prej 

Këshillit, për shkak të mbarimit të mandatit, anëtarët: znj. Brunilda Kadi, z. Ilir Toska dhe z. Medi 

Bici, përbërja e re e institucionit është si vijon: 
 

KRYETARJA 

Znj. Naureda Llagami Juriste e spikatur, përzgjedhur nga radhët e shoqërisë 

civile 
Mandat 5-vjeçar (2018-2023) 

ZËVENDËSKRYETARI 

Z. Maksim Qoku Jurist i spikatur, përzgjedhur nga trupa e pedagogëve 

Mandat 3-vjeçar (2018-2021) 

ANETARËT GJYQTARË 

Znj. Brikena Ukperaj Përfaqësuese e Gjykatave të Apelit 

Mandat 5-vjeçar (2018-2023) 

Z. Dritan Hallunaj Përfaqësues i Gjykatave të Shkallës së Parë 

Mandat 5-vjeçar (2018-2023) 

Znj. Irena Plaku Përfaqësuese e Gjykatave të Shkallës së Parë 

Mandat 5-vjeçar (2021-2026) 

Z. Klodian Kurushi Përfaqësues i Gjykatës së Lartë 

Mandat 5-vjeçar (2021-2026) 

Znj. Marçela Shehu Përfaqësuese e Gjykatave të Shkallës së Parë 

Mandat 5-vjeçar (2018-2023) 

Z. Ridvan Hado Përfaqësues i Gjykatave të Apelit 

Mandat 5-vjeçar (2021-2026) 

ANËTARËT JO-GJYQTARË 

Z. Alban Toro Jurist i spikatur, përzgjedhur nga radhët e avokatëve 

Mandat 5-vjeçar (2018-2023) 

Z. Erjon Muharremaj Jurist i spikatur, përzgjedhur nga trupa e pedagogëve 

Mandat 3-vjeçar (2018-2021) 

Z. Fatmira Luli Juriste e spikatur, përzgjedhur nga radhët e avokatëve 

Mandat 5-vjeçar (2018-2023) 

 
 

1 Vendimi nr.581 datë 13.12.2021 “Për deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor z. 

Medi Bici”; Vendimi nr.582 datë 13.12.2021 “Për deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor z. Ilir Toska”; Vendimi nr.583 datë 13.12.2021 “Për deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor znj. Brunilda Kadi”. 
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KËSHILLI NË SHIFRA  PËR VITIN  2021 

 

 

Mbledhje Plenare 
 

Struktura e KLGJ 
 

Prop/Emërime & 

Caktime 

 
Verifikime 

100  103 / 125  112  26 

 
 

Akte të miratuara 11 63 1 + 24 

6075 Anëtarët Gjykata e Lartë Kandidatë për GJL & 

Gj.Apel, etj. 

 
 

353 14+106 47 2 

Komisioni i Zhvillimit të 

Karrierës 

Transferime Gj. Administrative 

Shk.1 dhe Apeli 

Kandidatë për formim 

fillestar SHM V’20 -‘21 

 
 

118 108 49 24 

Komisioni i Vlerësimit 

Etik - Profesional 

Masa disiplinore Gj. Administrative 

Shk.1 dhe Apeli 

Kandidatë Magjistrat 

 
 

     

107 55 174 
 

5510 

Komisioni i Planifikimit 

Strategjik & Buxhetit 

Kërkesa për 

informacion 

Gjyqtarë të 

trajnuar 

 Kuotat për Magjistratë 

në SHM V’21 -‘22 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Përfshihen Propozimet për emërim në GJL, Emërimet në Gj.Rr. Gjyqësor dhe në Gjykatat Administrative. 

3 Në mars të vitit 2021 janë emëruar 4 gjyqtarë dhe 2 të tjerë në korrik të po këtij viti. 
4 1 kandidat për Gjykatën e Lartë vijon konkurrimin dhe 2 vijojnë konkurrimin për në Gjykatën e Apelit Vlorë dhe 

Gjykatën e Apelit Korçë. 

5 Këtu përfshihen dhe aktet e miratuara nga Komisionet e Përkohshme si dhe aktet e miratimit të procesverbaleve të 

mbledhjes plenare. 
6 Përfshirë në skemë delegimi 14 gjyqtarë dhe transferuar me pëlqim 10 të tjerë. 
7 1 emërim në Gjykatën e Apelit Korçë, 1 emërim në Gjykatën e Apelit Vlorë dhe 2 emërime në Gjykatën e Apelit 

Tiranë. 

8 3 masa “Shkarkimi nga detyra”, 1 masë “Vërejtje publike”, 1 masë “Ulje e përkohshme e pagës”, 1 masë “Pezullimi 

nga detyra” gjatë 2021, ndërkohë, 4 procedime disiplinore janë përmbyllur me vendime jo-përfundimtare. 
9 1 emërim në Gjykatën e Apelit Korçë, 1 emërim në Gjykatën e Apelit Vlorë dhe 2 emërime në Gjykatën e Apelit 

Tiranë. 
10 35 kuota kandidatësh për magjistratë “profili gjyqtar”, dhe 20 kuota për kandidatë për këshilltarë (4 kuota) dhe për 

ndihmës ligjorë (16 kuota). 
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 PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka përmbyllur me sukses vitin e tij të tretë të funksionimit si institucioni 

qeverisës i gjyqësorit. Rrugëtimi i Këshillit gjatë këtyre tre viteve ka qenë i mbushur me sfida të 

qenësishme me qëllim arritjen e menaxhimit të një sistemi gjyqësor sa më të pavarur dhe efiçent, 

e për të garantuar një drejtësi efikase dhe pa vonesa për qytetarët. 

Përpos pengesave dhe boshllëqeve të trashëguara më parë por dhe atyre të krijuara në sistem si 

pasojë e zbatimit të reforme ambicioze në sistemin e drejtësisë, gjatë vitit 2021, veprimtaria e 

Këshillit vazhdoi të përballet edhe me sfidat e pandemisë botërore COVID-19, të cilat diktuan 

përshtatjen e funksionimit të Këshillit me situatën. 

Ndonëse jo në kushtet më të përshtatshme, Këshilli i Lartë Gjyqësor gjatë vitit 2021 u angazhua 

maksimalisht jo vetëm për të ruajtur ritmin e veprimtarisë së tij në kuadër të përmbushjes së 

kompetencave kushtetuese, ligjore edhe strategjike, por mbi të gjitha për të garantuar 

funksionalitetin e gjykatave në funksion të ofrimit të shërbimeve gjyqësore për publikun. 

Vlen të theksohet se tashmë Këshilli ka hyrë në një fazë konsolidimi, e cila vihet re qartësisht jo 

vetëm në veprimtarinë e tij dhe dinamikën e brendshme, por edhe në qasjen largpamëse që po 

ndjek në kuadër të miradministrimit të sistemit gjyqësor, duke garantuar kështu themele të forta 

për sistemin dhe vijueshmërinë e tij në të ardhmen. 

Pavarësia, integriteti, profesionalizmi, paanshmëria dhe llogaridhënia kanë qenë që në krye të 

herës dhe vazhdojnë të mbeten, dhe gjatë vitit 2021, parimet kryesore në të cilat u bazua 

veprimtaria institucionale e Këshillit. Gjatë këtij viti evidentohen disa zhvillime të rëndësishme 

pozitive, ku përmendim: 

1. Zhvillimin e 100 mbledhjeve plenare dhe miratimin e 607 vendimeve. 

2. Rifunksionalizimin e Gjykatës së Lartë përmes plotësimit të saj me 9 anëtarë11 dhe hapja e 

garës, për të gjitha vendet e mbetura vakante, përmes procedurës së ngritjes në detyrë të 

magjistratëve/gjyqtarëve. 

3. Finalizimin e propozimit të përbashkët me Ministrinë e Drejtësisë, të Hartës së re 

Gjyqësore dhe organizimin e konsultimeve publike me të gjitha palët e interesuara, 

përfshirë gjyqtarë, avokatë, profesionistë të së drejtës, shoqërinë civile dhe komunitetin e 

biznesit. 

4. Vijimin e zbatimit të reformës së administratës civile gjyqësore me qëllim garantimin e 

profesionalizimit, qëndrueshmërisë dhe integritetit në ushtrimin e funksioneve publike. Në 

 
 

11 Në mars të vitit 2021 janë emëruar 4 gjyqtarë dhe 2 të tjerë në korrik të po këtij viti. 
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funksion të kësaj reforme, u ndërmorën një sërë masash duke realizuar: 

   Rekrutimin dhe shpërndarjen e 86 nëpunësve gjyqësorë në gjykata. 

   Përfundimin e verifikimit të kritereve ligjore, pasurisë dhe integritetit për 2/3 e 

kancelarëve në detyrë 

   Verifikimin dhe pranimin në shërbim civil gjyqësor të 17 punonjësve nga të 

cilët 7 këshilltarëve ligjorë pranë njësisë ligjore të Gjykatës së Lartë dhe 10 

ndihmës ligjorë në gjykatat e apeleve. 

5. Përgatitjen dhe rekrutimin e gjyqtarëve të rinj duke: 

Përcaktuar në 35 12 numrin/kuotat e kandidatëve për magjistratë “profili 

gjyqtar”, dhe 20 numrin e kandidatëve për këshilltarë (4 kuota) dhe për ndihmës 

ligjorë (16 kuota), për vitin akademik 2021-202213. 

   Kryer verifikimin e kritereve dhe kushteve formalo-ligjore si dhe pasurisë dhe 

figurës për 26 kandidatë14. 

6. Vijimin e bashkëpunimit të ngushtë me organet e rivlerësimit në kuadër të procesit të 

rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve duke: 

   Depozituar pranë KPK-së 70 raporte të analizimit të aftësive profesionale të 

shoqëruara me 350 dosje gjyqësore për 70 subjekte (gjyqtarë) të rivlerësimit 

kalimtar. 

   Nga fillimi i procesit të rivlerësimit janë, dorëzuar pranë KPK-së 352 raporte të 

analizimit të aftësive profesionale, duke përmbyllur 79% të të gjithë subjekteve që 

kanë paraqitur formularin e rivlerësimit pranë ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 

7. Ushtrimin e kompetencave lidhur me përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve me qëllim 

vetëpastrimin e sistemit gjyqësor duke: 

   Zhvilluar 10 procedime disiplinore, 6 prej të cilave kanë konkluduar në: 

• 3 masa “Shkarkimi nga detyra” 

• 1 masë “Vërejtje publike” 

• 1 masë “Ulje e përkohshme e pagës” 

• 1 masë “Pezullimi nga detyra” 

• 4 procedime disiplinore janë përmbyllur me vendime jo-përfundimtare. 
 

 

 

12Përcaktuar në 45 numri i kandidatëve për magjistratë “profili gjyqtar”, dhe në 10 numri i kandidatëve për ndihmës 

ligjorë për vitin akademik 2022-2023. 
13 Vendimi nr. 35, datë 28.01.2021. 
14 26 kandidatë nga të cilët 2 kandidatët që aplikuan për formim fillestar në Shkollën e Magjistraturës për vitin 2020- 

2021 dhe 24 kandidatët që aplikuan për formim fillestar në Shkollën e Magjistraturës për vitin 2021-2022. 
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8. Me qëllim plotësimin e trupave gjyqësore në gjykata, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka: 

   Trajtuar 744 kërkesa duke caktuar 920 gjyqtarë për gjykimin e çështjeve gjyqësore 

të veçanta në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të 

përhershme ose 5% më shumë se vitin e shkuar. 

   Përfshirë në skemë delegimi 14 gjyqtarë dhe ka transferuar me pëlqim 10 të tjerë. 

9. Vazhdimin e plotësimit të paketës së akteve dhe vlerësimin etik-profesional të gjyqtarëve 

në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. 

   Hartuar dhe miratuar 72 raporte vlerësimi (36 për periudhën e vlerësimit 2013-2016 

dhe 36 për periudhën e vlerësimit viti 2019). 

   Përfunduar vlerësimi i 36 gjyqtarëve, duke trajtuar me prioritet kandidatët që janë 

në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, gjykatat e posaçme dhe 

gjykatat e apeleve me qëllim funksionalizimin apo ruajtjen e funksionalitetit të tyre. 

10. Shqyrtimin e 100 ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për 

arkivimin e ankimit, nga 121 ankime të regjistruara në total, për të cilat Këshilli ka 

vendosur refuzimin e tyre si të pabazuar. 

11. KLGJ ka vazhduar të marrë masa për përmirësimin e sistemit aktual të menaxhimit të 

çështjeve (ICMIS), duke shtuar në këtë version 37 zhvillime të reja, dhe përgjigjur me 

mbështetje teknike 667 kërkesave të gjykatave nga i gjithë vendi. 

12. Vijimi i një qasjeje transparente komunikimi publik në mënyrë sa më profesionale dhe 

cilësore. 

   KLGJ në zbatim të ligjit për të drejtën e informimit gjatë vitit 2021, ka trajtuar 55 

kërkesa për informacion, duke iu përgjigjur, brenda një afati të arsyeshëm, të gjithë 

kërkuesve të informacionit. 

   Popullimi, me informacion dhe në kohë të arsyeshme, i faqes zyrtare të internetit të 

KLGJ-së, me të gjitha materialet dhe vendimmarrjet e Këshillit si dhe komunikimi 

i tyre në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për publikun përmes njoftimeve 

për shtyp. 

13. Hartimi e miratimi i rregulloreve për shqyrtimin e praktikave korruptive në KLGJ, hetimin 

administrativ të sinjalizimit, mbrojtjen e sinjalizuesve dhe ruajtjen e konfidencialitetit, në 

funksion të angazhimit të Këshillit për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit në 

institucion. 

14. KLGJ-ja ka vijuar bashkëpunimin e brendshëm dhe të jashtëm duke zhvilluar një sërë 

aktivitetesh, takimesh, konferencash dhe trajnimesh me institucionet vendase, 

ndërkombëtare, shoqërinë civile, etj., dhe kjo në përputhje me situatën e pandemisë në 

vend. 

15. Me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore, si në KLGJ dhe në gjykata, janë zhvilluar 
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1.   VEPRIMTARIA  E  KËSHILLIT 

trajnime me rreth 15 punonjës të KLGJ-së, 36 punonjës të gjykatave dhe 174 gjyqtarë dhe 

kjo në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës, ASPA, projektet e asistencës së huaj 

etj. 

16. Në funksion të orientimit strategjik, Këshilli ka hartuar Planin e dytë Strategjik për 

periudhën 2022-2024 i cili i është nënshtruar një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent 

konsultimesh me gjykatat, grupet e biznesit dhe shoqërinë civile që ushtron veprimtarinë 

në fushën e drejtësisë. 

GJENDJA E SISTEMI GJYQËSOR GJATË VITIT 2021 

• Gjatë vitit 2021, sistemi gjyqësor është përballur me një rritje të ngarkesës së punës, ku 

numri i çështjeve të regjistruara në vitin 2021 është rreth 21.8% më i lartë se në vitin 2020. 

• Pjesa më e madhe e gjykatave kanë funksionuar me kapacitet të reduktuar të gjyqtarëve, 

nën 70%, ndërsa në nivel kombëtar vetëm 62.4% e organikës së gjyqtarëve kanë qenë 

efektivisht në detyrë gjatë vitit 2021. 

• Ngarkesa e punës në gjykata është përballuar nga vetëm 224 gjyqtarë ose 7.91 gjyqtarë për 

100.00 banorë. Ky raport është më pak se 40% e normës evropiane. 

• Gjykatat kanë bërë përpjekje për të ruajtur ritmin e zgjidhjes së çështjeve dhe për të mbajtur 

nën kontroll rritjen e stokut, pavarësisht uljes së numrit të gjyqtarëve efektivë dhe efekteve 

të pandemisë Covid-19. 

• Rendimenti mesatar i punës për gjyqtar në rang vendi, gjatë vitit 2021, ka qenë mesatarisht 

pothuajse 536 çështje për gjyqtar, që shënon një rritje me 165 (371.3 në 2020) çështje më 

tepër krahasuar me një vit më parë. 
 

  1.1. MBLEDHJET PLENARE  

 

Edhe përgjatë vitit 2021 Këshilli, si organi qeverisës i sistemit gjyqësor, ka vazhduar veprimtarinë 

e tij me përgjegjësi të lartë dhe në përmbushje të detyrave dhe funksioneve kushtetuese e ligjore. 

Në ushtrim të veprimtarisë së tij, gjatë këtij viti, Këshilli ka realizuar rreth 100 mbledhje plenare 

ose 13% më shumë se viti që shkoi. Po ashtu, numri i vendimmarrjeve të Këshillit gjatë vitit 2021 

është 607, qëllimi kryesor i të cilave ka qenë garantimi i funksionalitetit të sistemit gjyqësor. 

 
Më konkretisht, vendimmarrjet e Këshillit patën në fokus: (i) hartimin e akteve nënligjore në 

funksion të përmbushjes së përgjegjësive ligjore, (ii) realizimin e procedurave të ngritjes në detyrë 
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të gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë, në Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar, si dhe në gjykatat e apelit, (iii) miratimin e raporteve të vlerësimit etik dhe profesional 

të gjyqtarëve 15 , (iv) realizimin e procedurave disiplinore ndaj gjyqtarëve, (v) adoptimin e 

mekanizmave për miradministrimin e sistemit gjyqësor si dhe (vi) përfundimin e projekt- 

propozimit të përbashkët me Ministrinë e Drejtësisë për Hartën e Re Gjyqësore. 

 
Gjithashtu, në qendër të veprimtarisë së tij gjatë vitit 2021, Këshilli ka pasur edhe procesin e 

plotësimit të vendeve vakante në gjykata përmes dy instrumentave ligjore: skemës së delegimit, 

në të cilën u përfshinë 14 gjyqtarë dhe transferimit të përkohshëm me pëlqim, ku morën pjesë 10 

gjyqtarë të tjerë. Gjithashtu, është realizuar edhe procedura e verifikimit të kushteve dhe kritereve 

ligjore, të pasurisë dhe të figurës për 35 kandidatë për në formimin fillestar për magjistratë, profili 

gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin 2021-2022, proces i cili do të shërbejë në të 

ardhmen për plotësimin e vakancave pranë gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm dhe atij administrativ. 

 
Përkushtim të spikatur Këshilli ka dëshmuar në funksion të zbatimit të reformës së administratës 

civile gjyqësore, përmes verifikimit të kritereve dhe kualifikimit për pranim në shërbimin civil 

gjyqësor të punonjësve në gjykata si dhe verifikimit të kancelarëve në detyrë. Përkushtim ky i cili 

përkthen në terma real qasjen e Këshillit mbi rolin dhe rëndësinë që ka personeli mbështetës, 

krahas gjyqtarëve, në përshpejtimin e ritmit të evadimit të dosjeve gjyqësore për publikun. 

 
Nga 607 vendimmarrje të Këshillit, 604 prej tyre janë propozuar nga komisionet e përhershme dhe 

3 nga komisionet e përkohshme. Për sa i përket kategorizimit të këtyre vendimmarrjeve sipas 

përcaktimit ligjor, rezulton se: 12 janë akte të mirëfillta nënligjore, të cilat u botuan në fletoren 

zyrtare të Republikës së Shqipërisë, ndërkohë 340 akte individuale, 203 akte kolektive, 48 akte 

rregullatore të brendshme dhe 1 akt është udhëzim. 

 

 

  1.2. PËRMBLEDHJE E  VEPRIMTARISË SË  KOMISIONEVE TË KËSHILLIT  

 

Sipas parashikimeve ligjore, Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron veprimtarinë e tij përmes katër (4) 

Komisioneve të Përhershme: 

1. Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit 

2. Komisioni Disiplinor 

3. Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

4. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 

 
Gjatë vitit 2021, këto komisione kanë zhvilluar një punë intensive e cila është materializuar në një 

numër voluminoz aktesh nënligjore në kuadër të rregullimit, mbarëvajtjes dhe miradministrimit të 

 

15 Si parakusht i ekzistencës së dy vlerësimeve të mëparshme etiko-profesional për gjyqtarët që kandidojnë për ngritje 

në detyrë sipas ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
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sistemin gjyqësor. Në logjikën e shifrave, veprimtaria e Komisioneve të Përhershme të Këshillit e 

pasqyrohet në mënyrë të përmbledhur si më poshtë: 

 
 Komisionet e Përhershme Nr. i akteve të propozuara 

1 Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit 107 

2 Komisioni Disiplinor 26 

3 Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 118 

4 Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 353 

5 Akte të Komisioneve të Përhershme 604 

6 Akte të miratuara nga KLGJ (2021)16 607 

 
Veprimtaria e komisioneve të përhershme pasqyrohet shkurtimisht në vijim, ndërsa vetë 

komisionet në përputhje me detyrimin ligjor17 kanë hartuar dhe miratuar në mbledhje plenare 

raportet e tyre vjetore. Raportet vjetore të veprimtarisë së komisioneve të përhershme, ku janë të 

identifikuara gjetjet dhe rekomandimet përkatëse, janë publike në faqen zyrtare të Këshillit 

(http://klgj.al/raporte-te-komisioneve-te-perhereshme/). 

 
Fundi i vitit 2021 kulmoi me ripërtëritjen e pjesshme të anëtarësisë së Këshillit si pasojë e mbarimit 

të mandatit të 3 anëtarëve të tij të ardhur nga trupa gjyqësore. Për rrjedhojë, Këshilli, në zbatim të 

përcaktimeve ligjore18, në mbledhjen plenare të datës 23.12.2021 miratoi ndryshimin e përbërjes 

së Komisioneve të përhershme të tij, e cila pasqyrohet në seksionin e mëposhtëm. 
 

  1.3. KOMISIONET E PËRHERSHME  

 

KOMISIONI I PLANIFIKIMIT STRATEGJIK, ADMINISTRIMIT DHE BUXHETIT 
 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit në përputhje me rolin, funksionet 

dhe kompetencat kushtetuese dhe ligjore gjatë vitit 2021 ka zhvilluar, 34 mbledhje të cilat janë 

materializuar në 107 vendimmarrje19, 92 prej të cilave në fushat përkatëse të veprimtarisë, si vijon: 

   16 janë në fushën e planifikimit strategjik 

   64 janë në fushën e administrimit dhe efiçencës 

   12 janë në fushën e planifikimit dhe menaxhimit financiar dhe buxhetor 
 

 

 

 

 

 

 
 

16 Këtu përfshihen dhe aktet e miratuara nga Komisionet e Përkohshme si dhe aktet e miratimit të procesverbaleve të 

mbledhjes plenare. 
17 Pika 16, e nenit 62 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. 
18 Pikat 2 e 12 të nenit 62 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. 
19 15 vendimmarrje janë miratime të procesverbaleve të mbledhjeve plenare. 

http://klgj.al/raporte-te-komisioneve-te-perhereshme/
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Përbërja: 

Kryetare: Naureda Llagami 

Anëtare: Fatmira Luli 

Anëtar: Marçela Shehu 

Anëtar Zëvendësues: 

Brikena Ukperaj 

Erjon Muharremaj 

Një ndër proceset më të rëndësishme në të cilin Komisioni prej më se 2 vitesh është investuar 

lidhet me vazhdimin e zbatimit të reformës për nëpunësin 

civil gjyqësor, me qëllim krijimin e një administrate të 

qëndrueshme, profesioniste dhe me integritet të lartë. 

Angazhimi i Komisionit në këtë drejtim reflekton qasjen e 

Këshillit lidhur me rolin dhe rëndësinë që i kushton 

personelit mbështetës, krahas gjyqtarëve, në ritmet e 

evadimit të dosjeve dhe për pasojë edhe në reduktimin e 

vonesave në shqyrtimin e çështjeve gjyqësore për publikun. 

Kjo reformë është shndërruar në një garanci më shumë në 

funksion të ofrimit të shërbimeve gjyqësore cilësore dhe në 

kohë për publikun, pesha e veçantë e të cilit dëshmohet jo 

vetëm në aspektin sasior të vendimmarrjeve që Komisioni ka 

hartuar dhe miratuar por mbi të gjitha atë substancial, e cila lidhet me standardet e aplikuara. 

 
Në këtë kontekst, një rëndësi të madhe paraqet edhe përfundimi i verifikimit të kritereve ligjore, 

pasurisë dhe integritetit për 2/3 e kancelarëve në detyrë me qëllim garantimin e profesionalizimit, 

integritetit dhe pastërtisë së figurës për këta funksionarë publikë. Kjo procedurë merr vlerë 

sidomos në kontekstin e ri të administrimit kolegjial të gjykatave, ku Kancelari është një figurë 

kyçe në administrimin e gjykatës dhe pjesë vendimmarrëse e rëndësishme në Këshillin e Gjykatës. 

Ndaj kjo procedurë krijon bazat solide drejt miradministrimit të gjykatave nga profesionistë me 

integritet të lartë. 

 
Sa i përket çështjeve të trajtuara lidhur me administrimin dhe menaxhimin e fondeve buxhetore, 

vlen të theksohet se reagimi i Komisionit ka passjellë efiçencë dhe efektivitet. Kjo tregohet edhe 

nga realizimi i buxhetit për sistemin gjyqësor, në masën 91%, duke reaguar në mënyrë të shpejtë 

dhe të drejtë ndaj nevojave të sistemit gjyqësor, në funksion të menaxhimit të fondeve buxhetore 

me efiçencë dhe efektivitet. 

 
Komisioni gjatë ushtrimit të funksioneve të tij është përqendruar edhe në vazhdimin e 

përmirësimeve në sistemin aktual të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMIS në funksion të 

rritjes së transparencës, efiçencës dhe aksesit të qytetarëve në vendimmarrjet e gjykatave. Një 

mbështetje të pakursyer në këtë drejtim kanë ofruar Njësitë Mbështetëse të KLGJ-së në kuadër të 

përgatitjes së vendimmarrjeve me qëllim krijimin e Qendrës së Teknologjisë së Informacionit dhe 

miratimit të “Projekt -Udhërrëfyesit për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve.” 
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KOMISIONI I ZHVILLIMIT TË KARRIERËS 
 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, në përputhje me rolin, 

funksionet dhe kompetencat kushtetuese dhe ligjore, gjatë vitit 

2021, ka zhvilluar 115 mbledhje të materializuara në 353 

vendimmarrje, ndër të cilat: 

   154 akte për procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën 

e Lartë, gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin 

e organizuar, gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm dhe Gjykatën Administrative të Apelit; 

   84 akte që lidhen me statusin dhe zhvillimin e karrierës 

së gjyqtarit; 

   28 akte për procedurat e verifikimit të kushteve dhe 

kritereve të kandidimit për në formimin fillestar, profili gjyqtar, për në Shkollën e 

Magjistraturës; 

   86 akte për procedurat e caktimit të gjyqtarëve në çështje gjyqësore të veçanta, në gjykata 

të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme; 

   1 akt ka të bëjë me ndryshimin e akteve nënligjore. 

 
Veprimtaria e Komisionit edhe gjatë vitit 2021 është fokusuar në çështje të zhvillimit të karrierës 

së gjyqtarëve si dhe garantimit të funksionalitetit të gjykatave të të gjitha niveleve në të gjithë 

vendin. Në këtë kontekst, plotësimi dhe funksionalizimi i plotë i Gjykatës së Lartë ka vazhduar të 

jetë prioritet i aktivitetit të Komisionit dhe vetë Këshillit. Ndaj, gjatë vitit 2021, KZHK-ja përcolli 

për miratim në Këshill akte të një rëndësie të veçantë të cilat mundësuan përfundimin me sukses 

dhe emërimin në detyrë të 6 kandidatëve për Gjykatën e Lartë. Po gjatë këtij viti, Komisioni ka 

filluar procedurat për plotësimin e 3 pozicioneve të tjera të lira në këtë gjykatë, në fushat e të 

drejtës administrative dhe civile, përmes procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, me qëllim 

plotësimin e kësaj gjykate me 19 gjyqtarë. 

 
Rëndësi të posaçme ka pasur për Komisionin edhe procesi i plotësimit të vendeve vakante në të 

gjithë gjykatat e vendit dhe kjo përmes skemës së delegimit, transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarëve, ngritjes në detyrë të tyre, si dhe shqyrtimit të kërkesave të paraqitura nga drejtuesit e 

gjykatave në lidhje me caktimin e gjyqtarëve të ndryshëm për shqyrtimin e çështjeve të caktuara. 

Vlen të theksohet, se në kushtet kur në gjykatat e të gjitha niveleve vijon të ndihet efekti i 

vakancave të krijuara për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar si dhe i pengesave të ndryshme 

për plotësimin e tyre me gjyqtarë, Komisionit i është dashur të punojë intensivisht për caktimin e 

një numri të lartë gjyqtarësh, me qëllim zhbllokimin e situatës dhe garantimin e dhënies së 

drejtësisë për qytetarët. 

 
Një tjetër çështje për të cilën Komisioni është investuar, gjatë vitit 2021, lidhet me shqyrtimin e 

kërkesave të Shkollës së Magjistraturës për përcaktimin e numrit maksimal të kandidatëve 

 
Përbërja 

Kryetar: Klodian Kurushi 

Anëtar: Dritan Hallunaj 

Anëtar: Alban Toro 

Anëtar Zëvendësues: 

Marçela Shehu 

Maksim Qoku 
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magjistratë “profili gjyqtar”, si dhe të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë që duhet të 

pranohen në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës dhe për verifikimin e tyre në një kohë 

të arsyeshme, proces ky i cili merr rëndësi të veçantë në kushtet aktuale të pamjaftueshmërisë së 

burimeve njerëzore në sistem. 

 
Lidhur me plotësimin e pozicioneve të lira pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin 

e organizuar, gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe Gjykatës Administrative të 

Apelit, pas përfundimit me sukses të dhjetë procedurave të ngritjes në detyrë në këto gjykata, 

Komisioni i ka propozuar Këshillit 38 vendimmarrje për hapjen apo rihapjen e procedurave të 

njëpasnjëshme për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve pranë këtyre gjykatave, si dhe vijimin e 

procedurave të nevojshme. 

 
Gjithashtu, dhe referuar kontributit të Komisionit në hartimin dhe përmirësimin e akteve nënligjore 

në fuqi, KZHK-ja është angazhuar duke hartuar dhe u propozuar disa shtesa dhe ndryshime në 

lidhje me vendimin që rregullon procedurat e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për 

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

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. Ndryshimet e propozuara synonin të lehtësonin problematikat e 

evidentuara në zbatimin e aktit në praktikë dhe përmirësimin dhe saktësimin e tij. 

 
KOMISIONI DISIPLINOR 

 
Komisioni Disiplinor, në përputhje me rolin, funksionet dhe 

kompetencat kushtetuese dhe ligjore, gjatë vitit 2021, ka 

zhvilluar 8 mbledhje të cilat janë materializuar në 26 

vendimmarrje 20 kryesore. 

 
Gjatë ushtrimit të veprimtarisë në kompetencë të tij, 

Komisioni Disiplinor ka kaluar për shqyrtim në Këshillin e 

Lartë Gjyqësor 10 (dhjetë) procedura disiplinore për 

gjyqtarë. Në vijim të procedurave, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

ka përmbyllur me vendim përfundimtar 6 (gjashtë) 

procedura disiplinore, nga të cilat: 

         për 1 procedim të filluar gjatë vitit 2021 është 

vendosur masa “Vërejtje publike”; 

   për 1 procedim të filluar gjatë vitit 2021 është vendosur masa “Ulje e përkohshme e 

pagës”; 

   për 1 procedim të filluar gjatë vitit 2021 është vendosur masa “Pezullim nga detyra”; 
 

 

 

20 16 vendimmarrje i përkasin procedurave të brendshme të Komisionit që lidhen me përcaktimin e seancave 

disiplinore dhe caktimin e relatorëve dhe akte të tjera administrative. 

 
Përbërja: 

Kryetar: Medi Bici 

Anëtar: Maksim Qoku 

Anëtar: Dritan Hallunaj 

Anëtar Zëvendësues: 

Brunida Kadi 

Alban Toro 
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   për 3 procedime, një e filluar në vitin 2020 dhe dy të filluara gjatë vitit 2021 është 

vendosur masa “Shkarkim nga detyra”. 

   për 4 (katër) procedimet e tjera disiplinore, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka proceduar me 

dhënien e vendimeve jopërfundimtare. Konkretisht në tre raste është vendosur 

pezullimi i procedimit disiplinor për shkak se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka 

vendosur “Shkarkim nga detyra” të gjyqtarëve dhe këto vendime nuk kanë marrë formë 

të prerë. Në një rast tjetër është vendosur pezullimi i procedurës deri në përfundimin e 

hetimit disiplinor të filluar ndaj magjistratit nga ILD-ja. 

Vlen të theksohet se veprimtaria e Komisionit Disiplinor ndërvaret me atë të Inspektorit të Lartë 

të Drejtësisë, si institucioni përgjegjës për sa i përket verifikimit të ankesave, hetimit me nismë të 

shkeljeve dhe fillimit të procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve. Për rrjedhojë, 

suksesi i procedurave disiplinore është i ndërlidhur me hetimin disiplinor të kryer nga ILD-ja. Në 

çdo rast KLGJ-ja ka bashkëpunuar ngushtë me Inspektorin duke trajtuar kërkesat e tij me drejtësi, 

korrektësi dhe brenda afateve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi. Gjithashtu, me qëllim 

sigurimin e të drejtës për një proces të rregullt ligjor dhe garantimin e së drejtës për të ushtruar një 

ankim efektiv, Komisioni ka respektuar të gjitha të drejtat e subjekteve (gjyqtarëve) nën procedim 

disiplinor, në të gjitha fazat e shqyrtimit të tij, duke synuar zhvillimin e kësaj procedure në përputhje 

me parimet e pavarësisë, paanësisë dhe llogaridhënies. 

 
Gjatë vitit raportues, Komisioni ka vazhduar trajtimin në kohë të të gjitha ankesave të ardhura në 

drejtim të KLGJ-së për shkelje të pretenduara nga ana e gjyqtarëve të caktuar, duke orientuar 

subjektet ankuese drejt ndjekjes së rrugës së duhur ligjore për zgjidhjen e tyre në kohë nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë. 

 
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË ETIKËS DHE VEPRIMTARISË PROFESIONALE 

 

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale 

në përputhje me rolin, funksionet dhe kompetencat kushtetuese 

dhe ligjore, gjatë vitit 2021 ka zhvilluar 42 mbledhje, të cilat 

janë materializuar në 118 vendimmarrje si më poshtë vijon: 

5 akte nënligjore që plotësojnë Skemën e Vlerësimit të 

Gjyqtarëve, konkretisht lidhur me vlerësimin e 

gjyqtarëve të komanduar si ndihmësmagjistratë në 

Gjykatën e Lartë; 

1 akt nënligjor në lidhje me etiken dhe rregullat e 

sjelljes së gjyqtarëve, “Kodi i Etikës Gjyqësore” ; 

   1 akt nënligjor në lidhje me monitorimin dhe matjen e 

performancës së gjykatave, “Udhëzuesi për mbajtjen dhe plotësimin e tabelave me të dhëna 

statistikore për efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe efiçencës së 

 
Përbërja: 

Kryetare: Brikena Ukperaj 

Anëtare: Irena Plaku 

Anëtar: Erjon Muharremaj 

Anëtar Zëvendësues: 

Fatmira Luli 

Ridvan Hado 
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gjykatave” si pjesë e rregullave të brendshme të gjykatave sipas nenit 94 të Ligjit për 

Organet e Qeverisjes; 

   21 akte administrative individuale për trajtimin e kërkesave të gjyqtarëve, ose për 

veprimtari të tjera; 

   5 akte administrative në kuadër të bashkëpunimit me Shkollën e Magjistraturës në funksion 

të realizimit të programit të trajnimit fillestar dhe vazhdues; 

   10 akte për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve; 

   75 akte për miratimin e projektraporteve të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve, 

nga të cilat 3 akte për përfundimin pa vendim përfundimtar të procedurave të filluara. 

Në tërësi, KVEVP-ja gjatë vitit 2021, i ka kushtuar rëndësi të posaçme plotësimit të Skemës së 

Vlerësimit të gjyqtarëve, nëpërmjet hartimit dhe propozimit të akteve nënligjore në lidhje me 

vlerësimin e gjyqtarëve të cilët ushtrojnë funksionin e ndihmësmagjistratit në Gjykatën e Lartë. Po 

ashtu, KVEVP-ja së bashku me Njësinë e Vlerësimit Etik dhe Profesional është angazhuar 

maksimalisht në kryerjen e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve, duke pasur 

në fokus procedurat e vlerësimit të kandidatëve të kualifikuar për ngritje në detyrë dhe procedurat 

e gradimit, për gjyqtarët që kanë përfunduar me sukses me vendim të formës së prerë nga organet 

përkatëse procesin e rivlerësimit kalimtar. Si rezultat i këtij angazhimi, janë propozuar për miratim 

gjatë vitit 2021, 72 projektraporteve të vlerësimit (36 për periudhën e vlerësimit 2013-2016 dhe 

36 për periudhën e vlerësimit viti 2019). KVEVP-ja ka vijuar paralelisht punën për përmbylljen e 

procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të filluara gjatë vitit 2021, në zbatim të programit të 

miratuar, të cilat do të finalizohen nëpërmjet paraqitjes së projektraporteve të vlerësimit, në vijim. 

 
Një zhvillim të rëndësishëm paraqet hartimi i Kodit të Etikës Gjyqësore, si një akt që përmban 

standardet e etikës gjyqësore dhe rregullat e sjelljes së gjyqtarit, tërësinë e parimeve, normave dhe 

rregullave të cilat udhëheqin sjelljen e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës dhe veprimtarisë së tij 

jashtëgjyqësore, me qëllim rritjen dhe forcimin e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë dhe 

dhënien e drejtësisë në përputhje me Kushtetutën, ligjin dhe standardet e njohura ndërkombëtarisht 

të të drejtave të njeriut. Në kuadër të trajtimit të çështjeve të etikës, KVEVP-ja, gjatë vitit 2021, 

ka bashkëpunuar në mënyrë të vazhdueshme me Këshilltarin e Etikës si në hartimin e Kodit ashtu 

edhe në trajtimin e çështjeve të referuara që lidhen me etikën dhe rregullat e sjelljes së gjyqtarëve. 

 
Rëndësi paraqet gjithashtu edhe angazhimi i Komisionit në hartimin e udhëzuesit për mbajtjen dhe 

plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore, për efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit 

dhe efiçencës së gjykatave, akt mbi bazën e të cilit gjykatat raportojnë mbi veprimtarinë e tyre 

vjetore. Në këtë kuadër, Komisioni me mbështetjen e Këshillit të Evropës është angazhuar në 

rritjen e kapaciteteve profesionale të nëpunësve civilë gjyqësorë lidhur me zbatimin e këtij 

udhëzuesi, duke mundësuar kështu të dhëna statistikore të unifikuara dhe cilësore. 
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  1.4.    KOMISIONET E PËRKOHSHME  

Ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ka autorizuar Këshillin që 

për çështje të veçanta, të cilat nuk i përkasin veprimtarisë së ndonjërit prej Komisioneve të 

Përhershme, të krijojë Komisione të Përkohshme. 

Komisionet e Përkohshme të krijuara ose që kanë vazhduar veprimtarinë e tyre gjatë vitit 2021 

janë të lidhura me procese ad hoc të ndërmarra në kuadër të adresimit të problematikave me të 

cilat është ballafaquar sistemi gjyqësor, të tilla si: 

(i) Vlerësimi etik dhe profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve; 

(ii) Verifikimi i plotësimit të kritereve të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që do 

të pranohen për të ndjekur Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, 

viti akademik 2021-2022; 

(iii) Hartimi, propozimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të një plani masash për ushtrimin e 

veprimtarisë së shërbimeve gjyqësore në mënyrën më të sigurt të mundshme gjatë 

kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga virusi Covid-19. 

(iv) Shqyrtimi i ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e 

ankesës ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari; 

(v) Hartimi i planit të veprimeve lidhur me reduktimin e çështjeve të prapambetura dhe rritjen 

e efikasitetit në Gjykatën e Lartë; 

(vi) Mbrojtja e Gjyqtarëve, Familjes dhe Pasurisë së tyre 

(vii) Hartimi i rregullores së brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Komisioni i përkohshëm për vlerësimin etik dhe 

profesional (në kuadër të rivlerësimit kalimtar të 

gjyqtarëve) 

Krijuar që në krye të herës me vendimin nr. 15, datë 

22.01.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ky komision 

përbëhet nga pesë anëtarë, tre nga të cilët janë anëtarë 

gjyqtarë dhe 2 janë anëtarë jogjyqtarë. 

Ngritja e këtij komisioni dhe hartimi i bazës së nevojshme 

nënligjore, të miratuara në vitin 2019, erdhi si nevojë 

imediate bazuar në përcaktimin e bërë në nenin 171 pika 

2 të ligjit nr. 115/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Kjo dispozitë parashikonte detyrimin e Këshillave për 

të mbështetur organet e rivlerësimit kalimtar në realizimin e vlerësimit të aftësive profesionale, 

duke ndjekur udhëzimet dhe kërkesat e këtyre organeve dhe duke pasur parasysh faktin se dhënia 

e ndihmës për këto organe ka përparësi. 

 
Përbërja: 

Dritan Hallunaj - kryetar 

Maksim Qoku – anëtar 

Ilir Toska - anëtar 

Medi Bici – anëtar 

Erjon Muharremaj - anëtar 
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Në total gjatë vitit 2021, KPVEP-ja ka zhvilluar 103 mbledhje në të cilat janë kontrolluar dhe 

miratuar 103 raporte të rivlerësimit dhe është organizuar puna për zhvillimin e 1 (një) shorti për 

përzgjedhjen e 5 dosjeve për 1 subjekt të rivlerësimit pranë gjykatës përkatëse. 

Aktualisht, jemi në pritje të përcaktimit të datave respektive nga ana e Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit lidhur me zhvillimin e shorteve të subjekteve të rivlerësimit që kanë paraqitur 

formularin e vetëvlerësimit, në funksionin e tyre si ndihmës apo këshilltar ligjor. Lidhur me sa më 

lart, nga ana e Komisionit ka përfunduar procesi i mbledhjes dhe kontrollit të statistikave të 

dërguara nga gjykatat. 

Në vijim të punës së tij, KPVEP-ja ka proceduar me depozitimin e raporteve dhe të dosjeve 

gjyqësore pranë KPK-së grupuar sipas institucioneve. Bazuar në këtë qasje janë depozituar pranë 

KPK-së gjatë vitit 2021 gjithsej 70 raporte të hollësishme dhe të arsyetuara, të shoqëruara me 350 

dosje gjyqësore për 70 subjekte të rivlerësimit kalimtar. 

Aktualisht, ky komision përbëhet nga Dritan Hallunaj (kryetar) - Maksim Qoku (anëtar) - z. 

Ridvan Hado 21 (anëtar) – z. Klodian Kurushi 22 (anëtar) – z. Erjon Muharremaj (anëtar). 

Riformatimi i Komisionit erdhi si pasojë e mbarimit të mandatit të anëtarëve të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, z. Ilir Toska dhe z. Medi Bici. Ndaj me vendimin nr. 602, datë 23.12.2021, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor vendosi: “Ndryshimin e vendimit nr. 15, datë 22.01.2019 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor për: “Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në 

kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe të subjekteve të tjera të rivlerësimit” 

duke ndryshuar përbërjen e tij. 

Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e plotësimit të 

kritereve ligjore të pranimit në provimin e pranimit në 

Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2021- 

2022, të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë 

Në janar të vitit 2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor në 

bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës, vendosi 

caktimin dhe publikimin e numrit maksimal të kandidatëve 

magjistratë, profili gjyqtar, këshilltarë dhe ndihmës ligjorë. 

Konkretisht, Komisioni i Përkohshëm ka kryer verifikimet për 74 kandidatë, një pjesë e të cilëve 

kishin aplikuar njëkohësisht për të dy për pozicionet. Më konkretisht, 40 nga 74 kandidatë kishin 

aplikuar për t’u pranuar në provimin e pranimit për këshilltarë ligjorë dhe 62 nga 74 kandidatë për 

t’u pranuar në provimin e pranimit për ndihmës ligjorë. Në përfundim të procesit të verifikimit, 

Komisioni konkludoi në përcaktimin e: 

(i) listës emërore me 26 kandidatë për këshilltarë ligjorë që i plotësonin kriteret dhe 14 që nuk i 

plotësonin ato, si dhe të 
 

21 Sipas vendimit nr. 602, datë 23.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor 
22 Sipas vendimit nr. 602, datë 23.12.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

 
Përbërja: 

Medi Bici - Kryetar 

Ilir Toska - Anëtar 

Alban Toro - Anëtar 
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(ii) listës emërore me 53 kandidatë për ndihmës ligjorë që i plotësonin kriteret dhe 9 që nuk i 

plotësonin kriteret e nevojshme. 

 
Komisioni i Përkohshëm për shqyrtimin e 

ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të 

Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankesës ose 

pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari 

Ngritja e këtij komisioni vjen si detyrim i përcaktuar 

në nenin 62, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Në funksion të 

organizimit të punës Komisioni ka hartuar dhe 

propozuar në Këshill rregulloren për organizimin dhe 

funksionimin e vetë komisionit. 

Përgjatë vitit 2021, në Këshill janë regjistruar 121 

ankime kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankimit, nga të cilat 

100 prej tyre janë shqyrtuar nga Komisioni duke vendosur refuzimin e tyre si të pabazuar. Gjatë 

vitit 2021 nuk ka pasur asnjë vendimmarrje nga ana e Komisionit për shfuqizimin e vendimit të 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Gjithashtu nuk ka pasur asnjë ankim të regjistruar në Këshill 

kundër vendimit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari. 

 

 

  1.5. BASHKËPUNIMI I BRENDSHËM  
 
 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka si mision qeverisjen e një sistemi gjyqësor me performancë të lartë, 

që meriton besimin e publikut. Në përmbushje të këtij misioni, Këshilli, gjatë vitit 2021, ka 

bashkëpunuar ngushtësisht edhe me aktorë të tjerë të rëndësishëm që ushtrojnë veprimtarinë e tyre 

në fushën e drejtësisë, përfshirë institucionet shtetërore, partnerë ndërkombëtarë dhe organizatat 

jofitimprurëse. Ky bashkëpunim gjatë vitit 2021 ka vijuar në përputhje me detyrimet kushtetuese 

ligjore të cilat parashikojnë një rol ndërveprues (bashkëpunim për nxjerrje aktesh të përbashkëta) 

ose konsultativ (konsultim me qëllim marrjen e një vendimmarrjeje apo nxjerrjen e praktikave të 

unifikuara) të institucionit. 

 
Institucionet shtetërore 

 

Ndër institucionet kryesore shtetërore me të cilat Këshilli ka bashkëpunuar ngushtësisht gjatë vitit 

2021 përmendim: 

• Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, bashkëpunim i cili ka konsistuar në drejtim të 

raportimit vjetor mbi gjendjen e sistemit gjyqësor, përmirësimit të legjislacionit në fushën 

e drejtësisë, si dhe në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Integrimit Evropian. 

 
Përbërja: 

Maksim Qoku - Kryetar 

Brikena Ukperaj - Anëtare 

Erjon Muharremaj - Anëtar 

Anëtarë zëvendësues Dritan 

Hallunaj dhe Alban Toro. 
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• Presidentin e Republikës, në vazhdën e veprimtarisë së herëpashershme të dy 

institucioneve, lidhur me funksionalizimin e Gjykatës së Lartë përmes dekretimit të 

gjyqtarëve të propozuar nga Këshilli. 

• Ministrinë e Drejtësisë, ku vlen të përmendet 

bashkëpunimi për hartimin e projektit për 

hartën e re gjyqësore, si një nevojë në funksion 

të adresimit të disa problematikave të lindura 

gjatë zbatimit të Reformës në Drejtësi. Pas një 

pune intensive në këtë drejtim, projekt- 

propozimi i përbashkët me Ministrinë e 

Drejtësisë për Hartën e Re Gjyqësore, produkt 

dyvjeçar i grupit ndërinstitucional të punës u 

prezantua për publikun dhe grupet e interesit 

në 28 dhjetor 2021. Bashkëpunimi me 

Ministrinë e Drejtësisë ka qenë i ndërsjellë dhe ai reflektohet edhe në informimin periodik 

të KLGJ-së në lidhje me zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, Strategjisë 

kundër Korrupsionit dhe Strategjisë së Drejtësisë për të Miturit. Gjithashtu, vijon 

bashkëpunimi në kuadër të grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin Evropian, si 

dhe lidhur me Kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” etj., si dhe për hartimin 

dhe dakordësimin për Planin Strategjik të KLGJ-së. 

• Përpos sa më sipër, një ndër bashkëpunëtorët e përhershëm të Këshillit është dhe do të 

mbetet Shkolla e Magjistraturës në kuadër të përcaktimit të kuotave për kandidatët 

magjistratë për formimin fillestar dhe të vazhdueshëm të profilit “gjyqtar”, këshilltar dhe 

ndihmës ligjor sikurse është analizuar më lart. Në këtë kontekst vlerësohet se bashkëpunimi 

ka ndikim të drejtpërdrejtë si në rritjen profesionale të gjyqtarëve ashtu edhe në dhënien e 

drejtësisë nga këta të fundit. 

• Një tjetër bashkëpunëtor i ngushtë i Këshillit, por dhe aktor në proces, sidomos në funksion 

të ushtrimit të kompetencave të tij disiplinore, është Inspektori i Lartë i Drejtësisë, si 

organi që inicion hetimin disiplinor ndaj gjyqtarëve. Ndaj, në këtë kuptim, roli i ILD-së 

është tejet i rëndësishëm në funksion të përmbushjes së misionit të KLGJ-së. Në këtë 

këndvështrim, një moment kulminant në forcimin e bashkëpunimit mes trekëndëshit 

KLGJ-KLP-ILD shënoi takimi i dytë koordinues mbi procedimet disiplinore të 

magjistratëve, profili gjyqtar dhe prokuror, mbajtur në datën 1 nëntor 2021. Në këtë takim 

u diskutua mbi koordinimin e punës midis institucioneve që kryejnë rivlerësimin kalimtar 

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

• Gjatë vitit 2021 ka vijuar bashkëpunimi me Inspektorin e Lartë të Deklarimit dhe 

Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave dhe Shërbimet Informative 

Shtetërore. Ndër proceset e rëndësishme të kryera nga Këshilli gjatë vitit të fundit është 

ai i verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët për ngritjen në detyrë në gjykatat më 

të larta ose të specializuara, për kandidatët për magjistratë të diplomuar nga Shkolla e 

Magjistraturës, për kandidatët për në formimin fillestar për magjistratë në SHM-ës, për 
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kancelarët në detyrë, si dhe për kandidatët për në formimin fillestar për këshilltarë dhe 

ndihmës ligjorë. 

• Nuk mund të lihet pa përmendur 

bashkëpunimi i ngushtë i KLGJ-së me 

organet e rivlerësimit kalimtar të 

magjistratëve, i cili i është përgjigjur 

edhe prioriteteve të KLGJ-së, sikurse 

edhe bashkëpunimi me Këshillin e 

Lartë të Prokurorisë, në kuadër të 

bashkërendimit të prioriteteve mes dy 

institucioneve në vijim të zbatimit të 

Reformës në Drejtësi. 

• Për herë të parë, më 29 dhjetor 2021, u zhvillua mbledhja e përbashkët vjetore mes 

Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, e cila materializoi në 

praktikë përveç se përmbushjen e një detyrimi ligjor edhe një ndër rekomandimet e 

Kuvendit lidhur me veprimtarinë e këtyre dy Këshillave. 

• Përveç institucioneve të 

lartpërmendur, Këshilli në kuadër 

të Ligjit nr. 138/2015 “Për 

garantimin e integritetit të 

personave që zgjidhen, emërohen 

ose ushtrojnë funksione publike”, i 

ndryshuar, ka bashkëpunuar 

ngushtësisht edhe me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Burgjeve, 

Drejtorinë e Përgjithshme të 

Gjendjes Civile si dhe 

Prokurorinë e Përgjithshme. 

• Gjithashtu, gjatë vitit 2021 është intensifikuar edhe bashkëpunimi me Autoritetin për 

Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në kuadër të ligjit nr. 45/2015 

“Për të drejtën e informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 

Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar. 
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• Bashkëpunimi me   gjykatat 

është  gjithashtu   tejet   i 

rëndësishëm  në   misionin  e 

KLGJ-së. Në përmbushjen e këtij 

misioni,  KLGJ-ja  është në 

ndërveprim dhe komunikim të 

përditshëm me gjykatat për të 

adresuar për aq sa është e mundur 

nevojat e tyre. Një ndër proceset 

më  të   rëndësishme ku 

bashkëpunimi midis KLGJ-së dhe 

gjykatave ka pasur një vlerë dhe 

peshë të konsiderueshme lidhet me 

Planifikimin Strategjik të Këshillit 

dhe vetë sistemit për periudhën 

2022-2024. Ky bashkëpunim është 

forcuar më shumë edhe në kuadër 

të mbështetjes  së  partnerëve 

ndërkombëtarë ndër të cilët përmendim: Zbatimin e projektit “Mbështetje për Mjetet 

Juridike Kombëtare për Lehtësimin e Ekzekutimit të Vendimeve të GJEDNJ-së” të 

Këshillit të Evropës, financuar me fondet e Bashkimit Evropian, në funksion të së cilit janë 

zhvilluar disa takime me përfaqësues të gjykatave të rretheve gjyqësore, si dhe gjykatave 

të apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ23; Misionin EURALIUS i cili ka 

mundësuar zhvillimin e trajnimeve të para pilot me fokus të veçantë në çështjet dhe parimet 

e përgjithshme të administrimit të gjykatave, ku falë mbështetjes edhe nga projektet EWMI 

dhe INL, është hartuar kurrikula për trajnimin e nëpunësit civil gjyqësor apo edhe një sërë 

takimesh të tjera me qëllim forcimin e kapaciteteve dhe profesionalizimit të administratës 

gjyqësore në të gjithë gjykatat e vendit. Gjithashtu, në bashkëpunim me projektet e 

Bashkimit Evropian për konsolidimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, EURALIUS dhe 

PAMECA, si dhe nga projekti Italian CSM-AICS “Mbështetja ndaj Shkollës së 

Magjistraturës në Kuadër të Procesit të Reformës Kushtetuese”, Këshilli zhvilloi trajnimin 

pilot me temë: “Administrimi i gjykatës dhe statistikat si mjete strategjike për përmirësimin 

e performancës” 24 , i pari i këtij lloji, i cili mblodhi së bashku kryetarët dhe 

zëvendëskryetarët e të gjitha gjykatave të Shqipërisë. Ndërkaq, duke nisur nga muaji nëntor 

2021, KLGJ-ja në bashkëpunim me Këshillin e Evropës ka organizuar një cikël trajnimesh 

me temë: “Mbajtja e statistikave të besueshme gjyqësore si një mjet për matjen e 

performancës së gjykatave në Shqipëri”. Në këto trajnime morën pjesë kancelarët dhe 

 

 
23 Në datat 10 – 12 qershor 2021, janë zhvilluar takime me gjykatat e rretheve gjyqësore, si dhe në gjykatat e apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ, përkatësisht: Durrës, Kavajë, Berat, Lushnje, Krujë, Lezhë, Mat. 
24 Në datat 29-30 qershor 2021. 
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personeli administrativ përgjegjës për mbledhjen e statistikave dhe mbajtjen e regjistrave 

manual të të gjitha gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit. 

Grupet e interesit 
 

Që në krye të herës, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka funksionuar si një institucion i hapur për të 

ndërvepruar me grupe të ndryshme interesi, gjë e cila reflekton edhe përbërjen e anëtarësisë së vetë 

Këshillit. Si i tillë, gjatë vitit 2021, Kryetarja dhe përfaqësues të Këshillit kanë marrë pjesë në 

shumë aktivitete me përfaqësues të shoqërisë civile, ku ndër më të rëndësishmet do të veçonim: 

• Takimin e punës së Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, me 

përfaqësuesit e Institutit për Politika dhe Studime Ligjore (IPLS) në lidhje me zbatimin e 

Projektit “Të gjithë sytë nga Drejtësia”, i financuar nga Ambasada e Vendeve të Ulëta. 

• Takimin e Kryetares së Këshillit së bashku me anëtarin e caktuar për Marrëdhëniet me 

Median dhe Publikun, z. Erjon Muharremaj, me Drejtorin Ekzekutiv të Qendrës për 

Çështjet e Informimit Publik (INFOÇIP) për të diskutuar mbi mundësitë e ndërsjella të 

bashkëpunimit me qëllim përmirësimin e komunikimit midis gjyqësorit, mediave dhe 

publikut të gjerë. 

• Në bashkëpunim me Gjyqtarët për Mediat dhe Nëpunësit Civilë Gjyqësorë për 

Marrëdhëniet me Publikun dhe Median në gjykata, KLGJ-ja zhvilloi në datat 21 prill dhe 

6 maj dy takime në distancë me studentët e vitit të tretë të Departamentit të Gazetarisë të 

Universitetit të Tiranës, me qëllim garantimin e të drejtës për qasje në informacion dhe 

përmirësimin e komunikimit etik midis gjyqësorit dhe medias. 

• Më 7 qershor 2021 Kryetarja e Këshillit shoqëruar nga anëtari, z. Dritan Hallunaj, pritën 

për një vizitë në ambientet e KLGJ-së një grup studentësh të fakultetit të drejtësisë të 

Universitetit “Luarasi”. 

• Më datën 23 qershor 2021 Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami 

mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit për prezantimin e 

gjetjeve të “Raportit të ndërmjetëm mbi veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për periudhën e monitorimit dhjetor 2020 – prill 2021”. 

• Takimin konsultues të Kryetares së Këshillit, znj. Naureda Llagami, me profesionistë të 

sistemit të drejtësisë, për hartimin e komentarit për ligjin “Për masa ndaj dhunës në 

marrëdhëniet familjare”, zhvilluar më 23 qershor 2021. 

• Nënshkrimin e një Marrëveshjeje Mirëkuptimi mes Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe 

Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit, të Fakultetit të Histori-Filologjisë, të 

Universitetit të Tiranës, e cila do t’u mundësojë studentëve të vitit të tretë në kursin 

“Raportimi mbi Gjykatat dhe Krimin” zhvillimin e praktikave në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor dhe vizita në gjykata. 

• Takimet konsultative të KLGJ-së me përfaqësues nga komuniteti i biznesit për të diskutuar 

mbi Planin Strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe sistemit gjyqësor për periudhën 

2022 – 2023. Këto takime, që u zhvilluan në datat 17 qershor dhe 21 korrik 2021, u 

mundësuan në bashkëpunim me Qendrën për Ndërmarrjet Ndërkombëtare Private (CIPE), 
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me mbështetjen e Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES), si pjesë e 

konsorciumit për fuqizimin e proceseve elektorale dhe politike, (CEPPS) në kuadër të 

projektit për të mbështetur krijimin e Akademisë së Transparencës SHBA-Shqipëri 

(USATA). 
 

  1.6. BASHKËPUNIMI I JASHTËM  
 
 

Gjatë vitit 2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vijuar më tej konsolidimin e marrëdhënieve me 

bashkëpunëtorët dhe partnerët ndërkombëtarë. Në sajë të mbështetjes dhe ekspertizës, shumë 

procese të një rëndësie madhore për sistemin gjyqësor, si planifikimi strategjik apo drafti i parë i 

Hartës së Re Gjyqësore, u bënë realitet. Dinamika e këtyre proceseve dhe e shumë të tjerave të 

ndërmarra nga Këshilli, por të mbështetura nga partnerët ndërkombëtarë, eci paralelisht me 

garantimin e cilësisë së tyre, duke e shndërruar binomin shpejtësi – cilësi, në parim të funksionimit 

të Këshillit. 

 
Në kuadër të konsolidimit të marrëdhënieve me jashtë Kryetarja e Këshillit ka zhvilluar takime 

periodike me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, SH.S.Znj. Yuri Kim, 

Ambasadorin e Bashkimit Evropian, SH.T.Z. Luigi Soreca, Ambasadorin e Mbretërisë së Vendeve 

të Ulëta, SH.T.Z. Reinout Vos, Kryetarin e Prezencës së OSBE në Shqipëri, SH.T.Z. Vincenzo 

Del Monaco, Ambasadorin e Jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës Federale të Gjermanisë 

në Shqipëri, SH.T.Z. Peter Zingraf, si dhe me Ambasadorin e Austrisë në Shqipëri, SH.T.Z. 

Christian Steiner. Qëllimi i këtyre takimeve ishte diskutimi mbi ecurinë e reformës në drejtësi, 

sfidat, arritjet si dhe rëndësinë e progresit në këtë fushë, si një parakusht për integrimin evropian 

të vendit, si dhe mbështetja e KLGJ-së në këtë drejtim. 

 
Gjithashtu, në kuadrin e festimeve për 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes 

SHBA-Shqipëri, Kryetarja e KLGJ-së, znj. Naureda Llagami, mori pjesë si e ftuar speciale në 

“vizitën virtuale” të Zëvendës Ndihmës Sekretarit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 

Z. Mathew Palmer. Ky takim u zhvillua për të riafirmuar rëndësinë e marrëdhënieve SHBA- 

Shqipëri dhe mbështetjen e pa kursyer të SHBA-së drejt konsolidimit të shtetit të së drejtës në 

vendin tonë. 
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Në mënyrë të vazhdueshme, që prej krijimit të tij, institucioni i KLGJ-së është mbështetur nga 

projekte të asistencës teknike të vendeve partnere si BE-së dhe ShBA-së. Kështu gjatë vitit 2021, 

KLGJ-ja ka punuar dhe është konsultuar ngushtësisht, duke përfituar nga ekspertiza e vyer, me 

projektin “Drejtësi për të Gjithë” – USAID, misionin Euralius V, si dhe Projektin e Cilësisë dhe 

Efikasitetit të Drejtësisë III, të Këshillit të Evropës. Gjithashtu, Këshilli gjatë veprimtarisë së tij 

është mbështetur nga projekte dhe organizata të tjera ndërkombëtare me të cilat ka zhvilluar takime 

të herëpashershme pune, si me: OPDAT, OSBE (Drejtësi pa Vonesa), Agjencinë Suedeze për 

Zhvillim (SIDA), Fondacionin Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Qendrën për Ndërmjetësim të 

Integruar në Berlin (Berlin Center for Integrated Mediation – CSSP), etj. 

 
Në kuadër të takimeve zyrtare, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami 

mirëpriti në ambientet e Këshillit më datën 6 Tetor 2021, Ministren e Drejtësisë së Kosovës, znj. 

Albulena Haxhiu për të diskutuar mbi impaktin e reformës në drejtësi në perceptimin e publikut. 

 
Gjithashtu, më 4 nëntor 2021, Kryetarja e Këshillit u takua me znj. Susanne Schütz, Drejtoreshë 

e Drejtorisë për Evropën Juglindore, Turqinë dhe shtetet EFTA-s në Ministrinë Federale të Punëve 

të Jashtme, e cila ndodhej në vendin tonë për të zhvilluar konsultime qeveritare mbi mbarëvajtjen 

e reformës në drejtësi dhe më veçanërisht mbi rëndësinë që ka mbarëvajtja e saj për sistemin 

gjyqësor dhe për qytetarët shqiptarë. 

 
Njohja dhe shkëmbimi i përvojave në lidhje me rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe impakti i 

këtij procesi në reformimin e sistemit të drejtësisë ishte fokusi i takimit të zhvilluar më datë 23 

nëntor 2021 midis përfaqësuesve të KLGJ-së dhe delegacionit Armen, të përbërë nga përfaqësues 
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të Këshillit Gjyqësor, Komisionit për Parandalimin dhe Luftën Kundër Korrupsionit, si dhe 

Prokurorisë së Përgjithshme. Në këtë takim, Kryetarja e Këshillit ishte e shoqëruar nga z. Dritan 

Hallunaj, Kryetar i Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional, në kuadër të 

procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve në KLGJ. 

Në vazhdën e shkëmbimit të eksperiencave dhe përvojave, këtë herë në fushën e inspektimit dhe 

ushtrimin e së drejtës, Kryetarja e Këshillit zhvilloi me 24 nëntor 2021 një takim me përfaqësues 

të rrjetit të inspektorëve të drejtësisë nga vendet anëtarë të BE-së, si Franca, Rumania dhe 

Portugalia. Fokusi i këtij takimi ishte bashkëpunimi në kuadër të forcimit dhe konsolidimit të 

institucioneve të shtetit të së drejtës. 
 

Më datë 1 tetor 2021, në bashkëpunim 

me projektin italian CSM-AICS, 

Këshilli organizoi konferencën “Roli i 

Institucioneve Vetëqeverisëse të 

Drejtësisë në Forcimin e 

Profesionalizmit dhe Performancës së 

Gjyqësorit”. I ftuar nderi në këtë 

aktivitet ishte z. Filippo Donati, 

President i Rrjetit Evropian të 

Këshillave Gjyqësor (ENCJ), i cili bëri një prezantim në lidhje me standardet e ENCJ-së për 

vlerësimin dhe promovimin e magjistratëve duke ndarë me të pranishmit praktikat më të mira 

evropiane në këtë fushë. 

Në rrafshin ndërkombëtar, përmendim pjesëmarrjen e Kryetares së KLGJ-së, znj. Naureda 

Llagami në konferencën Ndërkombëtare me 

temë “Eksperiencat Ndërkombëtare dhe 

Praktikat e Avancuara të Përzgjedhjes, 

Vlerësimit dhe Promovimit të Gjyqtarëve”. 

Konferenca u organizua nga Universiteti 

Mykolas Romeris dhe Gjykata e Lartë e 

Lituanisë dhe synonte diskutimin e sistemeve të 

ndryshme të karrierës gjyqësore, sfidat, 

praktikat dhe metodat e avancuara, si dhe 

ekuilibrin  e  efikasitetit  të  rekrutimit kundrejt 

procedurave të krijuara në mënyrë teknokratike me qëllim transparencën dhe objektivitetin. 

 
Gjithashtu, në datat 7-12 nëntor Kryetarja e Këshillit, znj. Naureda Llagami dhe një delegacion i 

nivelit të lartë të drejtuesve të institucioneve kryesore të sistemit të drejtësisë nga Shqipëria, 

zhvilluan një vizitë në disa prej institucioneve të sistemit gjyqësor në Republikën Federale të 

Gjermanisë, në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) në Strasburg, si dhe në 

Bundestagun Gjerman. Znj. Llagami zhvilloi takime me përfaqësues të këtyre institucioneve ku 
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diskutoi mbi përgjegjësitë dhe bashkëpunimin e gjykatave, si dhe mbi detyrat dhe qëndrimet e tyre 

në një shtet të së drejtës. 

Për më shumë informacion lidhur me aktivitetet e vazhdueshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor, jeni te lutur të vizitoni 

rubrikën “Njoftime”, në faqen zyrtare të internetit të Këshillit, në adresën si vijon: http://klgj.al/njoftime/ 
 

  1.7. TRANSPARENCA  

 

Një element thelbësor në punën e Këshillit është angazhimi maksimal për të komunikuar në 

mënyrë sa më profesionale, të hapur dhe cilësore me publikun dhe median. Transparenca, 

ndershmëria, llogaridhënia dhe besueshmëria janë parimet udhëheqëse të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, në raport jo vetëm me sistemin gjyqësor, por edhe me të tretët, bazuar në parimin 

universal që transparenca udhëheq transformimin dhe progresin. 

 
Në funksion të rolit strategjik lidhur me rritjen e transparencës, forcimin e integritetit, parandalimin 

dhe goditjen e korrupsionit fillimisht brenda KLGJ-së e më pas në sistemin gjyqësor, vlen të 

përmendet angazhimi i Këshillit, i cili vjen i materializuar në hartimin e tre dokumenteve 

strategjike, siç janë: Rregullorja “Për shqyrtimin e praktikave korruptive në Këshillin e Lartë 

Gjyqësor 25 , Rregullorja “Për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e 

konfidencialitetit në Këshillin e Lartë Gjyqësor”26, si dhe Rregullorja “Për hetimin administrativ 

të kërkesës së sinjalizuesit dhe mbrojtjen nga hakmarrja në Këshillin e Lartë Gjyqësor”27. Të tria 

këto rregullore janë dëshmi e qasjes së Këshillit për të investuar në ndërtimin e një administrate 

profesionale dhe me integritet të lartë që i përgjigjet pritshmërive të publikut. 

 
Ndërkaq, vlen të theksohet se gjatë vitit 2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka trajtuar 55 kërkesa të 

ardhura për informacion, të cilat në çdo rast, pavarësisht volumit të informacionit, janë trajtuar 

brenda një afati të arsyeshëm. Në asnjë nga këto raste nuk është konstatuar ankim tek Komisioneri 

për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale lidhur me refuzimin e 

informacionit apo kalimin e afateve ligjore të parashikuara për dhënien e informacionit. Lidhur me 

këtë pikë, vlen të theksohet gjithashtu, se Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen 

e të Dhënave Personale, ka publikuar në muajin dhjetor 2021, Indeksin e Transparencës Proaktive 

të Institucioneve Qendrore dhe të Varësisë. Referuar këtij monitorimi, të kryer gjatë vitit 2021, 

rezulton se KLGJ-ja ka përmbushur plotësisht kriterin e publikimit në uebfaqen e saj të Programit 

të Transparencës së Rishikuar. Ky detyrim rezulton gjithashtu i përmbushur edhe nga të gjitha 

gjykatat. Ndërkaq, në tërësi, referuar konkluzioneve të raportit, KLGJ-ja është vlerësuar me 4 pikë 

nga 5 maksimale, duke u klasifikuar me semafor të bardhë, pra si institucion me transparencë 

proaktive të mesme. 

 

 

 
25 Miratuar me vendimin nr.441, datë 05.10.2021. 
26 Miratuar me vendimin nr.442, datë 05.10.2021. 
27 Miratuar me vendimin nr.443, datë 05.10.2021. 

http://klgj.al/njoftime/


29  

2.   ANALIZA MBI SITUATËN  E  GJYKATAVE 

Për më tepër, në kuadër të mbështetjes që ofrohet nga sektori i suportit dhe menaxhimit të 

çështjeve, si dhe në respektim të afateve të caktuara nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit 

mbi publikimin e programit të transparencës nga gjykatat, është përgatitur edhe një manual teknik 

i cili orienton punonjësit e gjykatave mbi mënyrën e publikimit dhe përditësimit të formatit të ri të 

programit të transparencës në portalin e gjykatave www.gjykata.gov.al. 

 
Me miratimin e Kodit të Etikës Gjyqësore përmes vendimit nr. 171, datë 22.04.2021, si dhe me 

qëllim bërjen transparente të nivelit të zbatimit të tij nga gjyqtarët, Këshilltari për Etikën, znj. 

Albana Boksi raportoi para Këshillit, gjatë mbledhjes plenare të datës 09.02.2022. 

 

 

 

METODOLOGJIA 

 
Këshilli i Lartë Gjyqësor, në ushtrim të funksioneve të tij si organ administrues i sistemit gjyqësor, 

është përgjegjës për miratimin e rregullave mbi funksionimin e gjykatës dhe përcaktimin e 

rregullave standarde për efiçencën dhe cilësinë e drejtësisë. Në këto rregulla përfshihen 

domosdoshmërisht (i) udhëzuesi për mbajtjen e statistikave gjyqësore; (ii) krijimi i mekanizmave 

për zgjidhjen e problemeve funksionale dhe shpërndarjen e ekuilibruar të ngarkesës midis 

gjyqtarëve dhe gjykatave dhe (iii) masa për përmirësimin e qasjes në drejtësi. 

 
Parashikimet ligjore të sipërcituara janë kuptuar, trajtuar e përdorur në mënyrë të pandashme me 

njëra-tjetrën. Për këtë qëllim, përmes mbledhjes dhe analizës së të dhënave statistikore nga 

gjykatat, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka krijuar një panoramë reale dhe objektive të gjendjes së 

sistemit gjyqësor. Analiza statistikore ka dhënë mundësinë, fillimisht të evidentohen problemet 

funksionale, dhe më pas të konceptohet një plan strategjik afatmesëm për zgjidhjen e tyre. 

Njëkohësisht, të mirinformuar mbi situatën e secilës gjykatë, nga KLGJ-ja janë ngritur mekanizma 

afatshkurtra për zgjidhjen e ngërçit në gjyqësor, të përshtatura për gjendjen faktike. 

 
Përcaktimi i indikatorëve dhe mbledhja e të dhënave 

 

Në zbatim të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, 

dhe nevojës imediate për unifikimin e të dhënave statistikore të raportuara nga gjykatat, Këshilli i 

Lartë Gjyqësor, në shkurt 2021, miratoi “Udhëzuesin për mbajtjen dhe plotësimin e tabelave me 

të dhëna statistikore për efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe efiçencës së 

gjykatave”. Ai është produkt i një bashkëpunimi të gjatë me partnerë të huaj dhe ekspertë të 

metodologjisë së konsoliduar dhe unifikuar të CEPEJ28. Udhëzuesi ka për qëllim vendosjen e 

 
 

28 CEPEJ është Komisioni Europian për Efikasitetin e Drejtësisë. 

http://www.gjykata.gov.al/
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rregullave standarde, të unifikuara për të gjitha gjykatat, për mënyrën e mbledhjes së të dhënave 

dhe raportimit të tyre, duke synuar një analizë të saktë të sistemit gjyqësor në tërësi. 

 
Udhëzuesi ka bërë të mundur lehtësimin e raportimit statistikor nga gjykatat nëpërmjet miratimit 

të tabelave standarde dhe të përshtatura sipas nivelit dhe juridiksionit të gjykatave. Arritja kryesore 

është përkufizimi dhe përcaktimi i detajuar, jo vetëm i indikatorëve, por i çdo zëri në tabelë. I 

konceptuar në formën e një manuali përdorimi për plotësimin e tabelave statistikore, udhëzuesi 

është lehtësisht i përdorshëm nga çdo nëpunës civil gjyqësor. 

 
Standardizimi midis gjykatave si dhe metodologjia e CEPEJ, e përdorur në të gjitha vendet anëtare 

të Komisionit Evropian për Efikasitetin në Drejtësi, garanton saktësinë e tendencave të 

përgjithshme, mundëson krahasimin mes gjykatave brenda sistemit si dhe krahasimin e 

përgjithshëm të indikatorëve të efiçencës me të dhënat statistikore të raportuara në nivel rajonal. 

Raportimet sipas metodologjisë së re, u kryen këtë vit për herë të dytë. Ato janë mbledhur nga 

secila gjykatë përmes gjenerimit automatik për aq sa lejon përdorimi i sistemeve elektronike të 

menaxhimit të çështjeve dhe manualisht për të dhënat e tjera. Mungesa e automatizimit tërësor të 

raporteve statistikore mbart në vetvete një marzh gabimi të pranueshëm, i cili vlerësohet se nuk 

rrezikon analizën statistikore dhe gjetjet e saj. 

 
Sa i përket analizës statistikore të sistemit, përpunuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, është synuar 

ruajtja e së njëjtës qasje sikurse në vitin 2020. Kjo metodë mundëson standardizimin dhe 

qëndrueshmërinë e analizës statistikore tashmë në nivel makro. Analiza është ndërtuar bazuar në 

ndarjen sipas juridiksioneve dhe niveleve të gjykatave. 

 
Të dhënat e mbledhura nga gjykatat janë verifikuar dhe konsoliduar mbi raportimet e tyre periodike 

gjatë vitit 2021. Informacioni për burimet njerëzore është përllogaritur mbi gjyqtarët efektivisht 

në detyrë, çka nënkupton kontributin real dhe konkret të gjyqtarëve (për shembull një gjyqtar që 

ka marrë lejen prindërore në 1 korrik 2021 do të llogaritet se ka ushtruar detyrën vetëm për 6 muaj 

pra 0.5 gjyqtar efektiv). Informacionet e përfshira në raportimet statistikore reflektojnë të dhëna 

mbi çështjet e mbartura nga një vit më parë, sipas kategorive dhe kohës së pritjes, çështje të reja 

të regjistruara, çështje të gjykuara, afatet kohore mbi të cilat janë shqyrtuar çështjet, etj. 

 
Bazuar mbi këto të dhëna, metodologjia CEPEJ e përkthyer në vendimin 47, datë 11.02.2021 të 

KLGJ-së, përpunon 5 indikatorë apo tregues bazë të funksionimit të gjykatës: 

(i) ngarkesa mesatare për gjyqtar (treguesi WR), 

(ii) rendimenti mesatar për gjyqtar (treguesi ER), 

(iii) norma e zgjidhjes së çështjeve (treguesi CR), 

(iv) raporti i qarkullimit të çështjeve (treguesi RQC) dhe 

(v) koha e nevojshme për evadimin e çështjeve (treguesi DT). 
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Treguesit përpunohen për secilën gjykatë dhe kur është e nevojshme për analizën statistikore 

trajtohen indikatorët mesatarë brenda grupit të gjykatave. Aty ku është e mundur, me qëllim 

evidentimin e shkaqeve reale, është realizuar një qasje e ndërthurur e indikatorëve, për të kuptuar 

ndikimin e tyre mbi njeri-tjetrin. 
 

KATEGORIA TREGUESI ÇFARË TREGON 
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Burimet njerëzore efektive 

Llogaritur mbi bazën e kontributit real dhe konkret të çdo gjyqtari. 

   
M
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N

A
X

H
IM

I 
I 

Ç
Ë

S
H

T
J
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E
  

 
Backlog-u i mbartur nga një 

vit më parë 

Përcaktohet nga numri i çështjeve në pritje të gjykimit në fillim të periudhës 

së raportimit. 

Sa më i madh të jetë backlog-u aq më pak efiçent ka qenë sistemi gjyqësor 

/ gjykata në menaxhimin e fluksit të çështjeve në vite dhe aq më shumë kohë 

do t’i duhet për të gjykuar çështjet. 

 
Çështjet e reja të 

regjistruara 

Numri i çështjeve që regjistrohen në gjykatë gjatë periudhës së raportimit. 

Tregon trendin e çështjeve që pritet të regjistrohen në gjykatë përcaktuar nga 

ndryshime ligjore, demografike, ekonomike, sociale, etj. 

Ngarkesa e punës në gjykatë Shuma e backlog-ut dhe çështjet e reja të regjistruara 

 
Ngarkesa mesatare e punës 

për gjyqtar (treguesi WR) 

Ngarkesa e punës në gjykatë në raport me numrin efektiv të gjyqtarëve. 

Shërben si element krahasues mes të njëjtit juridiksion dhe nivel gjykimi për 

të përcaktuar ngarkesën e gjyqtarëve në kushte të ngjashme. 

 
Backlog-u i mbartur në fund 

të periudhës së raportimit 

Numri i çështjeve në pritje të gjykimit në fund të periudhës së 

raportimit. 

Krahasuar me atë të llogaritur në fillim të periudhës së raportimit tregon 

ecurinë gjatë vitit të gjykatës / juridiksionit. 

  
E

F
II

Ç
E
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C

A
 

 
Rendimenti mesatar i punës 

për gjyqtar 

(Treguesi ER) 

Raporti ndërmjet numrit të çështjeve të zgjidhura dhe 

numrit të gjyqtarëve efektivë gjatë periudhës së raportimit. 

Shërben si element krahasues mes të njëjtit juridiksion dhe nivel gjykimi për 

të vlerësuar rendimentin e gjyqtarëve në kushte të ngjashme. 

 

 
 

Koha e nevojshme për 

evadimin e çështjes (treguesi 

DT) shprehur në ditë 

Raporti i numrit të çështjeve të pazgjidhura me 

numrin e çështjeve të zgjidhura gjatë periudhës së monitoruar shumëzuar 

me 365. 

 
Raporti mat se sa shpejt sistemi gjyqësor punon mbi çështjet e marra, që do 

të thotë sa kohë duhet për një lloj të caktuar çështjeje për t’u zgjidhur. Ky 

tregues jep një perceptim se si sistemi gjyqësor menaxhon sasinë apo fluksin 

e çështjeve të ardhura. 

Norma e likuidimit të 

çështjeve (treguesi CR) 

Përcaktohet nga raporti ndërmjet çështjeve të 

përfunduara brenda një periudhe dhe çështjeve të reja, dhënë në përqindje. 
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Prioriteti kryesor i Këshillit të Lartë Gjyqësor edhe për vitin 2021 ka qenë përmbyllja sa më shpejt 

e procedurave për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë. Në këtë mënyrë, Këshilli 

iu përgjigj edhe Rekomandimit nr. 1 të Rezolutës së Kuvendit për KLGJ-në. 

 

➢ Procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur.  

 

Pas realizimit të emërimit të tre anëtarëve në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur, 

me anë të Dekreteve nr. 11452, nr. 11453 dhe nr.11454, datë 11.03.2020 të Presidentit të 

Republikës së Shqipërisë, për këtë procedurë për vitin 2021, nga ana e Këshillit, nuk është marrë 

asnjë vendimmarrje, pasi kjo procedurë është e ndërvarur nga procedura e ankimit gjyqësor të një 

kandidati të skualifikuar nga ana e Këshillit.29 

➢ Procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve.  

 
Këshilli, pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të akteve nënligjore të autorizuara nga 

ligji30, në ushtrim të përgjegjësisë për mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor dhe në veçanti të 

funksionit të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të të gjitha niveleve, ka hapur procedurat për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, në total për 14 (katërmbëdhjetë) 

pozicione të lira (11 pozicione janë hapur gjatë vitit 2020 dhe 3 pozicione janë hapur në vitin 

2021), nga të cilat: 

- 4 (katër) pozicione në fushën e të drejtës penale; 

- 5 (pesë) pozicione në fushën e të drejtës administrative; 

- 5 (pesë) pozicione në fushën e të drejtës civile. 

 
Këshilli në këtë rast, mbajti parasysh qëllimin e tij strategjik për rikthimin sa më parë të 

funksionalitetit të plotë të Gjykatës së Lartë, por mori parasysh dhe vlerësoi edhe një sërë 

rrethanash të tjera, ku hapja njëherazi e procedurave për të gjitha vendet vakante pranë Gjykatës 

së Lartë mund të mbartte një sërë problematikash. 

 

29 Kandidatja K.K ka ankimuar vendimin nr. 41, datë 23.01.2020 të KLGj “Për skualifikimin e kandidates jogjyqtare 

znj. K. K. dhe përjashtimin e saj nga kandidimi për emërim si gjyqtare në Gjykatën e Lartë” 
30 Vendimi nr. 75, datë 23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e 

kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”; 

i ndryshuar. 

Vendimi nr. 102, datë 05.07.2019, “Mbi kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jogjyqtarë dhe 

procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë”; 

Vendimi nr. 209, datë 11.10.2019, “Metodologjia e vlerësimit dhe pikëzimit të kandidatëve jogjyqtarë për në Gjykatën 

e Lartë”; 

Vendimi nr. 263, datë 21.11.2019, “Për rregullat plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve”; 

Vendimi nr.264, datë 21.11.2019, “Metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”; 

Vendimi nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”. 

2.1. GJYKATA E LARTË DHE MASAT NË KUADËR TË FUNKSIONALIZIMIT 

TË SAJ 
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Kjo procedurë është e ndërvarur nga disa procedura të tjera administrative dhe gjyqësore. 

• Së pari: Këshilli është kujdesur që të promovohen gjyqtarë të cilët kanë kaluar me sukses 

procesin e rivlerësimit kalimtar i cili ka marrë një kohë të konsiderueshme. 

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

gjyqtarëve për ngritjen në detyrë. Ka pasur disa procese të zhvilluara përpara gjykatës 

administrative të apelit, të cilat kanë zgjatur për rreth 10 (dhjetë) muaj. 

• Së treti: nga procesi i gjykimit incidental përpara Gjykatës Kushtetuese, proces i cili 

pezulloi procedurën e ankimit gjyqësor. 

Përtej vështirësive, në vitin 2021, KLGJ-ja plotësoi Gjykatën e Lartë me 6 gjyqtarë të tjerë duke e 

çuar në 9 gjyqtarë numrin total të tyre. Plotësimi i Gjykatës së Lartë me 9 (nëntë) anëtarë ka bërë 

të mundur funksionalizimin e plotë të saj. Aktualisht Gjykata e Lartë mundëson njehsimin dhe 

unifikimin e praktikave, duke shqyrtuar çështje me trup gjykues të përbërë nga 5 anëtarë. Pas 

vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese lidhur me kontrollin incidental të pikës 7 të nenit 95 të 

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

ndryshuar në nëntor-dhjetor 2021 31 u hap rruga për vijim e proceseve gjyqësore në gjykatën 

administrative të apelit lidhur me ankimet gjyqësore të kandidatëve. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka 

vijuar intensivisht punën me qëllim që të përfundohet procedura për propozimin për emërim të 

kandidatëve në Gjykatën e Lartë për të arritur bërjen funksionale të “Mbledhjes së Posaçme të 

Gjyqtarëve”, për të zhbllokuar procedurën e emërimit të anëtarit të ri të Gjykatës Kushtetuese, 

sipas nenit 125, pika 1 e Kushtetutës dhe nenit 7/ç e 86 të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar. 

 
Sa më sipër, duhet theksuar se aktualisht janë shpallur të gjitha pozicionet e lira në Gjykatën e 

Lartë dhe po vijon puna intensive edhe për përfundimin e 6 procedurave të mbetura. 

 
➢ Masat për rritjen e efiçencës. 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, krahas emërimeve për plotësimin e trupës gjyqësore të Gjykatës së Lartë, 

ka vijuar masat në planin institucional për rritjen e efiçencës së gjykatave në përgjithësi dhe 

Gjykatës së Lartë në mënyrë të veçantë. Ndër masat kryesore mund të veçohen: 

- Rritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore. 

- Vijimi i masave për uljen e çështjeve të mbartura në gjykatë; 

- Ndryshimet ligjore për rritjen e efiçencës në gjykatë. 

 
1. Rritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore 

Rendimenti i lartë i gjyqtarëve, gjatë vitit 2021, vjen si rezultat i një sërë masash ku roli kryesor i 

atribuohet stafit mbështetës në gjykatë. 

 
 

31 Vendimi nr. 133 datë 22.11.2021 dhe vendimi nr. 142 datë 03.12.2021 të Gjykatës Kushtetuese. 
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Për të kompensuar ritmet disi të ngadalta në emërimin e gjyqtarëve, Këshilli ka ndërmarrë masa 

për ngritjen dhe plotësimin tërësor të strukturës mbështetëse. Kështu, përmes vendimit 643, datë 

23.12.2020 “Për miratimin e rregullave standarde për organigramën, përshkrimin e detyrave dhe 

përgjegjësive të kategorive të punonjësve të Gjykatës së Lartë” është krijuar Njësia e Shërbimit 

Ligjor në Gjykatën e Lartë. Ndërsa, përmes vendimmarrjes së Këshillit të Gjykatës është 

përcaktuar numri i këshilltarëve ligjorë të nevojshëm për strukturën e gjykatës, bazuar mbi numrin 

e gjyqtarëve. 

 
Njësia e Shërbimit Ligjor përbëhet nga 34 këshilltarë nga të cilët 17 ndihmësmagjistratë dhe 17 

këshilltarë ligjorë jomasgjistratë. Këshilltarët ligjorë jomagjisratë emërohen nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, sipas parashikimeve të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku përcaktohen shprehimisht kriteret formale, mënyra e 

rekrutimit si dhe detyrimi i përfundimit të programit të formimit fillestar pranë Shkollës së 

Magjistraturës. 

 
Këshilli i Lartë Gjyqësor ka plotësuar nevojat e Gjykatës së Lartë duke emëruar 14 këshilltarë 

ligjorë në Njësinë e Shërbimit Ligjor, ndërsa pritet të përfundojnë formimin fillestar në vitin 2022 

edhe 4 këshilltarë të tjerë duke plotësuar tërësisht organikën.32 

 
Funksionalizimi i plotë i Njësisë së Shërbimit Ligjor është një hap domethënës për efiçencën e 

gjykatës, në kushtet e një backlog-u të lartë të trashëguar prej vitesh. Vlen të përmendet se, nga të 

dhënat statistikore të raportuara nga vetë gjykata, këshilltarët ligjorë kanë shqyrtuar bashkërisht 

4,306 rekurse33, nga këto 3,325 çështje janë shqyrtuar nga gjyqtarët dhe janë evaduar nga gjykata. 

Këto shifra tregojnë rendimentin e lartë të punës së tyre dhe ndikimin konkret në efiçencën e 

gjykatës. 

 
Pas miratimit nga Këshilli të paketës së akteve nënligjore për krijimin e statusit të shërbimit civil 

gjyqësor dhe të rregullave standarde për organigramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive 

të kategorive të punonjësve të Gjykatës së Lartë gjatë vitit raportues ka vijuar plotësimi i 

administratës gjyqësore në Gjykatën e Lartë. Këto akte synojnë promovimin e nëpunësve brenda 

sistemit gjyqësor në Gjykatën e Lartë. 

 
2. Vijimi i masave për uljen e çështjeve të mbartura në Gjykatën e Lartë. 

Nisur nga suksesi dhe impakti i pamohueshëm që pati nisma për uljen e çështjeve të prapambetura 

në Gjykatën e Lartë34 u bë e mundur zgjatja e afateve të asistencës përmes mbështetjes së ofruar 

tashmë nga Departamenti i Shtetit, Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe 
 

32 Këshilli ka marrë masat për plotësimin tërësor të Njësisë së Shërbimit Ligjor edhe në rastet e krijimit të vakancave, 

shkaktuar për arsye të ndryshme si shkarkime, dorëheqje, leje prindërore e leje të tjera. 
33 Informacion i marrë nga Raporti vjetor i performancës 2021 i Gjykatës së Lartë. 
34 Projekt i mundësuar përmes asistencës së Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillimin Ndërkombëtar 

(USAID), miratuar në vitin 2020. 
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Zbatimit të Ligjit (INL). Përmes kësaj asistence të rinovuar, është mundësuar vijimi i punës së 12 

juristëve të quajtur Nëpunës për Uljen e Çështjeve të Prapambetura (NUNÇP) të cilët, pas 

përfundimit të procesit të inventarizimit të 23,000 çështjeve stok të Gjykatës së Lartë, vijojnë fazën 

e dytë. 

 
Falë këtij projekti, sikurse raportohet nga vetë gjykata, janë përpunuar dhe përpiluar formularë të 

standardizuar të informacionit për plotë 3,948 çështje civile, administrative dhe penale, nga të 

cilat 1,766 çështje (pra, 45% e çështjeve të përpunuara) i janë caktuar këshilltarëve ligjorë për 

trajtim, gjatë periudhës prill-dhjetor 2021. Bazuar mbi procedura standarde dhe një plan veprimi 

të mirëstrukturuar pranë Gjykatës së Lartë gjatë periudhës prill-dhjetor 2021, Gjykata ka shqyrtuar 

832 çështje (pra, 21% e çështjeve të përpunuara, ose 47% e çështjeve të dorëzuara pranë 

këshilltarëve ligjorë).35 

 
Ky proces shërben për lehtësimin e trajtimit të dosjes nga këshilltarët gjyqësorë dhe uljen e kohës 

efektive për administrimin e një dosjeje gjyqësore nga këshilltarët dhe gjyqtarët. Vlerësohet se 

mekanizmat e zbatuara përmes nëpunësve për uljen e çështjeve dhe praktikat e standardizuara kanë 

qenë një faktor në rritjen e normës së evadimit të çështjeve. 

 
3. Ndryshimet ligjore për rritjen e efiçencës në gjykatë. 

Me qëllim përmirësimin e kuadrit rregullator në përputhje me gjendjen e krijuar në sistemin 

gjyqësor për shkak të vakancave të krijuara në të, përpjekjeve për normalizimin e funksionalitetit 

të gjykatave, mungesës së burimeve njerëzore, Këshilli në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, në 

Kuvendin e Shqipërisë, ka propozuar opinione mbi nevojën e disa shtesave dhe ndryshimeve të 

nevojshme në ligje, si vijon: 

a. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995, “Kodi i Procedurës 

Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”; 

b. “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës 

Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”; 

c. Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar”; 

d. Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi penal i 

Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”; 

e. Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”; 

f. Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin 

e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”; 

 

 

 
 

35 Informacion i marrë nga Raporti vjetor i performancës 2021 i Gjykatës së Lartë. 
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2.1.1. ANALIZA STATISTIKORE E GJYKATËS SË LARTË 

g. Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”; 

Sugjerimet e ofruara nga Këshilli, një pjesë e të cilave tashmë gjenden të reflektuara në ligjet e 

miratuara, kanë ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e efiçencës nëpër gjykata. 
 

 

Burimet njerëzore: Masat e marra për plotësimin e organikës së Gjykatës së Lartë gjatë vitit 2020 

kanë sjellë frytet në vitin 2021 me dyfishimin e numrit të gjyqtarëve. Gjatë vitit 2021 kanë ushtruar 

efektivisht detyrën 7.33 gjyqtarë. Në krahasim me një vit më parë kur gjykata funksiononte me 

vetëm 3 gjyqtarë, shënohet një rritje me 144% duke arritur në organikë të plotësuar në masën 39% 

për gjyqtarët. Rritje shënohet edhe në rangun e administratës gjyqësore ku janë punësuar 14 

nëpunës të rinj, duke plotësuar organikën në masën 63.7%. 

 
Ky raport ka sjellë që gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, të paktë në numër, të përfitojnë mbështetjen 

administrative të plotë 10.3 punonjësish, 4 punonjës më shumë se raporti i parashikuar. Mendohet 

se kjo ndihmë administrative që i jepet gjyqtarëve do të sjellë uljen e kohës së administrimit të 

dosjes nga vetë gjyqtari, duke ulur kështu kohën efektive që një gjyqtar shpenzon në shqyrtimin e 

dosjeve. Ky fakt nuk nënkupton se gjyqtari i kushton më pak vëmendje dosjes por, duke deleguar 

disa veprime administrative të menaxhimit të dosjes, koha e shpenzuar i kushtohet tërësish analizës 

ligjore, duke kaluar kështu më shumë kohë cilësore në shqyrtimin e çështjeve. 

 
Në detaje, shifrat e burimeve njerëzore të Gjykatës së Lartë për vitin 2021, paraqiten në tabelë. 

 

Nr. i 

gjyqtarëve 

sipas 

dekretit 

Nr. i 

gjyqtarëve 

efektivisht 

në detyrë 

Efektivi 

v    

dekreti 

në % 

Nr. i stafit 

mbështetës 

sipas 

organikës 

Nr. i stafit 

mbështetës 

efektivisht 

në detyrë 

Efektiviv 

organika 

në % 

Staf 

mbështetës 

për 

gjyqtar 

sipas 

organikës 

Staf 

mbështetës 

për 

gjyqtar në 

fakt. 

19 7.33 39% 118 75.17 63.70% 6.15 9.02 

 
Menaxhimi i çështjeve 
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Backlog-u i Gjykatës së Lartë : 

Gjykata e Lartë e ka filluar vitin 

2021 me një total prej 36 288 

çështjesh në pritje të gjykimit. Ky 

volum është kryesisht i 

trashëguar nga vitet e mëparshme 

pasi backlog-u (stoku i çështjeve 

në pritje të gjykimit), shënon një 

rritje prej 1 768 çështjesh që do të 

thotë vetëm 5% më i lartë se 

backlog-u i vitit 2020. Grafikisht 

stoku   i   çështjeve   në   pritje të 

gjykimit për 3 vitet e fundit shfaqet si vijon: 
 

Sikurse vërehet në grafik, rritja e backlog-ut prej 5% ( 1 768 çështje) nga viti 2020 në 2021 është 

ndjeshëm më e ulët se rritja e pësuar në 2020 me 20% (5 863 çështje). 

 
Përbërja e backlog-ut: Në lidhje me natyrën e 

çështjeve në pritje të gjykimit, të dhënat 

statistikore tregojnë se 51% e stokut të Gjykatës 

së Lartë përbëhet nga çështje të natyrës civile. 

Vërehet se numrin më të vogël të çështjeve e zënë 

çështjet penale. Kjo e dhënë shpjegohet me faktin 

se në çështjet penale, për shkak të natyrës së tyre 

dhe kufizimit të lirisë së personave në pritje të 

gjykimit, parashikohen afate shqyrtimi, kalimi i të 

cilave sjell parregullsi në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Çështje të regjistruara: Në 

vitin 2021 janë regjistruar në 

Gjykatën e Lartë 2 859 çështje 

të reja për t’u shqyrtuar. Në 

krahasim me një vit më parë, 

shënohet një ulje prej 12% të 

çështjeve të reja, e cila 

shkaktohet kryesisht nga rënia 

drastike me 59% e çështjeve 

administrative dhe një rritje jo 

domethënëse e çështjeve civile 

(7%). 

Backlogu i Gjykatës së Lartë 

15% 

34% 
51% 
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Çështje administrative 
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Ngarkesa e Gjykatës së Lartë në 3 vjet 

5000
0 
 

4000

0 
39147 
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0 

34520 36288 34806 
37766 

28657 
2000
0 
 

1000

0 
6149 3246 2859 

0 
Backlogu Regjistrime te reja Ngarkesa 

viti 2019 viti 2020 viti 2021 

Sa i përket natyrës së çështjeve të paraqitura në gjykatë gjatë vitit 2021, në vend të parë janë 

çështjet civile (1 333 çështje), të cilat përbëjnë 47%. Vendin e dytë e zënë çështjet penale (967 

çështje) ose 34% dhe në fund çështjet administrative (559 çështje) me vetëm 19% të çështjeve të 

regjistruara në Gjykatën e Lartë gjatë vitit të raportimit. 

 
Ngarkesa e Gjykatës së Lartë: Ngarkesa e një 

gjykate përbëhet nga tërësia e çështjeve në 

administrim të saj, gjatë afatin kohor të përcaktuar. 

Ajo është shuma e backlog-ut (stokut) të çështjeve 

nga vitet e mëparshme dhe çështjeve të reja të 

regjistruara në gjykatë. 

 
Në mënyrë grafike paraqitet ngarkesa e Gjykatës së 

Lartë në 3 vitet e fundit, nga ku vërehet se ulja e 

regjistrimeve të reja që prej vitit 2019 nuk ka arritur 

të ndikojë në ngarkesën totale të Gjykatës së Lartë, që rezulton me një trend në rritje. 

 
Ngarkesa totale e gjykatës ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në treguesin WR i cili shpreh 

ngarkesën mesatare të punës për gjyqtar, çka do të thotë tërësinë e çështjeve stok dhe të regjistruara 

rishtazi, të cilat janë për shqyrtim nga një gjyqtar. Në vitin 2021 gjyqtarët e Gjykatës së Lartë kanë 

pasur mesatarisht 5 341 çështje për të shqyrtuar secili. 

 
Nga tabela e mëposhtme vërehet se emërimet e reja në këtë gjykatë kanë sjellë ulje prej 58% të 

ngarkesës mesatare për gjyqtar. Kjo diferencë përkthehet në 7 248 çështje më pak për secilin 

gjyqtar. 
 

 
Duhet theksuar se pavarësisht përmirësimit të ndjeshëm të raportuar këtë vit, gjyqtarët e Gjykatës 

së Lartë mbeten më të ngarkuarit në sistemin gjyqësor. 

Çështje të reja të regjistruara 

 

 

34% 
47% 

 
19% 

Çështje civile 

Çështje administrative 
Çështje penale 
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Numri efektiv i 

 

 

 

Backlog-u në fund të periudhës: tregon çështjet të cilat nuk u gjykuan gjatë vitit 2021 dhe presin 

për t’u gjykuar në vitin pasardhës. 
 

Për herë të parë në 4 

vitet e fundit Gjykata e 

Lartë shënon një të 

dhënë pozitive në 

lidhje me backlog-un e 

saj. Falë masave të 

marra për rritjen e 

efiçencës dhe 

plotësimin e organikës, 

më në fund është 

shënuar ulja e parë e backlog-ut. Në fund të vitit 2021 backlog-u i Gjykatës së Lartë ka shënuar 

vlerën 35 822 çështje, 1% më i ulët se në fillim të vitit. 

 
Treguesit e efiçencës: 

Rendimenti mesatar i punës për gjyqtar: Treguesi ER shpreh numrin mesatar të çështjeve të 

përfunduara nga një gjyqtar, gjatë vitit të raportuar. Ai është një nga 3 treguesit e efiçencës së 

gjykatës. 

Gjatë vitit 2021 vërehet se gjyqtarët e Gjykatës së Lartë kanë ulur rendimentin e tyre me 8% duke 

gjykuar mesatarisht 39 çështje më pak. 
 

 
Gjykata 

Çështje të 

gjykuara 

2020 

Çështje 

të    

gjykuara 
2021 

 

# në 

% 

 

Gjyqtarë 

2020 

 

Gjyqtarë 

2021 

 

# në 

% 

 

ER 

2020 

 

ER 

2021 

# në 

% i 

ER 

Gj. e 

Lartë 
1478 3325 125% 3 7.33 144% 493 454 -8% 

 
Nga të dhënat statistikore të paraqitura në tabelë vërehet se 7.33 gjyqtarë kanë gjykuar bashkërisht 

125% më shumë çështje se 3 gjyqtarët e vitit 2020. Këto të dhëna rezultojnë në një rendiment 

mesatar për gjyqtar prej 454 çështjesh të gjykuara në vit. Duhet vënë në dukje se rendimenti për 

gjyqtar në Gjykatën e Lartë, ku gjykohet në kolegje të përbërë nga 3 dhe 5 gjyqtarë, është i vështirë 

për t’u analizuar pasi rezultati për gjithsecilin ndërvaret me punën e kolegëve brenda kolegjit. 

 
Norma e likuidimit të çështjeve: Treguesi CR është treguesi i dytë i efiçencës në gjykata. Ai 

përcakton aftësinë e gjykatës për të ruajtur ritmin mes çështjeve të përfunduara dhe çështjeve të 

reja të regjistruara. Ky indikator përcaktohet për secilën kategori çështjesh civile, penale dhe 

Ndryshimi i backlog-ut të Gjykatës së Lartë (në %) 
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administrative. Nëpërmjet treguesit CR dallohet lehtësisht aftësia e gjykatës për të ruajtur, rritur 

apo ulur nivelet e saj të backlog-ut (stokut). 

 
Për vitin 2021 normat e likuidimit të çështjeve në Gjykatën e Lartë kanë shënuar një rritje të 

ndjeshme krahasuar me vitin 2020. Pavarësisht përmirësimit në krahasim me një vit më parë, 

norma e likuidimit të çështjeve civile mbetet nën pragun e 100% duke sjellë si pasojë krijimin e 

backlog-ut të çështjeve civile. Ndryshe paraqitet situata për çështjet penale ku norma e likuidimit 

ka arritur në masën 117% dhe në çështjet administrative një normë likuidimi 193%, çka nënkupton 

se gjatë vitit të raportuar Kolegjet Penale dhe Administrative kanë arritur të ruajnë një ritëm 

gjykimi më të shpejtë se ritmi i çështjeve të reja që regjistrohen në gjykatë, duke bërë të mundur 

uljen e backlog-ut të çështjeve për vitin pasardhës. 
 

Treguesi Viti 2020 Viti 2021 # në % e CR. 

CR civile 32 84 163% 

CR administrative 50 193 286% 

CR penale 59 117 98% 

 
Në lidhje me çështjet e gjykuara, rezulton se gjatë vitit të fundit, janë evaduar 3 325 çështje, 1847 

çështje më shumë sesa në vitin 2020. Nga të cilat 1 120 ose 34% janë çështje civile, 1 127 ose 34% 

çështje penale dhe 1 078 ose 32% çështje administrative. 

 
Grafikisht vërehet se Gjykata e Lartë ka shqyrtuar një përqindje thuajse të barabartë midis tre 

kategorive të çështjeve, duke treguar trajtim të barabartë të tyre. 
 

Për konkluzion, nga 

analiza tërësore e të 

dhënave statistikore, 

vërehen efektet e para 

pozitive në funksionimin e 

Gjykatës së Lartë. 

Ndryshimet ligjore, të cilat 

kanë pasur për synim uljen 

e çështjeve të paraqitura 

për shqyrtim në këtë 

gjykatë si dhe masat e tjera për rritjen e efiçencës së administratës gjyqësore, kanë bërë të mundur 

uljen e backlog-ut të Gjykatës së Lartë. 

 
Megjithatë, përmirësimi i treguesve të efiçencës nuk është në vlerat e nevojshme për zgjidhjen e 

ngërçit, të krijuar nga backlog-u i trashëguar ndër vite. Në pritje të gjykimit për vitin 2022 mbeten 

ende 35 822 çështje, për likuidimin total të të cilave, me normën e efiçencës së vitit 2021 (453.6 

çështje për gjyqtar) do të duheshin 4.2 vjet pune me organikë të plotë (19 gjyqtarë) të dedikuar 

vetëm në likuidimin e backlog-ut (stokut). Nëse do të merrnim në konsideratë edhe 3052.5 çështje 

të regjistruara të reja mesatarisht në vit, me këto norma efiçence do të nevojiteshin edhe 6.73 

Çështjet e gjykuara në 2021 
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gjyqtarë për të shqyrtuar çështjet e reja të regjistruara çdo vit, me qëllim parandalimin e krijimit të 

backlog-ut të ri. 

 
Ndryshe thënë, me ritmet dhe efiçencën e sotme të Gjykatës së Lartë, në një projeksion të thjeshtë 

ku 19 gjyqtarët e Gjykatës së Lartë do të fillonin efektivisht detyrën më 1 janar 2023, Gjykata e 

Lartë do të asgjësonte backlog-un e saj në gusht të vitit 2029. 
 

 

Konkluzione! 

 
• Gjykata e Lartë e ka filluar vitin 2021 me një total prej 36 288 

çështjesh në pritje të gjykimit. 

• Ajo ka funksionuar me 39% të gjyqtarëve dhe 63.7% të administratës 

gjyqësore të parashikuar në organikë. 

• Gjatë vitit 2021 në Gjykatën e Lartë janë regjistruar 2859 çështje të 

reja. 

• Çdo gjyqtar ka mesatarisht 5 341 çështje në ngarkim, 454 nga të cilat 

i ka përfunduar në vitin 2021. 

• Gjatë vitit raportues Gjykata e Lartë ka arritur të: 

o evadojë 3 325 çështje civile, administrative dhe penale; 

o ulë stokun për vitin 2022 me 1%; 

o shumëfishojë normën e likuidimit të çështjeve për të treja 

kategoritë; 

• Pavarësisht rritjes së efiçencës, në 31 dhjetor 2021 në Gjykatën e 

Lartë mbeten në pritje për t’u shqyrtuar 35 822 çështje (backlogu 

i vitit 2021). 

• Për likuidimin total të backlog-ut do të duhet që 19 gjyqtarët e 

Gjykatës së Lartë të punojnë 4.2 vjet, pa marrë në konsideratë 

çështjet e reja që do të regjistrohen në gjykatë. 
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2.2.1 GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN 

E ORGANIZUAR 

 

 

Një nga arritjet e reformës në drejtësi ishte krijimi i gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe 

krimin e organizuar. Sipas Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë, për vitin 2021, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor duhet të plotësojë vendet vakante në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar dhe në Gjykatën e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar. Pra, promovimi i gjyqtarëve pranë këtyre gjykatave vijon të jetë një nga 

Rekomandimet që Kuvendi i Shqipërisë kishte për KLGJ-në për vitin 2021. 

 
Ajo që vihet re si në Gjykatën e Posaçme të Apelit ashtu edhe në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 

së Parë është interesi i ulët që kanë treguar gjyqtarët për të aplikuar në pozicionet e lira të shpallura 

në këto gjykata. 

 
 

 

Në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar u hapën gjatë vitit 

2021, 5 pozicione të lira për të cilat kanë kandiduar 4 kandidatë. Për sa i përket emërimeve, gjatë 

vitit 2021 janë emëruar 4 kandidatë nga të cilët tre kishin aplikuar për 3 vendet e lira të hapura 

gjatë vitit 2020 dhe një kandidat është emëruar për një vend të lirë të hapur gjatë vitit 2021. 

Ndërkohë që vijon procedura për 4 pozicione të lira. 

 
Burimet njerëzore: Pavarësisht vëmendjes së veçantë që Këshilli i Lartë Gjyqësor i ka kushtuar 

plotësimit të organikës së gjykatave të posaçme, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin 

dhe Krimin e Organizuar nga viti 2020 kemi një ulje të numrit efektiv të gjyqtarëve nga 5.4 në 

4.58. Kjo ulje shënohet kryesisht për shkak të promovimit të gjyqtarëve të kësaj gjykate, nëpërmjet 

ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë. Sa i përket situatës tërësore të burimeve njerëzore, ajo 

paraqitet si vijon: 

 

 
Nr. i 

gjyqtarëve 

sipas ligjit 

 
Nr. i 

gjyqtarëve 

efektivisht 

në detyrë 

 
Efektivi 

v ligji 

në % 

 
Nr. i stafit 

mbështetës 

sipas 

organikës 

 
Nr. i stafit 

mbështetës 

efektivisht 

në detyrë 

 
Efektivi 

v     

organika 

në % 

Staf 

mbështetës 

për 

gjyqtar 

sipas 

organikës 

 
Staf 

mbështetës 

për gjyqtar 

në fakt. 

11 4.58 42% 29 19.92 71% 2.63 3.5 

 
Gjykata e Posaçme e Apelit është parashikuar të funksionojë me 11 gjyqtarë. Gjatë vitit 2021 

vetëm 4.58 gjyqtarë ose 42% e organikës ka ushtruar efektivisht detyrën. Këta gjyqtarë janë 

2.2.  GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E 

ORGANIZUAR 
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asistuar nga 71% e stafit administrativ të planifikuar, që rezulton në një raport 3.5 nëpunës për çdo 

gjyqtar efektivisht në detyrë. 

Menaxhimi i çështjeve: Gjykata e Posaçme e Apelit e ka filluar punën në 1 janar 2021 me 23 

çështje në pritje për t’u gjykuar (backlog), pra një çështje më pak se viti paraardhës. 

Këto vlera tregojnë menaxhim 

shumë të mirë të ngarkesës 

gjyqësore dhe një mungesë backlog- 

u real, pasi çështjet e mbartura mund 

të jenë çështje në shqyrtim në kohën 

e raportimit. 

 
Në vitin raportues pranë kësaj 

gjykate janë regjistruar 367 çështje 

të reja. Në krahasim me vitin 2020 

vlera e çështjeve të reja të 

regjistruara është 24% më e lartë. 

Në detaje, çështjet e paraqitura në gjykatë rezultojnë sipas grafikut në vijim. 

 

Sikurse tregohet në grafik, numrin më të 

lartë të çështjeve të reja të regjistruara në 

gjykatë e përbëjnë çështjet penale 

administrative36, ndërsa vlen të përmendet 

dyfishimi i numrit të krimeve të 

regjistruara. 

Në total, ngarkesa e punës në gjykatë (e cila 

përbëhet nga backlog-u i vitit pararendës 

dhe çështjet e regjistruara gjatë vitit të 

referencës) paraqitet si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36 "Çështje penale administrative" përfshin tërësinë e çështjeve penale administrative, të ndryshme nga çështjet penale 

të themelit. Në këtë kategori bëjnë pjesë kërkesat penale të fazës së hetimit paraprak, çështjet penale të seancës 

paraprake dhe kërkesat penale të fazës së ekzekutimit. 

Backlog-u në 2 vite 
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Gjatë vitit 2021, kjo gjykatë 

ka evaduar (ndryshe thënë ka 

gjykuar) gjithsej 365 çështje, 

përkundrejt 296 çështjeve të 

gjykuara një vit më parë. 

Kryesisht çështjet e gjykuara 

janë të natyrës penale 

administrative të cilat zënë 

89% të çështjeve të gjykuar në 

tërësi. Të detajuara sipas llojit, 

çështjet e përfunduara janë si 

vijon. 

Ngarkesa mesatare e gjyqtarëve 

(Treguesi WR): Ngarkesa mesatare e 

gjyqtarëve, për gjyqtarët që ushtrojnë 

detyrën në Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar është 85.2 çështje. Treguesi 

WR ka shënuar një rritje 44% në 

krahasim me 59.2, vlerë e shënuar në 

2020-tën. Rritja e ngarkesës është një 

fenomen i pritshëm duke marrë në 

konsideratë se ka qenë viti i dytë i 

funksionimit të saj/kompetencën lëndore 

të gjykatave të posaçme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Në lidhje me mënyrën e 

përfundimit të çështjeve, 

vërehet se në 90% të rasteve 

gjykata e apelit lë në fuqi 

vendimin e gjykatës së shkallës 

së parë dhe vetëm në 5% të 

rasteve e ndryshon atë. 

Rezulton se vetëm në 2 raste 

(1%) është cenuar vendimi i 

gjykatës së shkallës së parë, 

duke e kthyer çështjen për 

rigjykim. Në krahasim me vitin paraardhës konstatohet një rritje e vendimeve të lëna në fuqi të 

cilat në 2020 përbënin vetëm 62% të tërësisë së çështjeve të përfunduara. Vlerat e mësipërme 

tregojnë në mënyrë indirekte rritjen e cilësisë së gjykimit dhe vendimmarrjes së gjykatës së 

shkallës së parë. 
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Pavarësisht rritjes së 

ngarkesës dhe uljes së 

numrit të gjyqtarëve, 

backlog-u i krijuar në fund 

të vitit 2021 është më i 

vogël se viti pararendës. Në 

pritje të gjykimit për vitin 

2022 janë 25 çështje në 

total, të cilat përbëjnë 6.4% 

të ngarkesës totale. Ky rezultat shpjegohet me rritjen e numrit të çështjeve të evaduara gjatë vitit 

të raportimit, reflektim i punës efiçente të gjyqtarëve. 

Treguesit e efiçencës 
 

Norma e efiçencës (Treguesi ER): Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar ka pasur një rendiment mesatar për gjyqtar (normë efiçence) 46% më të lartë se vitin 

e parë të krijimit. Gjatë vitit një gjyqtar ka gjykuar mesatarisht 54.6 çështje. 

Ulja e numrit efektiv të gjyqtarëve dhe rritja e ngarkesës mesatare për gjyqtar (treguesi WR) kanë 

sjellë një rritje të efiçencës së gjyqtarëve të mbetur. Kështu, 4.58 gjyqtarët e kësaj gjykate kanë 

përfunduar bashkërisht një total prej 365 çështjesh, pra 23% më shumë se një vit më parë. 
 

 

Gjykata 

Çështje të 

gjykuara 

2020 

Çështje të 

gjykuara 

2021 

# në 

% 

Gjyqtarë 

2020 

Gjyqtarë 

2021 

ER 

2020 

ER 

2021 

# i 

ER 
në % 

Gj. e 

Posaçme e 

Apelit 

KKO 

 
296 

 
365 

 
23% 

 
5.42 

 
4.58 

 
54.6 

 
79.7 

 
46% 

 
Norma e likuidimit të çështjeve (Treguesi CR): Norma e likuidimit të çështjeve për vitin 2021 

është 99.5%, vetëm 0.2% me e ulët se në vitin 2020, çka do të thotë se gjykata ka arritur të 

përfundojë gjatë vitit të raportimit pothuajse tërësinë e çështjeve të reja të regjistruara, duke ruajtur 

të pandryshuar nivelin e backlog-ut (stokut). I përllogaritur për çdo kategori çështjesh, treguesi CR 

varion. Norma minimale e likuidimit (treguesi CR) shënohet në kategorinë e krimeve me 92%. 

Kjo normë, e reflektuar në totalin e 39 çështjeve të kategorisë, përkthehet me 3 çështje të mbartura. 

Backlog-u në fund të vitit 2021 

Çështje të ligjit antimafia 1 

Çështje Penale Administrative 11 

13 

Krime 

0 2 4 6 8 10 12 14 
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Treguesi i kohës së nevojshme 

për evadimin e çështjeve 

(Treguesi DT) është një prej 

indikatorëve cilësor të sistemit 

gjyqësor. Ai është indikatori i 

vetëm që lidhet drejtpërdrejt me 

parimin e drejtësisë pa vonesa, 

duke shprehur në ditë 

kohëzgjatjen mesatare të 

nevojshme për përfundimin e 

një çështjeje gjyqësore. 

 
Bazuar në të dhënat statistikore, rezulton se gjatë vitit 2021, përdoruesve të gjykatës iu është dashur 

të presin mesatarisht 25 ditë për përfundimin e një çështjeje. Ky indikator rezulton të ketë 

ndryshuar pozitivisht në krahasim me vitin 2020, ku koha e nevojshme për evadimin e çështjeve 

ishte 35 ditë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
në krahasim me vitin 2020. 

Në krahasim me vitin 

2020 vërehet një ulje e 

kohës së nevojshme për 

të gjitha kategoritë e 

çështjeve që 

shqyrtohen në këtë 

gjykatë, ndërsa për 

çështjet e ligjit 

antimafia koha e 

nevojshme është ulur 

në mënyrë drastike, 

pothuaj në 1/3  e kohës 

Treguesi CR për Gjykatën e Posaçme të Apelit 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 
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2.2.2 GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN 

DHE KRIMIN E ORGANIZUAR 

 

 

Konkluzione! 

 

• Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar (GJPAKKO) e ka filluar vitin 2021 me një backlog 

prej 23 çështje në pritje të gjykimit. 

• Gjatë vitit raportues janë regjistruar 367 çështje të reja, 24% më 

shumë se në vitin 2020 ku shënoheshin 297 çështje të reja të 

regjistruara. 

• Megjithëse ka funksionuar me 42% të gjyqtarëve dhe me ngarkesë 

të shtuar të çështjeve, GJPAKKO ka arritur të ketë një 

performancë pozitive duke: 

o ruajtur një stok të ulët të çështjeve të mbartura (6.4 % e ngarkesës 

totale) 

o rritur rendimentin për gjyqtar me 64% nga 54.6 çështje në vitin 

2020, në 79.7 çështje të përfunduara për gjyqtar në vitin 2021. 

o ruajtur një normë të likuidimit të çështjeve në masën 95%; 

o ulur kohën e nevojshme për evadimin e çështjeve (DT) në vetëm 

25 ditë. 

• Në fund të vitit 2021 mbeten 25 çështje, në pritje të gjykimit në 

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionit dhe Krimin e 

Organizuar. 

 

 

 

 

 

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar u hapën 

gjatë vitit 2021, 8 pozicione të lira ku vetëm për 5 pozicione kanë aplikuar 5 kandidatë dhe për 4 

prej tyre vijon procedura e ngritjes në detyrë, ndërsa një prej tyre është tërhequr nga kandidimi. 

Për 3 pozicione të lira të shpallura nuk ka aplikuar asnjë kandidat. Për sa i përket emërimeve, gjatë 

vitit 2021 janë emëruar dy gjyqtarë të cilët kishin kandiduar për dy vendet e lira të hapura gjatë 

vitit 2020. 

 

Burimet njerëzore: Situata e burimeve njerëzore gjatë vitit 2021 paraqitet në tabelë, ku siç vihet 

re, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka 

funksionuar me 45% të organikës së gjyqtarëve dhe me 96% të organikës së stafit mbështetës. 
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Raporti staf mbështetës për çdo gjyqtar efektiv është 7.76, 5 nëpunës më tepër krahasuar me 

raportin e planifikuar në organikë ku një gjyqtar asistohet nga 3 nëpunës. 
 

 

Nr. i 

gjyqtarëv 

e sipas 

ligjit 

Nr. i 

gjyqtarëv 

e       

efektivisht 

në detyrë 

 
Efektiv 

i v ligji 

në % 

 

Nr. i stafit 

mbështetë 

s sipas 

organikës 

 

Nr. i stafit 

mbështetës 

efektivisht 

në detyrë 

 

Efektivi 

v    

organik 

a në % 

Staf 

mbështetë 

s për 

gjyqtar 

sipas 
organikës 

Staf 

mbështetë 

s për 

gjyqtar në 

fakt. 

16 7.16 45% 48 45.92 96% 3 7.76 

 
Menaxhimi i çështjeve: Gjykata 

e Posaçme e Shkallës së Parë e ka 

nisur punën në janar 2021 me 158 

çështje në pritje të gjykimit 

(backlog),         përkundrejt       57 

çështjeve backlog në fillim të vitit 

2020. Kjo rritje prej 177% 

reflektohet në të gjitha kategoritë e 

çështjeve në kompetencë të kësaj 

gjykate. Kështu, është dyfishuar 

stoku për kategorinë e krimeve dhe 

çështjeve   të   ligjit   antimafia 37 , 

ndërsa çështjet penale administrative38 janë rritur 252%. 

Në lidhje me natyrën e çështjeve në pritje të 

gjykimit (backlog-u), rezulton se 60% e tyre i 

përkasin kategorisë së çështjeve penale 

administrative duke thelluar tendencën e një 

viti më parë ku backlog-u përbëhej nga 46% 

çështje penale administrative. Vërehet se 

çështjet e ligjit antimafia vazhdojnë të zënë një 

përqindje të vogël të backlog-ut me 5% 

përkundrejt 7% në vitin paraardhës. Volumi i 

kategorisë së krimeve është ulur nga 46% në 

vitin 2020 në 35% në vitin 2021. 

 

 

37 "Çështje të ligjit antimafia" përfshin tërësinë e çështjeve me objekt konfiskimin e pasurisë sipas parashikimeve të 

Ligjit nr. 10 192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe 

krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar (Ligji antimafia). 
38 “Çështje penale administrative" përfshin tërësinë e çështjeve penale administrative, të ndryshme nga çështjet penale 

të themelit. Në këtë kategori bëjnë pjesë kërkesat penale të fazës së hetimit paraprak, çështjet penale të seancës 

paraprake dhe kërkesat penale të fazës së ekzekutimit 

Backlog- u i Gjykatës së Posaçme të 

Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar  
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Natyra e çështjeve të reja të 

regjistruara 

4% 

 

2% 

Krime 

94% 

Çështje penale 

administrative 

Çështje të ligjit 

antimafia 

Pas konsolidimit të saj gjatë vitit të 

parë të funksionimit, vërehet se 

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë 

ka shënuar një rritje të çështjeve të reja 

të regjistruara me 12.85%. Ky 

fenomen ishte i pritshëm pasi lidhet 

ngushtë me fillimin e veprimtarisë së 

SPAK-ut dhe BKH-së, të cilët 

ushtrojnë ndjekjen penale për çështjet 

e shqyrtuara në këtë gjykatë. 

 
Sikurse vërehet edhe nga grafiku, regjistrimet e reja përbëhen kryesisht nga çështje penale 

administrative, ndërsa rritjen më të madhe, me 

35%, e shënojnë çështjet e ligjit antimafia. 

 
Në lidhje me përbërjen, sipas natyrës të çështjeve 

të  reja  të   regjistruara,   ato  rezultojnë  si  vijon. 

 
Ngarkesa totale e kësaj gjykate për periudhën e 

raportimit është 2 361 çështje, shumë që përbën 

totalin e çështjeve të mbartura nga viti 2020 dhe 

çështjet e reja të paraqitura në këtë gjykatë gjatë 

vitit 2021. Në mënyrë të detajuar sipas kategorisë së çështjeve, ngarkesa paraqitet grafikisht, ku 

tregohet edhe një herë se ngarkesa kryesore përbëhet nga çështjet penale administrative. 

 
Ngarkesa mesatare e punës (Treguesi WR), shpreh ngarkesën mesatare për gjyqtar duke 

përllogaritur tërësinë e çështjeve të përbëra 

nga stoku dhe çështjet e reja të regjistruara, 

për çdo gjyqtar efektivisht në detyrë gjatë 

periudhës së raportimit. Sikurse paraqitet 

në tabelën e mëposhtme ngarkesa për 

gjyqtar në vitin 2021 është rritur me 66%. 

Rritja e ngarkesës ndikohet njëkohësisht 

nga tre faktorë: rritja e ndjeshme e stokut, 

rritja e numrit të çështjeve të reja dhe ulja e 

numrit të gjyqtarëve efektiv. 

Çështje të reja të regjistruara 
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Total 

Viti 2020 Viti 2021 
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Krimin e Organizuar 

2074 

35 

94 95 8 
55 

Krime Backlog 2020   
Ç
Çë

ë
s
s
h
h
tje
tj

të
e

r
p
ej
e
a 
n
të
a
p
l
a
e
raqitura në gjy

Ç
ka

ë
të
shtje të ligjit 

administrative antimafia 



50  

Numri gjyqtarëve 
efektiv 2020 

Numri i gjyqtarëve 
efektiv 2021 

WR 2020 WR 2021 # në % 

10.1 7.16 199 329.7 66% 

 

Edhe pse e plotësuar vetëm në 45% të organikës së gjyqtarëve, gjykata e posaçme e shkallës së 

parë ka arritur të mbaj një masë të përballueshme backlog-u, për vitin 2022. Në fund të periudhës 

raportuese gjykata ka evaduar një total prej 2 180 çështje ose 92% të ngarkesës totale të gjykatës 

duke mbartur për shqyrtim në 2022 një backlog prej 181 çështjesh. Rezulton se 84% e stokut 

përbëhet nga çështjet e reja të regjistruara gjatë 2022 nga të cilat, 50% janë çështje të regjistruara 

në 6 mujorin e dytë të vitit; 62 çështje, ose 34% e backlog-ut janë në pritje të gjykimit prej më 

shumë se një vit, dhe vetëm 1 çështje pret prej më shumë se 2 vjetësh. 
 

VJETËRSIA E ÇËSHTJEVE NË PRITJE TË GJYKIMIT 

 

 

 
Lloji i çështjes 

NUMRI I ÇËSHTJEVE NË PRITJE TË GJYKIMIT 

Në pritje të 

gjykimit në 

fund të 

periudhës 

 

< 6 

muaj 

 

6-12 

muaj 

 

1-2 

vjet 

 

2-3 

vjet 

 

 
3-5 vjet 

 

 
> 5 vjet 

       

Krime 50 23 14 12 1   

Kundërvajtje penale 0       

Çështje penale administrative 124 67 42 15    

Çështje të ligjit antimafia 7  6 1    

GJITHSEJ 182 90 62 28 1 0 0 

 
Në vështrim të vjetërsisë së çështjeve në pritje të gjykimit, mund të deduktojmë se shqyrtimi në 

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

brenda afateve kohore të arsyeshme. 

Treguesit e efiçencës 

 
Norma e efiçencës (Treguesi ER) : shpreh numrin mesatar të çështjeve të gjykuara nga çdo 

gjyqtar efektivisht në detyrë, gjatë periudhës raportuese. Për vitin 2021, treguesi ER për 

Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë është 304.5 çështje për gjyqtar. Vërehet se ulja e 

organikës prej 29% , ka sjellë një rritje me 65% të numrit të çështjeve, të gjykuara për çdo gjyqtar. 

Ky fenomen është hasur në shumë gjykata, ku vihet re se ulja e numrit të gjyqtarëve, ka diktuar 

rritjen e rendimentit të gjyqtarëve të mbetur të cilët detyrohen të plotësojnë mungesat e krijuara. 
 
 

Gjyqtarë 2020 Gjyqtarë 2021 ER 2020 ER 2021 # në % i ER 

10.1 7.16 185.00 304.50 65% 
 

Norma e likuidimit të çështjeve (Treguesi CR): shpreh aftësinë e një gjykate për të likuiduar 
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Norma e likuidimit të çështjeve 

  137%  

98% 100% 

Korrupsioni Krimi I organizuar Çështje të ligjit 

antimafia 

çështjet e reja të regjistruara pranë saj. Ky tregues është i rëndësishëm për të parë nëse gjykata është në 

kushtet e krijimit të stokut apo 

uljes së tij. 

 
Për gjykatën e posaçme të 

shkallës së parë, viti 2021 ka 

shënuar një rritje në normën e 

likuidimit të çështjeve 

(treguesi CR) duke arritur 

vlerën 99% në krahasim me 

treguesin CR të vitit 2020 që 

ishte 95%. Kjo normë 

likuidimi  tregon  se gjykata, 

pavarësisht mangësive në organikë, nëpërmjet rendimentit të lartë të punës, ka arritur të evadojë një 

numër maksimal çështjesh, duke krijuar vetëm 1% stok, ose 23 çështje të papërfunduara nga 

regjistrimet e reja. I shprehur sipas kategorive, treguesi CR paraqitet grafikisht në vijim: 

 
Në krahasim me normat e likuidimit të vitit pararendës ku norma e likuidimit të çështjeve të 

korrupsionit ishte në masën 62%, ajo e krimit të organizuar 52% dhe çështjet e ligjit antimafia 85%, 

konstatohet një rritje domethënëse e normës së likuidimit. Mund të themi se likuidimi me 137% është 

një arritje për kushtet në të cilat ka funksionuar gjykata, duke bërë të mundur uljen e stokut për këtë 

kategori. 

 
Treguesi i kohës së nevojshme për evadimin e çështjeve (Treguesi DT): Bazuar në të dhënat 

statistikore të raportuara nga vetë gjykata, rezulton se treguesi DT ka ndjekur trendin e të gjithë 

treguesve të efiçencës, të cilët kanë shënuar përmirësim në krahasim me vitin 2020. Vitin paraardhës, 

në gjykatën e posaçme të shkallës së parë, zgjidhja e një çështjeje zgjaste 31 ditë, ndërsa në vitin 2021 

ky tregues është ulur në 30,3 ditë. 

 
Për çështjet ndaj të cilave opinioni publik ka treguar interes të veçantë, treguesi DT, ndonëse paraqitet 

me afate kohore më të gjata, ka shënuar gjithashtu një përmirësim të dukshëm, sikurse paraqitet në 

formë grafike në vijim: 
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Vërehet se koha e 

nevojshme për 

përfundimin e çështjeve 

të korrupsionit është 160 

ditë më e shkurtër ose - 

64% në krahasim me 

treguesin DT të vitit 

2020. Koha e zgjidhjes së 

çështjeve të krimit të 

organizuar, është ulur me 

57% ose me 532 ditë, ndërsa çështjet e ligjit antimafia shënojnë një ulje me 47% ose 62 ditë më pak. 
 

 

 

Konkluzione! 

 
• Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin 

e Organizuar e ka nisur punën në janar 2021 me 158 çështje në pritje 

të gjykimit (backlog), 177% më shumë krahasuar me 57 çështjet 

backlog në fillim të vitit 2020. 

• Në gjykatë janë regjistruar 2 203 çështje të reja, 12.85%. më shumë, 

krahasuar me 1 952 çështjet e regjistruara në vitin 2020. 

• Ndonëse numri efektiv i gjyqtarëve në vitin 2021 është ulur, në 

krahasim me vitin paraardhës tërësia e treguesve të efiçencës në 

gjykatë është përmirësuar: 

o Rendimenti mesatar për gjyqtar (ER) është rritur me 65%, duke 

arritur vlerën 304.50 çështje të përfunduar për gjyqtar, krahasuar 

me 185 në vitin 2020; 

o norma e likuidimit të çështjeve (CR) është 99%; 4% më tepër se 

vitin paraardhës. 

o koha e nevojshme e përgjithshme për zgjidhjen e çështjes (DT) 

mbetet pothuaj njësoj. Në vitin 2020 një çështje shqyrtohej për 

31 ditë mesatarisht ndërsa në vitin 2021 kohëzgjatja mesatare 

është 30.3 ditë. 

• Në fund të vitit raportues, në këtë gjykatë mbeten në pritje për 

t’u shqyrtuar 181 çështje. 

Koha deri në zgjidhjen e çështjes (ditë) 
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Korrupsioni Krimi i organizuar Çështje të ligjit 

antimafia 

DT 2020 DT 2021 
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  2.3.   GJYKATAT E  APELIT TË  JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM  
 
 

Sistemi gjyqësor në vend funksionon me gjashtë gjykata të apelit me juridiksion të përgjithshëm. 

Gjatë vitit 2021 në 6 gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm kanë ushtruar detyrën 

efektivisht 2939 gjyqtarë nga 78 të përcaktuar në organikë. 

 
Këto gjykata edhe gjatë vitit 2021 kanë funksionuar me numër të reduktuar gjyqtarësh, pra me një 

organikë më pak se gjysma, situatë kjo e mbartur, por që gjatë vitit 2021 është bërë edhe më e 

ndjeshme, kryesisht si pasojë e vendimmarrjeve të procesit të rivlerësimit kalimtar dhe 

dorëheqjeve nga ana e gjyqtarëve. 

 
Të gjendur përpara kësaj situate ku nevojat për plotësim të organikës ishin të mëdha, Këshilli hapi 

gjatë vitit 2021, 5 procedura për ngritjen në detyrë në të gjitha gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm, që i korrespondojnë 5 pozicioneve të lira. Në total rezulton që për pozicionet e lira 

të shpallura gjatë vitit kanë kandiduar 13 gjyqtarë, për të cilët Këshilli ka nisur procedurat e 

verifikimit. Vlen të theksohet se Këshilli më herët, gjatë vitit 2020 kishte hapur procedurat e 

ngritjes në detyrë pranë gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe Gjykatës 

Administrative të Apelit, për 22 (njëzet e dy) pozicione të lira. Për pozicionet e lira ku kishte 

kandidatë, procedurat e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit vijuan përgjatë 

vitit 2021. Për sa i përket emërimeve, gjatë vitit 2021 janë emëruar 4 gjyqtarë në gjykatat e apeleve 

të juridiksioneve të përgjithshme, nga të cilët 3 janë emëruar për 3 vende të lira të shpallura gjatë 

vitit 2020 dhe 1 është emëruar për 1 vend të lirë të shpallur gjatë vitit 2021. 

 
Një nga problematikat kryesore në këto procedura të ngritjes në detyrë në gjykatat e apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm është pritja e përfundimit të procesit të rivlerësimit kalimtar nga 

organet e rivlerësimit për kandidatët që nuk kishin kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar në 

momentin e kandidimit40. Ecuria e ngadaltë e këtij procesi ka sjellë vonesa si në plotësimin e 

organikave ashtu edhe në ecurinë normale të punës në gjykata. 

 
Gjatë vitit 2021 Këshilli, me përgjegjësinë e mbarëvajtjes së pushtetit gjyqësor, ka ndërmarrë masa 

imediate për zgjidhjen e situatave të krijuara në disa gjykata të apeleve me qëllim mos bllokimin 

e tyre, por krijimin e kushteve për ecurinë e punës dhe shqyrtimin e çështjeve gjyqësore, nëpërmjet 

caktimit të 10 gjyqtarëve në “skemë delegimi” dhe “caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku ushtrojnë detyrën”. 

 
Burimet njerëzore: për vitin 2021 në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm rezultojnë 

në vlera problematike. Në total organika është e plotësuar me 42% gjyqtarë dhe 85% të 

administratës së nevojshme. 
 

39 Sipas organikës së Dhjetor 2021. Në këtë numër janë përfshirë edhe gjyqtarët e skemës së delegimit. 
40 Ngritja në detyrë e gjyqtarit varet nga kalimi me sukses i procesit të rivlerësimit kalimtar, pra vettingut. 
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Situata paraqitet veçanërisht problematike në Gjykatën e Apelit të Tiranës, ku gjykojnë vetëm 26% 

e gjyqtarëve të parashikuar, ndërsa në Gjykatën e Apelit Gjirokastër shënohet vlera më pozitive 

me një organikë gjyqtarësh të plotësuar në masën 83%. 

 
Sa i përket administratës gjyqësore, situata paraqitet thuajse uniforme. Të gjitha gjykatat 

funksionojnë me 80-90% të organikës së parashikuar. Në mënyrë të detajuar për secilën gjykatë, 

burimet njerëzore paraqiten në formë tabelore si vijon: 

 
 

 
Gjykata e Apelit 

 
Nr. i 

gjyqtarë 

ve sipas 

dekretit 

 
Nr. i 

gjyqtarëve 

efektivisht 

në detyrë 

 
Efektivi 

v    

dekreti 

në % 

 
Nr. i stafit 

mbështetës 

sipas 

organikës 

 
Nr. i stafit 

mbështetës 

efektivisht 

në detyrë 

 
Efektivi 

v     

organika 

në % 

 
Staf 

mbështetës 

për gjyqtar 

sipas 

organikës 

 
Staf 

mbështetës 

për gjyqtar 

në fakt. 

Durrës 13 5.33 41% 25 20.38 82% 1.89 2.47 

Gjirokastër 6 5 83% 15 12 80% 2.47 2.94 

Korçë 6 3 50% 15 12 80% 2.47 3.27 

Shkodër 10 4.83 48% 25 21.58 86% 2.45 2.69 

Tiranë 31 7.91 26% 75 67.75 90% 2.41 3.56 

Vlorë 12 6.83 57% 28 22.25 79% 2.29 2.3 

Total 78 32.9 42% 183 155.96 85% 2.35 4.74 

 
Menaxhimi i çështjeve: Nga të dhënat statistikore të raportuara nga gjykatat rezulton se sasia e 

backlog-ut (stokut) varion në mënyrë të dukshme mes gjykatave të të njëjtit nivel. Gjykata e 

Apelit e Tiranës shënon numrin më të madh të backlog-ut, që zë 61% të backlog-ut total në apel. 

Vendin e dytë e mban Gjykata e Apelit Vlorë me 3 436 çështje në pritje të gjykimit. Gjykata me 

backlog-un më të ulët është Gjykata e Apelit Gjirokastër me vetëm 280 çështje në pritje të 

gjykimit në fillim të periudhës. I shprehur sipas kategorive backlog-u për secilën gjykatë apeli 

paraqitet grafikisht në vijim. 
 

Në tërësi vërehet se 

backlog-u i gjykatave të 

apelit përbëhet nga 

çështje të natyrës civile, 

të cilat janë 2 herë më 

shumë se çështjet penale. 

 

 

 

 

 
Pasojat e vakancave në burimet njerëzore të gjykatave, sikurse u dalluan më sipër, kanë sjellë 

akumulimin e çështjeve në pritje të gjykimit të cilat përbëjnë backlog. Nëse vërejmë numrin total 

Backlog- u i gjykatave të apelit 

juridiksioni i përgjithshëm 

Civile Penale 
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të çështjeve në pritje për më shumë se 2 vjet, mund të deduktojmë se backlog-u i gjykatave të apelit 

është stok i akumuluar gjatë viteve. Rezulton se 8 670 çështje janë në pritje të gjykimit për më 

shumë se 2 vjet, çka përbën 31% të backlog-ut total prej 28 144 çështjesh. 
 

 
Çështje në pritje të 

gjykimit për më shumë 

se dy vjet 

% e çështjeve në 

pritje të gjykimit 

mbi 2 vjet 
Çështje civile 6381 33% 

Çështje penale 2289 26% 

Gjithsej 8670 31% 

 
Çështje të reja të regjistruara: janë 

elementi i dytë që përcakton ngarkesën 

totale të gjykatës. Gjatë vitit 2021, në 

gjykatat e apelit janë regjistruar gjithsej 

17 162 çështje të reja nga të cilat 8 749 

ose 51% janë çështje civile dhe 8 413 

ose 49% çështje penale. Në krahasim 

me një vit më parë, shënohet një rritje 

prej 3 359 çështjesh, ose 24%. 

Nga këto, sikurse vërehet grafikisht, 6477 çështje (34% e totalit të çështjeve) janë regjistruar në 

Tiranë, 3669 çështje (21%) në Vlorë dhe 2728 çështje (16%) në Durrës, ndërsa 3 gjykatat e tjera 

(Gjirokastër, Korçë dhe Shkodër) përbëjnë vetëm 29% të çështjeve të reja të regjistruara. 

Ngarkesa e punës: Krahasuar 

me një vit më parë, evidentohet 

një rritje e ngarkesës së punës 

me 25% ose 8 048 çështje. Kjo 

rritje diktohet nga rritja 

njëkohësisht e dy përbërësve të 

ngarkesës, backlog-u dhe 

çështjet e reja të regjistruara. 

Ngarkesa e punës  

2020 2021 
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E shpërndarë sipas gjykatave, ngarkesa për secilën rezulton në disporporcion të madh, me një 

ngarkesë që ndryshon me 

1510% mes Gjykatës së 

Apelit Tiranë dhe Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër. Vërehet se 

në gjykata me ngarkesë të 

ulët, si ato të Apelit 

Gjirokastër dhe Korçë, 

diferenca me ngarkesën 

mesatare të grupit është 292% 

dhe 425%, çka reflekton një 

shpërndarje jo të drejtë të 

ngarkesës dhe nevojën për 

riorganizim të gjykatave,  me 

qëllim ekuilibrimin e volumit të punës. 
 

Ngarkesa mesatare e gjyqtarëve (Treguesi WR): është indikatori që pasqyron ngarkesën 

mesatare të gjyqtarit efektivisht në detyrë. Volumi total i punës për secilin gjyqtar të apelit, sipas 

gjykatës përkatëse, paraqitet në formë tabelore: 
 

 
Gjykata e Apelit 

Numri 

efektiv i 

gjyqtarëve 
2020 

Numri 

efektiv i 

gjyqtarëve 
2021 

 

# ne 

% 

 
WR 2020 

 
WR 2021 

 

# në 

% 

Durrës 5.3 5.3 1% 842 999.6 19% 

Gjirokastër 5.2 5 -4% 190 252.8 33% 

Korçë 2.3 3 30% 539 564.3 5% 

Shkodër 5.5 4.8 -12% 588 853.8 45% 

Tiranë 15.4 7.9 -49% 1062 2572.7 142% 

Vlorë 7.6 6.8 -10% 738 1040.3 41% 

 
Krahasuar me një vit më parë ngarkesa mesatare për gjyqtar është rritur në të gjitha gjykatat. Një 

rritje drastike e ngarkesës shënohet në Gjykatën e Apelit Tiranë, ku përgjysmimi i organikës ka 

sjellë dyfishimin e ngarkesës. Ndërsa vërehet rritje domethënëse me 40- 45% në Gjykatat e Apelit 

Vlorë dhe Shkodër krahasuar me vitin 2020. 

 
Mund të deduktohet se pasojat e procesit të rivlerësimit kalimtar kanë sjellë një rritje eksponenciale 

të ngarkesës për gjyqtarët e mbetur, të cilët marrin në ngarkim çështjet e pashqyrtuara të kolegëve 

të larguar nga detyra. 

Ngarkesa e gjykatave të apelit juridiksioni i 

përgjithshëm 

   

   

20350 

7105 
4124 

5328 
6644 

1264 1693 
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Ndryshimi i treguesit WR në % 

Vlorë 41% 

Tiranë 142% 

Shkodër 45% 

Korçë 5% 

 
Gjirokastër 33% 

 
Durrës 19% 

0
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 160% 

Ngarkesa për gjyqtar (treguesi WR) varion dukshëm midis gjykatave me një diferencë deri në 

918% midis 

gjyqtarëve  të 

Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër dhe 

Tiranë. Kjo mungesë 

ekuilibri në ngarkesë 

sjell jo vetëm trajtim 

të disfavorshëm për 

vetë gjyqtarët të cilët 

gjenden me një 

ngarkesë shtesë tepër 

të lartë në krahasim 

me kolegët e tyre, por 

edhe për qytetarin, çështja e të cilit shqyrtohet nga gjyqtarë të mbingarkuar dhe për pasojë, për një 

kohë më të gjatë. 

 
Mendohet se problematika e ekuilibrimit të ngarkesës së gjykatës dhe vetë gjyqtarëve do të 

zgjidhet me hartën e re gjyqësore, e cila ka parashikuar një rishpërndarje të drejtë të ngarkesës së 

gjyqtarëve në të gjitha nivelet dhe juridiksionet. 

 
Backlog-u 2021: Në fund të 

periudhës së raportimit 28 

144 çështje presin të 

shqyrtohen nga gjykatat e 

apelit, të cilat përbëjnë 24% 

më shumë se në fillim të 

vitit kur raportoheshin 22 

702 çështje backlog. Ato 

janë kryesisht çështje civile 

dhe vetëm 31% e backlog- 

ut janë çështje penale. 

Backlog-u në fund të vitit 2021 
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të përiudhës të periudhës 
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Mosha e Backlogut 

< 6 muaj 

Çështje penale 2807 

Çështje civile 4143 

6-12 

muaj 
1-2 vjet 2-3 vjet 3-5 vjet > 5 vjet 

2059 1665 1240 1002 47 

4359 4441 3484 2870 27 

Nga këto çështje, 47% janë çështje të regjistruara të reja gjatë vitit 2021, ndërsa 31% presin 

shqyrtimin për më shumë se 

dy vjet. Ndërsa 47 çështje 

penale dhe 27 çështje civile të 

Gjykatës së Apelit Tiranë 

presin shqyrtimin për më 

shumë se 5 vjet. Këto çështje 

përbëjnë vetëm 5% të 

backlog-ut total të gjykatës 

dhe mund të jenë shkaktuar 

për arsye të ndryshme si 

pezullimi          i        gjykimit 

parashikuar në legjislacionin procedural. 

 
Treguesit e efiçencës: 

 

Norma e efiçencës (Treguesi ER): krahasuar me një vit më parë norma e efiçëncës ose rendimenti 

i gjyqtarëve të apelit të juridiksionit të përgjithshëm ka pësuar një rritje mesatare prej 52%. 
 

Gjykata e Apelit ER 2020 ER 2021 # në % 

Durrës 347 455.2 31% 

Gjirokastër 129 185.0 43% 

Korçë 240 287.0 20% 

Shkodër 254 401.2 58% 

Tiranë 162 341.2 111% 

Vlorë 285 420.4 47% 

Nivelet e treguesit ER thellojnë mungesën e ekuilibrit në shpërndarjen e ngarkesës mes gjyqtarëve. 

Pavarësisht rritjes së rendimentit, vërehet se gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Gjirokastër kanë 

shqyrtuar mesatarisht 185 çështje, përkundrejt 455 çështje të përfunduara nga një gjyqtar në 

Gjykatën e Apelit Durrës. 

 
Krahasuar me një vit më parë, rendimenti i gjyqtarëve në gjykata si apeli Gjirokastër dhe Korçë 

nuk justifikohet nga ndryshimi i numrit të gjyqtarëve efektiv, çka lë të kuptohet se rendimenti 

ndikohet nga disa faktorë si për shembull ngarkesa mesatare e gjyqtarit (treguesi WR). 
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Cr civile 2021 

87.80 89.00 93.91 

69.47 73 76.56 

22.96 

Cr penale 2021 

81 84 88 90 90 94 

61 

E shprehur në formë 

grafike ndikimi i 

Treguesit  WR 

(ngarkesa mesatare e 

punës së gjyqtarit) mbi 

rendimentin e tij 

(treguesi ER) tregon 

qartazi se me rritjen e 

ngarkesës mesatare për 

gjyqtar, rritet 

rendimenti i tyre. 

 

Për konkluzion, rezulton se për gjyqtarët me rendiment të ulët, shkaqet janë të pavarura nga 

organizimi i gjykatës. Rendimenti i ulët i gjyqtarëve shkaktohet nga niveli i ulët i çështjeve në 

ngarkim të tyre. Një gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, përfundon 185 çështje në vit dhe 

konsiderohet me rendiment të ulët krahasuar me gjyqtarë të Durrësit apo Tiranës, por për shkak se 

ngarkesa totale e çështjeve që ai administron në një vit është 252 çështje, norma e likuidimit për 

gjyqtar rezulton 73%. Pra nëse ngarkesa do të ishte më e lartë, do të rritej edhe numri i çështjeve 

të përfunduara për gjyqtar. Vërtetimin e teorisë e jep rasti i apelit Shkodër ku është rritur treguesi 

ER me 58% në një vit, pasi është rritur treguesi WR. 

 
Norma e likuidimit të çështjeve (Treguesi CR): Norma e likuidimit të çështjeve për gjykatat e 

apelit të juridiksionit të përgjithshëm nuk paraqitet e kënaqshme. Asnjë gjykatë nuk ka arritur 

normë likuidimi të çështjeve 100%, çka do të thotë se 6 gjykatat e apelit kanë shtuar nivelin e 

backlog-ut me çështje penale dhe çështje civile. 
 

Vërehet se norma e likuidimit të çështjeve penale është çdo herë më e lartë se ajo e çështjeve civile. 

Kjo do të thotë se gjykatat, të gjendura në vështirësi dhe koshiente për pamundësitë e krijuara për 

evadimin e çështjeve, i kanë dhënë prioritet shqyrtimit të çështjeve penale, të cilat kanë afate 

procedurale shqyrtimi pasi kufizojnë liritë dhe të drejtat e personave. 

Ndikimi i ngarkesës së punës mbi rendimentin e 

gjyqtarit 
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Dt civile 2021 

   

  

  

  

  

      

 

Dt penale 2021 

Krahasuar me vitin 2020, niveli i ndryshimit të normës së likuidimit paraqitet grafikisht si më 

poshtë: 
 

Nga grafiku vërehet një 

ulje e likuidimit të 

çështjeve penale 

(treguesi CR penal) në 

Gjykatën e Apelit 

Shkodër dhe ulje e 

likuidimit të çështjeve 

civile (treguesi CR civil) 

në Gjykatat e Apelit 

Tiranë dhe Vlorë. 

 
Ndër faktorët përcaktues 

në luhatjet e treguesit CR 

është ndryshimi i numrit 

të gjyqtarëve efektivë. 

Kjo dukuri vërehet me rritjen e pësuar në Gjykatën e Apelit Korçë, për shkak të rritjes së numrit 

të gjyqtarëve krahasuar me vitin 2020 dhe rënia e shkaktuar në Gjykatën e Apelit Tiranë për shkak 

të përgjysmimit të organikës. Por ndryshimi i organikës nuk është faktori i vetëm përcaktues pasi, 

një rol të rëndësishëm mendohet të ketë luajtur edhe pandemia e Covid- 19 ku gjykata të ndryshme 

kanë pasur periudha të ndryshme pezullimi të veprimtarisë. 

 
Treguesi i kohës së nevojshme për evadimin e çështjeve (Treguesi DT): Për vitin 2021 treguesi 

DT për çdo gjykatë rezulton sipas grafikëve të mëposhtëm: 
 

Nga analiza statistikore rezulton se afatet e shqyrtimit të një çështjeje (Treguesit DT) variojnë 

ndjeshëm në secilën gjykatë. Me përjashtim të shqyrtimit të çështjeve penale në Gjykatën e Apelit 

Ndryshimi i treguesit CR në vitin 2021 krahasuar me 

2020 
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Tiranë dhe shqyrtimit të çështjeve civile në Gjykatat e Apelit Vlorë e Tiranë, gjykimi në apel, në 

juridiksionin e përgjithshëm, realizohet brenda një afati të arsyeshëm ligjor. Ky afat përcaktohet 

bazuar në nenin 399/2 të Kodit të Procedurës Civile, ku përcaktohet afati 2-vjeçar ose 730 ditë për 

gjykimin e çështjeve civile në shkallë të dytë dhe për çështjet penale në 2 vjet ( 730 ditë) për 

gjykimin e krimeve dhe 1 vit ( 365 ditë) për gjykimin e kundërvajtjeve penale. Për efekt të analizës 

statistikore afati i arsyeshëm ligjor në çështjet penale është përcaktuar 730 ditë, si afati maksimal 

tërësor. Treguesi DT mesatar i gjithë gjykatave për vitin 2021 është 893.9 ditë. Krahasuar me një 

vit më parë shqyrtimi në apel është shkurtuar me 19.8 ditë ose 2%. Kjo e dhënë rezulton pozitive. 

Nga grafiku i kombinuar vërehet ndikimi i numrit efektiv të gjyqtarëve në treguesin DT, si pasojë 

e ndikimit real dhe të 

drejtpërdrejtë   të   vakancave  të 

krijuara në gjyqësor në efiçencat 

e gjykatave. Në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, ku punohet me 

20% të organikës, vërehet një 

zgjatje e afateve të shqyrtimit për 

çështjet civile në afate kohore 

problematike.        Ndërsa       në 

Gjykatën   e   Apelit Gjirokastër, 

me 83% të organikës, çështjet 

përfundojnë    brenda    një  afati 

kohor tejet të shkurtër. Pavarësisht ndikimit të organikës, vërehet se për gjykata me plotësim 

organike të ngjashme, treguesi DT nuk sillet në mënyrë të ngjashme, çka lë të kuptohet se numri 

efektiv i gjyqtarëve, ndonëse faktor ndikues, nuk është i vetmi. 

Grafiku i kombinuar i DT / gjyqtar efektiv 
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Konkluzione! 
 

• Për gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm backlog-u 

(stoku) i vitit 2021 është rritur me 24%, duke shënuar 22 702 

çështje në të gjithë apelin. 

• Për rritjen e backlog-ut ka kontribuar kryesisht Gjykata e Apelit 

Tiranë me 13 873 çështje (61% e backlog-ut total) dhe Vlora me 3 

436 çështje (15% e backlog-ut total). 

• Gjatë vitit raportues, janë regjistruar 17 162 çështje të reja (3 359 

çështje më shumë se në vitin 2020) të cilat janë kryesisht në Tiranë 

(38% e çështjeve) dhe në Vlorë (21% ). 

• Ngarkesa mesatare për gjyqtar (treguesi WR) ka shënuar rritje në 

të gjithë grupin e gjykatave, ndërsa vlerësohet  problematike rritja 

e ngarkesës në Tiranë me 2 572.7 çështje për gjyqtar (142% më e 

lartë se në 2020) 

• Gjatë vitit 2021 gjykatat kanë shënuar përgjithësisht një 

përmirësim të treguesve të efiçencës: 

o Rendimenti i gjyqtarëve të apelit është mesatarisht 348.3 

çështje të gjykuara për gjyqtar, 53% më e lartë krahasuar me 

vitin 2020. 

o Treguesi i kohës së nevojshme për zgjidhjen e çështjes (DT) 

është 893.9 ditë. Krahasuar me një vit më parë shqyrtimi në apel 

është shkurtuar me 19.8 ditë ose 2% përjashtuar Gjykatën e 

Apelit Tiranë, ku tendenca aktuale për zgjidhjen e çështjes 

shkon deri në 5820.1 ditë (15.95 vjet). 

o Norma e likuidimit të çështjeve (CR) është 93%, krahasuar me 

66% që shënohej në vitin 2020. 

• Pavarësisht përpjekjeve, duke rritur efiçencën, mbeten për t’u shqyrtuar 

në vitin 2022, 28 144 çështje nga të cilat 63% (17 651 çështje) në 

Gjykatën e Apelit Tiranë. 
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  2.4.   GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT  

 

Sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit administrativ. Në këtë 

gjykatë gjatë vitit 2021 kanë ushtruar detyrën 5 gjyqtarë, nga 13 të tillë që parashikohet në 

organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, KLGJ-ja ka hapur tre pozicione të lira, të cilat 

janë në proces. Këshilli ka ndërmarrë masa për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të 

reduktuar të gjyqtarëve, duke përdorur skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm. 

Burimet njerëzore: Gjykata Administrative e Apelit, si shumë gjykata të tjera në vend, ka 

vuajtur pasojat e krijuara nga procesi i vetting-ut. Gjatë vitit 2021 ajo ka funksionuar me 53%  

të numrit të gjyqtarëve të parashikuar dhe me 78.4% të organikës së administratës gjyqësore. 

Në kushtet e mungesës së gjyqtarëve, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka marrë masa për përmirësimin 

e kushteve të punës së gjyqtarëve, duke rritur numrin e stafit mbështetës jo vetëm në organikë 

por edhe në fakt. Si rezultat, raporti staf mbështetës për gjyqtar, sipas organikës ka arritur vlerën 

3,92 ndaj 3,46 në vitin 2020, ndërsa në fakt secili gjyqtar asistohet nga 3.84 nëpunës. 

 
Nr. i 

gjyqtarëve 

sipas dekretit 

Nr. i 

gjyqtarëve 

efektivisht 

në detyrë 

Efektivi 

v dekreti 

në % 

Nr. i stafit 

mbështetë 

s sipas 

organikës 

Nr. i stafit 

mbështetës 

efektivisht 

në detyrë 

Efektivi 

v    

organik 

a në % 

Staf 

mbështetë 

s për 

gjyqtar 

sipas 

organikës 

Staf 

mbështetë 

s për 

gjyqtar në 

fakt. 

13 6.91 53.15% 51 40 78.43% 3.92 3.84 

 
Ngarkesa e gjykatës 

Backlog-u i gjykatës në fillim të vitit: Gjykata Administrative e Apelit e ka filluar vitin 

raportues me një backlog (stok) të konsiderueshëm prej 15 157 çështjesh, të akumuluar gjatë 

viteve. 

 

Një vështrim historik i backlog-ut 

të Gjykatës Administrative të 

Apelit tregon një tendencë të 

hershme të rritjes së stokut 

(backlog-ut). Ndërsa në vitin 2020 

backlog-u ka shënuar një rritje prej 

5%, në vitin raportues situata është 

përkeqësuar duke u rritur me 18%. 

Kjo shpjegohet me numrin 

gjithmonë në ulje të gjyqtarëve 

efektivisht në detyrë. 

Backlogu i Gjykatës Administrative të 

Apelit 
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Përbërja e backlog-ut 
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0 
Administrative të përgjithshme Marrëdhënie pune Çështje administrative pa palë 

kundërshtare (të apeluara ose të 

juridiksionit fillestar) 

Administrative të përgjithshme 

Marrëdhënie pune 

Çështje administrative pa palë kundërshtare (të apeluara ose të juridiksionit fillestar) 

Sipas llojit të çështjeve Backlog-u në fillim të periudhës raportuese paraqitet si vijon: 
 
 

 
Nga grafiku rezulton se backlog-u i gjykatës përbëhet në masën 78% nga çështje administrative 

pa palë kundërshtare, 11% çështje administrative të përgjithshme dhe po aq çështje të 

marrëdhënieve të punës. Një përbërje e tillë e backlog-ut ruan raportet e vitit pararendës dhe lë 

të kuptohet se gjykatat i kanë dhënë përparësi likuidimit të çështjeve me palë kundërshtare si 

dhe çështjeve të natyrës sensitive për përdoruesit e thjeshtë të gjykatës (marrëdhënie pune). Kjo 

tregon se gjyqtarët e gjykatës administrative tregojnë një interes në mbrojtjen e të drejtave të 

qytetarëve, duke minimizuar, për aq sa është e mundur, cenimin e të drejtave të tyre nga një 

drejtësi e vonuar. 

 
Në lidhje me origjinën, ose 

prejardhjen e çështjeve të 

backlog-ut,  konstatohet  se 7 

567 çështje, ose 57% e s 

backlog-ut përbëhet nga 

çështje të ardhura nga 

Gjykata Administrative e 

Shkallës  së  Parë   Tiranë.  2 

181 çështje, që përkon me 

16%   të   backlog-ut (stokut) 

nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë. Dhe pjesa tjetër 9% ose 1 264 çështje nga 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, 7% nga Gjykata Administrative e Shkallës 

së Parë Shkodër, 6% nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër dhe vetëm 5% 

nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë. 

Origjina e backlog-ut të Gjykatës 

Administrative të Apelit 

Gj. Adm. Shk. I Vlorë 

Gj. Adm. Shk. I Tiranë 

Gj. Adm. Shk. I Shkodër 

Gj. Adm. Shk. I Korçë 

Gj. Adm. Shk. I Gjirokastër 

Gj. Adm. Shk. I Durrës 

2181 

7567 

893 

674 

816 

1264 
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Çështje të reja të regjistruara: 

Regjistrimet e çështjeve të reja 

për vitin 2021 në Gjykatën 

Administrative të Apelit duket se 

janë rikthyer në vlerat e tyre të 

përhershme. Pas uljes me 18% të 

pësuar në vitin 2020, ndikuar nga 

gjendja e pandemisë Covid-19, 

vërehet se gjatë vitit 2021 me një vlerë prej 4 145 çështjesh dhe një rritje prej 11%, regjistrimet 

e reja përkojnë me vlerat e regjistruara në vitin 2018, duke treguar qëndrueshmëri në nivelet e 

regjistrimeve. 

 
Në vitin 2021, janë regjistruar 2 950 çështje 

administrative të përgjithshme të cilat 

përbëjnë 71% të regjistrimeve të reja në 

Gjykatën e Apelit. Vendin e dytë me 27% ose 

1 126 çështje e zënë çështjet administrative 

pa palë kundërshtare. Në vitin 2021 janë 

regjistruar vetëm 69 çështje mbi 

marrëdhëniet e punës, të cilat përbëjnë 2% të 

çështjeve të reja të depozituara në këtë 

gjykatë. 

 

 

Çështjet e reja të paraqitura në Gjykatën 

Administrative të Apelit janë kryesisht ankime 

ndaj vendimeve të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë që përbëjnë 52% të 

totalit, Shkodër 16% të çështjeve, Vlorë 14% të 

çështjeve të reja të regjistruara dhe në fund nga 

Gjykatat Administrative e Shkallës së parë 

Durrës dhe Korçë me vetëm 7% secila, të cilat 

janë përgjysmuar në vlerë në krahasim me vitin 

2020. 

Ngarkesa mesatare e gjyqtarëve (Treguesi WR): shpreh tërësinë e çështjeve në ngarkim të një 

gjyqtari. Treguesi rezulton nga totali i ngarkesës së gjykatës (backlog-u + çështjet e reja të 

regjistruara), në përpjesëtim me numrin efektiv të gjyqtarëve. 
 

Gjykata WR 2020 WR 2021 Ndryshimi në % 

Çështjet të reja të regjistruara, sipas 

llojit. 

Administrative të 

përgjithshme 

27% 
Marrëdhënie pune 

2% 
71% 

Çështje administrative 

pa palë kundërshtare (të 

apeluara ose të 
juridiksionit fillestar) 

Origjina e çështjeve të reja të 

regjistruara 
Gj. Adm. Shk. I 

14% 7% 

7% 

4% 

16% 

52% 

Durrës 
Gj. Adm. Shk. I 
Gjirokastër 
Gj. Adm. Shk. I 
Korçë 
Gj. Adm. Shk. I 
Shkodër 
Gj. Adm. Shk. I 
Tiranë 
Gj. Adm. Shk. I 

Vlorë 

Çështje të reja të regjistruara ndër vite në 

Gjykatën Administrative të Apelit 

4111 4620 3746 4145 

2018 2019 2020 2021 
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Gjykata Administrative e Apelit 1577 2793.3 + 77% 

 

Nga të dhënat e tabelës vërehet se në Gjykatën Administrative të Apelit, një gjyqtar ka mesatarisht 

2 793.3 dosje gjyqësore për të shqyrtuar. Kjo rritje me 77% është shkaktuar nga ulja e numrit të 

gjyqtarëve efektiv me 34%, nga 10.5 në 6.91 gjyqtarë, si dhe rritja e ngarkesës së gjykatës. 

Backlog-u në fund të vitit 2021: Në fund të periudhës raportuese Gjykata Administrative e Apelit 

ka shtuar backlog-un e saj me 21% duke arritur vlerën e 18 415 çështje në pritje për t’u shqyrtuar 

në vitin pasardhës. Në lidhje me moshën e çështjeve në pritje të gjykimit rezulton se: 

Në përfundim  të 

periudhës 

raportuese,  6 458 

çështje  presin  të 

shqyrtohen prej 3-5 

vjetësh dhe përbëjnë 

35% të backlog-ut 

total  të  gjykatës. 

Ndërsa vërehet se 

77% e çështjeve të backlog-ut kanë vjetërsi mbi 12 muaj, për rrjedhojë kanë kaluar afatet e 

arsyeshme të gjykimit, parashikuar nga neni 399/2 të K.Pr.Civile. 

Vihet në dukje se 69% e çështjeve të shqyrtuara gjatë vitit 2021 janë çështje më të vjetra se 

2 vjet, ndërsa 9% janë çështje me vjetërsi 1-2 vjet, duke arritur kështu një total prej 78% të 

çështjeve të shqyrtuara përtej afatit 1-vjeçar. Kjo tregon se gjykata, sikurse edhe në vitin 

2020, i ka dhënë prioritet shqyrtimit të çështjeve të vjetra, duke synuar uljen e numrit të 

çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit. 

 
Treguesit e efiçencës 

 
Norma e efiçencës (Treguesi ER): Treguesi ER tregon numrin e çështjeve të zgjidhura mesatarisht 

nga një gjyqtar. Rendimenti i gjyqtarëve që ushtrojnë efektivisht funksionin në Gjykatën 

Administrative të Apelit në vitin 2021 është ulur me 2% pasi ata kanë shqyrtuar mesatarisht 3 

çështje më pak se viti paraardhës. Kjo vlerë nuk do të përbënte faktor shqetësimi, por në kushtet 

e Gjykatës Administrative me një stok të konsiderueshëm, ulja e rendimentit, shtuar mbi uljen e 

numrit të gjyqtarëve do të shkaktojë rritje të afateve të shqyrtimit për stokun problematik të kësaj 

gjykate. 

 

 
Gjykata 

Çështje 

të 

gjykuara 

2020 

Çështje 

të 

gjykuara 

2021 

 
# në % 

 

Gjyqtarë 

2020 

 

Gjyqtarë 

2021 

 

ER 

2020 

 

ER 

2021 

# në 

% i 

ER 

Mosha e çështjeve në pritje të gjykimit 

 
6458 

3480 
3936 

1824 2321 
396 

nen 6 muaj 6-12 muaj 1-2 vjet 2-3 vjet 3-5 vjet mbi 5 vjet 
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Gj. 

Administrative e 

Apelit 

 

1378 
 

887 
 

-36% 
 

10.5 
 

6.91 
 

131 
 

128 
 

-2% 

 

 

Norma e likuidimit të çështjeve (Treguesi CR): Gjatë vitit 2021 Gjykata Administrative e 

Apelit nuk ka arritur të ruajë ritmin e likuidimit mes çështjeve të reja të regjistruara dhe atyre të 

përfunduara. Treguesi CR për këtë gjykatë është vetëm 21%, duke shënuar normën më të ulët në 

3 vitet e fundit. Kjo rënie tregon se, gjatë vitit 2021, gjykata ka shtuar stokun e çështjeve të 

prapambetura, të cilat në pamundësi për t’u likuiduar me të njëjtin ritëm si prurjet e çështjeve të 

reja, do të mbarten në vitin pasardhës. 

 

Nga grafiku i kombinuar i 

normës së likuidimit dhe masës 

së plotësimit të organikës 

vërehet se ulja e numrit të 

gjyqtarëve sjell 

domosdoshmërisht një ulje në 

normën e likuidimit të 

çështjeve. Megjithatë, të dhënat 

nuk tregojnë raporte të drejta mes dy ndryshoreve, çka konfirmon se norma e likuidimit është një 

variabël i ndërvarur nga disa faktorë si p.sh. kompleksiteti i çështjeve, apo faktorë si pezullimi 

në periudha të caktuara i veprimtarisë gjyqësore për shkak të pandemisë, sikurse u vërejt në vitin 

2020. Pavarësisht uljes së normës së likuidimit, duhet thënë se efekti i uljes së ndjeshme të numrit 

të gjyqtarëve nuk është në masat e konstatuara në 2020 ku largimi i 2 gjyqtarëve solli përgjysmim 

të normës. 

 
Koha e nevojshme 

për evadimin e 

çështjeve (treguesi 

DT): Sikurse vërehet 

në tabelë, gjatë vitit 

2021 është shënuar një 

rritje domethënëse e 

kohës së nevojshme 

për evadimin apo 

zgjidhjen e çështjeve. 

Në krahasim me një vit 

më parë, një çështje 

përfundon për një afat kohor mesatar prej 7 578 ditë, që do të thotë 88.5% më gjatë se në vitin 

paraardhës. Ky tregues shfaq qartë gjendjen problematike në të cilën ndodhet Gjykata 

Administrative e Apelit. 

Grafik i kombinuar mes normës së likuidimit të 

çështjes dhe organikës. 

100
% 
 

50

% 

86% 92% 
37% 

81% 
21% 53% 

0
% Viti 2019 viti 2020 viti 2021 

CR Gj. Administrative e Apelit % e plotësimit të organikës 

  

Koha e nevojshme për evadimin e çështjeve (ditë) 
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Për likuidimin total të backlog-ut prej 18 415 çështjesh (backlog-u në fund të vitit 2021), me 

normën e efiçencës së vitit 2021 (128 çështje) tendenca është që do të nevojiteshin 11 vjet punë 

me organikë të plotë (13 gjyqtarë) të dedikuar vetëm në likuidimin e stokut, çka dikton nevojën 

për ndërhyrje në kuadrin ligjor apo ndërhyrje të tjera me karakter organizativ si për shembull 

rishikimin e numrit të gjyqtarëve në organikë, me qëllim uljen e ngarkesës së kësaj gjykate. 

 

 

 

 

Konkluzione! 

 
• Viti 2021 ka filluar me 15 157 çështje në pritje për t’u gjykuar (backlog-u), 

18% më shumë se në vitin 2020. 

• Gjatë vitit raportues janë regjistruar në këtë gjykatë edhe 4145 çështje të 

reja ose 399 çështje (11%) më shumë se një vit më parë. 

• 53% e gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Apelit janë përballur me një 

ngarkesë mesatare prej 2793.3 çështje për gjyqtar (77% më të lartë krahasuar 

me një vit më parë). 

• Treguesit e efiçencës vazhdojnë përkeqësimin e nisur në vitin 2020, duke 

shënuar rritje të backlog-ut dhe zgjatje të afateve të gjykimit. 

o Norma mesatare e efiçencës për gjyqtar (ER) është 128 çështje (2% më 

pak, krahasuar me vitin 2020). 

o Norma e likuidimit të çështjeve (CR) është ulur nga 37% në vitin 2020, 

në 21% në vitin 2021. 

o Për zgjidhjen e një çështjeje tendenca është, që në kushtet aktuale, 

duhen mesatarisht 7577.8 ditë (20.7 vjet). Ky afat është rritur me 88. 

5% në krahasim me një vit më parë. 

• Në fund të vitit 2021, mbeten ende në pritje të gjykimit 18 415 çështje 

(21% më shumë se në fillim të vitit), për likuidimin e të cilave, tendenca 

aktuale tregon se do të duheshin 11 vjet punë me organikë të plotë. 
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Gjykatat e rretheve gjyqësore të juridiksionit të përgjithshëm funksionojnë të shtrira në shumicën 

e rretheve të vendit, me numër total 22 gjykata dhe numër total prej 235 gjyqtarësh. Gjatë vitit 

2021, në 22 gjykatat e rretheve gjyqësore të juridiksionit të përgjithshëm kanë ushtruar detyrën 

139 gjyqtarë. 

 
Në këto gjykata, si pasojë e vendimmarrjeve të procesit të rivlerësimit kalimtar – vetting-ut, daljes 

në pension dhe dorëheqjeve, ka vijuar të reduktohet numri i gjyqtarëve efektivë. 

 
Gjatë vitit 2021, Këshilli nuk ka emëruar dhe caktuar në mënyrë të përhershme, pranë gjykatave 

të rretheve gjyqësorë magjistratë që përfunduan Shkollën e Magjistraturës. Kjo ndodhi për shkak 

se në vitin 2018 nuk është hapur programi i formimit fillestar, ndaj dhe nuk ka pasur magjistratë 

të diplomuar të cilët do të emëroheshin gjatë vitit 2021. 

 
Burimet njerëzore: Organika e gjykatave të rretheve gjyqësore rezulton e plotësuar në masën 

70% për gjyqtarët dhe 93% të stafit administratë gjyqësore. Krahasuar me vitin 2020 shënohet një 

ulje e numrit të administratës tërësore me 10% gjyqtarë dhe 3% nëpunës gjyqësorë. Shpërndarja e 

gjyqtarëve është johomogjene dhe varion nga 50% e organikës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Pukë, deri në organikë të plotë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër. Sa i përket administratës së 

gjykatës, e cila lehtëson aspektin administrativ të menaxhimit të çështjeve duke ndikuar në mënyrë 

të tërthortë në rendimentin e gjyqtarit, situata paraqitet pozitive. Gjatë vitit 2021 kanë ushtruar 

efektivisht detyrën 517 nëpunës gjyqësorë, mesatarisht 3,4 punonjës për çdo gjyqtar. 

 
Sa i përket shpërndarjes nëpër gjykata, plotësimi i organikës është mjaft pozitiv me një minimum 

prej 83% e organikës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër. 

 

 

 
 

Gjykata e 

Rrethit 

Gjyqësor 

 
Nr. i 

gjyqtarëv 

e sipas 

dekretit 

Nr. i 

gjyqtarëv 

e      

efektivish 

t në 

detyrë 

 
Efekti 

vi v 

dekreti 

në % 

 

Nr. i 

stafit 

mbështet 

ës sipas 

organikës 

Nr. i 

stafit 

mbështet 

ës    

efektivish 

t në 
detyrë 

 
Efektivi 

v    

organik 

a në % 

Staf 

mbështet 

ës për 

gjyqtar 

sipas 

organikës 

 

Staf 

mbështet 

ës për 

gjyqtar 

në fakt. 

Berat 10 6.41 64% 24 20.5 85% 2.35 2.05 

Dibër 4 4 100% 15 12.5 83% 3.7 2.5 

Durrës 17 10.83 64% 40 35.25 88% 2.31 2.61 

Elbasan 14 7.83 56% 36 34.17 95% 2.52 2.84 

Fier 14 9.91 71% 35 32 91% 2.45 2.01 

Gjirokast 

ër 
6 3.75 

 
63% 

17 16.58 
 

98% 
2.8 2.65 

2.5.  GJYKATAT E RRETHEVE GJYQËSORE TË JURIDIKSIONIT TË 

PËRGJITHSHËM 
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Gjyqtarë efektiv vs organikë shprehur në % 
 

85% 88% 90% 92% 93% 98%100%
 

50% 56% 60% 60% 63% 64% 64% 67% 67% 70% 71% 75% 75% 77% 79% 79%
 

Kavajë 4 3.5 88% 12 12 100% 3 4.24 

Korçë 14 8.33 60% 32 27.83 87% 2.25 2.03 

Krujë 4 3.08 77% 13 12.25 94% 3.25 2.45 

Kukës 4 3.58 90% 13 11.67 90% 3.2 3.04 

Kurbin 4 3.91 98% 15 14.92 99% 3.75 2.98 

Lezhë 5 4.25 85% 20 17.75 89% 3.9 3.55 

Lushnje 5 4.66 93% 15 14.67 98% 2.96 2.09 

Mat 4 3.16 79% 12 12 100% 3 3 

Përmet 4 3 75% 11 11 100% 2.75 2.2 

Pogradec 4 3.66 92% 13 11.92 92% 3.2 2.38 

Pukë 4 2 50% 12 11.33 94% 3 3.77 

Sarandë 6 4 67% 16 15.58 97% 2.66 2.49 

Shkodër 14 11 79% 34 30.58 90% 2.38 2.18 

Tiranë 76 51.16 67% 174 162.67 93% 2.25 2.54 

Tropojë 4 2.41 60% 12 12 100% 3 3.69 

Vlorë 14 9.75 70% 34 31.25 92% 2.38 2.08 

Totali 217 152.02 70% 559 517.17 93% 2.58 3.40 

 

Në formë grafike plotësimi i organikës në gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm, shkalla e parë, 

paraqitet si vijon: 
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Backlog-u i vitit 2020 
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Backlog-u i vitit 2020: është ngarkesa e 

gjykatës në fillim të vitit të raportuar dhe 

përbëhet nga çështjet të cilat nuk janë 

përfunduar në vitet paraardhëse. 

Për grupin e gjykatave të rrethit gjyqësor, 

ngarkesa totale e çështjeve të pashqyrtuara nga 

2020 (backlog-u) është 28 654 çështje nga të 

cilat 20 428 janë çështje civile dhe 8 226 

çështje penale. Krahasuar me backlog-un e 

2019, vërehet se gjatë 2020 është krijuar një 

diferencë backlog-u (stoku) prej 6 366 çështje, 

29% më shumë, ngarkesë kjo e cila do të 

ndikojë në vitin e raportuar. 

 

 

 

 

 

viti 

cilat 

 
vitit 

ose 

 

Në vijim paraqitet backlog-u sipas llojit të çështjeve dhe shpërndarjes sipas gjykatave përkatëse: 
 

Numrin të më madh të çështjeve të mbartura e shënon Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me një 

backlog prej 12 032 çështjesh, e cila përbën 42% të backlog-ut total për këtë grup gjykatash. 

Raporti i shpërndarjes së backlog-ut ndjek trendin e vitit 2019 ku 4 gjykata, gjithmonë të njëjta 

(Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Vlorë), mbajnë 64% të backlog-ut total. Duhet vënë në dukje se 

backlog-u mes gjykatave krijon një variacion drastik me një diferencë të çështjeve civile nga 

Tirana në Pukë në masën + 34 828%. Ndërsa sa i përket backlog-ut të çështjeve penale, backlog- 

u i Tiranës në krahasim me backlog-un e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë ndryshojnë me 3 

631%. 

 
Ndryshime të tilla në ngarkesë janë indicie se është i nevojshëm riorganizimi i kompetencave 

tokësore të gjykatave, me qëllim rishpërndarjen e ekuilibruar të ngarkesës mes tyre. 

Backlogu i vitit 2020 sipas 

natyrës 

 

 

29% 

 

 
71% 

 

 

 

Çështje civile Çështje penale 
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Çështje të reja të regjistruara: Gjatë vitit 2021 janë regjistruar 110 821 çështje të reja nga të cilat 

59% ose 64 965 çështje civile dhe 45 856 çështje penale ose 41% e totalit. Në krahasim me vitin 

2020, është shënuar rritje e çështjeve civile të reja me 46% dhe çështjeve penale me 2.3 %, të cilat 

rezultojnë në një rritje totale të regjistrimeve të reja me 24%. 
 

Grafikisht vërehet se 

çështjet e reja të 

regjistruara gjatë vitit 

2021, janë shënuar 

kryesisht në Tiranë ku 

rezultojnë 42513 çështje 

të reja (38% e totalit), në 

vend të dytë vjen Durrësi 

me 8666 çështje (8% e 

totalit ) më pas Vlora me 

7510 çështje të reja të 

regjistruara (7% e 

totalit) 

 
Ngarkesa totale e gjykatës: 

është shumatorja mes 

ngarkesës fillestare (backlog- 

ut) nga viti i mëparshëm dhe 

regjistrimeve të reja gjatë vitit 

raportues. Për vitin 2021 

ngarkesa totale në gjykatat e 

rretheve gjyqësore ka shënuar 

një rritje prej 25% e cila 

shkaktohet nga rritja simultane 

e backlog-ut dhe regjistrimeve 

të reja. 

Ngarkesa mesatare e gjyqtarëve (Treguesi WR): Ngarkesa totale ndikon drejtpërdrejt në 

ngarkesën mesatare për gjyqtar, pasi shpërndahet në mënyrë të barabartë mes gjyqtarëve 

efektivisht në detyrë në secilën gjykatë. Për vitin 2021 ngarkesa mesatare e gjyqtarëve ka pasur 

një tendencë kryesisht në rritje me përjashtim të gjykatave të rrethit Kukës, Kurbin dhe Përmet, të 

cilat kanë shënuar ulje të ngarkesës për gjyqtar. Nga të dhënat e paraqitura në formë tabelare më 

poshtë, vërehet se shpërndarja e ngarkesës nuk plotëson kriteret e ligjit nr. 115/2016 “Për organet 

e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” për politikat e administrimit të gjykatave, i cili parashikon 

një ndarje të ekuilibruar të ngarkesës mes gjykatave dhe gjyqtarëve. 
 

Gjykata Treguesi WR 2020 Treguesi WR 2021 # në % i WR 

Berat 575 738 28% 

Dibër 424 448 6% 

Ngarkesa e punës në gjykatat e shkallës së parë, 

juridiksioni i përgjithshëm 

Backlog 

2019 

backlog çështje të çështje të Ngarkesa Ngarkesa 

2020 regjistruara regjistruara 2020 2021 

në 2020 në 2021 

çështje civile çështje penale 
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Durrës 684 993 45% 

Elbasan 836 1182 41% 

Fier 534 786 47% 

Gjirokastër 575 811 41% 

Kavajë 762 795 4% 

Korçë 454 703 55% 

Krujë 620 861 39% 

Kukës 555 522 -6% 

Kurbin 581 528 -9% 

Lezhë 649 956 47% 

Lushnjë 591 719 22% 

Mat 375 385 3% 

Mesatar 537 695 29% 

Përmet 315 195 -38% 

Pogradec 469 597 27% 

Pukë 224 245 9% 

Sarandë 633 823 30% 

Shkodër 525 635 21% 

Tiranë 617 1066 73% 

Tropojë 231 335 45% 

Vlorë 590 961 63% 

 

Vërehet një disbalancë e theksuar mes ngarkesës së gjyqtarëve në gjykata si Përmeti e Puka 

krahasuar me gjykata me ngarkesë të lartë si Tirana dhe Elbasani, me një diferencë mes ngarkesës 

minimale dhe asaj maksimale në vlerën 506%. 

 
Kjo mungesë ekuilibri në ngarkesë ndërmjet gjykatave ka qenë një ndër shkaqet kryesor për 

krijimin e një harte të re gjyqësore, të rikonceptuar me qëllim për të ekuilibruar ngarkesat nëpër 

gjykata, jo vetëm për të trajtuar në mënyrë të barabartë gjyqtarët brenda sistemit, por mbi të gjitha 

për të unifikuar cilësinë e shërbimeve dhe drejtësisë së dhënë në të gjithë territorin e Republikës 

së Shqipërisë. 

 
Backlog-u në fund të vitit 2021: Backlog-u (stoku) në fund të vitit 2021 është rritur me 28% në 

krahasim me 1 janarin e 2021. Kjo rritje do të ndikojë negativisht në rendimentin e vitit 2022, pasi 

krijon një ngarkesë fillestare të shtuar, e cila duhet të përballohet dhe evadohet gjatë këtij viti, së 

bashku me regjistrimet e reja të cilat nuk mund të parashikohen paraprakisht. 
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Norma e efiçencës në vitin 2021 
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Backlog-u apo stoku përbëhet kryesisht nga çështje civile dhe tregon një tendencë rritëse në 3 vitet 

e fundit. 

Treguesit e efiçencës 

Norma e efiçencës (Treguesi ER): Rendimenti mesatar për gjyqtar në vitin 2021, për gjykatat e 

rretheve gjyqësore, është në masën 547 çështje. Krahasuar me vitin 2020 gjyqtarët e shkallës së 

parë, të juridiksionit të përgjithshëm, kanë gjykuar mesatarisht 132 çështje më tepër. 

Pavarësisht rritjes së përgjithshme të treguesit ER, rendimenti i gjyqtarëve të të njëjtit nivel varion 

ndjeshëm midis gjykatave. Gjykata si Elbasani dhe Lezha kanë arritur rendiment mjaft të lartë, ku 

një gjyqtar ka gjykuar 851 dhe 797 çështje ose 462% më shumë se gjyqtarët në Përmet apo Pukë. 
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Krahasuar me vitin 

2020 vërehet një 

rritje e 

përgjithshme       e 

rendimentit         të 

gjyqtarëve. 

Përjashtim bëjnë 

gjyqtarët në 

gjykatat e rretheve 

gjyqësore Kukës 

dhe Kurbin të cilët 

kanë ulur lehtë 

rendimentin e tyre, 

dhe Përmeti që shënon një rënie të rendimentit me 41%, kjo si pasojë e rënies së ngarkesës 

mesatare (treguesi WR), çka lë të kuptohet se rendimenti i ulët vjen për shkak të mungesës së 

çështjeve për t’u gjykuar. 

 
Norma e likuidimit të çështjeve (Treguesi CR): Treguesi CR jep një qasje të përgjithshme mbi 

aftësinë e gjykatës, si strukturë organizative, për të përfunduar çështjet në raport me ritmin e 

çështjeve të reja të paraqitura në gjykatë. Në rastet kur gjykata arrin të ruajë të njëjtin ritëm, 

treguesi CR është 100% dhe nënkupton se gjykata përfundon po aq çështje sa paraqiten pranë saj 

në një vit, duke mos ndikuar në stokun e krijuar paraprakisht. Nëse ritmi i gjykatës është më i 

shpejtë, atëherë ajo arrin të përfundojë çështjet e paraqitura rishtazi dhe disa çështje nga stoku i saj 

i akumuluar. Përqindja e treguesit CR mbi pragun e 100% është përqindja e çështjeve të likuiduara 

nga backlog-u. Në të kundërt nëse ritmi i likuidimit të çështjeve nuk arrin pragun e 100% atëherë 

diferenca mes 100% dhe treguesit CR është përqindja e regjistrimeve të reja të cilat stokohen për 

t’u gjykuar në vitin pasardhës dhe përbëjnë backlog. 

 
Për shkak të natyrës dhe ritmeve të ndryshme të gjykimit, norma e likuidimit përllogaritet në 

mënyrë të veçantë për çdo gjykatë, sipas ndarjes së çështjeve civile dhe penale. 

 
Për vitin 2021, likuidimi i çështjeve civile paraqitet i ndryshëm nëpër gjykata. Në vështrim të 

përgjithshëm treguesi CR civil mesatar është rritur në 99% krahasuar me 93% në vitin 2020. Nga 

analiza e të dhënave statistikore, raportuar nga vetë gjykatat vërehet se në 55%41 të gjykatave 

treguesi CR është nën pragun e 100%. Kjo do të thotë se këto gjykata nuk kanë arritur të ruajnë 

ritmin e gjykimit dhe për rrjedhojë kanë shtuar backlog-un e çështjeve civile për vitin e ardhshëm. 

Situata paraqitet pozitive për 10 gjykatat e tjera,42 të cilat kanë shënuar norma likuidimi 100% dhe 

deri në maksimum 121% për Gjykatën e Tropojës. Duke analizuar bashkërisht normën e likuidimit 

të çështjeve dhe backlog-un në fillim të periudhës së raportimit, deduktojmë nevojën e rritjes së 
 

 
 

4141 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Sarandë, Elbasan, Pukë, Berat, Durrës, Krujë, Shkodër,Korçë, Kurbin, Mat, 

Përmet. 
42 Kavajë, Kukës, Lushnje, Lezhë, Fier, Pogradec, Vlorë, Dibër, Gjirokastër, Tropojë. 

Ndryshimi në % i ER krahasuar me vitin 2020 
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treguesit CR përtej normave të shënuara gjatë vitit 2021 por, në kushtet e funksionimit nën 

organikë, këto tregues janë të pritshëm dhe të kuptueshëm. 

 
Gjykata e Rrethit Gjyqësor CR civile 

Tiranë 75 

Sarandë 89 

Elbasan 91 

Pukë 94 

Berat 95 

Durrës 95 

Krujë 97 

Shkodër 97 

Korçë 98 

Kurbin 98 

Mat 98 

Përmet 99 

Mesatare 99 

Kavajë 100 

Kukës 101 

Lushnje 101 

Lezhë 102 

Fier 103 

Pogradec 103 

Vlorë 107 

Dibër 108 

Gjirokastër 109 

Tropojë 121 

 
Sa i përket normës së likuidimit të çështjeve penale, ajo është ndjeshëm më e lartë se treguesi CR 

për çështjet civile. Kjo dukuri mund shkaktohet për dy arsye, (i) fillimisht nga ndikimi i numrit më 

të vogël të çështjeve penale të paraqitura në gjykatë në krahasim me ato civile dhe (ii) së dyti mund 

të tregojë një qasje prioritare ndaj çështjeve penale. 

 
Për vitin 2021, treguesi CR mesatar për gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm 

është 100%, 3% më i lartë se në vitin 2020. Brenda grupit, norma e likuidimit varion në mënyrë të 

dukshme, ku shënohet 81% në minimin, në gjykatën e Gjirokastrës dhe 113% në maksimumin e 

saj në gjykatën e Tropojës. 

 
Si konkluzion, 843 nga 22 gjykata nuk kanë arritur të ruajnë ritmet e gjykimit dhe për rrjedhojë 

kanë krijuar backlog të çështjeve penale, ndërsa gjykatat e tjera raportojnë një normë likuidimi 

mbi 100% por kanë arritur të ndikojnë minimalisht mbi stokun e tyre me një normë likuidimi vetëm 

2 ose 3% më të lartë se pragu. 

 
Gjykata e Rrethit Gjyqësor CR penale 

Gjirokastër 81 

 

43 Gjirokastër, Vlorë,Korçë, Kukës, Elbasan, Pogradec, Durrës, Kurbin. 
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DT civil 2021 
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Vlorë 89 

Korçë 93 

Kukës 95 

Elbasan 98 

Pogradec 98 

Durrës 99 

Kurbin 99 

Dibër 100 

Mesatare 100 

Lezhë 101 

Lushnjë 101 

Përmet 101 

Tiranë 101 

Fier 102 

Kavajë 103 

Krujë 103 

Mat 103 

Berat 106 

Sarandë 106 

Pukë 107 

Shkodër 108 

Tropojë 113 

 

Treguesi i kohës së nevojshme për evadimin e çështjeve (Treguesi DT: është një prej 

indikatorëve të efiçencës së gjykatës, dhe shpreh kohën e nevojshme (në ditë) për përfundimin e 

një çështjeje, nga momenti i regjistrimit deri në përfundimin e saj. Treguesi DT është i rëndësishëm 

pasi jep mundësinë për të kontrolluar dhënien në kohë të drejtësisë. Ai krahasohet me afatin e 

arsyeshëm ligjor, parashikuar në nenin 399/2 të Kodit të Procedurës Civile. I paraqitur grafikisht 

në rend rritës, krahasuar me mesataren (shënuar në jeshile) dhe afatin e arsyeshëm ligjor (shënuar 

në të kuqe), treguesi DT për çështjet civile dhe penale paraqitet si vijon: 
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Nga analiza e të dy grafikëve konstatohet se në të gjitha gjykatat e rretheve gjyqësore, juridiksioni 

i përgjithshëm, çështjet civile dhe penale përfundojnë brenda afatit të arsyeshëm ligjor. Në 

krahasim mes dy grafikëve dallohet se koha e nevojshme për përfundimin e çështjeve civile është 

më e gjatë se për çështjet penale. Një çështje civile gjykohet në shkallë të parë mesatarisht për 

119.7 ditë ndërsa një çështje penale për 68.1 ditë. 
 

 

 

Konkluzione! 

 
• Për grupin e gjykatave të rrethit gjyqësor, ngarkesa totale e çështjeve të 

pashqyrtuara nga viti 2020 (backlog-u) është 28 654 çështje (29% më shumë 

se një vit më parë), nga të cilat 42% (12032 çështje) në Gjykatën e Tiranës. 

• Gjykatat e shkallës së parë, juridiksioni i përgjithshëm, kanë funksionuar me 

70% të gjyqtarëve. 

• Gjatë vitit 2021 janë regjistruar 110 821 çështje të reja (46% më shumë se viti 

paraardhës). Vendin e parë me 42 513 çështje (38% e totalit) e zë Tirana, ndërsa 

vendin e dyte me vetëm 8 666 çështje (8% e totalit) Durrësi. 

• Treguesit e efiçencës janë përmirësuar duke shënuar: 

o Rritje të rendimentit mesatar të gjyqtarëve në këtë grup. Rendimenti mesatar 

është 547.2 çështje për gjyqtar. 

o Norma e likuidimit të çështjeve civile (CR Civil) është mesatarisht 99 % 

ndërsa për çështjet penale (CR Penal) është 100%. 

• Ulje të treguesit DT. Një çështje civile gjykohet në shkallë të parë mesatarisht 

për 119.7 ditë ndërsa një çështje penale për 68.1 ditë 

• Ngarkesa mesatare për gjyqtar (treguesi WR) dhe norma e efiçencës për 

gjyqtar (treguesi ER) tregojnë disbalancë të theksuar mes gjyqtarëve të të 

njëjtit nivel, shkaktuar nga ngarkesa e ulët e këtyre gjykatave. 

• Pavarësisht treguesve të efiçencës në fund të vitit 2021 stoku është rritur 

me 7 925 çështje. Në fund të vitit 2021 mbeten në pritje të gjykimit 36 579 

çështje nga të cilat 53 % (19 374 çështje) i përkasin Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë. 

 

 
 

  2.6.   GJYKATAT ADMINISTRATIVE TË  SHKALLËS SË PARË  
 

Në sistemin gjyqësor përfshihen 6 gjykata administrative të shkallës së parë të shpërndara në disa 

qarqe të vendit si Shkodër, Durrës, Tiranë, Vlorë, Korçë dhe Gjirokastër, me numër total të 

përcaktuar prej 36 gjyqtarësh. Procesi i rivlerësimit kalimtar, përmes shkarkimit të gjyqtarëve ka 

ndikuar në funksionimin optimal të tyre. Për të zgjidhur problematikën, Këshilli ka operuar me 

transferimin e gjyqtarëve pranë këtyre gjykatave, duke siguruar kështu funksionimin e tyre. Gjatë 
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vitit 2021 përllogaritet të kenë ushtruar efektivisht detyrën 29 gjyqtarë nga 36 të përcaktuar në 

organikë. 

 
Burimet njerëzore: Në vitin 2021 gjykatat administrative të shkallës së parë kanë funksionuar 

me numër gjyqtarësh të reduktuar, në krahasim me një vit më parë. Gjendja paraqitet e ndryshme 

në secilën prej tyre, në Durrës dhe Vlorë çështjet gjykohen nga 67% e organikës, ndërsa Shkodra 

gjykon me numër të plotë gjyqtarësh. 

 
Pavarësisht vakancave të krijuara nga disa faktorë si procesi i vetting-ut, dorëheqje dhe leje të 

ndryshme, nëpërmjet transferimeve të realizuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, është bërë i 

mundur funksionimi i gjykatave me një numër gjyqtarësh mbi 60% të organikës. Më specifikisht 

nëpërmjet transferimeve në Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe Shkodër, është 

rritur masa e plotësimit të organikës nga 58% në 67% në Durrës dhe nga 87.5% në 100% në 

Shkodër. 

 
Në lidhje me administratën gjyqësore, vetëm gjykata e Gjirokastrës operon me staf të plotë. Në 

përgjithësi punohet me 90% të stafit të parashikuar dhe në minimum me 84% në gjykatën e 

Durrësit. Raporti administratë gjyqësore për gjyqtar rezulton i ndryshëm sipas gjykatave. Në 50% 

të gjykatave një gjyqtar ndihmohet faktikisht nga një numër stafi më i lartë se raporti i parashikuar. 

Në tabelën vijuese janë shënuar me të kuqe rastet kur raporti administratë gjyqësore për gjyqtar 

është më i vogël se raporti i parashikuar, ndërsa me jeshile rastet kur gjyqtarët ndihmohen nga një 

numër mesatar stafi më i lartë 
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së Parë 

 

Nr. i 

gjyqtarë 

ve sipas 

dekretit 

 

Nr. i 

gjyqtar 

ëve në 

fakt 

 
Fakti 
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eti në 

% 

Nr. i 

stafit 

mbështe 

tës sipas 

organik 

ës 

 
Nr. i 

stafit 

mbështe 

tës në 

fakt 

 
Fakti 

v 

organ 

ika në 

% 

Staf 

mbështe 

tës për 

gjyqtar 

sipas 

organikë 

s 

 
Staf 

mbështe 

tës për 

gjyqtar 

në fakt 

Durrës 4 2.7 67% 15 12.58 84% 3.75 5.39 

Gjirokastër 4 2.9 73% 11 11 100% 2.75 2.87 

Korçë 4 3.7 92% 11 10.08 92% 2.75 2.01 

Shkodër 4 4 
100 

% 
12 10.83 90% 3 3.09 

Tiranë 16 15.6 98% 41 38 93% 2.55 2.37 

Vlorë 4 2.7 67% 15 14.08 94% 3.75 3.52 

 
Në grafikun vijues shfaqet krahasimi mes plotësimit të organikës së vitit të raportuar, me vitin e 

mëparshëm. Numri i gjyqtarëve efektivisht në detyrë shprehet në përqindje mbi organikën. 
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Ngarkesa e gjykatave: shfaq një pamje të përgjithshme të volumit të çështjeve që duhet të 

shqyrtohen në një gjykatë të dhënë. Ngarkesa është shumatorja e tërësisë së çështjeve të 

mbartura nga viti paraardhës (backlog-u) dhe çështjeve të regjistruara në gjykatë në afatin 

kohor të raportuar. 

 
Stoku (backlog-u) i gjykatave në fillim të vitit: Backlog-u është volumi i çështjeve të 

pashqyrtuara të vitit paraardhës, ky numër çështjesh mbetet në pritje të gjykimit për vitin e 

raportuar dhe përbën një ngarkesë fillestare për gjyqtarët. 

 
Në një vështrim të përgjithshëm backlog-u i gjykatave administrative të shkallës së parë në vend 

është rritur me 24% ndërsa në vështrim të hollësishëm vërehet se situata nuk është e njëjtë për 

çdo gjykatë. 

 
Më specifikisht në dy prej gjykatave (Korçë, Shkodër) vërehet një ulje e backlog-ut prej 44% 

në Korçë dhe vetëm 7% në Shkodër. E kundërta ndodh në 4 gjykatat e tjera44 ku vërehet një 

rritje nga 15% në Gjirokastër në 40% në Vlorë. 

 
Situata paraqitet 

problematike  në 

Gjykatën 

Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës 

ku shënohet një rritje e 

backlog-ut     me     829 

çështje ose 73% 

krahasuar me një vit më 

parë. Tirana, gjykata 

administrative e 

 

44 Durrës, Shkodër, Tiranë, Vlorë 

Numri i gjyqtarëve efektiv i shprehur në % 

DURRËS GJIROKASTËR KORÇË SHKODËR TIRANË VLORË 

67% 67% 
73% 75% 79% 

92% 
98% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fakti v dekreti në % 2020 Fakti v dekreti në % 2021 

Backlog-u në gjykatat administrative të shkallës së 

parë 

  5584  

  4490  

1958 

1129 12321143 13621574 

127 146 158 88 
482 675 

Durrës Gjirokastër Korçë Shkodër
 Tiranë 

Vlor
ë 

Tota
l 

2020 2021 
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shkallës së parë me volumin më të madh në vend, shënon një rritje të backlog-ut me vetëm 212 

çështje ose 17%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

me vitin paraardhës ku vendin e parë e zënë 

Të kategorizuara sipas llojit të çështjeve, 

backlog-u total i gjykatave paraqitet i 

ngjashëm me vitin 2020. Rezulton se 

mbeten në pritje të gjykimit 4 815 çështje 

administrative të përgjithshme, 154 çështje 

që i përkasin marrëdhënieve të punës dhe 

615 çështje administrative pa palë 

kundërshtare. 

 
Të shprehura në përqindje mbi volumin 

total të backlog-ut, situata është e ngjashme 

çështjet administrative të përgjithshme dhe 

përqindjen më të vogël, marrëdhëniet e punës, sipas grafikut në vijim: 

 
Çështje të regjistruara të reja: Në 6 gjykatat administrative të shkallës së parë janë regjistruar 

në total 15 802 çështje të reja, 16% më tepër se në vitin 2020. Numrin më të madh të çështjeve 

të regjistruara e ka Tirana me 5 806 çështje, që përbëjnë 42.7% të totalit të çështjeve të reja të 

regjistruara. Numrin më të vogël e shënon Shkodra me 1 017 çështje ose 7.5% të regjistrimeve 

totale në vend. Prurjen më të madhe të çështjeve të reja e regjistron Tirana me 7 052 çështje të 

regjistruara, 18% më shumë se një vit më parë. Ndërsa në Korçë vërehet një rritje drastike e 

regjistrimeve të reja duke arritur vlerën 3 000 çështje, 97% më shumë se në vitin 2020. 

 
Ndryshe paraqitet situata në Durrës, Gjirokastër dhe Vlorë ku regjistrimet kanë pësuar ulje 

nga viti paraardhës 

Çështje të reja të regjistruara  

2020 2021 

DUR R Ë S GJ IR O KAS T Ë R K O RÇË  S HK ODË R T IR A N Ë VLOR Ë TO TA L 

Backlogu sipas llojit të çështjeve 
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Çështje të reja të regjistruara sipas llojit të çështjes 

Çështje administrative 

pa palë kundërshtare 

50% 

Administrative të 

përgjithshme 

49% 

Marrëdhënie pune 

1% 
Administrative të përgjithshme Marrëdhënie pune Çështje administrative pa palë kundërshtare 

Nga 15 802 çështjet e reja të regjistruara në gjykatë, 50%, ose 7 934 çështje janë të kategorisë së 

çështjeve administrative pa palë kundërshtare, çështje të përgjithshme administrative janë 49% 

ose 7 758 çështje dhe vetëm 110 çështje të marrëdhënieve të punës të cilat zënë 1% të 

regjistrimeve të reja. 
 

 
Ngarkesa mesatare e gjyqtarëve (Treguesi WR): Ngarkesa mesatare e gjyqtarëve tregon 

numrin mesatar të çështjeve në ngarkim për çdo gjyqtar, efektivisht në detyrë. Ky indikator 

përcaktohet nga raporti i ngarkesës totale në gjykatë (backlog dhe çështje të reja të regjistruara) 

me numrin e gjyqtarëve efektivisht në detyrë, në gjykatën e dhënë. Krahasuar me vitin 2020, të 

gjitha gjykatat e juridiksionit administrativ kanë hasur rritje të ngarkesës mesatare të punës. 

 
Situata paraqitet stabël për gjykatën e Shkodrës me një rritje minimale prej 5 çështje, ose 1%, 

ndërsa konstatohet një rritje drastike prej 101% të volumit të punës për gjyqtarët e Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Korçë. 

 
 

Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë 

WR 2020 WR 2021 # në % 

Durrës 1034 1375.20 33% 

Gjirokastër 309 389.30 26% 

Korçë 420 843.70 101% 

Shkodër 562 567.00 1% 

Tiranë 448 552.90 23% 

Vlorë 788 982.30 25% 

Ngarkesa mesatare në 

juridiksionin administrativ 

shkalla e parë. 

593.5 785.07 32% 

 
Nga grafiku i mëposhtëm mbi treguesin WR vërehet se, brenda juridiksionit administrativ, 
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Ngarkesa mesatare e gjyqtarëve në vitin 2021 

1375.20 

982.30 

785.07 
843.70 

552.90 567.00 

389.30 

Gjirokastër Tiranë Shkodër Mesatare Korçë Vlorë Durrës 

ngarkesa për gjyqtar nuk është aspak e ekuilibruar dhe varion me 253% diferencë. 
 
 

 
Në vijim paraqiten në mënyrë grafike treguesi i ngarkesës mesatare të gjyqtarit në dy vitet e 

fundit, i kombinuar me numrin efektiv të gjyqtarëve (i shprehur si përqindje e plotësimit të 

organikës). Ky grafik tenton të gjejë arsyet e ndryshimit të ngarkesës së gjyqtarit brenda gjykatës. 

 

 
Nga analiza e përbashkët e dy indikatorëve mund të deduktohet se rritja e ngarkesës për gjyqtar, 

në Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë Durrës, Gjirokastër, Tiranë dhe Vlorë shkaktohet 

nga largimet e gjyqtarëve në vitin e raportimit. Sa i përket gjykatës së Korçës, ndryshimi i 

organikës me vetëm 10% nuk shpjegon rritjen 200% të ngarkesës së gjyqtarëve të mbetur. Nga 

analiza e të dhënave statistikore vërehet se ndryshimi i këtij treguesi shkaktohet nga volumi i 

çështjeve të reja të regjistruara, i cili është rritur me 97%. 

Grafik i kombinuar mes ngarkesës dhe gjyqtarëve efektiv 
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Backlogu në fund të vitit 2021 

  6278  

2189 
1672 

881 
1263 

184 89 

Backlog-u në fund të vitit 2021: Numri i çështjeve të pashqyrtuara në gjykatat administrative të 

shkallës së parë (backlog-u) në vitin 2021, është rritur me 12%. Nga të dhënat statistikore 

rezulton se mbeten në pritje 

të gjykimit, në formën e 

stokut për vitin 2022 një 

total prej 6 278 çështje, nga 

të cilat 35% shënohen në 

gjykatën e Durrësit dhe 

27% në Tiranë. Të 

shpërndara sipas gjykatës 

përkatëse situata paraqitet 

grafikisht në vijim. 

 
Mosha e çështjeve në 

pritje të gjykimit: Në vijim paraqitet në formë grafike përbërja e backlog-ut në gjykatat 

administrative të shkallës së parë, kategorizuar sipas kohës së pritjes, thënë ndryshe mosha e 

çështjes. Konstatohet se 70% e backlog-ut për vitin e ardhshëm janë çështje të regjistruara 

rishtazi, nga të cilat 2 910 të regjistruara në 6-mujorin e dytë të vitit. Po ashtu rezultojnë 1 209 

çështje, që përbejnë 19% të backlog-ut, të cilat janë në pritje prej më pak se dy vjetësh. 

Nga gjykatat raportohen 

gjithashtu 347 çështje (6% e 

backlog-ut) me një kohë 

pritjeje 2-3 vjeçare, 194 

çështje ose 3% e backlog-ut 

me vjetërsi 3-5 vjeçare. 

Pjesë e backlog-ut janë 

edhe 101 çështje të 

Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, 

cilat presin gjykimin prej 

më shumë se 5 vjetësh. 

 
Treguesit e efiçencës: 

Norma e efiçencës (Treguesi ER): Mesatarisht një gjyqtar i gjykatës administrative të shkallës 

së parë ka gjykuar 397,4 çështje gjatë vitit 2021. Krahasuar me një vit më parë, vërehet një rritje 

me 21.3 çështje ose 5.7%, por duhet vënë në dukje se norma (treguesi ER) vazhdon të jetë më e 

ulët se mesatarja e dy viteve më parë kur gjykoheshin 470 çështje në vit, për gjyqtar. 

 
Nga juridiksioni administrativ, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë ka treguar 

rendimentin më të lartë me 819,4 çështje të gjykuara nga çdo gjyqtar, kjo vlerë është 2 herë më 

Mosha e çështjeve në pritje të gjykimit 

çështje administrative pa palë kundërshtare 

çështje administrative me palë kundërshtare 
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Norma e efiçencës në vitin 2021 
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e lartë se një vit më parë. Gjykata e Durrësit ka shënuar gjithashtu një rritje domethënëse të 

rendimentit (treguesi ER) me 45% duke shënuar një normë prej 552,3 çështje për gjyqtar. Ndërsa 

rezultojnë më pak efiçente gjykatat e Gjirokastrës dhe Shkodrës të cilat, pavarësisht rritjes së 

normës (përkatësisht me 20% dhe 25%), nuk arrijnë nivelin e rendimentit të gjykatës së Vlorës 

në të cilën, ndonëse është shënuar një ulje e treguesit ER, gjyqtarët përfundojnë 507,5 çështje në 

vit. Sa i përket Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, treguesi i rendimentit të 

gjyqtarit ka shënuar një rritje prej 28%, ose 446 çështje të gjykuara në vit, nga secili gjyqtar. 

 

Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë 

ER 2020 ER 2021 # në % i ER 

Durrës 382 552.3 45% 

Gjirokastër 272 326.1 20% 

Korçë 398 819.4 106% 

Shkodër 277 346.8 25% 

Tiranë 349 446.1 28% 

Vlorë 578 507.5 -12% 

Mesatare e treguesit ER 376 499.7 33% 

 

 
Në mënyrë grafike norma e efiçencës (treguesi ER) paraqitet në shkallë rritëse në grafikun në 

vijim, ku tregohet qartazi 

variacioni i treguesit ER midis 

gjykatave të të njëjtit juridiksion, 

me një ndryshim të 

konsiderueshëm deri në 151%. 

Ky ndryshim i theksuar i 

rendimentit vjen për arsye të 

shumta e të ndryshme. Një prej 

tyre konsiderohet të jetë 

ngarkesa mesatare e punës së 

gjyqtarëve. E paraqitur në 

mënyrë grafike, kombinimi mes ngarkesës mesatare (treguesi WR) dhe rendimentit (treguesi ER) 

paraqitet si më poshtë: 
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Nga analiza e kryqëzuar mes ngarkesës mesatare për gjyqtar (treguesi WR) dhe rendimentit të tyre 

(treguesi ER) vërehet se rritja e ngarkesës së gjyqtarit sjell rritjen e rendimentit të tij. Kjo tendencë 

lë të kuptohet se, në gjykata si Gjirokastra, Korça apo Shkodra, rendimenti i ulët i gjyqtarëve vjen 

si pasojë e mungesës së çështjeve për t’u shqyrtuar. Çka do të thotë se, me rritjen e çështjeve të 

reja të regjistruara, rritet edhe rendimenti i gjyqtarit. Ky relacion shkak-pasojë vërehet më së miri 

në të dhënat statistikore të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë ku rritja e ngarkesës 

në 200% solli po të njëjtin raport rritjeje në rendiment, duke ruajtur një volum backlog-u të 

qëndrueshëm nga viti paraardhës. 

Në përfundim mund të deduktohet se mungesa e ekuilibrit në rendiment mes gjyqtarëve të së 

njëjtës kategori, mund të rregullohet përmes riorganizimit të ngarkesës së gjykatave, problematikë 

e cila pritet të zgjidhet përmes hartës së re gjyqësore. 

Norma e likuidimit të çështjeve (Treguesi CR): Në vitin 2021 norma e likuidimit të çështjeve, 

në krahasim me normën e vitit 2020 paraqitet në tabelë. 
 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë CR 2020 CR 2021 # në % i CR 

Durrës 58 86 48% 

Gjirokastër 98 96 -2% 

Korçë 105 100 -5% 

Shkodër 109 123 13% 

Tiranë 96 99 3% 

Vlorë 91 70 -23% 

Në këtë grup gjykatash vërehet se 3 prej tyre, Gjirokastër, Korçë dhe Vlorë kanë pësuar një ulje të 

normës së likuidimit. Nga këto gjykata, dy prej tyre (Gjirokastër dhe Vlorë) nuk kanë arritur të 

përballojnë fluksin e çështjeve të reja të regjistruara, duke thelluar gjendjen e backlog-ut të 

Ndikimi i ngarkesës së punës mbi rendimentin 

ER 2020 ER 2021 WR 2020 WR 2021 
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trashëguar nga një vit më parë. Ndërsa Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë ndonëse 

ka ulur normën e likuidimit, me një tregues CR në masën 100%, ka arritur të ruajë konstant nivelin 

e backlogut. 

Në Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë Durrës, Tiranë dhe Shkodër shënohet rritje e 

normës së likuidimit. Pavarësisht përmirësimit në krahasim me vitin 2020, norma e likuidimit për 

gjykatën e Durrësit dhe Tiranës është nën 100%, çka do të thotë se backlog-u i vitit 2021 është 

rritur. 

 
Treguesi i kohës së nevojshme për evadimin e çështjeve (Treguesi DT): mbështetur në të 

dhënat statistikore të raportuara nga vetë gjykatat, rezulton se në 4 gjykata të juridiksionit 

administrativ, koha e nevojshme për zgjidhjen e çështjeve gjyqësore në ditë (treguesi DT) 

është ulur me 13% në gjykatat e Durrësit dhe Tiranës. Në gjykatat e Shkodrës dhe Korçës 

kemi një rënie të theksuar me 39% dhe 46%, çka do të thotë se për vitin 2021 ndikimi i 

pandemisë së Covid-19 është zbehur. 

 
Problematike rezultojnë gjykatat e Gjirokastrës, ku koha mesatare e zgjidhjes së çështjeve 

është zgjatur me 22.1 ditë dhe e Vlorës ku kjo kohë është zgjatur me 208.8 ditë. Pavarësisht 

indikatorëve, afatet mesatare mbeten brenda parametrave të afatit kohor të arsyeshëm. 

 
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë DT 2020 DT 2021 # në % i DT 

Durrës 624.2 543.9 -13% 

Gjirokastër 48.9 70.8 45% 

Korçë 20.2 10.8 -46% 

Shkodër 377.2 231.8 -39% 

Tiranë 100 87.4 -13% 

Vlorë 132.7 341.5 157% 

Afati i arsyeshëm ligjor 365 365  

 
Në vijim paraqitet në formë grafike treguesi DT i vitit 2021 në gjykatat administrative të shkallës 

së parë sipas vlerës. Vërehet se gjatë vitit 2021 kohëzgjatja e përfundimit të një çështjeje 

administrative në shkallë të 

parë varjon ndjeshëm midis 

gjykatave. Me përjashtim të 

gjykatës së Durrësit, 

konstatohet se gjykimi 

administrativ realizohet brenda 

një afati të arsyeshëm ligjor 

bazuar në afatet kohore të 

parashikuara në nenin 399/2 të 

Kodit të Procedurës Civile. 
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Konkluzione ! 
 

• Viti 2021 ka filluar me 5 584 çështje (backlog), në pritje për t’u gjykuar 

nga gjykatat administrative të shkallës së parë, vlerë 24% më e lartë 

krahasuar me vitin paraardhës. 

• Backlog-u gjendet kryesisht në gjykatën e Durrësit 35% e totalit (1958 

çështje), Tiranë 28% (1574 çështje) dhe 20% (1143 çështje) shënohen në 

Shkodër. 

• Gjatë vitit janë regjistruar 15802 çështje të reja nga të cilat 45% në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

• Gjykimi është kryer nga 87.4% e gjyqtarëve të parashikuar. 

• Gjykatat administrative të shkallës së parë kanë shënuar: 

o Rritje të ngarkesës së gjykatës me 24% më shumë backlog dhe 

16% më shumë çështje të reja të regjistruara në krahasim me vitin 

2020. 

o Rritje të ngarkesës mesatare të gjyqtarëve në 785.07 çështje për 

gjyqtar, krahasuar me 593.5 çështje/gjyqtar në vitin 2020 

o Rritje të rendimentit të gjyqtarëve në 499.7 çështje nga 376 

çështje të gjykuara për gjyqtar në 2020. (me përjashtim të Vlorës 

që ka ulur rendimentin). 

o Normë nën 100% të likuidimit të çështjeve në 4 gjykata. (Durrës, 

Gjirokastër, Tiranë, Vlorë) 

o Përjashtuar Durrësin, gjykimi kryhet brenda afate të arsyeshme 

ligjore me një tregues DT mesatar prej 214.4 ditë. 

• Gjyqtarët e Korçës, Shkodrës dhe Gjirokastrës shënojnë rendiment 

të ulët për shkak të ngarkesës së ulët në gjykatë. 

• Numri i çështjeve të pashqyrtuara në gjykatat administrative të 

shkallës së parë (backlog-u) në fund të vitit 2021 u rrit me 12%, 

duke shënuar një total prej 6278 çështje në pritje për t’u gjykuar 

nga të cilat 2189 çështje (35%) në Durrës dhe 1672 çështje 927%) 

në Tiranë. 
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Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe financiare si dhe optimizimi i tyre mbeti dhe gjatë vitit 2021 

në fokus të veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe kjo me qëllim mirëfunksionimin e 

strukturës administrative të KLGJ-së edhe vetë sistemit gjyqësor. 

 

 

  3.1. BURIMET NJERËZORE TË  KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

 

Struktura organizative e Këshillit përbëhet nga 11 anëtarë dhe 114 nëpunës civilë e punonjës 

administrativë. Pra në tërësi, Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron funksionin e tij me një strukturë 

organizative të përbërë nga 125 punonjës. Për vitin kalendarik 2021, organika faktike e KLGJ-së, 

është e përbërë nga 103 nëpunës/punonjës në total. 

 
Sa i përket raportit gjinor të stafit, rezulton se ky i fundit është i ekuilibruar. Përkatësisht janë 57 

punonjës të gjinisë femërore si dhe 46 punonjës të gjinisë mashkullore, e cila e përkthyer në 

përqindje rezulton 55.3 % e totalit të stafit janë punonjëse femra përkundrejt 44.6% e totalit, të 

cilët janë punonjës meshkuj. Nga një analizë krahasuese me vitin paraardhës, rezulton se përqindja 

e punonjësve të gjinisë femërore është rritur me rreth 2%. 

 
Për nivelin drejtues aktualisht janë 8 nëpunës nivel i lartë drejtues në funksion. Raporti gjinor 

sërish rezulton i ekuilibruar, e më konkretisht 3 ose 37.5% e nëpunësve të nivelit të lartë janë të 

gjinisë femërore si dhe 5 ose 62.5%. janë meshkuj. Edhe në këtë rast, përqindja e nëpunësve të 

nivelit të lartë drejtues të gjinisë femërore, krahasuar me vitin paraardhës, është rritur rreth 21%. 

 
Me qëllim mbarëvajtjen e punës, mirëfunksionimin e institucionit, si dhe plotësimin e pozicioneve 

vakante ekzistuese, gjatë vitit 2021 është proceduar me shpalljen e 10 pozicioneve vakante, ndër 

të cilat 8 prej tyre kanë përfunduar me sukses. Më konkretisht: 

   4 pozicione të nivelit të mesëm drejtues: 

   1 pozicion i nivelit të ulët drejtues, procedurë e cila ka përfunduar nëpërmjet procedurës së 

ngritjes në detyrë. 

   5 pozicione të nivelit ekzekutiv. 

 

Vlerësimi i rezultateve në punë në KLGJ 
 

Gjatë vitit 2021, në KLGJ janë realizuar vlerësimet e rezultateve në punë për stafin administrativ 

pjesë e shërbimit civil të institucionit. Ky proces është ndërmarrë me qëllim verifikimin e 

realizimit të objektivave të përgjithshme të përcaktuara si në nivel institucional ashtu edhe 

individual, vlerësimit të aftësive apo evidentimit të mangësive në ushtrimin e detyrave 

funksionale, zhvillimit të aftësive profesionale të punonjësve dhe vlerësimit të nevojave për 

3.   MENAXHIMI  I BURIMEVE 
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trajnim. Kjo veprimtari vlerësuese është kryer në zbatim të VKM-së nr. 109, datë 26.02.2014 

“Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë", i ndryshuar dhe është një proces i 

cili realizohet 2 herë në vit. 

 
 

  3.2. BURIMET NJERËZORE NË GJYKATA  
 
 

Numri i punonjësve, sipas strukturës organizative të gjykatave të të gjitha niveleve është 1548 

punonjës, nga të cilët 408 gjyqtarë dhe 1140 administratë gjyqësore. Në tabelën në vijim gjendet 

një informacion i detajuar i shpërndarjes faktike të tyre: 

 
 

       

Gjykata  Str. 

Organiza 

tive 

Organ 

ika në 

fakt 

 Dekr 

eti 

Organ 

ika në 

fakt 

Vaka 

nca 
 Str. 

Organiza 

tive 

Organ 

ika në 

fakt 

Vaka 

nca 

Gjykata e Lartë  137 96  19 10 9  118 86 32 

Gjykatat e Apeleve  301 232  89 56 33  212 176 36 

Gjykatat e Rretheve  904 844  241 220 31  653 624 29 

Gjykatat Administrative të 

Shkallës së I 
 206 187  49 43 6  157 144 13 

Totali  1548 1359  408 329 79  1140 1030 110 

 
 

a. Magjistratët 

Në dhjetor të vitit 2021, numri total i gjyqtarëve faktik në sistemin gjyqësor ishte 329 gjyqtarë 

(nga 408 të përcaktuar me dekret). Në tabelën në vijim gjendet një informacion i detajuar i 

shpërndarjes faktike të gjyqtarëve: 

 
Gjyqtarë në vitin 2021 

Nr. Gjykata Struktura 

organizative 

Organika në 

fakt 

Efektivisht në 

detyrë 

1 Gjykata e Lartë 19 10 9 

2 Gjykatat e Apeleve 102 66 40 

3 Gjykatat e Rretheve 251 220 146 

4 Gjykatat Administrative të Shkallës së I 36 33 29 

 Totali 408 329 224 

 

Ndërkohë, numri i gjyqtarëve që efektivisht kanë ushtruar funksionin është 224 në të njëjtën 

periudhë kohore. Kjo nënkupton se sistemi gjyqësor gjatë 2021 ka funksionuar me pothuajse 55% 

të kapacitetit të tij. 
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Duhet theksuar se gjatë vitit 2021 nuk pati asnjë prurje nga Shkolla e Magjistraturës, për shkak të 

mos-rekrutimit dhe mos pranimit në trajnimin fillestar të kandidatëve për profilin “gjyqtarë” për 

vitin akademik 2018-2019, pasojë e mungesës së vendimmarrjes së ish-KLD-së. 

 
Për sa i përket humbjeve nga sistemi si pasojë e procesit të rivlerësimit kalimtar, vlen të theksohet 

se që nga fillimi i procesit rezultojnë 43 vendimmarrje të KPA-së, nga të cilat 11 vendimmarrje i 

përkasin vitit 2021. 

 
Ndërkohë nga fillimi i procesit të rivlerësimit kalimtar, me vendim të KPK-së janë shkarkuar nga 

detyra në total 111 gjyqtarë (magjistratë), me një efekt financiar 307,654,982 lekë deri në 31 

dhjetor 2021. 

 
Aktualisht, rezultojnë 73 gjyqtarë45 (magjistratë) me vendimmarrje nga KPK-ja për shkarkim nga 

detyra, të cilët presin zhvillimin e procesit në KPA, duke mbajtur ndërkohë statusin e gjyqtarit për 

shkak të pezullimit, si dhe duke përfituar njëkohësisht sipas ligjit 75% të pagës. Një situatë e tillë 

përllogaritet me një efekt financiar prej 139,446,786 lekë. 

 
Ndërkohë, gjatë vitit 2021 janë 39 gjyqtarë me vendimmarrje nga KPK-ja për shkarkim nga detyra, 

efekti financiar i të cilëve llogaritet në masën 44,454,834.48 lekë. 

 
b. Administrata gjyqësore 

 

Për sa i përket numrit faktik të punonjësve të administratës gjyqësore, për të gjitha gjykatat, në 

dhjetor të vitit 2021 rezulton të jenë në total 1030 punonjës nga 1140 punonjës sipas strukturës 

organike (nga 1060 të përcaktuar me dekret). 

 
Referuar ligjit nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, Këshillit të Lartë Gjyqësor, për vitin 2021, 

iu akorduan 86 punonjës/pozicione shtesë prej të cilave 6 të dedikuar për Qendrën e Teknologjisë 

së Informacionit. Për sa i përket 80 punonjësve shtesë, 50 prej tyre i përkisnin kategorisë së 

nëpunësve civilë46 dhe 30 të tjerë kategorisë së punonjësve administrativë47. Kjo shpërndarje e 

burimeve njerëzore është kryer në 24 gjykata të vendit në përputhje me nevojat dhe kërkesat 

konkrete të tyre. Ajo u materializua me vendimin nr.84, datë 11.03.2021, “Për detajimin e numrit 

të punonjësve për vitin 2021”, përmes të cilit KLGJ-ja ka kryer detajimin e numrit të punonjësve 

të njësive shpenzuese në varësi të saj, përcaktuar në ligjin vjetor të buxhetit të vitin 2021. 

 
Më konkretisht, me numrin e punonjësve të miratuar për vitin 2020, raporti i stafit të gjyqtarëve 

me stafin administrativ ishte 1:2.6 ( pra 1 gjyqtar me 2.6 staf mbështetës), ndërsa me numrin e 
 

45 Totali prej 73 gjyqtarësh, është shifër e dhjetorit të 2021. 
46 Ndihmës ligjor; ZMP; sekretar gjyqësor, ekonomist dhe nëpunës gjyqësor. 
47 Magazinier/arkëtar; ftues; arkivist; sanitar; punonjës mirëmbajtje dhe sigurie. 
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Gjyqtarë/100 mijë banorë 

20 

15 

10 

5 

0 

Dekreti Organika Fakti Mesatarja Evropiane 

14.41 
21.4 

7.91 

11.62 

miratuar për vitin 2021, raporti u përmirësua në 1 gjyqtar me 2.8 staf mbështetës. Kjo shpërndarje 

synon përafrimin me standardet e parashikuara nga Ligji 98/2016, të cilat janë në linjë me 

standardet evropiane mbi numrin e stafit jogjyqtar që duhet të kenë gjykatat në raport me gjyqtarët. 

Pavarësisht përpjekjeve maksimale, përsëri ka mungesa të stafit administrativ dhe mbingarkesë 

pune për disa pozicione. Me qëllim adresimin e këtij problemi KLGJ-ja ka parashikuar miratimin 

dhe zbatimin e hartës së re gjyqësore e cila synon të riorganizojë gjykatat e të gjithë vendit duke i 

rigrupuar ato dhe ekuilibruar ngarkesën e çështjeve për gjyqtarë. Ndikim të pritshëm harta e re 

gjyqësore pritet të japë dhe në ekulibrimin e raportit të stafit administrativ me numrin e gjyqtarëve. 

Analiza e situatës 

Pavarësisht rekrutimeve të reja në sistem, burimet njerëzore (përfshirë gjyqtarë dhe administratë 

gjyqësore në gjykatat e të gjitha niveleve) mbeten akoma në nivele të ulëta krahasuar me standardet 

e sistemeve gjyqësore evropiane. 

 
Nga të dhënat që disponon Drejtoria e Burimeve Njerëzore rezulton se numri i vakancave në 

sistem, për magjistratët (gjyqtarë) është 185 vakanca (nga të cilat 79 të përhershme dhe 106 vakanca të 

përkohshme), ndërsa për administratën gjyqësore rezultojnë 110 vakanca. 

 
Nëse marrim në shqyrtim një ndër treguesit e menaxhimit të burimeve njerëzore që përdoret edhe 

nga CEPEJ, pra numrin e gjyqtarëve në raport me popullsinë, vihet re, sipas tabelës së mëposhtme, 

që Shqipëria është ende larg mesatares evropiane. 
 

 Dekreti Organika Fakti Mesatarja Evropiane48 

Gjyqtarë / 100 mijë 

banorë 

14.41 11.62 7.91 21.4 

E shprehur grafikisht, shprehet qartë që sistemi gjyqësor në Shqipëri faktikisht po vepron me më 

pak se gjysmën e kapaciteteve njerëzore të magjistratëve krahasuar me sistemet evropiane. 
 

Numri i stafit jogjyqtar për 100,000 mijë banorë për Shqipërinë për vitin 2021 ka qenë 36.78, 

kundrejt mesatares evropiane për vitin 2018 prej 59.749. Pra, sërish rezulton se, pavarësisht shtimit 

 

 
 

48 https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058 
49 https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c 

https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058
https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
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të burimeve njerëzore në administratën gjyqësore, kjo administratë gjyqësore, në raport me numrin 

e popullsisë, vijon të mbetet larg mesatares evropiane. 

Të dy këto faktorë, si numri i gjyqtarëve në raport me popullsinë, ashtu edhe numri i stafit të 

administratës gjyqësore në raport me popullsinë ndikojnë edhe në tregues të tjerë të efiçencës së 

sistemit dhe rrjedhimisht në ofrimin e një drejtësie pa vonesa. 

Ndërkaq, raporti midis gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore, pra numri mesatar i punonjësve në 

mbështetje të punës së një gjyqtari, me gjithë përmirësimet e viteve të fundit, sërish mbetet nën 

mesataren evropiane nëse i referohemi strukturës organizative, por kjo e dhënë rritet artificialisht 

mbi mesataren evropiane nëse i referohemi të dhënave faktike (që ndikohen ndjeshëm nga numri 

i ulët i gjyqtarëve në detyrë), sipas tabelës së mëposhtme: 
 

 Dekreti Organika Fakti Mesatarja 

Evropiane50 

Gjyqtarë / staf 

administrativ 

gjyqësor 

2.8 3.1 4.6 3.99 

 

 

 

 

 

 
TË RËNDËSISHME! 

 

✓ Trajnuar rreth 15% e punonjësve të KLGJ-së dhe rreth 53% e gjyqtarëve që ushtrojnë detyrën. 

✓ Organika faktike e sistemit gjyqësor përbëhet nga 1030 punonjës të administratës gjyqësore 

(104 më shumë nga viti 2020) nga 1140 të miratuar me ligj. 

✓ Administrata gjyqësore u rrit me 86 punonjës, nga të cilët 80 punonjës i janë shpërndarë 

sistemit gjyqësor dhe 6 Qendrës së Teknologjisë së Informacionit. 

✓ 103 punonjës nga 125 miratuar me ligj është organika faktike e KLGJ-së 

✓ 11 gjyqtarë janë larguar përfundimisht nga sistemi si pasojë e shkarkimit me vendim të formës 

së prerë të organeve të rivlerësimit kalimtar, dhe 39 gjyqtarë janë shkarkuar me vendim të 

KPK-së (në pritje të zhvillimit të procesit të KPA-së). 

✓ 224 gjyqtarë, ose më pak se 55% kanë ushtruar efektivisht detyrën referuar numrit prej 408 

gjyqtarë të parashikuar në dekretin e Presidentit. 

✓ Numri prej 7.91 gjyqtarëve efektivisht në detyrë për 100 mijë banorë, mbetet shumë larg 

mesatares evropiane prej 17 gjyqtarë për 100 mijë banorë. 

 

 

 

 

 

 
50 https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058 

https://rm.coe.int/evaluation-report-part-1-english/16809fc058
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  3.3. VEPRIMTARIA FINANCIARE  
 

 

Për vitin 2021, me ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, është miratuar buxheti i shtetit 

për vitin 2021, pjesë e të cilit është edhe buxheti për sistemin gjyqësor (Këshilli i Lartë Gjyqësor), 

i ndarë në tre programe buxhetore; 

• Programi buxhetor 01110, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, ku përfshihen 

fondet buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

• Programi buxhetor 01140, “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtësisë”, ku 

përfshihen kërkesat buxhetore për funksionimin e Qendrës së Teknologjisë së 

Informacionit (QTI) 

• Programi buxhetor 03310, “Buxheti Gjyqësor”, ku përfshihen fondet buxhetore, për 

funksionimin e veprimtarisë së gjykatave në të tre nivelet. 

Fondet buxhetore të sistemit gjyqësor, të rishikuara, së bashku me realizimin e tyre 12-mujor, 

sipas grup shpenzimeve paraqiten në pasqyrën e mëposhtme: 

 

Buxheti i miratuar për Sistemin Gjyqësor për vitin 2021 

Pasqyra nr.1, 

 

000 lekë 

Nr Emërtimi Buxheti i 

miratuar 

për vitin 

2021 

Ndryshime 

gjatë vitit 

2021 

Buxheti i 

rishikuar 

për vitin 

2021 

Realizimi 

për vitin 

2021 

Realizimi 

për vitin 

2021 

1. Shpenzime paga 2,450,000 -288,000 2,162,000 2,008,234 92% 

2. Shpenzime sig. shoqërore 297,000 -20,000 277,000 241,180 87% 

3. Shpenzime operative 497,200 28,000 525,200 456,300 87% 

4. Investime 200,000 -17,000 183,000 170,772 93% 

 Totali 3,444,200 -297,000 3,147,200 2,876,486 91% 

 

Gjatë vitit buxhetor 2021, buxheti i sistemit gjyqësor për shkak të situatës financiare-buxhetore në 

vend është rishikuar 2 herë, duke u shkurtuar në vlerën totale prej 297,000 mijë lekë, (nga të cilat 

në shpenzime paga në vlerën 260,000 mijë lekë51, shpenzime sigurime shoqërore 20,000 mijë lekë 

dhe shpenzime kapitale në vlerën 17,000 lekë), si më poshtë vijon: 

• Pakësimi i buxhetit me Aktin Normativ nr.26, datë 22.06.2021, në vlerën 80,000 mijë lekë 

në programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor”. 

 

 

 

 
 

51 Shpenzimet e pagave në vlerën 288,000 mijë lekë janë pakësuar në vlerën 260,000mijë lekë, në përputhje me aktet 

normative, dhe shuma 28,000mijë lekë është transferuar në shpenzime operative brenda të njëjtit program. 
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• Pakësimi i buxhetit me Aktin Normativ nr.34, datë 03.12.2021, në vlerën 217,000 mijë lekë 

në programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor”. 
 

Buxheti i miratuar, për vitin 2021, për sistemin gjyqësor i ndarë sipas programeve paraqitet sipas 

pasqyrës së mëposhtme: 
 

 
Buxheti i miratuar sipas programeve për vitin 2021 

Pasqyra nr.2 

 

000 lekë 

Kodi Emërtimi Paga Sig. 

shoqëror 

e 

Shpenzi 

me 

operative 

Shpenzi 

me 

investime 

Totali 

shpenzim 

e 

buxhetor 
e 

0111 
0 

Planifikim, Menaxhim, 

Administrim 

188,000 27,000 60,200 22,000 297,200 

0114 
0 

Qendra e IT 5,000 1,500 2,000 0 8,500 

0331 
0 

Buxheti Gjyqësor 2,257,000 268,500 435,000 178,000 3,138,500 

29 Këshilli i Lartë Gjyqësor 2,450,000 297,000 497,200 200,000 3,444,200 

Sikurse ilustrohet peshën më të madhe të këtij buxheti e zënë shpenzimet operative, ndjekur nga 

zëri i sigurimeve shoqërore. 

I. Programi buxhetor 01110, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, ku përfshihen fondet 

buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Fondet buxhetore të miratuara për programin “Planifikim, Menaxhimi dhe Administrim”, sipas 

emërtimit të shpenzimeve, paraqiten sipas pasqyrës së mëposhtme: 
 

 
Buxheti i miratuar për programin 01110 

Pasqyra nr.3 

 

000 lekë 

Nr Emërtimi Buxheti i 

miratuar 

për vitin 
2021 

Ndryshime 

gjate vitit 

2021 

Buxheti i 

rishikuar 

për vitin 
2021 

Realizimi 

për 2021 

Diferenca Realizimi 

për vitin 

2021 % 

1 Shpenzime paga 188,000 0 188,000 156,762 31,238 83% 

2. Shpenzime sig. shoqërore 27,000 0 27,000 20 ,489 6,511 76% 

3 Shpenzime operative 60,200 0 60,200 46,345 13,855 78% 

4 Investime 22,000 0 22,000 20,009 1,991 91% 

 Totali 297,200 0 297,200 243,605 53,595 82% 

 

Fondet buxhetore në programin “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”, janë realizuar në 

masën 82%, ose në vlerë absolute në shumën 243,605 mijë lekë. Peshën më të madhe në këtë 

program e zënë shpenzimet për personelin ku janë të përfshirë pagat dhe sigurimet shoqërore. 
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1. Shpenzime personeli 

 
Buxheti i miratuar në shpenzime personeli është 215,000 mijë lekë, i ndarë përkatësisht 188,000 

mijë lekë në paga dhe 27,000 mijë lekë në sigurime shoqërore. Ky fond është përllogaritur dhe 

miratuar për 125 punonjës. 

Realizimi në shpenzime personeli (shpenzime paga dhe sigurime shoqërore) është kryer në 

masën 82%, për shkak të mos plotësimit 100% të strukturës organizative. 

 

2. Shpenzime operative 

 
Lidhur me shpenzimet operative është miratuar një fond në vlerën 60,200 mijë lekë. Në këtë fond 

u përfshinë nevojat në shpenzimet operative për aktivitetin e përditshëm të KLGJ-së, referuar 

kërkesave të përcaktuara në fazën e projektbuxhetit sipas zërave të shpenzimeve si dhe realizimit 

të vitit 2020. 

Realizimi i shpenzimeve operative është kryer në masën 78%. Në këtë zë të shpenzimeve janë 

realizuar shpenzimet për aktivitetin e përditshëm të institucionit të KLGJ-së dhe fondi i kursyer 

është ai i dedikuar udhëtimeve e dietave, kryesisht jashtë vendit, i cili për shkak të situatës së 

pandemisë COVID-19 nuk është përdorur plotësisht. 

Realizimi i shpenzimeve korrente tregon për një menaxhim të mirë dhe me efektivitet. KLGJ-ja, 

krahas administrimit dhe menaxhimit të fondeve të programit të KLGJ-së, ka administruar dhe 

menaxhuar edhe një pjesë të fondit të programit buxhetor të gjykatave në shpenzime operative, 

në vlerën prej 131,600 mijë lekë. Ky fond është prokuruar dhe realizuar në vlerën 115,980 mijë 

lekë. Objekti i prokurimit është realizuar 100% sipas zërave dhe fondi është realizuar në masën 

88%, për shkak të kursimit të fondeve gjatë procedurave të prokurimit. 

3. Shpenzime Kapitale (Investime) 

 
Buxheti i miratuar në shpenzime kapitale (investime) ishte vlerën 22,000 mijë lekë. Në këtë 

fond ishin përfshirë kryesisht nevojat për pajisje teknologjike. Realizimi i shpenzimeve kapitale 

është kryer në masën 91 %. 

Masa e realizimit në terma sasiore apo vlerë absolute të produkteve është e lidhur me kursimin 

e fondeve gjatë procesit të prokurimeve 

 
II. Programi buxhetor 01140, “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtësisë”, ku 

përfshihen fondet buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së Qendrës së Teknologjisë 

së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë. 

Fondet buxhetore të miratuara për programin buxhetor 01140 ishin në vlerën 8,500 mijë lekë. Ky 

fond nuk është realizuar për vitin 2021 pasi Qendra e TI është deklaruar e ngritur vetëm në tetor 

të vitit 2021 me Vendimin nr. 1 datë 19.10.2021. Ndërkohë që drejtori i saj është emëruar në detyrë 

në dhjetor të po këtij viti. Ky realizim buxhetor nuk ka qenë përgjegjësi e KLGJ-së pasi ai ka qenë 
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i ndërvarur nga një proces kompleks caktimesh të përfaqësuesve të bordit të QTI nga 10 

institucione të ndryshme shtetërore, sipas VKM nr. 972, datë 02.12.2020. Për më shumë 

informacion mund ti referoheni kapitullit 4.4 Infrastruktura e Teknologjisë së Informacionit. 

 
III. Programi buxhetor 03310, “Buxheti Gjyqësor”, ku përfshihen fondet buxhetore, për 

funksionimin e veprimtarisë së gjykatave në të gjitha nivelet. 

Buxheti i miratuar për programin 03310 
Pasqyra nr.4 

000 lekë 

        

        

        

        

        

        

 

Edhe në këtë program, sikurse atë të ilustruar më lart, peshën më të madhe e zënë shpenzimet 

për personelin, ndonëse sistemi gjyqësor për shkak të pasojave të procesit të rivlerësimit po vuan 

mungesën e burimeve njerëzore. Fondet buxhetore në programin “Buxheti Gjyqësor”, janë 

realizuar në masën 93%. 

1. Shpenzime personeli 
 

Buxheti i miratuar në këto shpenzime është 2,525,500 mijë lekë, i ndarë në 2,257,000 mijë lekë 

në paga dhe 268,500 mijë lekë në sigurime shoqërore. 
 

Buxheti në shpenzime personeli në këtë program është përllogaritur mbështetur në numrin e plotë 

të punonjësve sipas strukturave organike për të gjitha gjykatat dhe pagave dhe në përputhje me 

legjislacionin në fuqi për magjistratët edhe për administratën gjyqësore. Realizimi në shpenzime 

personeli është kryer në masën 94 %. 

2. Shpenzime operative 
 

Buxheti i miratuar në shpenzime operative për vitin 2021 është 435,000 mijë lekë. 
 

Shpenzimet operative përbëjnë ato shpenzime që kanë të bëjnë me aktivitetin e përditshëm të 

gjykatave. Këtu përfshihen shpenzimet e kancelarisë, energjisë elektrike, ujit, mirëmbajtjes së 

godinave, pajisjeve elektronike ashtu edhe shpenzimet postare, për ekspertët, avokatët e caktuar 

kryesisht, etj. Gjithashtu në këtë kategori llogariten edhe shpenzime të tjera specifike të cilat 

kryhen nga gjykata jo çdo vit por sipas rrethanave të krijuara. Të tilla mund të përmendim 

shpenzimet për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, etj. 

Nr Emërtimi Buxheti i 

miratuar 

në fillim 

të vitit 

2021 

Ndryshimet 

gjatë vitit 

2021 

Buxheti i 

rishikuar 

2021 

Realizimi 

për 

vitin 

2021 

Diferenca Realizimi 

për vitin 

2021 
% 

1 Shpenzime paga 2,257,000 -288,000 1,969,000 1,851,472 117,528 94% 

2. Shpenzime sigurime 268,500 -20,000 248,500 220,691 27,809 89% 

3 Shpenzime operative 435,000 28,000 463,000 409,955 53,045 89% 

4 Investime 178,000 - 17,000 161,000 150,763 10,237 94% 
 Totali 3,138,500 -297,000 2,841,500 2,632,881 208,619 93% 
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Realizimi në shpenzime operative është në masën 89%. Pavarësisht vështirësive që solli vazhdimi 

i pandemisë globale COVID-19 dhe në vitin 2021, gjykatat kanë bërë përpjekje maksimale për të 

menaxhuar fondet buxhetore në mënyrë efektive dhe efiçente. 

 
3. Shpenzime kapitale (Investime). 

Buxheti i miratuar për këtë program ishte 178,000 mijë lekë. Këto fonde janë ndarë sipas 

projekteve të mëposhtme: 

000 lekë 

Kodi i 

projektit 

 

Emertimi i projektit 
Fondet 

buxhetore 
2021 

Rishikim 

buxheti 

Realizimi 

vjetor 2021 

Diferenca Realizimi 

% 

18AD801 Blerje pajisje zyre 40,000 30,920 25,761 5,159 83% 

18AD805 Blerje software 63,500 57,440 57,324 116 100% 

M290072 
Blerje pajisje 
elektronike 

46,300 38,010 33,347 4,663 88% 

M290075 
Blerje mjete 
motorike 

6,400 15,260 15,046 214 96% 

M290068 Rikonstruksione 21,800 19,370 19,285 85 100% 

 Totali 178,000 161,000 150,763 10,237 94% 

 
Realizimi në shpenzime kapitale për programin 03310 është në masën 94%, si rezultat i kursimit 

kundrejt fondit limit të përllogaritur nga procedurat e prokurimit online. 

Për sa më sipër, sikurse vihet re edhe nga analiza raportuese e detajuar, realizimi i buxhetit për 

vitin 2021, në sistemin gjyqësor, rezulton në masën 91 %, nga të cilat: 

   shpenzime paga, në masën 92 %, 

   shpenzime sigurime shoqërore, në masën 87 %, 

   shpenzime operative, në masën 87 %, 

   shpenzime kapitale, në masën 93 %. 

 
Si përfundim, dhe në përputhje dhe me realizimet e sipërpërmendura, KLGJ-ja ka dëshmuar një 

performancë të lartë duke reaguar më shpejtësi ndaj nevojave në sistemin gjyqësor dhe duke 

mundësuar një vendimmarrje të drejtë dhe ligjore të vetë Këshillit në funksion të menaxhimit të 

fondeve buxhetore me efiçencë dhe efektivitet. 
 

  3.4. NEVOJAT BUXHETORE  

 

Për vitin buxhetor 2022 buxheti i miratuar për sistemin gjyqësor, me ligjin nr. 115/2021 “Për 

buxhetin e vitit 2022”, është në vlerën 3,750,808 mijë lekë. Nevojat e evidentuara nga KLGJ-ja e 

për rrjedhojë të paraqitura prej saj si kërkesa buxhetore për vitin pasardhës, pasqyruar në 
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dokumentin e projektbuxhetit afatmesëm PBA-së 2022 – 2024, kanë qenë 20% më të larta se 

buxheti i miratuar dhe akorduar, si për shpenzimet korrente edhe për shpenzimet kapitale. 

 
 

Ndërkohë që për sa i përket kërkesave për burime njerëzore shtesë nga Këshilli është kërkuar 

akordimi i 84 punonjësve shtesë nga të cilët janë miratuar 50. Vlen të theksohet se për disa vite 

radhazi Kuvendi i RSH-së ka marrë në konsideratë nevojat në rritje të sistemit gjyqësor për burime 

njerëzore duke akorduar vazhdimisht numra punonjësish shtesë. Në vazhdën e këtij bashkëpunimi 

edhe këtë vit Kuvendi ka plotësuar kërkesën e KLGJ-së për burime njerëzore shtesë në masën 

60%. 

Në vlerësim të situatës buxhetore për vitin e ardhshëm evidentojmë se: 

Për shpenzimet korrente (në personel dhe operative) - Për vitin 2022, fondet e miratuara në 

shpenzime korrente janë më të ulëta krahasuar me kërkesat buxhetore të paraqitura. KLGJ-ja do 

të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme situatën në sistem me qëllim plotësimin e nevojave të 

të gjitha gjykatave si dhe për të mundësuar mirëfunksionimin e tyre. Ky monitorim do të kryhet 

duke marrë parasysh të gjithë faktorët që ndikojnë në rritjen apo uljen e këtyre shpenzimeve dhe 

më veçanërisht atyre të lidhura me mungesën e burimeve njerëzore në gjykata, si në gjyqtarë 

ashtu edhe në staf administrativ. Mungesa këto të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë në masën e 

realizimit të shpenzimeve korrente. 

Për shpenzimet kapitale - Fondet e miratuara për shpenzime kapitale, për vitin 2022, janë dy herë 

më të larta se viti i mëparshëm. 

Fokusi i KLGJ-së, në investimet e parashikuara për vitin 2022, do të jetë në vazhdimësinë e 

projekteve ekzistuese, ruajtjen e standardeve të arritura si dhe në përmbushjen e objektivave të 

përcaktuara në planin e ri strategjik të KLGJ-së me qëllim përmirësimin e infrastrukturës 

ndërtimore, teknologjisë së informacionit dhe situatës së transportit në gjykatat e vendit. 

Gjatë vitit 2022, prioritet i është dhënë dhe investimeve për zhvillimin e projekteve të reja në 

fushën e teknologjisë së informacionit me qëllim digjitalizimin e shërbimeve në gjykatat e të gjitha 

niveleve. Disa nga projektet e reja të parashikuara për t’u realizuar gjatë vitit 2022 janë: 

   Projekti për digjitalizimin e dosjeve të arkivit gjyqësor, realizimi i të cilit do të mundësonte 

një sistem arkive modern dhe ku menaxhimi dhe aksesimi i dokumenteve zyrtar kryhet në 

mënyrë të sigurt dhe të shpejtë. 

   Projekti “Disaster recovery”, qëllimi i të cilit është forcimi i sigurisë së mbajtjes së të 

dhënave dhe ruajtjes së sistemeve informatike të KLGJ-së. Sigurimi i informacionit 

synohet të realizohet përmes krijimit të një dhome të re serveri për KLGJ-në e cila do të 

shërbente si sistemi rikuperimi (back up) i të gjitha sistemeve informatike, në rast dëmtimi. 

   Projekti për “Krijimin dhe vënien në funksion të Regjistrit Kombëtar Elektronik të 

organizatave jofitimprurëse” parashikuar nga ligji nr. 80/2021, “Për regjistrimin e 

organizatave  jo-fitimprurëse”.  Ky  i  fundit  ka   për  synim  rritjen  e  transparencës  dhe 
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llogaridhënies së veprimtarisë së organizatave jo-fitimprurëse përmes digjitalizimit të 

regjistrit ku këto të fundit janë të regjistruara. Regjistri elektronik do të krijohet si një bazë 

të dhënash shtetërore ku do grumbullohen e përditësohen në mënyrë elektronike gjithë 

informacioni mbi organizatat jofitimprurëse. 

Duke qenë se Harta e re Gjyqësore, e cilat pritet të ndryshojë vendndodhjen dhe kompetencat 

territoriale të gjykatave në vend, është ende në fazë konsultimi me publikun dhe nuk është miratuar 

ende. Kërkesat buxhetore për shpenzime kapitale të KLGJ-së pasqyrojnë vetëm nevojat për 

investime qartësisht të domosdoshme dhe që në vijimësi garantojnë mirë-funksionimin e gjykatave 

dhe ofrimin e shërbimeve gjyqësore për publikun. 

 
Sikurse është theksuar në mënyrë të vazhdueshme, vit pas viti, ngelet emergjente përmirësimi i 

infrastrukturës ndërtimore nëpërmjet ndërtimit të godinave të reja për Gjykatën e Lartë, Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Fier dhe Durrës, të cilat do të siguronin standarde bashkëkohore në 

përmbushjen e detyrave kushtetuese si edhe ofrimin dinjitoz të shërbimit për publikun. Kërkesat 

për realizimin e këtyre projekteve kanë qenë pjesë edhe e dokumentit të programit buxhetor 

afatmesëm 2022-2024. 

KLGJ-ja pasi ka realizuar objektivat në drejtim të rritjes së numrit të punonjësve në sistemin 

gjyqësor si dhe rritjen e fondeve në shpenzime korrente në funksion të ofrimit më të mirë të 

shërbimeve për publikun, është fokusuar në rritjen e nivelit të investimeve në sistem, kryesisht për 

përmirësimin e infrastrukturës ndërtimore të gjykatave. 

Politikat në drejtim të reformimit dhe përmirësimit të efikasitetit të shërbimit gjyqësor, duhet të 

përkthehen në buxhete të rritura, veçanërisht në investime. Një rritje e qëndrueshme e fondeve 

buxhetore në shpenzime kapitale në vitet në vijim është esenciale për përmbushjen e objektivave 

për përmirësimin infrastrukturor të gjykatave, me impakt të rëndësishëm në funksionimin efikas 

të sistemit gjyqësor. 

 

 

TË RËNDËSISHME! 
 

✓ Buxheti për vitin 2021 për sistemin gjyqësor 

✓ Buxheti i miratuar është 89% e buxhetit të kërkuar. Masa e realizimit 91% 

✓ Buxheti i akorduar është pothuaj në të njëjtën nivel me atë të vitit 2020, me një rritje 1% 

✓ Fondi i akorduar për shpenzime personeli - 2,747,000 mijë lekë. Masa e realizimit 82%. 

✓ Fondi i akorduar për shpenzime operative - 497,200 mijë lekë. Masa e realizimi 92%. 

✓ Fondi i akorduar për investime - 200,000 mijë lekë. Masa e realizimi 87%. 

✓ Nevojat buxhetore 

✓ Investime në infrastrukturë – ndërtimi i godinave të reja për Gjykatën e Lartë, gjykatat e rretheve 

Tiranë, Durrës, dhe Fier. 

✓ Investime në sistemet e TIK – Programe të reja software, Sistemi i ri i Menaxhimit të Çështjeve 

Gjyqësore. 

✓ Burime njerëzore – me të paktën 123 punonjës më shumë se numri aktual i punonjësve në 

sistemin gjyqësor. 



101  

 

  4.1. PLANIFIKIMI STRATEGJIK  
 
 

Në funksion të një zhvillimi të qëndrueshëm për sistemin gjyqësor, Këshilli në harkun kohor 

shtator 2020 - dhjetor 2021 ka finalizuar procesin e planifikimit strategjik për periudhën 2022- 

2024. Ky është një proces mjaft i rëndësishëm për sistemin gjyqësor, që neni 81, i Ligjit nr. 

115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, ia ka atribuuar Këshillit 

të Lartë Gjyqësor , si organi qeverisës i sistemit gjyqësor. Rëndësia e këtij procesi buron në njohjen 

e thellë të problematikave me të cilat përballet sistemi gjyqësor dhe vizionin strategjik për të 

projektuar të ardhmen e zhvillimit të politikave gjyqësore. 

Tashmë, Këshilli ka hyrë në një fazë konsolidimi si të veprimtarisë brendshme ashtu edhe vizionit 

për sistemit gjyqësor. Vizion ky, i cili rezonon largpamësi për mënyrën sesi shërbimet gjyqësore 

do duhet të diversifikohen dhe thjeshtëzohen për t’ju përshtatur nevojave të publikut dhe grupeve 

të ndryshme të interesit. Ndaj, me qëllim hartimin e një plani sa aktual, po aq edhe koherent e 

vizionar, Këshilli është mbështetur dhe ka marrë në konsideratë shkallën e realizimit të Planit të 

parë Strategjik 2019-2020, i cili ndonëse i (ose është) zbatuar në kushte të vështira, si tërmeti, 

pandemia Covid-19 apo mungesat e theksuara në burime njerëzore në sistem, është realizuar me 

sukses në masën 75%. 

Në vijimësi të pararendësit (Plani i I), dhe përmbajtja e Planit të II Strategjik për periudhën 2022 

– 2024, i është nënshtruar një procesi të kujdesshëm hartimi dhe konsultimi (kontrolli), ku janë 

përfshirë të gjithë anëtarët e Këshillit. Për t’u siguruar mbi koherencën, vlefshmërinë dhe 

përfaqësimin e këtij dokumenti strategjik, Këshilli ka aplikuar një qasje gjithëpërfshirëse duke e 

zgjeruar rrethin e aktorëve me të cilët ky plan është konsultuar. Krahas konsultimit me aktorët e 

sistemit të drejtësisë, gjykatat, Ministrinë e Drejtësisë, partnerët ndërkombëtarë dhe organizatat e 

shoqërisë civile, për herë të parë, Plani Strategjik është diskutuar me përfaqësues të komunitetit të 

biznesit. Për këtë qëllim, janë zhvilluar disa takime konsultative me përfaqësues të sektorit privat, 

si një ndër aktorët më vital në përdorimin e shërbimeve gjyqësore, të cilët kanë propozuar 

rekomandime konkrete lidhur me mënyrën sesi procedurat gjyqësore mund të thjeshtëzohen. 

Përmes këtyre propozimeve synohej që për herë të parë të merrej në konsideratë krijimi i një 

mjedisi sa më favorizues për biznesin dhe për investitorët e huaj, e për pasojë promovimin e një 

zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik të vendit. Nga ky proces gjithëpërfshirës konsultimi publik 

janë adresuar pothuajse 25 rekomandime konkrete, nga të cilat Këshilli ka marrë në konsideratë 

pothuajse 30% të tyre, të cilat tashmë gjejnë reflektim të plotë në Planin Strategjik të Këshillit për 

sistemin gjyqësor. 

Hartimi i Planit të ri Strategjik 2022-2024 synon të përqendrojë përpjekjet e KLGJ-së në synime 

strategjike të cilat përputhen me vizionin dhe vlerat e institucionit, në përmbushje të misionit të tij 

4.   ZHVILLIMI  I QENDRUESHEM  I SISTEMIT  GJYQËSOR 
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për ndërtimin, udhëheqjen dhe qeverisjen e një sistemi gjyqësor me performancë të lartë, që synon 

ekselencën dhe meriton besimin e publikut. Për rrjedhojë, ai përmban objektiva ambicioze, të cilat 

dëshmojnë qartësisht që KLGJ-ja po hyn tashmë në një fazë më të konsoliduar. Vendosshmëria e 

Këshillit për përmirësimin e performancës së gjyqësorit në të gjitha nivelet materializohet 

plotësisht në pesë synimet strategjike, të cilat janë: 

SYNIMI 1: Përshpejtimi i zbatimit të reformës së pushtetit gjyqësor dhe akordimit të burimeve. 

SYNIMI 2: Zbatimi dhe monitorimi i standardeve për ekselencë gjyqësore. 

SYNIMI 3: Ofrimi efikas i shërbimeve dhe funksionimi më i mirë i gjykatave. 

SYNIMI 4: Fuqizimi i kapaciteteve të brendshme të KLGJ-së. 

SYNIMI 5: Zbatimi dhe përmirësimi i strategjive për komunikimin e jashtëm. 

Këto synime zbërthehen më tej në tabelën e Plan-Veprimit në objektiva dhe masa konkrete, duke 

përcaktuar qartësisht njësitë zbatuese, si dhe indikatorët matës cilësorë dhe sasiorë për vlerësimin 

e rezultateve në një hark kohor të përcaktuar. 

Plani Strategjik i Këshillit të Lartë Gjyqësor për sistemin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë 

2022-2024 pritet të miratohet brenda muajit maj 2022. 

 

 

  4.2. HARTA E  RE GJYQËSORE  
 
 

Këshilli Lartë Gjyqësor, që nga momenti i krijimit ka pasur si prioritet të punës së tij, ndër të tjera, 

vlerësimin dhe riorganizimin e gjykatave dhe kompetencave të tyre tokësore. Ky prioritet lidhet sa 

me detyrimin ligjor të përcaktuar nga Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë” ashtu dhe me vizonin e vetë Këshillit për të siguruar një drejtësi efiçente 

dhe me cilësi për përdoruesit e gjykatave. Sikurse është përmendur dhe në raportimet e mëparshme, 

Ligji 98/2021 parashikon që Këshilli i Lartë Gjyqësor në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë 

harton një propozim të përbashkët për hartën e re gjyqësore, i cili në vijim miratohet nga Këshilli 

i Ministrave. Pasi të miratohet, harta gjyqësore mund të rishikohet periodikisht, në bazë të 

vlerësimeve të bëra nga KLGJ-ja çdo 5 vjet. 

 
Për këtë qëllim, grupi ndërinstitucional i punës52, miratuar me urdhrin nr. 78, datë 18.02.2019, të 

Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor53, ka analizuar duke vlerësuar gjendjen aktuale të sistemit 

gjyqësor, volumin e çështjeve në gjykata, çështjet e mbartura, etj., si dhe ka marrë në konsideratë 

edhe studimet, rekomandimet dhe modelet më të mira të vendeve evropiane në këtë fushë. 

 
 

52 Pjesë e përbërëse e të cilit ka qenë dhe Ministria e Drejtësisë, 
53 “Për ngritjen e grupit institucional të punës për vlerësimin dhe riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave 

gjyqësore të gjykatave”, 
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Për një periudhë 18 mujore, grupi punës ka punuar intensivisht, duke zhvilluar 8 (tetë) mbledhje, 

të cilat përkojnë me periudhën shkurt 2019 - shtator 2020, duke konkluduar me hartimin e projekt 

- raportit për Hartën e re Gjyqësore të përcjellë zyrtarisht Ministrisë së Drejtësisë me shkresën nr. 

4736 prot., datë 30.09.2020. 

Në këto takime dhe diskutime të vazhdueshme është konstatuar se sistemi gjyqësor po punon mbi 

kapacitetin e tij, në kushte të sforcuara sikundër ndarja dhe organizmi aktual i gjykatave dhe 

kompetencave të tyre tokësore është i papërshtatshëm e nuk i përgjigjet më nevojave reale të 

komuniteteve që jetojnë në këto territore apo zhvillimeve demografike, sociale dhe ekonomike të 

vendit. 

Në shtator të vitit 2021 dhe duke qenë se kishte kaluar më shumë se një vit nga dorëzimi i këtij 

projekti pranë Ministrisë së Drejtësisë, grupi ndër-institucional i punës u mblodh54 sërish me 

qëllim përditësimin e raportit të hartës me të dhënat më të fundit të mbledhura nga gjykatat për 

vitet 2019-2020. Këto të fundit iu bashkëlidhën të dhënave të përpunuara për vitet 2016-2018 duke 

kompletuar analizën e iniciuar që në vitin 2019. Raporti i përditësuar tregoi dhe nxori sërish të 

njëjtat përfundime si dhe raporti fillestar duke mos pasur asnjë ndryshim të qenësishëm si në 

analizën e kryer dhe në gjendjen faktike të burimeve njerëzore në gjykata në vitin 2021. 

Gjatë periudhës shtator-dhjetor 2021, dhe me ngritjen e një grupi të posaçëm pune pranë Ministrisë 

së Drejtësisë, filloi një frymë e re dhe instensive bashkëpunimi duke zhvilluar takime të 

njëpasnjëshme midis 2 grupeve të punës me qëllim dakordësimin e një propozimi të përbashkët 

mbi Hartën e re Gjyqësore. Këto takime u fokusuan në arritjen e një marrëveshjeje të përbashkët 

për shpërndarjen territoriale të gjykatave në vend, sigurimin e aksesit në drejtësi të qytetarëve, 

diskutimin e detyrimeve financiare që do të lindin nga zbatimi i Hartës Gjyqësore apo për 

disponueshmërinë e ambienteve të gjykatës, për të garantuar një zbatim të shpejtë dhe efektiv të 

saj. Po ashtu, është diskutuar edhe mbi afatet kohore të nevojshme për Planin e Zbatimit për të 

garantuar transferimin e logjistikës, si dhe edukimin e duhur ligjor për qytetarët lidhur me 

shërbimet gjyqësore që preken nga zbatimi i Hartës. 

Pas diskutimeve të vazhdueshme, si në nivel teknik dhe në nivel vendimmarrës, dhe me arritjen e 

një marrëveshjeje të përbashkët, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Ministria e Drejtësisë, më datë 28 

dhjetor 2021 bashkëorganizuan aktivitetin e parë prezantues dhe konsultativ për Hartën e re 

gjyqësore me grupet përkatëse të interesit të parashikuara në ligj, përfshirë Prokurorinë e 

Përgjithshme, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, si dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. 

Propozimi parashikon përqendrimin e gjykatave në të dyja nivelet dhe të gjitha juridiksionet (të 

përgjithshëm dhe administrativ) dhe më konkretisht propozohet që nga 22 gjykatat e rretheve 

gjyqësore me juridiksion të përgjithshëm, 6 gjykatat administrative të shkallës së parë dhe 6 

gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm të riorganizohen në 12 gjykata me juridiksion të 

përgjithshëm dhe 2 gjykata administrative në shkallë të parë, dhe 1 gjykatë apeli. Përqendrimi si 

 
54 Më datë 30.09.2021 
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dhe lokalizimi i gjykatave është kryer në përputhje me nenin 14 të Ligjit nr. 98/2016 i cili 

parashikon se kompetencat tokësore të gjykatave caktohen duke ekuilibruar si nevojën për 

garantimin e aksesit në drejtësi, uljen e kostove, përdorimin me efiçencë të burimeve publike ashtu 

dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara. 

Në vijim të këtij aktiviteti, po në datën 28 dhjetor Projekti i Hartës së re Gjyqësore u vendos në 

faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor me qëllim që publiku i gjerë apo grupet e 

interesit të kenë mundësi të njihen me këtë projekt si dhe të shprehen mbi nevojën, dakordësinë, 

rezervat apo kundërshtitë e tyre mbi Hartën e re Gjyqësore. 

Gjithashtu u vendos që gjatë periudhës janar-shkurt 2022, të zhvillohen takime konsultative me 

gjyqtarë, prokurorë, avokatë në qytetet e Vlorës, Gjirokastrës, Durrësit, Shkodrës, Korçës dhe 

Tiranës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe komunitetit të biznesit, si dhe përdorues të gjykatave. 

Njoftimi mbi datat, vendin dhe orarin e zhvillimit të tyre është gjithashtu bërë publik në faqen e 

internetit të KLGJ-së. 

Vlen të theksohet se gjatë gjithë rrugëtimit për hartimin e projektit të Hartës së re Gjyqësore, 

KLGJ-ja dhe grupi ndër-institucional i punës janë mbështetur me ekspertizë dhe këshillim nga 

partnerët evropian dhe ata ndërkombëtarë si Projekti USAID “Drejtësi për të Gjithë” dhe më vonë 

EWMI, Projekti i Këshillit të Evropës SEJ III. 

 

 

  4.3. ZHVILLIMI I  BURIMEVE NJERËZORE  
 
 

Zhvillimi dhe menaxhimi i burimeve njerëzore mbeti dhe gjatë vitit raportues një ndër sfidat 

kryesore për Këshillin e Lartë Gjyqësor, si në lidhje me mirë- funksionimin e strukturës 

administrative të KLGJ ashtu edhe për sistemin gjyqësor. 

Për sa i përket menaxhimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore, është e rëndësishme të theksojmë 

se veprimtaria e Këshillit është fokusuar në dy drejtime kryesore: 

1. Së pari në rritjen e kapaciteteve njerëzore në gjykata, përmes rritjes së kuotave për 

kandidatë magjistratë (në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës) dhe përmirësimin e 

efiçencës në menaxhimin e burimeve njerëzore nëpërmjet transferimit, delegimit dhe 

caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta. 

2. Së dyti në zbatimin e reformës për nëpunësin civil gjyqësor si një detyrim ligjor me qëllim 

krijimin e një administrate të qëndrueshme dhe profesioniste. Kjo në funksion të rritjes së 

efiçencës, evadimit të stokut të çështjeve gjyqësore, mbështetjes dhe ndihmës ndaj trupës 

së gjyqtarëve, dhe shërbimit në kohë e me cilësi publikut, në përputhje edhe me objektivat 

e planit strategjik të Këshillit. 

Lidhur me rritjen e kapaciteteve njerëzore në gjykata, Këshilli në bashkëpunim me Shkollën e 

Magjistraturës, ka përcaktuar në 35 numrin e kandidatëve për magjistratë “profili gjyqtar” për vitin 
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akademik 2021-2022 dhe në 45 numrin e kandidatëve për vitin pasardhës akademik (2022-2023), 

duke shënuar kështu një rritje të kuotave me pothuajse 30%. Ndërkohë që numri i kandidatëve për 

këshilltarë ligjorë për vitin 2021-2022 është përcaktuar me 4 dhe ai i kandidatëve për ndihmës 

ligjorë me 16. Për vitin akademik 2022-2023, numri i kandidatëve për ndihmës ligjorë u përcaktua 

me 10, duke shënuar një rritje me 2-fish krahasimisht me një vit më parë. 

Me qëllim plotësimin e trupave gjyqësore në gjykata dhe sigurimin e burimeve njerëzore në 

gjykata, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka trajtuar 744 kërkesa duke caktuar 920 gjyqtarë për gjykimin 

e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë 

të përhershme ose 5% më shumë se vitin e shkuar. Gjithashtu janë përfshirë në skemën e delegimit 

14 gjyqtarë dhe janë transferuar me pëlqim 9 të tjerë. 

Këshilli ka vijuar dhe me zbatimin e reformës për nëpunësin civil gjyqësor përmes përfundimit të 

verifikimit të kritereve dhe kualifikimi për emërim në shërbimin civil gjyqësor të 17 punonjësve, 

në funksion të garantimit të një administrate sa më profesionale dhe me integritet të lartë në 

ushtrimin e detyrës. 

Konkretisht gjatë vitit 2021 ka përfunduar verifikimi i kritereve për 17 punonjës duke u emëruar 

në detyrë 7 këshilltarë ligjorë pranë njësisë ligjore të Gjykatës së Lartë dhe 10 ndihmës ligjorë në 

gjykatat e apeleve. Gjithashtu, Këshilli, me synimin për të adresuar problematikat e hasura nga 

gjykatat në procesin e rekrutimit në shërbimin civil gjyqësor, ka vlerësuar të nevojshme 

rregullimin e mëtejshëm të këtij procesi, përmes miratimit të Udhëzimit nr.85, datë 11.03.2021 

“Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së 

lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të hapur”. Ky udhëzim 

synon lehtësimin e plotësimin e procedurave për plotësimin e vendeve të lira në shërbimin civil 

gjyqësor. 

Në të njëjtën frymë dhe me qëllim krijimin e një administrate të qëndrueshme dhe me integritet të 

lartë, është zhvilluar gjithashtu edhe procedura për verifikimin e kancelarëve në detyrë. Gjatë vitit 

2021 ka përfunduar verifikimi për 25 kancelarët në detyrë, ku për 20 prej tyre Këshilli ka marrë 

vendim përfundimtar ndërsa për 5 prej tyre projektvendimet janë në pritje për t’u shqyrtuar në 

seancë plenare nga Këshilli. KLGJ-ja, me propozim të Komisionit ka vendosur kualifikimin për 

16 kancelarë në detyrë në gjykata e shkallës së parë dhe apelit për juridiksionin e përgjithshëm, 

ndërprerjen e marrëdhënieve të punës për 2 kancelarë dhe përfundimin e shqyrtimit pa 

vendimmarrje për shkak të dorëheqjes për 2 kancelarë. 

Vlen të theksohet se, në përputhje me ndryshimet ligjore të miratuara në paketën e reformës për 

drejtësi, KLGJ-ja mori masat duke specifikuar55 e përcaktuar në vendimin e saj se për sekretarët 

gjyqësorë në detyrë, që kanë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion dhe janë me arsim të lartë, 

kriteri i diplomimit në drejtësi nuk përbën shkak për të mos njohur statusin e nëpunësit gjyqësor 
 

55Vendimi Nr.323, datë 22.07.2021, “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.338, datë 

24.09.2020 “Për caktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit civil gjyqësor, punonjësve 

në detyrë në gjykata” 
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civil, nëse Këshilli i Gjykatës vlerëson pozitivisht performancën e tyre në punë. Ky vendim 

plotëson kuadrin nënligjor në fuqi duke garantuar qëndrueshmëri dhe vijimësi të veprimtarisë 

administrative në gjykata përmes mbajtjes dhe konfirmimit të kapaciteteve njerëzore ekzistuese e 

siguruar njëkohësisht ruajtjen e memories institucionale në gjykata. 

Për sa më sipër, dhe me qëllim zbatimin e saktë të reformës në administratën gjyqësore, risive të 

legjislacionit dhe mënyrës së rekrutimit dhe zhvillimit të kapaciteteve njerëzore në sistemin 

gjyqësor, KLGJ-ja së bashku me partnerët ndërkombëtar ka zhvilluar gjatë vitit raportues disa 

sesione trajnimi me kryetarët dhe zëvendës kryetarët e gjykatave. Është e pritshme që këto trajnime 

të vazhdojnë të organizohen në mënyrë sistematike dhe gjatë vitit të ardhshëm duke shtuar dhe 

zgjeruar si gamën e trajnimeve ashtu dhe kategoritë e punonjësve të trajnuar. 

 

 
 

4.3.1. ZHVILLIMI PROFESIONAL I GJYQTARËVE & STAFIT ADMINISTRATIV 
 

Gjatë vitit 2021, në funksion të arritjes së objektivave strategjik, Këshilli i Lartë Gjyqësor, i ka 

kushtuar një hapësirë të veçantë zhvillimit profesional dhe etik të burimeve njerëzore si në KLGJ 

ashtu edhe në gjykata. 

Me qëllim rritjen profesionale të trupës gjyqësore dhe stafit administrativ, por dhe forcimit e 

ruajtjes së një mjedisi pune motivues, janë zhvilluar trajnime në përputhje edhe me kërkesat e 

punonjësve. Më konkretisht, gjatë vitit raportues janë trajnuar: 

• 174 gjyqtarë ose 52.88 % e gjyqtarëve që ushtrojnë detyrën, të cilët kanë marrë pjesë në 

trajnimet e programit vazhdues të zhvilluara nga Shkolla e Magjistraturës. 

• 15 nëpunës ose 14.6 % e stafit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilët janë trajnuar nga 

ASPA në përputhje me nevojat për trajnim. 

• 36 punonjës nga gjykatat janë trajnuar lidhur me funksionet dhe detyrat e nëpunësit civil 

gjyqësor në gjykata. Me mbështetjen e partenerëve ndërkombëtar, gjatë vitit raportues 

është hartuar kurrikula për trajnimin e nëpunësit civil gjyqësor duke përdorur ekspertizën 

dhe modelet më të mira ndërkombëtare të administrimit gjyqësor. 
 

  4.4. INFRASTRUKTURA E  TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT  
 
 

4.4.1. QENDRA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT 

Gjatë vitit 2021, përpjekjet për fuqizimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit (TIK), janë 

përqendruar në funksionalizimin e plotë të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin 

e Drejtësisë (këtu e në vijim “Qendra”), krijuar me VKM nr. 972 datë 02.12.2020. 

Qendra, si institucion rregullator dhe koordinues i teknologjisë së informacionit për sistemin e 

drejtësisë, ushtron funksionet nëpërmjet dy organeve kryesore, Bordi Drejtues (organ kolegjial 
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vendimmarrës) dhe Drejtori Ekzekutiv (organ administrativ). Bashkërisht organet dhe administrata 

e Qendrës gëzojnë mbështetjen horizontale administative e financiare nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor. Për çështje specifike në lidhje me problematika të fushës TIK dhe sigurisë kibernetike 

Bordi ndihmohet nga Ekipi Këshillimor i Ekspertëve, i cili përbëhet nga nëpunësit më të lartë për 

çështjet e teknologjisë së informacionit në institucionet e drejtësisë. 

Me qëllim ngritjen e Qendrës, Këshilli i Lartë Gjyqësor caktoi me vendim znj. Naureda Llagami, 

Kryetare të Bordit Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit. Kjo vendimmarrje tregon 

edhe një herë rëndësinë që i ka kushtuar KLGJ-ja zhvillimeve në teknologjinë e informacionit. 

Ndërkaq, nëpërmjet vendimit nr. 258, datë 17.06.2021, ndryshuar me vendimin nr. 418, datë 

29.09.2021, Këshilli ka caktuar 3 anëtarë në Bordit Drejtues si përdorues fundorë. Përdoruesit 

fundorë janë përfaqësues të gjykatave të të gjitha niveleve, përfshirë një përfaqësues të gjykatave 

të posaçme për korrupsionin. I njëjti proces, i caktimit të përfaqësuesve të Bordit, u krye dhe nga 

10 institucione të tjera shtetërore që ushtrojnë funksionet dhe veprimtarinë e tyre në fushën e 

drejtësisë. 

Mbledhjen e parë, e organizuar më datën 19.10.2021, e Bordit Drejtues të Qendrës shënoi si 

deklarimin e konstituimit të Qendrës ashtu dhe fillimin e funksionimit të saj në praktikë (de-facto). 

Në të njëjtën mbledhje, Bordi vendosi fillimin e procedurave të rekrutimit për Drejtorin Ekzekutiv, 

procedurë e cila u finalizua me sukses duke shënuar kështu plotësimin tërësor të organeve të 

Qendrës. 

Që prej miratimit të VKM-së për krijimin dhe funksionimin e QTI-së, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

nëpërmjet ndihmës horizontale që ofron, është përpjekur maksimalisht për ngritjen dhe 

funksionalizimin tërësor të Qendrës. 

Qendra, si organ rregullator i ndërveprimit të sistemeve TIK të organeve të sistemit të drejtësisë 

dhe përcaktues i standardeve dhe zhvillimeve në fushën e teknologjisë së informacionit për të 

gjithë sistemin, vlerësohet se do të jetë jo vetëm një partner i vyer për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

në zhvillimin e sistemeve dhe mirëmbajtjen e tyre, por edhe një domosdoshmëri. Sikurse rezultoi 

nëpërmjet miratimit të Udhërrëfyesit për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve, marrja e 

miratimit nga Bordi Drejtues i Qendrës është një etapë e paevitueshme për zhvillimet në 

teknologjitë e informacionit për sistemin e drejtësisë. 

Ky proces do të sjellë vetvetiu unifikimin e standardeve TIK duke lehtësuar njëkohësisht 

rrugëtimin drejt një sistemi të integruar të teknologjisë së informacionit për të gjitha organet e 

drejtësisë dhe për rrjedhojë rritjen e efiçencës në ofrimin e shërbimeve gjyqësore, në kohë dhe 

cilësi, për publikun dhe përdoruesit e gjykatave . 
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Kërkesa të trajtuara sipas 
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4.4.2. ZHVILLIMET NË INFRASTRUKTURËN EKZISTUESE TË SISTEMEVE 

TEKNOLOGJIKE 

Pas zhvillimit dhe zbatimit të 84 ndryshimeve strategjike në sistemet e menaxhimit të çështjeve në 

gjykata (case-management informatic system) të kryera një vit më parë, gjatë vitit 2021 ka 

vazhduar monitorimi i zbatimit praktik të tyre. Paralelisht ka vijuar mbështetja teknike, proces i 

cili realizohet nëpërmjet sistemit “ticketing desk”, krijuar për ofrimin e mbështetjes teknike të 

vazhdueshme ndaj gjykatave (detyrim që rrjedh nga neni 92, pika 2 shkronja dh, të ligjit 

nr.115/2016). Nëpërmjet këtij sistemi janë trajtuar 667 kërkesa për suport. 
 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, për të dytin vit radhazi ka përcaktuar dhe implementuar zhvillimet në 

sistemet CMIS bazuar në problematikat e raportuara përmes sistemit “ticketing service” dhe 

kërkesave të specifikuara nga vetë përdoruesit e sistemit në gjykatë. 

Të gjitha ndërhyrjet e miratuara plotësojnë njëkohësisht dy kushte kryesore, të rezultojnë të 

nevojshme nga përdorimi i përditshëm në gjykata dhe të plotësojnë të paktën njërin prej qëllimeve 

të parashikuara në nenin 92 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, 

të ndryshuar, i cili parashikon objektivat dhe synimet që duhet të ketë KLGJ-ja dhe QTI-ja në 

ndërhyrjet mbi teknologjinë e informacionit nëpër gjykata. 

Ndër ndërhyrjet kryesore mund të përmendnim. 
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A) Ndërhyrje që synojnë rritjen e efiçencës dhe funksionalitetit për përdoruesit e gjykatës. 
 

• Ndryshimi i ndërfaqes grafike të sistemit ICMIS 

Pas 15 vitesh përdorimi, faqja e hyrjes në sistemin e menaxhimit të çështjeve (ICMIS) u 

rikonceptua, duke sjellë përmirësime si në aspektin vizual edhe lehtësime në përdorim. Është 

lehtësuar dhe thjeshtësuar përdorimi i sistemit, duke i ardhur në ndihmë përdoruesve të tij të cilët 

tashmë aksesojnë lehtësisht çështjet në gjykim duke përzgjedhur me anë të filtrave llojin apo 

statusin e saj. Bazuar mbi konceptin “1-click”, përdoruesit mund të gjenerojnë me një klikim të 

vetëm informacion për dosjen gjyqësore, e cila përmban fletën e shortit, procesverbalet e seancave, 

listën e planifikimeve dhe të gjitha vendimet e çështjes. 

• Shtimi i avokatëve dhe ekspertëve dhe marrja me short e avokatëve kryesisht 

Në zhvillimet e reja të sistemit ICMIS është bërë e mundur shtimi i një hapësire ku plotësohen të 

dhënat në lidhje me avokatët dhe ekspertët e caktuar nga gjykata. Sa i përket avokatëve trajtimi 

diferencohet sipas statusit të tyre. Avokatët e zgjedhur nga palët regjistrohen në sistem për çdo 

palë sipas aktit të përfaqësimit apo pas deklarimit në seancën gjyqësore. Ndërsa për avokatët e 

caktuar kryesisht nga gjykata, është shtuar në ndërfaqe mundësia e zgjedhjes së tyre në mënyrë 

rastësore. Ky funksionalitet, i ngjashëm me caktimin me short të gjyqtarit, bën të mundur caktimin 

në mënyrë rastësore edhe të avokatit kryesisht. Kështu lehtësohet evidentimi i të gjitha palëve në 

proces duke thjeshtuar procesin e thirrjes dhe të njoftimit të palëve pjesëmarrëse në proces. 

• Aksesi në kohë reale nga këshilltarët ligjorë të Gjykatës së Lartë i vendimeve të 

gjykatave më të ulëta 

Nga ana e administratës së kësaj gjykate është ngritur shpesh problematika në lidhje me kohën e 

shpenzuar për hedhjen manualisht të vendimeve të gjykatave të niveleve më të ulëta. Tashmë kjo 

procedurë është lehtësuar duke bërë të mundur aksesin e drejtpërdrejtë në vendimet gjyqësore. Ky 

proces, i cili pritet të ulë ndjeshëm kohën e procedimit të vendimeve duke shmangur njëkohësisht 

dhe gabimet njerëzore, vjen në kuadër të politikave për uljen e çështjeve të mbartura në Gjykatën 

e Lartë.56 

• 30 përmirësime të përshtatura për Gjykatën e Lartë në sistemin ICMIS. 

Bazuar në kërkesat e Gjykatës së Lartë në funksion të rritjes së efiçencës së gjykimit në këtë të 

fundit, gjatë vitit 2021 janë zhvilluar 30 ndërhyrje në sistemin e menaxhimit të çështjeve. 

Ndërhyrjet kanë synuar lehtësimin e punës së administratës duke rritur automatizimin e një sërë 

proceseve. Ndër to mund të përmendim: 

 

 
56 Një arritje e tillë vjen në vazhdën e rekomandimit të Qendrës “Res Publica”, një organizate jofitimprurëse me fokus 

promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, e cila sugjeronte krijimin e një sistemi të 

kompjuterizuar për regjistrimin dhe ndjekjen e çështjeve si garanci për menaxhimin e duhur të ngarkesës së çështjeve 

të çdo gjykate. 
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- Aksesimi i vendimeve gjyqësore në kohë reale, nga shkallët e tjera të 

gjyqësorit. 

- Shtimi i opsionit të ndarjes së çështjeve këshilltarëve ligjorë nga Kryetari. 

- Mundësimi i sinjalizimit elektronik në sistem, për Kryetarin e gjykatës, 

kryesekretarët, gjyqtarët, këshilltarët për çështjet të cilave u afrohen afatet 

ligjore etj. 

• Marrja në administrim nga KLGJ i sistemeve të zhvilluara nga USAID. 
 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka fituar pronësinë e sistemeve elektronike të zhvilluara nga USAID në 

kuadër të rritjes së efiçencës në gjykata. Këto programe janë si vijon: 

▪ Calendar Menagement System PAKS+ i cili është kalendari i menaxhimit të 

përdorimit të sallave të gjykimit nëpër gjykata. 

▪ HC-Data Collection – aplikacion i krijuar për t’u përdorur nga nëpunësit e 

Gjykatës së Lartë për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura në këtë 

gjykatë. 

▪ Kioska - aplikacion i cili mundëson afishimin e shortit elektronik në hollin e 

gjykatës si dhe kalendarin e seancave dhe informacionet mbi çështjet. 

▪ Backup Chain - Aplikacioni i cili bën të mundur transferimin e regjistrimeve 

audio nga serverët e gjykatave tek serveri qendror pranë AKSHI-t. 

▪ Recording Digital Audio server – kalimi i pronësisë së serverit qëndror ku 

ruhen regjistrimet audio të seancave gjyqësore. 

E drejta e administrimit të sistemeve në fjalë është e një rëndësie të veçantë pasi mundëson 

zhvillimet e njëkohshme të sistemit të menaxhimit të çështjeve dhe sistemeve të ndërvarura me të. 

Këto ndërhyrje do të lehtësojnë ndjeshëm edhe procesin e zbatimit të hartës së re gjyqësore. 

• Miratimi i parametrave të unifikuara për dhomat e serverit nëpër gjykata. 
 

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, vendosi miratimin e një 

dokumenti lidhur me standardizimin e dhomës së serverit në gjykata. Kjo vendimmarrje përbën 

një ndër arritjet më të rëndësishme të realizuar nga drejtoria e IT-së, drejt krijimit të sistemit të ri 

të menaxhimit të çështjeve. Për të minimizuar probabilitetin e mosfunksionimit të sistemeve të 

informacionit nga faktorë të jashtëm si dhe në kuadër të rritjes së sigurisë së informacionit, janë 

përpunuar rregulla dhe kushte teknike të përbashkëta për të gjitha gjykatat. Dokumenti i përgatitur 

ka si objektiv standardizimin në ndërtimin dhe garantimin e funksionimit të infrastrukturës 

kompjuterike në kushte normale si dhe në kushte emergjence. Standardet e propozuara janë në 

përputhje me kushtet teknike të cilat do të garantojnë një infrastrukturë të përshtatshme brenda 

parametrave të temperaturës, lagështisë, furnizimit me energji, etj. Dokumenti përcakton kushtet 

e nevojshme për mirëfunksionimin e pajisjeve të IT-së dhe shërbimit pa pushim (non stop), sipas 

standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare. 
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• Manuali për ndryshimet ligjore. 
 

Në vitin 2020, u zhvilluan një sërë ndërhyrjesh në sistemet CMS të gjykatave, ardhur si pasojë e 

ndryshimeve të qenësishme ligjore në legjislacionin në fuqi, si Kodin e Procedurës Civile dhe 

Penale, si dhe hyrja në fuqi e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, etj. Gjatë përdorimit të këtyre 

ndryshimeve u konstatua se efiçenca në përdorim të sistemeve CMS mund të realizohet jo vetëm 

përmes zhvillimeve teknologjike, por duke krijuar praktika të mira pune për administratën 

gjyqësore. 

Ndodhur në kushtet e ndryshimeve të reja në kodet procedurale, gjatë vitit 2021 nga ana e drejtorisë 

së IT-së janë përpunuar dhe miratuar procedura standarde, të unifikuara për të gjitha gjykatat me 

qëllim automatizimin e procedurave të reja të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, sipas ligjit në 

fuqi. Këto praktika kanë lejuar shfrytëzimin maksimal të sistemit në gjendjen aktuale, pa pasur 

nevojë për zhvillime të tjera në sistem. Për rrjedhojë është shmangur nevoja e prokurimit të 

shërbimeve informatike shtesë duke kursyer fonde nga buxheti i institucionit. Praktikat janë 

reflektuar në një manual përdorimi për të lehtësuar punën e administratës gjyqësore. 

B) Zhvillimet e teknologjisë së informacionit që synojnë rritjen e askesit në gjykatë dhe 

transparencën. 

• Përdorimi i të dhënave gjyqësore të anonimizuara 
 

Gjatë vitit raportues, janë shtuar funksionalitete të reja në kuadrin e anonimizimit automatik të të 

dhënave të vendimeve gjyqësore, të kryera 1 vit më parë. Këto funksionalitete i shërbejnë rritjes 

së transparencës, aksesit në gjykata, llogaridhënies së sistemit gjyqësor, gjithmonë në zbatim të 

parimit të ekuilibrit të drejtë midis të drejtës së individëve për informacion dhe mbrojtjes së të 

dhënave personale. Gjithashtu për t’i siguruar publikut të drejtën për t’u njohur me praktikën 

gjyqësore, për qëllime studimore, shkencore, statistikore, literature apo gazetarie, në përputhje me 

parashikimet ligjore në fuqi, praktikat gjyqësore të anonimizuara tashmë mund të aksesohen duke 

përdorur filtrat në portalin: www.gjykata.gov.al sipas llojit të çështjes dhe mënyrës së përfundimit 

të tyre. 

Për palët në proces, është krijuar mundësia e aksesit të informacionit të plotë për çështjen dhe 

vendimet gjyqësore të paanonimizuara, nëpërmjet mënyrës së identifikimit të sigurt. Të dhënat 

janë të sigurta nëpërmjet një ID-je universale unike, duke përdorur një numër pseudo të 

rastësishëm 128-bit. GUID-i përdoret për të identifikuar dhe aksesuar në mënyrën më të sigurt të 

mundshme të dhënat gjyqësore. 

• Miratimi dhe implementimi i “Formularit elektronik të aplikimit” (FEA). 
 

Në pritje të krijimit të sistemit të ri CMIS tërësisht interaktiv, KLGJ-ja, përmes Drejtorisë së IT- 

së ka përpunuar metoda alternative për zgjidhjen e problematikave në kohë sa më të shkurtër. Që 

prej datës 09.11.2021, në portalin e përbashkët të gjykatave, ofrohet aplikimi online për shërbimet 

administrative në gjykatë. Në mënyrë të thjeshtuar, çdo përdorues i gjykatave në vend, nëpërmjet 

http://www.gjykata.gov.al/
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një formulari aplikimi përcakton shërbimin e kërkuar dhe brenda 48 orëve paraqitet në gjykatë për 

tërheqjen e dokumentacionit të kërkuar. Gjithashtu është parashikuar mundësia e njoftimit 

nëpërmjet e-mail-it ose telefonit për tërheqjen e dokumentacionit nga momenti i përgatitjes së tyre, 

përpara afatit 48 orësh. 

Nëpërmjet aplikacionit ofrohet shërbimi për tërheqje vendimesh gjyqësore, kopje dosjesh 

gjyqësore dhe tërheqje dokumentacioni nga arkiva e gjykatës. Gjithashtu mundësohet aplikimi 

paraprak për vërtetimet e gjendjes gjyqësore si dhe i të gjitha vërtetimeve të tjera që lëshon gjykata. 

Përfitimet strategjike dhe operacionale të zbatimit të formularit lidhen me ofrimin e shërbimeve 

elektronike për marrjen e dokumenteve gjyqësore nga gjykata pa pasur nevojë për t’u paraqitur 

fizikisht pranë tyre. Në këtë mënyrë, shmangen radhët e gjata në gjykatë dhe përhapja e virusit 

SARS - CoV19, si edhe kursehet kohë jo vetëm nga ana e palës që kërkon shërbimin (qytetar, 

biznes, vizitor), por edhe nga ana e punonjësve të gjykatës, që duhet të japin informacion në lidhje 

me hapat e procedurave apo dokumentacionit që nevojitet për përfitimin e një shërbimi. 

Nga janari i vitit 2022, i cili është momenti i fillimit të zbatimit të formularit të aplikimit, deri në 

datën 04.04.2022, janë depozituar në total 513 kërkesa të ndryshme, të cilat po procedohen nga 

strukturat përkatëse të gjykatave. 

• Manuali mbi publikimin e programit të transparencës sipas formatit të ri të 

Komisionerit për të drejtën e informacionit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. 

Në kuadër të mbështetjes që ofrohet nga sektori i suportit dhe menaxhimit të çështjeve, si dhe në 

respektim të afateve të caktuara nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit mbi publikimin e 

programit të transparencës nga gjykatat, është përgatitur një manual teknik i cili orienton 

punonjësit e gjykatave mbi mënyrën e publikimit dhe përditësimit të formatit të ri të programit të 

transparencës në portalin e gjykatave www.gjykata.gov.al. 

• Publikimi i vendimeve të Këshillit të Gjykatës. 
 

Gjatë vitit të fundit është shtuar në portalin www.gjykata.gov.al, një seksion i posaçëm për 

vendimet e Këshillit të Gjykatës. Këshilli i Gjykatës është organi më i lartë i administrimit gjyqësor 

në gjykatë. Vendimmarrjet e tij diktojnë jo vetëm punën e administratës gjyqësore, por shpesh herë 

orientojnë dhe përdoruesit e gjykatës. Bërja publike nëpërmjet faqes elektronike rrit transparencën 

e gjykatës, si pjesë e organeve të drejtësi, dhe mundëson informimin në kohë reale të të gjithë 

përdoruesve të saj. 

C) Ndryshimet në sistem që përmirësojnë raportimet statistikore dhe sigurojnë të dhëna të 

sakta: 

• Janë shtuar në portalin gjykata.gov.al raportimet statistikore mbi çështjet e dhunës 

në familje. 

http://www.gjykata.gov.al/
http://www.gjykata.gov.al/
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Nisur si nga natyra sensitive e çështjeve të dhunës në familje dhe nevoja për të bashkërenduar 

punën me strukturat e tjera në nivel qendror dhe lokal, në portalin gjykata.gov.al është krijuar 

seksioni i raportimeve statistikore për çështjet me objekt “Lëshim urdhër i mbrojtjes”(UM) dhe 

“Lëshim urdhër i menjëhershëm i mbrojtjes” (UMM). Këto raporte përditësohen dhe pasqyrohen 

në kohë reale në portal, për të gjitha gjykatat e rretheve gjyqësore. 

• Automatizimi i gjenerimit të të dhënave statistikore sipas vendimeve të KLGJ-së nr. 

47, datë 11.02.2021, duke përshtatur sistemin me qëllim realizimin e të dhënave statistikore 

sa më të sakta dhe të shpejta. 

Në këtë drejtim, nga ana e Drejtorisë së IT-së, janë zhvilluar praktikat më të mira për përdorimin 

e sistemit të menaxhimit të çështjeve duke mundësuar gjenerimin e të dhënave statistikore sipas 

formateve të reja, të miratuara nga KLGJ-ja. Për këtë qëllim, pas realizimit të ndryshimeve në 

sistemin e menaxhimit të çështjeve, është realizuar një seri trajnimesh në gjykatat e vendit me 

synim aftësimin e nëpunësve përgjegjës për prodhimin e statistikave. Tashmë raportimi nga ana e 

gjykatave gjenerohet në mënyrë të automatizuar sipas vendimit nr. 47, datë 11.02.2021 “Për 

miratimin e “Udhëzuesit për mbajtjen dhe plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore për efekt 

të mbajtjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe efiçencës së gjykatave””, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 
Në këtë rrugëtim, Këshilli i Lartë Gjyqësor është mbështetur nga asistenca e partnerëve 

ndërkombëtarë si Këshilli i Evropës, përmes projektit “Mbështetje për Efikasitetin e Drejtësisë – 

SEJ III” si dhe Komisionit Evropian për Efiçencën e Drejtësisë (CEPEJ). Projekte të mundësuara 

nga asistenca e Këshillit të Evropës janë: 

• Pilotimi i pyetësorit online për kënaqësinë e përdoruesve të gjykatës, i cili do të fillojë 

nga zbatimi në vitin 2022. Ky pyetësor është jo vetëm detyrim ligjor, parashikuar në nenin 94, 

pika 5, shkronja “a” e Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të 

ndryshuar, por një nevojë e sistemit gjyqësor për të kuptuar cilësinë e shërbimeve të ofruara ndaj 

qytetarit dhe profesionistëve të drejtësisë. 

• Realizimi i trajnimeve rajonale për gjenerimin dhe raportimin e të dhënave 

statistikore nga gjykatat (Për më shumë informacion, lexoni kapitullin e Bashkëpunimit të 

brendshëm). 

• Realizimi i projektit për komunikimin online mes Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, Prokurorisë dhe Dhomës së Avokatisë, projekt, i cili ka mundësuar propozimin e 

zgjidhjeve teknike për zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve programatike, të cilat lehtësojnë 

komunikimin e Gjykatës së Qarkut Tiranë (GJRRT) me aktorët e jashtëm të përfshirë në Procesin 

e Menaxhimit të Çështjeve të Gjykatës. 

• Zhvillimi i sistemit elektronik të burimeve njerëzore për KLGJ-në dhe administratën 

gjyqësore, ofruar në kuadër të projektit "Forcimi i Efikasitetit dhe Cilësisë së Drejtësisë në 

Shqipëri", do të fillojë nga zbatimi në vitin 2022. Përmes këtij bashkëpunimi është ofruar 
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ekspertizë për analizimin e proceseve të punës në KLGJ dhe mbi këtë analizë është projektuar 

zgjidhja teknike, me qëllim automatizimin e sistemeve të punës për menaxhimin e burimeve 

njerëzore. 

 

4.4.3. UDHËRRËFYESI I SISTEMIT TË RI TË MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE 

Projekti për zhvillimin dhe zbatimin e sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve (CMS), është 

përmbledhur dhe artikuluar në një dokument teknik, “Projekt - Udhërrëfyesi për sistemin e ri të 

menaxhimit të çështjeve.” Ky dokument përfaqëson hapin më domethënës për KLGJ-në në 

zbatimin e qëllimeve dhe sfidave të digjitalizimit. Dokumenti u paraqit përpara Bordit Drejtues të 

Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë, i cili e miratoi pa ndryshime 

me vendimin nr. 6, datë 17.12.2021. 

Udhërrëfyesi, finalizuar në tetor 2021, është produkt i një pune intensive të Këshillit, i cili është 

mbështetur gjatë këtij rrugëtimi nga ekspertët e Komisionit Evropian për Efiçencën e Drejtësisë 

(CEPEJ). Ai parashikon të gjitha hapat e nevojshme për krijimin dhe vënien në përdorim të sistemit 

të ri të menaxhimit të çështjeve, projekt i cili parashikohet të shtrihet për zbatim në një afat 6- 

vjeçar. 

Sistemi i ri do të jetë një sistem i menaxhimit të të dhënave dhe dokumenteve me bazë uebin, për 

të gjitha gjykatat në Shqipëri. Ai do të funksionojë me një instalim të vetëm, të centralizuar, i cili 

do të lehtësojë përditësimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve me programe të përditësuara 

kompjuterike. Kjo karakteristikë do të mundësojë njëkohësisht një mirëmbajtje më pak të 

kushtueshme, bashkëveprim në kohë reale të të dhënave mes gjykatave dhe organeve të tjera, si 

dhe sigurinë afatgjatë të të dhënave të krijuara dhe ruajtura nga sistemi. 

Sistemi i ri do të synojë rritjen e efiçencës dhe cilësisë së punës së gjykatave si dhe rezultateve të 

të dhënave të prodhuara. Gjithashtu sistemi do të synojë rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe 

gjithëpërfshirjes së përdoruesve të gjykatës. 

Krijimi dhe implementimi i sistemit të ri bazohet mbi ndërtimin gradual të shërbimeve të 

digjitalizuara, të cilat mendohet të kalojnë në 3 faza kryesore: 

• Fillimisht do të sigurohen funksionet bazë të trajtimit të çështjeve dhe zgjidhja me një 

ndalesë (one-stop-shop) për aksesimin e vendimeve gjyqësore. 

• Në fazën e dytë, do të synohet të implementohet një zgjidhje e vetme për depozitimin 

elektronik, pagesën elektronike, zgjidhjet e njoftimit elektronik dhe askesin në dosjet 

digjitale të çështjeve për përdoruesit e jashtëm në procedimet penale. 

• Në fazën e tretë dhe të fundit synohet të zgjerohet përdorimi i funksioneve të fazës dy në 

procedimet e tjera: civile dhe administrative. 

Vlen të theksohet se, në Udhërrëfyes është parashikuar si etapë zhvillimi i përdorimit të dosjeve 

elektronike (sistemi e-filing), sistem i cili mund të përdoret nga institucionet e tjera përdorues të 
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sistemit gjyqësor. Parashikohet se përfitues nga ngritja e sistemit e-filing do të jenë prokuroritë, 

zyrat vendore të shërbimit të provës, përmbaruesit, avokatët, etj. 

 

 

 

 

 

TË RËNDËSISHME! 

✓ Rritja e efiçencës dhe transparencës së përdorimit të teknologjisë së informacionit në sistemin 

gjyqësor nëpërmjet: 

✓ Kryerjes së 37 zhvillimeve shtesë në sistemet TIK si dhe trajtimin e 667 kërkesave për 

mbështetje teknike nga të gjithë gjykatat 

✓ Aksesit të Gjykatës së Lartë në vendimet e gjykatave të ulëta. 

✓ Aksesit të publikut, aktorëve të interesuar dhe studiuesve në vendimet e gjykatave duke ruajtur 

të dhënat personale dhe respektuar anonimizimin e vendimeve. 

✓ Aksesit të publikut ndaj kërkesave administrative me anë të faqes së internetit të gjykatës. 

✓ Rritja e sigurisë kibernetike përmes dhomave të serverit me standarde të larta. 

✓ Konceptimi i sistemit të ri të integruar për menaxhimin e çështjeve, i shfrytëzueshëm nga të 

gjitha organet e sistemit të drejtësisë përmes miratimit të Udhërrëfyesit për sistemin e ri të 

menaxhimit të çështjeve. 

 

 

 

 

5.1 ANGAZHIME 

Në zbatim të misionit të tij, për garantimin e pavarësisë dhe mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, në 

njohje të thellë të situatës në gjykatat e vendit si dhe bazuar në problematikat e hasura gjatë një 

viti më parë, KLGJ-ja angazhohet që gjatë vitit 2022, të punojë për përmbushjen e një sërë 

detyrash, ku ndër prioritetet kryesore theksohen: 

❖ Vijimi i hartimit dhe miratimit të akteve nënligjore të nevojshme me fokus adresimin në 

kohë të nevojave të sistemit gjyqësor me qëllim zbatimin e reformës në drejtësi. 

 
❖ Përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve kandidatë për emërim në 

Gjykatën e Lartë dhe plotësimin e kësaj gjykate me 1957 gjyqtarë deri në fund të vitit 2022. 

 

 

 

 

 
57 Një anëtar i Gjykatës së Lartë është i komanduar në KLGJ si anëtar i Këshillit, për rrjedhojë 18 gjyqtarë. 
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❖ Fillimin e zbatimit të propozimit të përbashkët të Hartës së re Gjyqësore, pas miratimit të 

saj me Vendim të Këshillit të Ministrave. 

❖ Monitorimin e vazhdueshëm të situatës së burimeve njerëzore në gjykata, duke u angazhuar 

në kryerjen rigoroze të procedurave ligjore për emërimin, ngritjen në detyrë, transferimin 

e gjyqtarëve me qëllim plotësimin për sa është e mundur të organikës së gjykatave të të 

gjitha niveleve me fokus më të veçantë në gjykatat e apeleve dhe ato të posaçme për 

korrupsionin dhe krimin e organizuar etj. 

   Përfundimin e procedurës së emërimit të gjyqtarëve në gjykatat e apeleve për 16 

pozicione58 të lira me qëllim plotësimin për sa është e mundur të organikës së këtyre 

gjykatave. 

 

   Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për 4 pozicione të lira, në Gjykatën e 

Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe 4 pozicione të lira, 

në Gjykatën e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe 

emërimin me prioritet të gjyqtarëve të cilët konfirmohen në detyrë nga organet e 

rivlerësimit kalimtar. 

 

❖ Bashkërendimin e punës dhe vijimin e bashkëpunimit me organet e rivlerësimit kalimtar, 

për sa i përket dorëzimit të raporteve të aftësive profesionale në kohë dhe, duke synuar 

përmbylljen e procesit të rivlerësimit kalimtar të të gjithë subjekteve brenda afatit 2-vjeçar 

të mandatit të këtyre organeve. 

 
❖ Vazhdimin e zbatimit të procesit të vlerësimit etik-profesional të gjyqtarëve në përputhje 

me skemën e re të vlerësimit të gjyqtarëve, duke i dhënë prioritet vlerësimeve etike- 

profesionale të gjyqtarëve që kandidojnë për ngritje në detyrë. 

 
❖ Përfundimin e verifikimit të kancelarëve në detyrë apo rekrutimin rishtazi të tyre, në 

përputhje me Rregulloren mbi “Procedurën e verifikimit të plotësimit të kushteve dhe 

kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e 

Lartë dhe për ndihmës ligjor në gjykatat e apelit”59. 

 
❖ Zbatimin e rregullave të etikës për gjyqtarët përmes forcimit të bashkëpunimit me 

Këshilltarin e Etikës dhe përpilimit të manualit praktik zbërthyes të këtyre rregullave. 

 

5.2 KONKLUZIONE 

Për sa më sipër, Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkon mbështetjen e Kuvendit të Republikës së 

Shqipërisë në lidhje me: 

 

58 13 pozicione të lira në gjykatat e apelit të juridiksionit te përgjithshëm dhe 3 gjykatën administrative të apelit dhe 

8 GJPKKO 
59 Aktualisht janë 34 kancelarë në detyrë (4 prej tyre janë të komanduar). 
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Mbështetjen financiare, për zbatimin konkret të Hartës së Re Gjyqësore, përmes: 

 

   Investimeve infrastrukturore për gjykatat në nevojë, si p.sh. Gjykata e Lartë, Gjykata e 

Tiranës etj. 

   Rritjes së burimeve njerëzore me numrin e nevojshëm të punonjësve, në përputhje me 

raportin e fizibilitetit për zbatimin të hartës së re gjyqësore. 

Dizenjimin dhe krijimin e sistemeve bashkëkohore të teknologjisë së informacionit për 

sistemin e drejtësisë. 



 

 


