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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

RELACION 

MBI PROJEKT-AKTIN  

“PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VLERËSUES DHE PROPOZIMIT TË GRUPIT 

NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS MBI RIORGANIZIMIN E RRETHEVE 

GJYQËSORE DHE KOMPETENCAVE TOKËSORE TË GJYKATAVE ” 

 

I. Detyrimi Ligjor për Nxjerrjen e Aktit 

Me hyrjen në fuqi të paketës ligjore mbi reformën në drejtësi dhe konkretisht të ligjit 98/2016 “Për 

organizimin e pushteti gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Këshillit të Lartë 

Gjyqësor (në vijim Këshilli) iu ngarkua vlerësimi i Hartës Gjyqësore ne fuqi dhe riorganizimi i 

rretheve gjyqësore dhe rregullimi i kompetencave tokësore të gjykatave të rretheve gjyqësore, nëse 

kjo Hartë nuk i përmbushte objektivat, parimet dhe kriteret e parashikuara nga nenet 14 dhe 15 të 

Ligjit 98/2016.  

Në përputhje me parashikimet ligjore, me urdhrin nr. 78, datë 18.02.2019, i ndryshuar, të Kryetares 

së KLGJ-së, u ngrit një Grup Ndërinstitucional për vlerësimin dhe riorganizimin e rretheve 

gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave (në vijim GNP). 

GNP përbëhej nga anëtarët e Këshillit, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, përfaqësues të 

gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, gjykatave të apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm, gjykatave administrative dhe Gjykatës së Lartë si dhe staf mbështetës i Këshillit. 

GNP u mbështet edhe në asistencën teknike të partnerëve ndërkombëtarë si Këshilli i Europës, 

USAID, Ambasada e SHBA nëpërmjet Byrosë për Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe 

Ligjzbatimit dhe Projekti Euralius.  

GNP vlerësoi organizimin aktual gjyqësor dhe arriti në përfundimin se Harta gjyqësore në fuqi 

nuk i përmbush objektivat, parimet dhe kriteret e parashikuara nga nenet 14 dhe 15 të Ligjit 

98/2016, jo vetëm për gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm e ato 

administrative të shkallës së parë, por edhe për gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. 

Sistemi i drejtësisë në Shqipëri është i organizuar në 3 (tre) shkallë, ku përfshihen: gjykatat e 

shkallës së parë, gjykatat e apelit dhe Gjykata e Lartë. Aktualisht janë 29 gjykata të shkallës së 

parë,  prej të cilave 22 janë gjykata rrethi me juridiksion të përgjithshëm, 6 gjykata administrative 

dhe 1 gjykatë e posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Gjithashtu, janë 8 gjykata 

apeli, nga të cilat 6 janë gjykata apeli me juridiksion të përgjithshëm, 1 gjykatë administrative, 1 

gjykatë e posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar, dhe 1 Gjykatë e Lartë. 
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Mosha e shqyrtimit të çështjeve me diferenca të konsiderueshme në 6 gjykatat aktuale të apeleve, 

shpërndarja e pabarabartë e ngarkesës midis gjyqtarëve, backlog-u i krijuar, prurjet e reja të 

çështjeve dhe numri efektiv i gjyqtarëve në detyrë, ishin treguesit kryesorë që kushtëzonin 

riorganizim të gjykatave, jo vetëm të shkallës së parë, por edhe të apeleve, duke lënë të paprekur 

Gjykatën Administrative të Apelit dhe 2 Gjykatat e Posaçme Kundër Korrupsionit e Krimit të 

Organizuar (shkalla e parë dhe apel). Ky vlerësim, i materializuar në raportin përfundimtar që i 

është paraqitur për miratim Këshillit, i cili është në fakt edhe pika kulmore e punës dhe përpjekjeve 

të Grupit të Punës, jep një pasqyrë të përgjithshme të hartës aktuale gjyqësore, identifikon faktorët 

që janë marrë në konsideratë gjatë vlerësimit, si dhe jep propozimin mbi riorganizimin e rretheve 

gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave, të mbështetura në informacione, tregues e 

standarde për rritjen e efikasitetit dhe efektshmërisë të gjykatave. 

Me miratimin e propozimit përfundimtar nga GPI, bazuar edhe në konsultimet me palët e 

interesuara dhe propozimet e Ministrit të Drejtësisë, hartohet ky projekakt mbi “Për miratimin e 

raportit vlerësues dhe propozimit të Grupit Ndërinstitucional të Punës mbi riorganizimin e 

rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave”. 

 

II. Natyra e Aktit dhe Harmonizimi i tij me Kuadrin Ligjor Ekzistues 

Projektakti është hartuar në zbatim të detyrimit ligjor që buron nga neni 13 i ligjit 98/2016 “Për 

organizimin e pushteti gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, , i cili parashikon se “1. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor bën vlerësimin e organizimit të rretheve gjyqësore dhe kompetencave 

tokësore të gjykatave të paktën çdo pesë vjet.” Në pikën 2 parashikohet se: “2.  Në rast se nga 

vlerësimi rezulton se harta gjyqësore në fuqi nuk i përmbush objektivat, parimet dhe kriteret e 

parashikuara në nenet 14 dhe 15, të këtij ligji, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Ministri i Drejtësisë 

hartojnë një propozim të përbashkët për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave 

tokësore të gjykatave”. Më tej pika 3 parashikon detyrimin e Këshillit dhe Ministrisë së Drejtësisë 

për të konsultuar propozimin e përbashkët me palë të interesuara dhe marrë mendimin e Këshillit 

të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ministrit të Financave. Në pikën 5 

parashikohet se: “5. Propozimi i përbashkët i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Ministrit të Drejtësisë 

për hartën gjyqësore i përcillet për miratim Këshillit të Ministrave nga Ministri i Drejtësisë.” Nga 

ana tjetër, neni 84 i Ligjit 115/2016, parashikon se është KLGJ ajo që kryhen funksionet në lidhje 

me përcaktimin e kompetencave territoriale dhe të madhësisë së gjykatave në bazë të Ligjit 

98/2016. 

Akti që i paraqitet për miratim Këshillit të Lartë Gjyqësor ka për qëllim të formalizojë raportin 

përfundimtar vlerësues dhe propozimin e GNP mbi Hartën e Re Gjyqësore. Ligjvënësi ka 

parashikuar një lidhje harmonike mes rregullimeve të nenit 13 të ligjit nr. 98/2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor”, i ndryshuar dhe nenit 84 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e 

Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, i ndryshuar. Në këtë kuptim, referuar nenit 13 të ligjit 

98/2016, i cili ka detajuar fazat e ecurisë së procesit deri në miratimin e bashkëpropozimit të 

Këshillit dhe Ministrit të Drejtësisë, miratimi i këtij akti nga KLGJ përmbyll fazën e parë me natyrë 

vlerësuese të organizimit aktual dhe kompetencave tokësore të gjykatave dhe i hap rrugën procesit 

të marrjes së mendimit nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Prokurori i Përgjithshëm dhe Ministri i 

Financave. Marrja e mendimit nga institucionet e mësipërme përbën kushtin ligjor që duhet 

përmbushur përpara kalimit në fazën e dytë, e cila gjithashtu do të kërkojë nga Këshilli 
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formalizimin në një vendimmarrje tjetër miratuese të bashkëpropozimit për Hartën e Re Gjyqësore 

dhe përcjelljen e tij për miratim Këshillit të Ministrave.   

 

III. Përputhshmëria e Aktit me Standardet Ndërkombëtare 

 

Propozimi mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave është 

hartuar duke u bazuar në standardet më të mira ndërkombëtare. Më konkretisht: 

Sipas studimit të CEPEJ nr. 26 (2018), me të dhëna për vitet 2014-2016, gati 3/4 e shteteve 

anëtare të KiE-s janë në procesin e rishikimit të hartës gjyqësore. Trendi i përgjithshëm është ai i 

zvogëlimit të numrit të gjykatave, duke rritur kështu madhësinë e tyre, duke lejuar një racionalizim 

të shpenzimeve publike si dhe një specializim më të fortë të juridiksioneve (dhe, si pasojë, edhe 

cilësi më të mirë të shërbimit të ofruar). Në vende të ndryshme, ngritja e “zyrave dytësore” është 

konsideruar si masë 'korrektuese’ për të siguruar nivelin e duhur të aksesit në drejtësi për të gjithë 

qytetarët. 

Në vitet e fundit, shumë shtete evropiane kanë vendosur të ndryshojnë hartat e tyre gjyqësore. 

Në tabelën më poshtë gjenden vetëm disa prej shumë shembujve të reformave të fundit. 

Shteti Periudha Reforma 

Danimarkë 2007 Numri i gjykatave të zakonshme të shkallës së parë u ul nga 82 në 

24. 

Moldavi 2017 Numri i gjykatave të zakonshme të shkallës së parë u ul nga 42 në 

15. Numri i gjykatave të apelit u ul nga 5 në 4. 

Holandë 2013 Numri i gjykatave të rretheve gjyqësore u ul nga 19 në 11. Numri i 

gjykatave të apelit u ul nga 5 në 4. Përveç kësaj, 24 vendndodhje të 

gjykatave të mëparshme u mbyllën. 

Portugali 2014 Më shumë se 300 gjykata u shkrinë në 23 gjykata të mëdha të shkallës 

së parë, ku secila vepronte me një numër të caktuar degësh. 

Suedi 1999- 

2020 

Numri i gjykatave të zakonshme të shkallës së parë u ul gradualisht, 

nga 96 në 48. 

 

Raporti Vlerësues i GNP-së në Shtojcën A dhe B përmban një vështrim më të detajuar të 

eksperiencave europiane.  

Sipas Rekomandimit 5 të raportit të  Projektit të Këshillit të Europës “Forcimi i efikasitetit 

dhe cilësisë së drejtësisë në Shqipëri” SEJ, për “Organizimin e gjykatave dhe kapacitetet e 

administratorëve të gjykatave në Shqipëri:  një studim i parë shpjegues”, reforma e hartës 

gjyqësore në Shqipëri duhet të synojë vazhdimin e një procesi të bashkimit të gjykatave më të 

vogla, rritjen e madhësisë minimale të gjykatës, mbështetjen dhe shpërndarjen efikase dhe të 
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paanshme të çështjeve, përdorimin efikas të burimeve, ofrimin e bazës për të paktën minimumin e 

specializimit gjyqësor, i cili duhet të ndihmojë në rritjen e cilësisë së drejtësisë. 

Në përputhje me trendet evropiane dhe kërkesat ligjore kombëtare si dhe me “Udhëzime për një 

metodologji për rishikimin e hartës gjyqësore’’ CEPEJ (korrik 2018). GNP vendosi që 

reforma e “hartës gjyqësore” në Shqipëri të synojë bashkimin e gjykatave më të vogla dhe më pak 

efikase. Propozimi mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të 

gjykatave i hartuar nga GNP në përputhje me metodologjinë CEPEJ bazuar në përvojat e shteteve 

europiane,  synon të realizojë një ekuilibër midis parimeve ndërkombëtare të mirëpranuara si:  a) 

aksesit në drejtësi; b) efikasitetit dhe efiçencës së sistemit gjyqësor dhe c) cilësisë së shërbimeve 

gjyqësore. Riorganizimi krijon një qasje novatore që rrit efiçencën dhe nxit specializimin, me 

pasojë reduktimin e kohës së nevojshme për shqyrtimin e një çështjeje e dhënies së një drejtësie 

më cilësore. 

Në përputhje me shumicën e përvojave evropiane dhe rekomandimet e projektit të USAID-it 

Drejtësi për të Gjithë, GNP ka përdorur një sërë treguesish, për të vlerësuar konfigurimet e 

mundshme për hartën e re gjyqësore. Faza e parë ka konsistuar në identifikimin e gjykatave “jo 

efikase sa duhet” bazuar në vlerësimin e ngarkesës së punës dhe nevojën për gjyqtarë në secilën 

prej gjykatave ekzistuese. Si një fazë e dytë, për secilën prej gjykatave të identifikuara si “jo efikase 

sa duhet”, GNP ka vlerësuar mundësinë e bashkimit të saj me një gjykatë në afërsi të saj, duke 

shqyrtuar ndikimet e këtij ndryshimi në aspektin e aksesit në drejtësi (afërsisë fizike të qytetarëve 

me gjykatën). 

IV. Konsultimi i Aktit 

Projekt akti i paraqitur për miratim është produkt i një procesi gjithëpërfshirës konsultimi. Ai 

reflekton një kontribut të përbashkët të Këshillit dhe Ministrisë së Drejtësisë, Gjykatave dhe 

partnerëve ndërkombëtare, të cilët në vijimësi e kanë mbështetur GNP dhe Këshillin në hartimin e 

raportit vlerësues dhe propozimit që reflekton praktikat më të mira ndërkombëtare.  

Këshilli në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë zhvilluan në fillim të vitit 2022, ciklin e 

konsultimeve publike mbi propozimin e riorganizimit të rretheve gjyqësore dhe kompetencave 

tokësore të gjykatave. Gjatë periudhës janar – mars 2022 u zhvilluan tetë takime konsultative, me 

grupet e interesit që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në juridiksionet e gjykatave te apelit Vlorë, 

Gjirokastër, Shkodër, Korçë, Durrës dhe Tiranë si dhe 2 takime me përfaqësues të shoqërisë civile 

dhe komunitetin e biznesit. Në këto takime morën pjesë përfaqësues nga Dhomat Vendore të 

Avokatisë, përfaqësues nga Prokuroria e Përgjithshme, gjyqtarë dhe nëpunës civil gjyqësorë. 

Opinionet dhe sugjerimet iu nënshtruan një procesi vlerësimi nga GNP për të vijuar më pas me 

rishikimin e raportit vlerësues dhe finalizimin e  projekt-propozimit për riorganizimin e rretheve 

gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave.  

V. Komente të Përgjithshme mbi Aktin 

Harta e Re Gjyqësore synon të rrisë efikasitetin e sistemit gjyqësor dhe shpërndarjen e drejtë të 

ngarkesës së punës midis gjykatave dhe gjyqtarëve. Ajo garanton zbatimin e një sërë objektivash 

të tillë si:  

i) garantimin e aksesit në drejtësi; 

ii) uljen e kostove; 
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iii) përdorimin efikas të burimeve publike;  

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

v) ngarkesën e ekuilibruar të punës midis gjyqtarëve;  

vi) sigurimin e një numri minimal të vendosur nga ligji për gjyqtarët në çdo gjykatë, me 

qëllim jo vetëm ruajtjen e funksionalitetit, por edhe nxitjen e specializimit, krijimin e 

seksioneve me jo më pak se 6 gjyqtarë...etj.  

 

VI. Shpjegim i Detajuar i Përmbajtjes së Aktit 

 

Projekakti “Për miratimin e raportit vlerësues dhe propozimit të GNP-së mbi riorganizimin e 

rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave” është i organizuar në tre pika: 

miratimi i raportit vlerësues; miratimin e propozimit të GNP-së për riorganizimin e rretheve 

gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave si dhe përmbushjen e detyrimit ligjor të 

Këshillit për përcjelljen e këtij propozimi për marrjen e mendimit të Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ministrit të Financave.  

 

Në pikën e parë përcaktohet miratimi i raportit vlerësues përfundimtar të GNP si pjesë përbërëse 

e vendimit. Për kryerjen e analizës së nevojshme dhe përgatitjes së rekomandimeve si pjesë e 

vlerësimit, GNP ka mbajtur dhjetë mbledhje zyrtare, gjashtë gjatë periudhës shkurt 2019 - janar 

2020, dy mbledhje në 2021 si dhe dy mbledhje në 2022. Gjatë kohës së funksionimit të tij, Grupi 

i Punës ka ndjekur një metodologji të caktuar, e cila konsiston në studimin e tre çështjeve të 

rëndësishme, si: ngarkesa e çështjeve për gjyqtar, popullsia dhe distanca midis qytetarëve dhe 

gjykatave . Gjatë analizës së tij, GNP i ka dhënë prioritet aksesit në drejtësi, uljes së kostove, rritjes 

së cilësisë dhe performancës së duhur në dhënien e shërbimeve.  

Raporti vlerësues u përgatit në pesë faza të ndryshme: vlerësimi i hartës ekzistuese dhe i treguesve 

të gjykatave aktuale, përcaktimi i objektivave dhe kritereve, përcaktimi dhe marrja e të dhënave 

(statistikave) të nevojshme nga gjykatat dhe institucionet, konsultimi i propozimit me grupet e 

interesit si dhe finalizimi i propozimit për hartën e re gjyqësore.  

GNP u përqendrua vetëm në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, gjykatat 

administrative të shkallës së parë dhe gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Gjykata 

Administrative e Apelit, gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe Gjykata 

e Lartë nuk janë të përfshira në këtë vlerësim. 

Për hartimin e raportit të vlerësimit u përdor një metodologji, e cila konsiston në studimin e një 

sërë treguesish kyç si: popullsia, ngarkesa e çështjeve për gjyqtar, lloji dhe vështirësia e çështjeve, 

efiçenca, distanca midis qytetarëve dhe gjykatave, etj. Këta tregues u vlerësuan jo vetëm 

individualisht por edhe në mënyrë të kombinuar, dhe u integruan në një program të krijuar enkas 

për vlerësimin e hartës së re gjyqësore në Shqipëri.  

 

 

 

 

Më poshtë paraqitet lista e treguesve të vlerësuar si dhe përkufizimi për secilin prej tyre.  
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Treguesi Përkufizimi 

Distanca dhe koha e udhëtimit 

 

Distanca maksimale 
Distanca më e madhe nga qyteti deri në gjykatë brenda rrethit gjyqësor. Janë marrë në 

konsideratë vetëm qytetet që kanë shërbyer si njësi të pushtetit vendor sipas ndarjes së 

mëparshme administrative (me më shumë se 300 bashki). 

 

 

Koha maksimale e udhëtimit 

Koha më e gjatë e udhëtimit nga një njësi administrative për në gjykatë brenda rrethit 

gjyqësor. Janë marrë në konsideratë vetëm qytetet që kanë shërbyer si njësi të pushtetit 

vendor sipas ndarjes së mëparshme administrative (me më shumë se 300 bashki). 

Gjyqtarët 

 

Gjyqtarët e nevojshëm (vlerësimi 

kryesor) 

Vlerësimi i nevojës për gjyqtarë duke marrë parasysh ngarkesën e punës. Për vlerësimin 

është marrë parasysh se disa lloje çështjesh kërkojnë më shumë punë nga ana e gjyqtarit 

krahasuar me çështje të tjera. 

 

 

Gjyqtarët e nevojshëm (vlerësimi 

konservativ) 

Një vlerësim alternativ, duke iu dhënë mundësinë veçanërisht gjykatave më të vogla të 

përfitojnë nga kjo mëdyshje. Numri i vlerësuar i gjyqtarëve përllogaritet poshtë 7 (dhe 

10 për gjykatat e apelit) nëse jemi absolutisht të sigurt se ngarkesa (duke marrë parasysh 

disa supozime lidhur me ponderimet relative të llojeve të ndryshme të çështjeve) nuk 

mund të justifikojë 7 gjyqtarë. 

Pozicionet aktuale të gjyqtarëve Numri i pozicioneve aktuale të gjyqtarëve.  

Ngarkesa e punës 

Numri mesatar i çështjeve kundrejt 

gjyqtarëve të nevojshëm 

Numri (i ponderuar) i çështjeve i pjesëtuar me numrin e gjyqtarëve të 

nevojshëm (vlerësimi kryesor) 

Numri mesatar i çështjeve kundrejt 

pozicioneve të gjyqtarëve 

Numri (i ponderuar) i çështjeve i pjesëtuar me numrin e pozicioneve të 

gjyqtarëve 

 

 

Çështjet e ndërlikuara kundrejt 

gjyqtarëve të nevojshëm 

Si të “ndërlikuara” konsiderohen llojet e mëposhtme të çështjeve: çështjet 

civile me palë kundërshtare; çështjet penale me gjykim në themel; çështjet e 

përgjithshme administrative. Numri i çështjeve të ndërlikuara pjesëtohet me 

numrin e gjyqtarëve të nevojshëm (vlerësimi kryesor). 

Çështjet e ndërlikuara kundrejt 

pozicioneve të gjyqtarëve 

Numri i çështjeve të ndërlikuara (shihni lart) pjesëtuar me numrin e 

pozicioneve të gjyqtarëve. 

 

Sallat e gjyqit 

Numri aktual i sallave të gjyqit Numri aktual i sallave në gjykatën kryesore 

Salla të disponueshme në të njëjtin qytet Çdo sallë gjyqi që është liruar brenda të njëjtit qytet për shkak të ndryshimeve 

në hartën gjyqësore 

Totali i sallave të gjyqit Sallat aktuale plus sallat që do bëhen të disponueshme 

 

Gjyqtarët (e nevojshëm) për sallë 
Numri i gjyqtarëve të nevojshëm (vlerësimi kryesor) pjesëtuar me numrin 

total të sallave 

Popullsia 

Qytetarët kundrejt gjyqtarëve të 

nevojshëm (censusi i vitit 2011) 

Numri i qytetarëve (sipas censusit të vitit 2011) pjesëtuar me numrin 

e gjyqtarëve të nevojshëm (vlerësimi kryesor) 

Qytetarët kundrejt gjyqtarëve të 

nevojshëm (të dhënat e vitit 2017) 

Numri i qytetarëve (sipas sondazhit të vitit 2017) pjesëtuar me numrin e 

gjyqtarëve të nevojshëm (vlerësimi kryesor) 
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Ngarkesa e punës - Treguesit janë vlerësuar duke kërkuar vendosjen e një ekuilibri midis 

shpërndarjes së ngarkesës së punës, shpërndarjes së gjyqtarëve ndërmjet gjykatave, si dhe numrit 

minimal të gjyqtarëve në çdo gjykatë.   

Ngarkesa e gjykatës është përcaktuart jo vetëm nga numri total i çështjeve të reja, por edhe 

nga lloji i këtyre çështjeve, pra nëse çështjet e ndërlikuara dhe ato që marrin kohë përbëjnë 

përqindjen më të vogël apo atë më të madhe të çështjeve të një gjykate.  

Vlerësimi i ngarkesës është përllogaritur duke u bazuar në specifikimet e përgjithshme siç 

pasqyrohen në figurën më poshtë. 

 

Lloji i çështjes 
Më komplekse (më shumë 

kohë dhe burime) 

 

Kërkon më shumë burime se 
Më të lehta (më pak kohë 

dhe 

burime) 

Çështje civile Me palë kundërshtare > Pa palë kundërshtare 

 

Çështje penale 

 

Çështje themeli 

 

> 
Hetim paraprak Seancë 

paraprake Kërkesë penale 

Çështje 
administrative 

Të përgjithshme 
administrative 

 

> 

 

Kërkesa të tjera 

Ngarkesat mesatare kombëtare për gjyqtar, me çështje e përdorura për qëllimet e vlerësimit të 

hartës janë: 

Gjykata Çështjet mesatare të përgjithshme për 

gjyqtar 

% komplekse % të lehta 

Rreth gjyqësor 429 38.1% 61.9% 

Administrative 378 54% 46% 

Apeli 217 48.5% 51.7% 

Aktualisht, disa prej gjykatave kanë më pak gjyqtarë se numri minimal i kërkuar. Megjithatë, nëse 

rritet numri i gjyqtarëve, atëherë ngarkesa mesatare për gjyqtar në këto gjykata do të ulet poshtë 

mesatares së kërkuar. E thënë ndryshe, në shumë gjykata  aktuale ngarkesa e përgjithshme e punës 

nuk është e mjaftueshme aq sa për të justifikuar numrin minimal prej 7 gjyqtarëve për gjykatë. 

Vlerësimi i ngarkesës së punës së gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm 

Të qëndrueshme (7 ose më shumë gjyqtarë), janë 11 

gjykata 

 

 

Tiranë, Elbasan, Durrës, Vlorë, Shkodër, Korçë, Lezhë, Berat, Fier, Gjirokastër, 
Lushnjë 

Të dhëna të diskutueshme, 1 gjykatë 

 

 

Kavaja 
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Të paqëndrueshme (më pak se 7 gjyqtarë), janë 10 

gjykata 

 

 

Përmet, Pukë, Tropojë, Kukës, Mat, Pogradec, Dibër, Krujë, Kurbin, Sarandë 

Vlerësimi i ngarkesës së punës së gjykatave të apelit (juridiksioni i përgjithshëm) 

Të qëndrueshme (10 ose më shumë gjyqtarë) Tiranë, Vlorë, Durrës, Shkodër 

Të paqëndrueshme (më pak se 10 gjyqtarë) Korçë, Gjirokastër 

Vlerësimi i ngarkesës së punës së gjykatave administrative të shkallës së parë 

Të qëndrueshme (7 ose më shumë gjyqtarë) Tiranë 

Të paqëndrueshme (më pak se 7 gjyqtarë) Vlorë, Durrës, Korçë, Gjirokastër, Shkodër 

 

Distanca dhe koha e udhëtimit 

Treguesit për distancën dhe kohën e udhëtimit janë mbështetur në burimet si: kodet gjeografike 

për çdo vendndodhje (nga Google Maps API); të dhënat gjeografike për strukturën 

administrative dhe qytetet në Shqipëri; si dhe distancat dhe koha e udhëtimit ndërmjet kodeve 

gjeografike të identifikuara për vendndodhjet e gjykatave dhe qyteteve të caktuara të 

Shqipërisë. 

Treguesit për distancën dhe kohën e udhëtimit janë matur kundrejt një standardi që 

konsiderohet i pranueshëm. Në fakt, nuk ka një konsensus në nivel botëror apo evropian lidhur 

me kuptimin e aksesit në drejtësi në aspektin e distancës, kohës së udhëtimit apo kostos së 

transportit për në gjykatën më të afërt.  Mbështetur në raportet e kohëve të fundit, koha e 

udhëtimit deri në dy orë ose pak më shumë mund të jetë e pranueshme. Kjo është dhe koha 

optimale e marrë parasysh në vlerësimin e distancës midis vendeve më të largëta për qark 

për Hartën e re Gjyqësore.  

Popullsia 

Për të mbështetur analizën e hartës së re gjyqësore, u zhvillua një program (software) i që 

vlerësoi ndikimin e heqjes ose shtimit të bashkive në një rreth të caktuar gjyqësor. Këto 

vlerësime shtesë u bazuan në shpërndarjen relative të popullsisë (censusi i vitit 2011). Për 

shembull, nëse nga analiza e ngarkesës tregohet se një gjykatë e caktuar ka aktualisht nevojë 

për 8 gjyqtarë, atëherë heqja e një bashkie ku jetojnë 25% e qytetarëve të rrethit gjyqësor, do 

të ulte nevojën e vlerësuar në 6 gjyqtarë (dhe numri do të rritej me 2 gjyqtarë për gjykatën 

marrëse). 

Pika e dytë e projektaktit përmban propozimin e GNP  për riorganizimin e rretheve gjyqësore 

dhe kompetencave tokësore të gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, 

Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe gjykatave administrative të shkallës së parë 

duke përcaktuar kompetencat tokësore sipas ndarjes së re territoriale të Republikës së Shqipërisë, 

e detajuar bashkitë për secilin rreth gjyqësor dhe selinë ku ushtrohet aktiviteti i gjykatës.  
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Propozimi për Gjykatat e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 

 

Bazuar në metodologjinë e sipërcituar dhe një analize të gjerë dhe profesionale, për të gjitha 

gjykatat aktuale të sistemit gjyqësor, propozimi i GNP, në lidhje me gjykatat me juridiksion të 

përgjithshëm është që nga 22 të tilla të riorganizohen në 13 gjykata si më poshtë:  

 

Nr. Gjykata Gjykatat që 

bashkohen 

Organika 

sipas 

Dekretit 

Çështje në vit Popullsia 

1. Rrethi Gjyqësor 

Berat            

plotëson kushtet 

për të qëndruar 

siç është  

10 3.485 228.717 

2. Rrethi Gjyqësor 

Dibër           

Gj.Rr.Gj. Mat  4 + 4 (8) 

 

1.504+ 

1.061 

2.565 

117.018+ 57.694 

174.712 

3. Rrethit Gjyqësor 

Durrës         

Gj.Rr.Gj. Kavajë 17 + 4  

(21) 

7.480+ 2.365 

9845 

364.289+124.327 

488616 

4. Rrethi Gjyqësor 

Elbasan       

plotëson kushtet 

për të qëndruar 

siç është 

14 8.192 442.407 

5. Rrethi Gjyqësor 

Fier              

Gj.Rr.Gj. 

Lushnje  

14 + 5 

(19) 

 

7.791+ 

2.452 

10.243  

318.337+ 

183.736 

502.073 

6. Rrethi Gjyqësor 

Gjirokastër  

Gj.Rr.Gj Përmet 6 + 4  (10) 2.357+ 557 

2914 

117.867+ 31.651  

149518 

7. Rrethi Gjyqësor 

Sarandë 

plotëson kushtet 

për të qëndruar 

siç është 

6 + 1(7) 2.394 122.662 

8. Rrethi Gjyqësor 

Korçë         

Gj.Rr.Gj. 

Pogradec   

14 + 4 

(18) 

 

4.831+ 

1.455 

6.286 

248.131+ 90.946 

339.077 

9. Rrethi Gjyqësor 

Kukës          

Gj.Rr.Gj. 

Tropojë  

4 + 4 (8) 

 

1.489+ 

1.032 

2.521 

79.745+ 28.148 

107.893 

10. Rrethi Gjyqësor 

Lezhë          

Gj.Rr.Gj. 

Kurbin  

5 + 4 (9) 

 

4.045+ 

2.686 

6.731 

146.543+ 74.167 

220.710 
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11. Rrethi Gjyqësor 

Shkodër    

Gj.Rr.Gj 

Pukë  

14 + 4 

(18) 

6.186+ 591 

6.777 

310.832+ 27.195 

338.027 

12. Rrethi Gjyqësor 

Tiranë       

Gj.Rr.Gj, Krujë 76+4 

(80) 

34634 + 

2372 

37.006 

984.847+ 

81.772 

1.066.619 

13. Rrethi Gjyqësor 

Vlorë         

plotëson kushtet 

për të qëndruar 

siç është 

14 7.807 261.858 

 

Referuar bazës ligjore e konkretisht pikës 4, të nenit 15 të Ligjit 98/2016 “Për organizimin e 

pushteti gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar “Parimet dhe kriteret për përcaktimin 

e kompetencave tokësore”, përcaktohet se “...4. Me qëllim rritjen e efiçencës dhe për të siguruar 

specializimin në gjykata, numri minimal i gjyqtarëve do të jetë: a) gjykata e shkallës së parë me 

juridiksion të përgjithshëm dhe administrativ, së paku shtatë gjyqtarë; b) gjykata e apelit me 

juridiksion të përgjithshëm dhe administrativ, së paku dhjetë gjyqtarë..”.  

Sa më sipër, në referim të këtij neni, automatikisht 10 gjykata të rretheve gjyqësore aktuale nuk 

qëndrojnë në përputhje me kërkesën e ligjit.   

Konkretisht nga 22 gjykata me juridiksion të përgjithshëm rezulton që, 10 prej këtyre gjykatave 

kanë në organikë 4 gjyqtarë, përkatësisht gjykatat; Dibër, Kavajë, Krujë, Kukës, Kurbin, Mat, 

Përmet, Pogradec dhe Tropojë; 2 prej këtyre gjykatave kanë në organikë 5 gjyqtarë, përkatësisht 

gjykatat; Lezhë dhe Lushnje dhe 2 prej këtyre gjykatave kanë në organikë 6 gjyqtarë përkatësisht 

gjykatat; Gjirokastër dhe Sarandë. Këto gjykata në vetvete nuk mund të operojnë më tej, pasi edhe 

nëse organika e tyre do të shkonte në 7/gjyqtarë, numri i çështjeve të reja për gjyqtar do të ulej 

ndjeshëm nën mesataren e ngarkesës për gjyqtar në 3 vitet e fundit.  

Po sipas ligjit nr. 98/2016, Neni 15, pika 5 “...gjyqtarët dhe gjykatat në Shqipëri duhet të kenë një 

ngarkesë të ekuilibruar pune...”. Vendosja apo ruajtja e një ekuilibri, midis shpërndarjes së 

ngarkesës së punës (429 çështje për gjyqtar në gjykatat e juridiksionit të zakonshëm) dhe 

shpërndarjes së gjyqtarëve ndërmjet gjykatave, është një parim i rëndësishëm dhe i nevojshëm në 

këtë proces, pasi mosrespektimi i këtij ekuilibri, (...p.sh. kur disa gjykata kanë një ngarkesë më të 

madhe pune për gjyqtarë se disa të tjera...) është tregues i mungesës së efikasitetit të sistemit, çka 

kërkohet të korrigjohet me Hartën e Re Gjyqësore.  Pabarazia në dhënien e drejtësisë (edhe në 

kohë) dëmton besimin e publikut.  

Parimi “Një Gjykatë, një Qark” aty ku është e mundur, siguron balancimin e këtyre kritereve, duke 

shërbyer edhe si një garanci për ndarjen e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore për 

gjykatat. 

Bazuar në numrin minimal të gjyqtarëve të parashikuar nga ligji për çdo gjykatë, disa prej 

gjykatave në nivel qarku si, Dibra, Kukësi, Lezha dhe Gjirokastra, nuk mund të “qëndrojnë” për 
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shkak të numrit të vogël të çështjeve që këto gjykata kanë. Kështu që nëse këto të fundit bashkohen 

me gjykata të tjera të vogla (...gjithmonë brenda qarkut, referuar ndarjeve administrative 

aktuale..) krijohet mundësia e formimit të një gjykatë më të madhe dhe të qëndrueshme. 

Përveç arsyeve të lartpërmendura, propozimi i ri do të sjellë edhe: 

- Zvogëlim të ndjeshëm të  delegimeve (caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e një çështje 

gjyqësore në një gjykatë të ndryshme nga ajo ku është caktuar në mënyrë të 

përhershme,), që nënkupton një organizim më të mirë të kohës gjyqësore, duke rritur 

kështu cilësinë dhe sasinë e vendimmarrjes. Vetëm gjatë vitit 2021 janë depozituar në 

Këshillin e Lartë Gjyqësor 744 (shtatëqind e dyzet e katër) kërkesa për caktim gjyqtari 

nga kryetarët respektivë të gjykatave me motivacionin se janë në pamundësi për 

shqyrtimin e tyre, 278 kërkesa të ardhura nga gjykatat e rretheve gjyqësore (përfshirë 

edhe gjykatën e posaçme të shkallës së parë); 44 kërkesa të ardhura nga gjykatat 

administrative (përfshirë edhe apelin administrativ); si dhe 422 kërkesa të ardhura nga 

gjykatat e apeleve (përfshirë edhe gjykatën e posaçme të apelit). 

- Shërbim gjyqësor të përmirësuar për qytetarët, duke i përqendruar shërbimet gjyqësore 

në gjykata më të mëdha, por duke mundësuar marrjen e shërbimeve kryesore 

administrative pranë Zyrave të  Shërbimit që do të qëndrojnë pranë gjykatave të 

riorganizuara; 

-  Reduktim të vonesave në procedurat gjyqësore dhe kohën e gjykimit.  

Zyrat e shërbimeve  

Me qëllim marrjen e shërbimeve administrative gjyqësore sa më pranë vendbanimit të qytetarit, 

GNP ka propozuar në raportin vlerësues ngritjen e zyrës së shërbimit gjyqësor. Kjo zgjidhje 

është një risi që iu garanton qytetarëve vijimësinë e marrjes së shërbimeve  në të njëjtin vend, 

duke garantuar akses të barabartë në gjykatë.  

Zyrat e Shërbimit nuk do të jenë entitete të pavarura, por pjesë e strukturës organizative të gjykatës 

së krijuar nga bashkimi i gjykatave të shkallës së parë. Ato do të ushtrojnë veprimtarinë pranë 

godinave ekzistuese të gjykatave të shkallës së parë që përthithen nga gjykatat e tjera, me numrin 

e nevojshëm të punonjësve për dhënien e shërbimit dhe për ruajtjen e arkivave të gjykatave që 

bashkohen. Në këtë mënyrë nuk do të jetë e nevojshme lëvizja e arkivit të gjykatës si dhe krijohet 

mundësia e punësimit të një pjese të stafit administrativ të gjykatës që do të bashkohet me një 

tjetër.   

Avantazh i zgjedhjes së këtij opsioni, krahasuar me degët e gjykatave, është fakti që këto zyra do 

të krijonin më shumë fleksibilitet dhe lehtësi, për gjykatën kryesore, në marrjen e këtyre kërkesave 

dhe bashkimin e tyre me pjesën tjetër të kërkesave që do të shqyrtohen nga gjykata, gjithashtu nuk 

do të kërkojë ndërhyrje të mëtejshme, në ligjet procedurale përkatëse.  

Shërbimet që do të jepen nga këto zyra përfshijnë kryerjen e veprimeve të tilla nga administrata 

gjyqësore, si depozitimin e kërkesë padive apo akteve të tjera, marrjen e vërtetimeve apo 

dokumenteve të tjera të nevojshme, marrjen e kopjeve të vendimeve apo dokumente të tjera të 
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arkivuara. Këtu nuk përshihen veprimet e mirëfillta gjyqësore si seancat dëgjimore. Këshilli do të 

miratojë rregullat e nevojshme për organizimin dhe funksionimin e Zyrës së Shërbimit Gjyqësor.  

Propozimi për Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë 

Referuar bazës ligjore e konkretisht pikës 4, të nenit 15 të Ligjit 98/2016 “Për organizimin e 

pushteti gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar “Parimet dhe kriteret për përcaktimin 

e kompetencave tokësore”, përcaktohet se “...4. Me qëllim rritjen e efiçencës dhe për të siguruar 

specializimin në gjykata, numri minimal i gjyqtarëve do të jetë: a) gjykata e shkallës së parë me 

juridiksion të përgjithshëm dhe administrativ, së paku shtatë gjyqtarë; b) gjykata e apelit me 

juridiksion të përgjithshëm dhe administrativ, së paku dhjetë gjyqtarë..”.  

Sa më sipër, në referim të këtij neni, automatikisht 4 gjykata administrative të shkallës së parë nuk 

qëndrojnë në përputhje me kërkesën e ligjit.   

Propozimi i grupit të punës është për mbajtjen e vetëm dy Gjykatave Administrative të Shkallës 

së Parë, me synimin për të ruajtur aksesin e duhur në drejtësi, si dhe për të përdorur sa më mirë 

burimet e disponueshme aktuale. Ky organizim i shërben zgjidhjes së të gjitha çështjeve gjyqësore, 

të cilat kanë qëndruar në pritje për vite me radhë për shkak të numrit te madh të tyre dhe mungesës 

së gjyqtarëve për të plotësuar në numër organikat aktuale, në gjashtë gjykatat administrative 

ekzistuese.  

Gjykatat Administrative te Shkallës së Parë përkatësisht: 

- një në qytetin e Lushnjës, e cila parashikohet që do të mbuloje territoret administrative në një 

pjesë të zonës se mesme, të gjithë zonën jugore dhe jugperëndimore të Shqipërisë, me një popullsi 

të konsiderueshme, duke përfshirë dhe dy gjykata administrative aktuale, përkatësisht ato Vlorë 

dhe Gjirokastër. Me krijimin e kësaj gjykate nuk është e nevojshme parashikimi i një godine të re, 

pasi me bashkimin e gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Lushnje me atë 

Fier, godina ku sot ndodhet gjykata dhe prokuroria Lushnje, ka infrastrukturën e nevojshme jo 

vetëm për salla gjykimesh, por edhe për të akomoduar një numër të konsiderueshëm gjyqtarësh 

dhe burimesh njerëzore, të gjykatës së re administrative Lushnje (bashkim i gjykatës 

administrative Vlorë dhe Gjirokastër).  

- një në qarkun e Tiranës, e cila parashikohet që do të mbuloje territoret administrative në një 

pjesë të zonës së mesme, të gjithë zonën veriore, lindore dhe juglindore, (duke përfshirë 

përkatësisht Korçën, e cila nuk ka akses të lehtë në Fier). Edhe kjo gjykatë do ta shtrijë 

juridiksionin mbi pjesën më të madhe të popullsisë, duke përthithur edhe tre gjykata administrative 

aktuale, përkatësisht në rrethet gjyqësore të Shkodrës, Durrësit dhe Korçës.  

Kjo zgjidhje e propozuar nga grupi i punës, i baraspeshon më së miri, burimet e disponueshme 

aktuale, kohën e udhëtimit, si dhe numrin e popullsisë që bie nën këtë juridiksion. Aksesi në 

drejtësi, në juridiksionin administrativ të shkallës së parë, ndryshon nga aksesi në gjykimin 
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rishikues në apel. Të pasurit e dy gjykatave administrative të shkallës së parë, do të lejojë akses të 

barabartë të publikut në cilësi dhe shërbime efikase të juridiksionit administrativ.  

Përmes krijimit të këtyre dy gjykatave, do të mundësohet së pari; plotësimi i organikave të tyre 

me një numër të konsiderueshëm gjyqtarësh dhe së dyti; do të mundësohet edhe ruajtja e të njëjtës 

ngarkesë pune për të gjithë gjyqtaret, duke bërë të mundur edhe shmangien e “back log” në të 

ardhmen.  

Gjithashtu, gjykimi në vetëm dy gjykata administrative të shkallës së parë, do të mundësonte që të 

standardizohej koha mesatare e përfundimit të gjykimit në juridiksionin administrativ të shkallës 

së parë dhe do të arrihej barazia në ngarkesën e punës së gjyqtarëve.  

Propozimi për një Gjykatë Apeli me Juridiksion të Përgjithshëm.  

Vlerësimi i detajuar i bërë për gjashtë gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, nxjerr në 

pah nevojën për shkrirjen e të gjitha gjykatave aktuale, në një gjykatë të vetme, me synimin për të 

garantuar aksesin në drejtësi, efektivitet në kohë, si dhe cilësi në vendimmarrje. Ky konkluzion del 

në bazë të analizës së mirë argumentuar, duke marrë parasysh përveç statistikave, metodologjinë 

dhe faktet si më poshtë:  

1. Aksesi në gjykimin rishikues në juridiksion apeli 

Aksesi në gjykimin rishikues është i ndryshëm nga aksesi në juridiksionin fillestar. Në gjykimin 

rishikues në apel, çështja është gjykuar tashmë një herë në themel dhe gjykata e apelit fokusohet 

më së shumti, vetëm tek shkaqet e ankimit. Ndryshimet ligjore procedurale, në Kodin e 

Procedurës Civile dhe Kodin e Procedurës Penale, kanë rikonceptuar kufijtë e gjykimit në 

gjykatën e apelit, duke e kufizuar juridiksionin rishikues të gjykatës së apelit, vetëm në shkaqet 

e ngritura në apelin e palës.  

Kjo do të thotë se palët në çdo rast, janë të dijeni të objektit të gjykimit dhe se ato kanë mundësi 

qe nëpërmjet apelit apo apelit kundërshtues, të realizojnë mbrojtjen e tyre përpara se gjykimi të 

vazhdojë, nëse e vlerësojnë të nevojshme. Kjo do të thotë se debati kontradiktor në gjykimin në 

apel, për gjithçka do të mund të shqyrtohet në dhomë këshillimi apo në seancë gjyqësore, është 

tashmë i realizuar, gjë që nuk kërkon praninë e palëve në seancë siç ndodh zakonisht me gjykimet 

në shkallë të parë.  

Në pjesën më të madhe të rasteve, gjykimi në apel përfundon si rregull me një seancë, pasi kërkon 

një përfaqësim më të specializuar (me avokat), duke mos e bërë të domosdoshme praninë e vetë 

palës dhe për rrjedhojë nuk shtrohet aspak problemi i aksesit në drejtësi, në kushtet kur palët e 

realizojnë atë, nëpërmjet parashtresave me shkrim. 

2. Aksesi në shërbime të gjykimit rishikues brenda afateve 

Aksesi në gjykatë nuk nënkupton vetëm marrjen e shërbimit pranë apo sa me afër vendbanimit, 

por edhe marrjen e tij në një kohë sa më të shpejtë dhe efektive. Një gjykatë kombëtare apeli me 
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juridiksion të përgjithshëm, do të mundësojë zvogëlimin e afatit kohor të nevojshëm për 

përfundimin e gjykimeve, sidomos edhe për ato çështje gjyqësore që tashmë “flenë” në gjykatat e 

shkallës së dytë.  

Gjithashtu një gjykatë e vetme do të mund të ezaurojë shpejt dhe drejt çdo pengesë të natyrës së 

burimeve njerëzore, duke eliminuar kështu edhe nevojën për delegime të gjyqtarëve. Standardin 

kushtetues të përfundimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, deri më tani palët nuk e kanë 

gëzuar njëlloj, megjithëse shpeshherë çështjet janë gjykuar në të njëjtën shkallë gjykimi.  

Gjykimi në një gjykatë kombëtare apeli do të mundësonte që të standardizohej koha mesatare e 

përfundimit të gjykimit në juridiksionin rishikues, pasi mënyra e planifikimit të ngarkesës së 

gjyqtarëve të apelit do të bëhej mbështetur në të njëjtat standarde e kështu do të arrihej edhe barazia 

e ngarkesës në punë të gjyqtarëve. Deri më sot në gjykatat e vogla të apelit, ngarkesa ka qenë 

ndjeshëm më e ulët, sesa në gjykatat e tjera, si dhe koha e gjykimit të çështjeve ka qenë ndjeshëm 

më e vogël, sesa në gjykatat e tjera, duke sjellë për pasojë cenim të parimit të dhënies së drejtësisë 

për qytetarët e Republikës së Shqipërisë.  

Në total, për të gjitha gjykatat e apelit të juridiksionit të zakonshëm vërehet se 31% e 

stokut janë çështje më të vjetra se 2 vjet.  

 Totali për gjykatat e apelit 

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% 

 

3. Aksesi në shërbime cilësore të gjykimit rishikues 

Aksesi në gjykatë gjithashtu nënkupton edhe ofrimin e shërbimeve cilësore. Një gjykatë apeli me 

karakter kombëtar me juridiksion të përgjithshëm, do të ndihmonte në uniformizimin e praktikës 

gjyqësore të gjykatës së apelit, si dhe praktikës gjyqësore të gjykatave të shkallës së parë.  

Nga ana tjetër, rikonceptimi i kompetencave dhe rolit të Gjykatës së Lartë, me ndryshimet e fundit 

kushtetuese, rrit përgjegjshmërinë e vendimmarrjes së Gjykatës së Apelit dhe në këtë 

këndvështrim, nxit edhe domosdoshmërinë e uniformizimit të praktikës gjyqësore. Këtë përfundim 

e ka provuar edhe ekzistenca e një gjykate apeli me juridiksion kombëtar në të drejtën 

administrative, praktika gjyqësore e së cilës është më e lehtë të ndiqet nga gjykatat administrative 

të shkallës së parë, si dhe të korrigjohet nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë. E njëjta gjë 

mund të thuhet dhe për juridiksionin e posaçëm për korrupsionin dhe krimin e organizuar. 

Aksesi dhe cilësia në dhënien e drejtësisë, arrihet përmes krijimit të gjyqtarëve të specializuar. 

Përqendrimi i të gjithë gjyqtarëve të apelit me juridiksion të përgjithshëm, në një gjykatë të vetme, 
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do të kontribuonte mbi te gjitha në krijimin e gjyqtarëve të specializuar, pasi do të krijoheshin 

dhoma penale dhe civile, me trupa gjykues dhe me burime njerëzore te mjaftueshme.  

Uniformizimi i praktikës gjyqësore në të drejtën civile dhe penale, të gjykatës së apelit me 

juridiksion kombëtar, do të garantonte respektimin e dy parimeve themelore kushtetues; parimin e 

barazisë para ligjit (neni 18 i Kushtetutës), si dhe parimin për sigurinë juridike të palëve (neni 4 i 

Kushtetutës). 

4. Efikasiteti dhe paanshmëria 

Krijimi i një gjykate të vetme apeli, do të sillte një ulje graduale të numrit të çështjeve të 

prapambetura, sepse krijimi i shumë seksioneve dhe me gjyqtarë të specializuar, do të sillte rritje 

të efiçencës se tyre në ushtrimin e veprimtarisë gjyqësore.  

Një gjykatë e vetme apeli do të lejonte dhe mundësonte një short real, për sa i përket caktimit të 

çështjeve tek çdo gjyqtar. Tek gjykatat e apelit me numër të vogël gjyqtarësh, shorti në caktimin e 

çështjeve është “iluzion”, sepse pas konsumimit të gjyqtarëve të një çështjeje të caktuar, kuptohet 

fare “lehte” se cili është gjyqtari i mbetur që do të gjykojë çështjen në fjalë.  

Në këtë mënyrë, në këto gjykata cenohet parimi i gjyqtarit “natyral” të çështjes dhe kjo përbën 

një ndër premisat faktike, për cenimin e së drejtës për proces të rregullt ligjor. Do të ishte një 

zgjidhje jo e mirë argumentuar, qe të mbahen disa vendndodhje gjykatash, bazuar vetëm në kohën 

e udhëtimit dhe afërsinë e godinës së gjykatës me qytetarët, pasi të kesh afër një gjykatë që ka 

vazhdimisht mungesa gjyqtarësh dhe rrjedhimisht procedim të vonuar të çështjeve, nuk i shërben 

aspak drejtësisë. Numri i lartë i kërkesave për delegim gjyqtari nga gjykatat aktuale të apeleve, ku 

vetëm për vitin 2021 janë caktuar 543 gjyqtarë për gjykimin e çështjeve në gjykata të ndryshme 

nga ajo në të cilin ata ushtrojnë funksionin, përkthehet në kohë fizike të humbur nga ajo që mund 

të shfrytëzohej nga gjyqtari, kosto financiare për qytetarin dhe buxhetin e gjykatave, shtyrje 

seancash, dukuri që eliminohet me krijimin e një gjykate të vetme apeli, çka rrit edhe normën e 

likuidimit të çështjeve në tërësi si një nga treguesit e eficencës. 

5. Efiçenca dhe aksesi në një gjykatë apeli me juridiksion të përgjithshëm në Tiranë  

Nga të dhënat statistikore të raportuara nga gjykatat, rezulton se sasia e çështjeve të prapambetura 

(stokut) varion në mënyrë të dukshme mes gjykatave të të njëjtit nivel. Gjykata e Apelit e Tiranës 

shënon numrin më të madh të stokut. Vendin e dytë e mban Gjykata e Apelit Vlorë ndërsa Gjykata 

me stokun më të ulët është Gjykata e Apelit Gjirokastër.  
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Në fund të vitit 2021, 28 144 çështje presin të shqyrtohen nga gjykatat e apelit. Ato janë kryesisht 

çështje civile dhe vetëm 31% e stokut janë çështje penale. Të shpërndara sipas gjykatave, vërehet 

se kemi një rritje të stokut në të gjitha gjykatat e apeleve, por rritja më domethënëse reflektohet në 

Tiranë me 27%. Ndryshimi i stokut sipas gjykatave por edhe në total për grupin, reflektohet si 

vijon:  

 

Gjatë vitit 2021, në gjykatat e apelit janë regjistruar gjithsej 17 162 çështje të reja nga të cilat 8749 

ose 51% janë çështje civile dhe 8 413 ose 49% çështje penale. Në krahasim me një vit më parë, 

shënohet një rritje prej 24%. Këto çështje janë regjistruar më së shumti në Tiranë, ku janë shënuar 

6 477 çështje të reja të cilat përbëjnë 34% të totalit, 3 669 çështje (21%) në Vlorë dhe 2 728 çështje 

(16%) në Durrës ndërsa 3 gjykatat e tjera (Gjirokastër, Korçë dhe Shkodër) përbëjnë vetëm 29% 

të çështjeve të reja të regjistruara. 

 

 

Ashtu sikurse stoku, edhe çështjet e reja të regjistruara, përqendrohen kryesisht në Tiranë dhe 

ndjekin të njëjtin trend, me ndryshime të mëdha volumesh nga gjykatat e mëdha në gjykatat e 

vogla të apelit si Korça apo Gjirokastra.  

Numri i çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Apelit Tiranë në vitin 2021 është 558% më i 

lartë se numri i çështjeve të regjistruara në Gjirokastër në të njëjtën periudhë.  
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Analiza statistikore kryhet mbi premisat se gjykata e vetme e apelit të juridiksionit të përgjithshëm 

do të funksiononte me një transferim mekanik të të gjithë gjyqtarëve të apelit në një gjykatë të 

vetme, kështu e reflektuar në formë tabelare burimet njerëzore janë si vijon:  

Gjykata e Apelit Nr. i gjyqtarëve sipas 

dekretit 

Nr. i gjyqtarëve efektivisht 

në detyrë bashke me 

gjyqtarët e Skemës së 

Delegimit 

Efektivi v dekreti në 

% 

Durrës 13 5.3 41% 

Gjirokastër 6 5 83% 

Korçë 6 3 50% 

Shkodër 10 4.8 48% 

Tiranë 31 7.9 26% 

Vlorë 12 6.8 57% 

Total (nëse do të përllogaritej si një 

gjykatë e vetme) 78 32.8 42% 

 

Gjatë vitit 2021 kanë ushtruar efektivisht  detyrën 32.9 gjyqtarë nga 78 gjyqtarë të planifikuar sipas 

dekretit, çka përbën 42% të organikës totale. Ndërsa të ndara sipas gjykatave aktuale kemi një 

disbalancë të theksuar të organikës ku vërehet një variacion nga 26% në Gjykatën e Apelit Tiranë 

dhe 83% e organikës efektivisht në detyrë në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.  

Ngarkesa e punës së gjykatës apo  shumatorja e stokut të vitit pararendës dhe çështjet e reja të 

regjistruara gjatë vitit, në krahasim me vitin 2020, për gjykatat e apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm shënon një rritje e përgjithshme të ngarkesës së secilës gjykatë e shkaktuar si pasojë 

e rritjes njëkohësisht të dy faktorëve, stokut dhe çështjeve të reja të regjistruara. 

 E reflektuar grafikisht, ngarkesa e gjykatave por edhe e totalit për grup, në dy vitet e fundit është 

si më poshtë:  

 

Krahasimi i ngarkesës mes gjykatave tregon se ka një diferencë të theksuar ngarkese ku vërehet 

një ngarkesë totale në Apelin e Tiranës prej 20 350 çështje, pasuar nga Apeli i Vlorës  me 7 105 

çështje (afërsisht 3 herë më pak se Tirana) dhe në vijim Apeli i Durrësit me 5 328 (afërsisht 4 herë 

më pak se Tirana).  
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Po ashtu, edhe treguesi i ngarkesës mesatare për gjyqtar që jep të dhënat më të rëndësishme 

statistikore në vështrim të detyrave funksionale të Këshillit, parashikuar në nenin 94, pika 4, 

shkronja “h”, të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, 

ku parashikohet : ......“krijimi i mekanizmave për zgjidhjen e problemeve funksionale dhe 

shpërndarjen e ekuilibruar të ngarkesës midis gjyqtarëve dhe gjykatave”, tregon se  për gjykatat 

e apelit, ngarkesa për gjyqtar, në dy vitet e fundit rezulton sërish jo e ekuilibruar.  

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% 

 

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.  Harta e re gjyqësore, me krijimin e një Gjykate Apeli me juridiksion 

të përgjithshëm, është aktualisht mekanizmi kryesor i ekuilibrimit të ngarkesës së gjykatës 

dhe vetë gjyqtarëve, duke siguruar një rishpërndarje të drejtë të ngarkesës së gjyqtarëve në 

juridiksion apeli. 

 

Nëse grupi i gjykatave të apelit, do të kishte funksionuar si një gjykatë e vetme, sikurse 

parashikohet në këtë propozim, atëherë do të kishim një ngarkesë totale prej 39 882 çështje, e cila 

do të shpërndahej mes 38.2 gjyqtarëve efektivë. Këto të dhëna do të rezultonin në një tregues 

ngarkesë mesatare për gjyqtar prej 1215.9 çështjesh.  
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Nga këto të dhëna vërehet grafikisht se ngarkesa mesatare për një gjyqtar apeli, në eventualitetin e 

një gjykate të vetme, do të ishte pothuajse sa ngarkesa e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Vlorë.  

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.  

Për dy vitet e fundit, në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm rendimenti mesatar për 

gjyqtar rezulton i ndryshëm mes gjyqtarëve të të njëjtit nivel, por vërehet një lidhje e ngushtë mes 

rritjes së ngarkesës së punës dhe rritjes së rendimentit. 

Kështu kemi një rendiment maksimal për gjyqtar në masën 455.2 çështje të shqyrtuara në vit, nga 

gjyqtarët e gjykatës së apelit Durrës dhe vetëm 185 çështje në vit, rendimenti i gjyqtarëve në 

Gjykatën e Apelit Gjirokastër.  

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). 

 

 

Sa më sipër, 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. 
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Thënë ndryshe, 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. 

 

Ndërsa apeli si një gjykatë e vetme do të shënonte një rendiment për gjyqtar në masën 357.3 

çështje të shqyrtuara në vit, pasi totali i çështjeve të shqyrtuara nga gjykatat e apelit prej 

11720 çështje, do të ishte shpërndarë në një total gjyqtarësh efektiv prej 32.8. Ky rendiment 

është më i lartë se rendimenti që ka sot Gjykata e Apelit Tiranë, e cila ka edhe stokun më të 

madh të çështjeve.  

 
 

Treguesit e mësipërm të matjes së eficencës dëshmojnë se në kushtet aktuale, një gjykatë e 

vetme apeli do të zgjidhë jo vetëm problematikat e ekuilibrimit të ngarkesës së gjykatës dhe 

vetë gjyqtarëve, por do të rrisë edhe normën e likuidimit të çështjeve me pasojë uljen e stokut 

e evadimin me përparësi të çështjeve më të vjetra në moshë, duke reduktuar ndjeshëm 

numrin e çështjeve që sot kanë kaluar afatin e arsyeshëm ( neni 399/2 i K.Pr.Civile). Vetëm 

në kuadër të një gjykate të vetme Apeli do të bëhet e mundur listimi i të gjitha çështjeve 

gjyqësore sipas moshës së tyre, rindarjes së tyre midis të gjithë gjyqtarëve dhe shqyrtimi i 

tyre në funksion të marrjes së drejtësisë në mënyrë të barabartë dhe në të njëjtën kohë për 

të gjithë qytetarët. Kjo zgjidhje forcon aksesin e qytetarit në marrjen e shërbimit, 

pavarësisht afërsisë fizike me gjykatën.  
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6. Ndryshimet ligjore. 

Ndryshimet e fundit ligjore në Kodin e Procedurës Civile dhe Kodin e Procedurës Penale, patën 

për me qëllim rritjen e efiçencës dhe efektshmërisë në sistemin e drejtësisë, përmes rregullimeve 

procedurale lidhur me gjykimin në Gjykatën e Apelit. Këto ndryshime zgjeruan gamën  e çështjeve 

që shqyrtohen në Dhomë Këshillimi mbi bazë dokumentash si dhe të atyre që shqyrtohen nga një 

gjyqtar.  

 

7. Ndikimi nga procesi i rivlerësimit kalimtar 

Gjatë pesë viteve të ardhshme, sistemi gjyqësor dhe vetë qytetarët, do të përballen me sfidat e 

paraqitura nga procesi i vlerësimit kalimtar dhe me realitetin që gjyqtarët nuk mund të 

zëvendësohen me të njëjtin ritëm që po i humbasim. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme, të 

mbahet në konsiderate, aftësia për të menaxhuar në mënyrë proaktive mungesën e burimeve 

aktuale, teksa planifikojmë për një të ardhme më të mirë dhe më të pasur me burime njerëzore. 

Krijimi i një gjykate apeli me juridiksion të përgjithshëm, duke i grupuar të gjithë gjyqtarët në një 

gjykatë të vetme, do të minimizonte efektet e tanishme dërrmuese për sa i përket numrit të 

reduktuar të gjyqtarëve, ndërkohë që ndikon pozitivisht në aftësinë afatgjatë të gjyqësorit për të 

ofruar shërbime më të mira, më të shpejta, si dhe me cilësi më të lartë.  

 

Pika e tretë dhe e fundit e projektaktit përcakton përmbushjen e detyrimit ligjor të Këshillit për 

përcjelljen e këtij propozimi për marrjen e mendimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit 

të Përgjithshëm dhe Ministrit të Financave.  

 

 

VII. Sugjerime të GNP për zbatimin e Hartës së Re Gjyqësore 

Riorganizimi do të shoqërohet me një plan të mirëpërcaktuar për zbatim që synon të sigurojë 

menaxhimin optimal të fazës së tranzicionit sa i përket organizimit të hapësirave dhe pajisjeve, 

dhe për transferimin e materialeve dhe të stafit. KLGJ ka ngritur një grup pune i cili ka filluar të 

hedhë themelet për krijimin e planit të zbatimit. Duke marrë parasysh komentet dhe sugjerimet e 

palëve në tryezat e konsultimit publik, ngritja e një grupi ndërinstitucional pune me përfaqësues të 

Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorisë së Përgjithshme do të bashkërendonte më mirë punën për 

vënien në zbatim të HRGJ.  

Një plan i hollësishëm zbatimi, mes të tjerave, do të adresojë sa vijon: 

i. Burimet njerëzore: Një plan për transferimin e personelit dhe rekrutimin për gjykatat e reja, 

si afatshkurtër, ashtu edhe afatgjatë. 

ii. Ndërtesat: Një plan afatshkurtër dhe afatgjatë për përshtatjen me standardet ndërkombëtare 

të ndërtesave të gjykatave të hartës së re gjyqësore. 

iii. Transferimi i sistemeve të Teknologjisë së Informacionit dhe zhvendosja e aseteve. 

iv. Koordinimi me autoritetet e tjera publike. 
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v. Zbatimi në faza: Grupi i Punës ka vlerësuar se zbatimi i riorganizimit duhet të fillojë në 

fazë të parë me bashkimin e gjykatave të apeleve në një gjykatë apeli me juridiksion të 

përgjithshëm. Jo vetëm sepse gjykatat e apeleve sot “vuajnë më shumë nga mungesa e 

efiçencës dhe numrit të gjyqtarëve”, por sepse godinat e tyre do të përdoren në fazën e dytë 

për akomodimin e një pjesë të gjyqtarëve në gjykatat e shkallës së parë Gjirokastër, Durrës, 

Korçë, Shkodër dhe Vlorë.  Kjo fazë e parë zbatimi mund të fillojë në 01.01.2023, moment 

kur fillon në gjykata edhe mbartja e dosjeve (çështjeve) të mbetura pa u shqyrtuar nga viti 

paraardhës. Faza e dytë e zbatimit do të përfshijë bashkimin e gjykatave të shkallës së parë 

të juridiksionit të përgjithshëm  dhe propozohet të fillojë në dt. 01.04.2023 dhe faza e tretë, 

bashkimin e gjykatave administrative të shkallës së parë që do të bëhet i mundur në 

dt.01.06.2023 . 

vi. Hartimi i një plani për komunikimin me publikun rreth hartës së re gjyqësore. 

vii. Kostimi financiar i zbatimit të Hartës së Re Gjyqësore. Nevojat buxhetore të mara parasysh 

nga Këshilli vetëm për qëllime të hartës së re gjyqësore dhe koston e marrë në konsideratë 

në projekt buxhetin 23-25, faza e parë, janë si më poshtë:  

Në përgatitjen e PBA 23-25, për sistemin gjyqësor, struktura përgjegjëse për administrimin e 

buxhetit në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse të burimeve njerëzore dhe strukturën 

përgjegjëse për administrimin e gjykatave dhe teknologjisë së informacionit, krahas nevojave të 

përhershme për fonde buxhetore, në disa grup shpenzimesh në nivel artikulli dhe nënartikulli ka 

parashikuar fonde buxhetore edhe në funksion të miratimit dhe implementimit të hartës së re 

gjyqësore. 

Në shpenzime personeli, janë parashikuar fonde buxhetore bazuar në numrin e punonjësve në 

sistemin gjyqësor, sipas strukturës organizative. Pas miratimit të hartës së re gjyqësore, nuk do të 

ketë nevojë për fonde shtesë.  

Në shpenzimet operative janë parashikuar fonde buxhetore bazuar në kërkesat e gjykatave për të 

plotësuar nevojat e tyre, kryesisht parashikohen të përdoren për blerje kancelarie, materiale për 

pastrim, ngrohje, ndriçim, si dhe materiale të tjera zyre e të përgjithshme, për energjinë elektrike, 

shpenzime uji, shërbime internet, shërbime poste dhe korrieri, abonime të ndryshme shtypi ditor 

apo periodik, shërbime bankare, shërbimit të pastrimit dhe gjelbërimit, shërbime të sigurisë dhe 

ruajtjes së godinave shërbimet e mirëmbajtjes së RDA (sistemi audio dhe video) të seancave 

gjyqësore, shërbimi i mirëmbajtjes së programi financiar, shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të 

menaxhimit të çështjeve (ICMIS) dhe shërbime të tjera (ekspertë, përkthyes, avokatë kryesisht, 

vlerësues, psikologë etj, me qëllimin e vetëm sigurimin e funksionimit normal të aktivitetit të 

gjykatave, në të gjitha nivelet. 

Në këto shpenzime është parashikuar në kuadër të riorganizimit, shërbimi i mirëmbajtjes dhe 

zhvillimeve të reja (ri-integrime sisteme IT të gjyqësorit, arkitekturë, migrim dhe unifikim i bazës 

së të dhënave) të sistemit të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, në vlerën 51,680 mijë lekë, dhe 

shpenzimet e shërbimit të mirëmbajtjes të sistemit RDA-së (sistemi audio dhe video të seancave 

gjyqësore) dhe të projektit Backup Chain janë në vlerën 7,600 mijë lekë. 

Në shpenzimet kapitale (investime), janë parashikuar fonde buxhetore bazuar në kërkesat e 

gjykatave, databazës që disponon struktura përgjegjëse për investime, kryesisht; për studime-
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projektime, ndërtime, rikonstruksione, pajisje të ndryshme IT, orendi dhe pajisje mobilje zyre, 

mjete transporti dhe pajisje te tjera teknike si dhe nevojave te paraqitura nga Drejtoria e IT në 

KLGj për programe software për gjykatat e të gjitha niveleve, por edhe në kuadër të riorganizimit. 

Në këto shpenzime, në nënartikullin “Studime, Projektime, Kërkime”, janë parashikuar fonde 

buxhetore për realizimin e projekteve të zbatimit për ndërtimin e godinave të reja, për 4 gjykata, 

si dhe për rikonstruksionin e pjesshëm të godinës së Gjykatës së Apelit Tiranë, nga të cilat 3 

gjykata (Durrësi, Fieri dhe Lezha) janë në kuadër të riorganizimit. 

• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës – 10,300 mijë lekë (Projekt për ndërtimin e godinës së 

re) 

• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier – 8,640 mijë lekë (Projekt për ndërtimin e godinës së re) 

• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë – 38,000 mijë lekë (Projekt për ndërtimin e godinës së 

re) 

• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë – 7,160 mijë lekë (Projekt për ndërtimin e godinës së re) 

• Gjykata e Apelit Tiranë – 2,200 mijë lekë (Projekt për rikonstruksion të pjesshëm). 

Për sa janë cituar më sipër, janë parashikuar në kërkesat buxhetore 23-25, faza e parë, për 

programin 3310 buxheti i gjykatave.  

Nëse gjatë kësaj periudhe do të ketë zhvillime të reja, shoqëruar me nevoja për fonde buxhetore, 

ato do t'i përshijmë menjëherë në fazën e dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore, Programi 

Buxhetor Afatmesëm 23-25, i cili fillon në datën 1 korrik 2022. 

Ndërsa në programin 1110 buxheti i KLGJ, është parashikuar fonde në kuadër të riorganizimit 

vetëm në Shpenzime kapitale, nënartikulli “Pajisje audio vizuale”, në vlerë 5,200 mijë lekë, duke 

u bazuar në nevojat e kërkesat e identifikuara dhe të programuara nga Sektori IT, për blerje pajisje 

për sistemin e qendërzuar në KLGJ, për videokonferenca në gjykata. Në kuadër dhe të propozimit 

të riorganizimit aksesi në drejtësi mund të përmirësohet edhe duke ofruar mjete më të mira të TI-

së për palët, për të aksesuar në shërbimet e gjykatës në internet, nëpërmjet përdorimit të mjeteve 

të video konferencës. 

 

VIII. Efektet e menjëhershme të zbatimit të Hartës së Re Gjyqësore 

 

1. Mbi efektet në burimet njerëzore. 

Harta e Re Gjyqësore nuk sjell pakësim të burimeve njerëzore, pavarësisht uljes së numrit të 

gjykatave. Kjo vjen për shkak se numri i çështjeve gjyqësore për gjykim nuk pakësohet, 

përkundrazi ato vijnë në rritje për çdo vit. Krijimi i gjykatave të reja do të krijojë mundësinë e 

miratimit të strukturave të reja organizative të gjykatave ku të ketë struktura përgjegjëse në 

përputhje me të gjitha detyrat funksionale që gjykata përmbush. 

Si konkluzion, për burimet njerëzore nuk evidentohen efekte financiare shtesë me fillimin e 

zbatimit të HRGJ. 

2. Mbi efektet në infrastrukturën e godinave të gjykatave. 
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 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM BERAT 

    

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka në organikën e saj 10 gjyqtarë dhe 24 punonjës administrate. 

Në total 34 punonjës. Godina e gjykatës ka gjithsej 9 zyra gjyqtarësh, pra një më pak se organika, 

por për shkak të vakancave aktuale të stafit, kjo mungesë është suportuar. Sekretaret gjyqësore 

janë të vendosura në 8 zyrat e tjera të ndërtesës, nga tre në një zyrë, me përjashtim të sekretares së 

kryetarit, që është akomoduar në paradhomë.Për shkak të mungesave që godina e gjykatës paraqet 

në drejtim të sipërfaqes së punës, të skemës funksionale, si dhe pamundësisë për zgjerim të godinës 

ekzistuese, zgjidhja e akomodimit për këtë gjykatë është parë me ndërtimin e një godine të re. 

Harta e Re Gjyqësore, propozon krijimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të 

Përgjithshëm Berat. Duke qendruar si gjykatë e vetme, nuk ka asnjë ndikim të menjëhershëm për 

burime të nevojshme financiare, në zbatimin e HRGJ.  Ndërkohë, sipas përshkrimit të nevojave të 

funksionalitetit të saj, zgjidhja më afatgjatë mbetet ajo e akomodimit në një godinë të re. 

 
 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DIBËR (DIBËR + 

MAT)  

 

Referuar organikës aktuale, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër dhe 

Mat, llogaritet të ketë 8 gjyqtarë (4 + 4) dhe 27 punonjës administrate (12 + 15).  Ndërsa referuar 

HRGJ dhe vlerësimeve bazuar në mesataren e ponderuar të ngarkesës së punës, (çështjeve për 

gjyqtar), Gjykata e shkrirë do të jetë në gjendje të mbështesë numrin minimal prej 7 gjyqtarësh. 

Bazuar në të dhëna të infrastrukturës ndërtimore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, vlerësohet 

se akomodimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër dhe Mat është 

i mundur të bëhet në ndërtesën e gjykatës Dibër, nëse me ndërmjetësimin e Ministrisë së Drejtësisë, 

do të mundësohej largimi i institucioneve bashkëpërdoruese si Shërbimi Përmbarimor dhe ai i 

Provës, kjo do të ishte përfituese në drejtim të zgjerimit të sipërfaqes, si dhe të normave të sigurisë 

dhe skemës funksionale.  

 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS 

(DURRËS+KAVAJË) 
 

Referuar Hartës së Re Gjyqësore, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 

Durrës do të vijojë të qëndrojë si gjykatë, duke përfshirë edhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, 

e cila nuk plotëson kushtet për të qëndruar si gjykatë të vetme. Referuar organikës aktuale, Gjykata 

e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës dhe Kavajë, llogaritet të ketë 21 gjyqtarë 

(17 + 4) dhe 52 punonjës administrate (40 + 12).  Ndërsa referuar Raportit dhe vlerësimeve bazuar 

në mesataren e ponderuar të ngarkesës së punës, (çështjeve për gjyqtar), gjykata e shkrirë duhet të 

ketë një numër  prej 29 gjyqtarësh, për të ruajtur këtë mesatare. 

 

Krijimi sipas Hartës së Re Gjyqësore i Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 

Durrës dhe Kavajë, do ta bëjë më kritike problematikën e kësaj gjykate, e cila edhe me ngarkesën 

aktuale, po e zhvillon aktivitetin në kushte pune të papërshtatshme.  

 

Për vijimin e aktivitetit të gjykatës së bashkuar, do të përdoren ambientet e ndërtesës që aktualisht 

përdoret nga Gjykata e Apelit Durrës, e cila sipas HRGJ do bashkohet me Apelin Tiranë. Në këtë 

mënyrë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, pas bashkimit te 2 gjykatave Durrës+Kavajë, do të 
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funksionojë në 2/godina te konceptuara edhe si 2 Dhoma Civile dhe Penale (Seksione), secila me 

infrastrukturën optimale për të akomoduar gjyqtarët dhe stafin administrativ, duke mos pasur asnjë 

ndikim të menjëhershëm për burime të nevojshme financiare, në zbatimin e HRGJ. 

 

 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN 
 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka në organikën e saj 14 gjyqtarë dhe 36 punonjës administrate. 

Godina e gjykatës ka gjithsej 20 zyra gjyqtarësh dhe 19 zyra për punonjësit e administratës. Pra, 

ndërtesa e gjykatës ofron sipërfaqen e punës për stafin e plotë të saj.  Ndërtesa e Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan u ndërtua e re gjatë periudhës 2015-2017 me fonde të buxhetit të shtetit.  Veç 

ambienteve të punës, (zyra gjyqtarësh dhe stafit administrativ), ndërtesa ka dhe 10 salla gjyqi, 2 

penale dhe 8 civile. Gjykata nuk e ndan hapësirën e ndërtesës me ndonjë institucion tjetër, 

ndërkohë që Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan është e vendosur në godinën ngjitur me 

gjykatën.  Gjykata i përmbush standardet e projektimit që lidhen me sigurinë dhe shmangien e 

përplasjes së flukseve pasi ka hyrje dhe dalje të dedikuara për personelin e gjykatës, palët dhe të 

paraburgosurit. Hapësira e shërbimit të publikut është e realizuar gjithashtu sipas standardeve të 

kërkuara. HRGJ ka vlerësuar se kjo gjykatë ka ngarkesë pune të mjaftueshme për të justifikuar 19 

pozicione gjyqtarësh, duke propozuar shtimin e organikës së saj me pesë gjyqtarë. Sipas raportit 

të HRGJ, vlerësohet se ndërtesa e gjykatës ka potencialin e nevojshëm për të ofruar akomodimin 

e gjyqtarëve të rinj dhe po ashtu edhe numrin e mjaftueshëm të sallave, pasi 10 sallat që ajo 

disponon janë brenda standartit të përcaktuar, (2 gjyqtarë: 1 sallë gjyqi).  

 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER (FIER + 

LUSHNJE)  
 

Referuar HRGJ, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier do të vijojë të qëndrojë si gjykatë, duke përfshirë 

edhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, e cila nuk i plotëson kushtet për të qëndruar si gjykatë 

e vetme. Referuar organikës aktuale, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 

Fier dhe Lushnjë, llogaritet të ketë 19 gjyqtarë (14 + 5) dhe 50 punonjës administrate (35 + 15).  

Ndërsa referuar Raportit të HRGJ dhe vlerësimeve bazuar në mesataren e ponderuar të ngarkesës 

së punës, (çështjeve për gjyqtar), gjykata e shkrirë duhet të ketë një numër  prej 21 gjyqtarësh, për 

të ruajtur këtë mesatare. 

 

Krijimi sipas Hartës së Re Gjyqësore i Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 

Fier dhe Lushnjë, do ta bëjë më kritike problematikën e kësaj gjykate, e cila edhe me ngarkesën 

aktuale, po e zhvillon aktivitetin në kushte pune të papërshtatshme. Megjithatë shfrytëzimi i 

vakancave aktuale në të dy gjykatat, mundëson akomodimin e gjyqtarëve ( 4+7 ) dhe stafit 

administrativ në to, duke konsideruar që një pjesë e stafit administrativ të gjykatës Lushnje mund 

të jetë pjesë e organikës së Gjykatës Administrative Lushnje (pra nuk është e domosdoshme levizja 

e gjithe stafit administrativ te Gjykatës Lushnje), duke mos pasur asnjë ndikim të menjëhershëm 

për burime të nevojshme financiare, në zbatimin e HRGJ.  
 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM GJIROKASTËR 

(GJIROKASTËR + PËRMET) 
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Sipas HRGJ, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër do të vijojë të qëndrojë si gjykatë, duke 

përfshirë edhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet, e cila nuk plotëson kushtet për të qëndruar si 

gjykatë e vetme. Referuar organikës aktuale, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të 

Përgjithshëm Gjirokastër dhe Përmet, llogaritet të ketë 10 gjyqtarë (6+4) dhe 28 punonjës 

administrate (17 + 11).   

 

Për akomodimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër dhe 

Përmet, vlerësohet se godina aktuale e gjykatës Gjirokastër nuk ofron  sipërfaqen e nevojshme të 

punës për stafin e plotë të gjykatës së bashkuar. Por largimi i Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Gjirokastër, do ta lehtësojë gjendjen duke zgjeruar sipërfaqen e punës në përdorim të 

gjykatës së bashkuar. Po kështu largimi i Shërbimit Përmbarimor që është në varësi të Ministrisë 

së Drejtësisë, do të lehtësonte përsëri gjendjen. 

 

Për vijimin e aktivitetit të gjykatës së bashkuar, do të përdoren ambientet e ndërtesës që aktualisht 

përdoret nga Gjykata e Apelit Gjirokastër, e cila sipas HRGJ do bashkohet me Apelin Tiranë. Në 

këtë mënyrë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, pas bashkimit te 2 gjykatave Gjirokastër + 

Përmet, do të funksionojë në 2 godina te konceptuara edhe si 2 Dhoma Civile dhe Penale 

(Seksione), secila me infrastrukturën optimale për të akomoduar gjyqtarët dhe stafin administrativ, 

duke mos pasur asnjë ndikim të menjëhershëm për burime të nevojshme financiare, në zbatimin e 

HRGJ. 

 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SARANDË 
 

Harta e re gjyqësore, ka vlerësuar se Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 

Sarandë do të vijojë punën duke qëndruar si një gjykatë e vetme. Duke qëndruar si gjykatë e vetme, 

kushtet e punës së kësaj gjykate nuk paraqiten me probleme të shtuara dhe as ndikime të 

menjëhershme në zbatimin e HRGJ.  

 

 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM KORÇË (KORÇË 

+ POGRADEC) 
 

Sipas HRGJ, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë do të vijojë të qëndrojë si gjykatë, duke përfshirë 

edhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec, e cila nuk i plotëson kushtet për të qëndruar si gjykata 

të vetme. Referuar organikës aktuale, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 

Korçë dhe Pogradec llogaritet të ketë 18 gjyqtarë (14 + 4) dhe 45 punonjës administrate (32 + 13). 

Ndërsa referuar Raportit të HRGJ dhe vlerësimeve bazuar në mesataren e ponderuar të ngarkesës 

së punës, (çështjeve për gjyqtar), gjykata e shkrirë duhet të ketë një numër  prej 16 gjyqtarësh, për 

të ruajtur këtë mesatare. Akomodimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 

Korçë dhe Pogradec, është i zgjidhshëm brenda ndërtesës aktuale të gjykatës, e cila me largimin e 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, vlerësohet se ofron mundësi akomodimi të 

plotë.   

  

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM KUKËS (KUKËS 

+TROPOJË) 
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Referuar vlerësimeve të bëra në dokumentin e HRGJ, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, nuk ka 

ngarkesë të mjaftueshme për të qëndruar si gjykatë e vetme. Për këtë është propozuar që ajo të 

bashkohet me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, e cila po ashtu nuk e plotëson standartin për 

të qëndruar si gjykatë e vetme. Referuar organikës aktuale, Gjykata e Shkallës së Parë të 

Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës dhe Tropojë llogaritet të ketë 8 gjyqtarë (4 + 4) dhe 25 

punonjës administrate (13 + 12).  Ndërsa referuar Raportit të HRGJ dhe vlerësimeve bazuar në 

mesataren e ponderuar të ngarkesës së punës, (çështjeve për gjyqtar), gjykata e shkrirë nuk mund 

të ketë një numër  më të madh se 7 gjyqtarë. 

 

Akomodimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës dhe Tropojë në 

godinën e sotme te gjykatës Kukës, paraqitet me shumë probleme, si në drejtim të sipërfaqes që 

ajo ofron, ashtu dhe në drejtim të funksionalitetiet dhe normave të sigurisë, që mbart në kushtet 

aktuale të bashkëpërdorimit. Lidhur me këtë, del e nevojshme që të realizohet së pari largimi i 

Shërbimit të Përmbarimit që është në varësi të Ministrisë së Drejtësisë. Në këtë mënyrë mund të 

sigurohen ambientet e nevojshme për fillimin e veprimtarisë sipas HRGJ.   

 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM LEZHË (LEZHË 

+ KURBIN) 
 

Sipas HRGJ, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë do të vijojë të 

qëndrojë si gjykatë, duke përfshirë edhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin, e cila nuk i plotëson 

kushtet për të qëndruar si gjykatë e vetme. Referuar organikës aktuale, Gjykata e Shkallës së Parë 

të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë dhe Kurbin llogaritet të ketë 9 gjyqtarë (5 + 4) dhe 35 

punonjës administrate (20 + 15).  Ndërsa referuar Raportit të HRGJ dhe vlerësimeve bazuar në 

mesataren e ponderuar të ngarkesës së punës, (çështjeve për gjyqtar), gjykata e shkrirë duhet të 

ketë një numër  prej 12 gjyqtarësh, për të ruajtur këtë mesatare. Pra do të ketë një rritje me 3 

gjyqtarë. 

 

Për vijimin e aktivitetit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë dhe 

Kurbin, largimi i Shërbimit të Përmbarimit si përdorues i godinës, do të ishte pozitiv për zgjerimin 

e sipërfaqes së punës dhe përmirësimin e normave të sigurisë. Në rrethanat e reja të bashkimit të 

gjykatave dhe të shtimit të numrit të gjyqtarëve, akomodimi definitiv dhe afatgjatë i Gjykatës së 

Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë dhe Kurbin, do të kërkojë ndërtimin e një 

godine të re. 

 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SHKODËR 

(SHKODËR + PUKË) 
 

Sipas HRGJ, Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër do të vijojë të 

qëndrojë si gjykatë, duke përfshirë edhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë, e cila nuk i plotëson 

kushtet për të qëndruar si gjykatë e vetme. Referuar organikës aktuale, Gjykata e Shkallës së Parë 

të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër dhe Pukë llogaritet të ketë 18 gjyqtarë (14 + 4) dhe 46 

punonjës administrate (34 + 12).  Referuar Raportit të HRGJ dhe vlerësimeve bazuar në mesataren 

e ponderuar të ngarkesës së punës, (çështjeve për gjyqtar), gjykata e shkrirë do të ketë të njëjtin 

numër prej 18 gjyqtarë, duke ruajtur këtë mesatare.  
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Në vlerësim të infrastrukturës së gjykatës Shkodër, rezulton se ndërtesa aktuale ofron sipërfaqe 

pune të mjaftueshme për akomodimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të 

Përgjithshëm Shkodër dhe Pukë. Sallat e gjyqit mund të shtohen nëse merret parasysh shfrytëzimi 

i hapësirave që sot përdoren nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër. Kjo e fundit 

ka në përdorim 2 salla gjyqi.  

 

Për vijimin e aktivitetit të gjykatës së bashkuar, do të përdoren ambientet e ndërtesës që aktualisht 

përdoret nga Gjykata e Apelit Shkodër, e cila sipas HRGJ do bashkohet me Apelin Tiranë. Në këtë 

mënyrë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, pas bashkimit te 2 gjykatave Shkodër+Pukë, do të 

funksionojë në 2 godina te konceptuara edhe si 2 Dhoma Civile dhe Penale (Seksione), secila me 

infrastrukturën optimale për të akomoduar gjyqtarët dhe stafin administrativ, duke mos pasur asnjë 

ndikim të menjëhershëm për burime të nevojshme financiare, në zbatimin e HRGJ. 

 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË 
 

Sipas HRGJ, Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë do të vijojë të 

qëndrojë si gjykatë, duke përfshirë edhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, e cila nuk i plotëson 

kushtet për të qëndruar si gjykatë e vetme. Duke marrë në konsideratë numrin e vogël të gjyqtarëve 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë (4 gjyqtarë) si dhe të stafit administrativ (13 punonjës), 

kushtet e punës së kësaj gjykate nuk paraqiten me probleme të shtuara dhe as ndikime të 

menjëhershme në zbatimin e HRGJ.  

 

 

 GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORË 
 

 

Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë ka ngarkesë pune të mjaftueshme 

për të qëndruar si gjykatë e vetme pa përthithur gjykata të tjera. Pra, gjykata e re mund të vijojë 

punën në godinën aktuale, e cila nuk ofron kushtet optimale, por gjithsesi nuk paraqitet me 

probleme kritike. 

 

Referuar Raportit të HRGJ dhe vlerësimeve bazuar në mesataren e ponderuar të ngarkesës së 

punës, (çështjeve për gjyqtar), gjykata e Vlorës do të ketë një numër prej 15 gjyqtarë, për të ruajtur 

këtë mesatare.  

 

Në vlerësim të gjendjes ekzistuese të godinës së gjykatës Vlorë, akomodimi i saj nuk paraqet asnjë 

problem. Largimi i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë do të ndihmojë në plotësimin 

e ambienteve të pamjaftueshme të arkivës, apo dhe stafit administrativ. Nga ana tjetër, për vijimin 

e aktivitetit të gjykatës, do të përdoren ambientet e ndërtesës që aktualisht përdoret nga Gjykata e 

Apelit Vlorë, e cila sipas HRGJ do bashkohet me Apelin Tiranë. Në këtë mënyrë Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, do të funksionojë në 2 godina te konceptuara edhe si 2 Dhoma Civile dhe Penale 

(Seksione), secila me infrastrukturën optimale për të akomoduar gjyqtarët dhe stafin administrativ, 

duke mos pasur asnjë ndikim të menjëhershëm për burime të nevojshme financiare, në zbatimin e 

HRGJ. 

 
 GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË TIRANË  
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Harta e re gjyqësore, ka propozuar mbajtjen e një gjykate administrative të bashkuar për Tiranën, 

Durrësin, Shkodrën dhe Korçën. Kjo do të thotë se ndërtesa e gjykatës që do të duhet të akomodojë 

stafin e plotë të katër gjykatave. Referuar organikës aktuale, Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Tiranë, Shkodër, Durrës dhe Korçë llogaritet të ketë 28 gjyqtarë (16 + 4 + 4 + 4) dhe 79 

punonjës administrate (41 + 12 + 15 + 11).  Ndërtesa aktuale e Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë nuk ofron sipërfaqe pune për akomodimin e gjykatës së bashkuar me organikën e 

mësipërme. Në zbatimin e menjëhershëm të HRGJ, zgjidhja shihet në sigurimin e një ambienti të 

dytë me qira me sipërfaqe  rreth 1400 m2. Duke llogaritur me një tarifë me 1200 lekë/m2 ka një 

kosto rreth 20 milion lekë në vit. Duke qenë se ndërtesa e Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë ka një oborr me sipërfaqe të mjaftueshme për ndërtimin e një shtese godine, për 

zgjidhje në planin afatgjatë të akomodimit të gjykatës së bashkuar.  

 

Për shkak të problematikave të mësipërme infrastrukturore, vlerësohet që bashkimi i 4 gjykatave 

të mesipërme administrative të shkallës së parë në një gjykatë të vetme me seli në Tiranë, të 

realizohet në fazën e fundit të zbatimit të HRGJ-së, sikundër shpjegohet më sipër në relacion, kohë 

e mjaftueshme për marrjen e masave për sigurimin e infrastrukturës së nevojshme. 

 

 GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË LUSHNJE 

 
Harta e re gjyqësore, ka propozuar mbajtjen e një gjykate administrative të bashkuar për Vlorën 

dhe Gjirokastrën, me seli në Lushnje, e cila llogaritet të ketë 8 gjyqtarë (4 + 4) dhe 30 punonjës 

administrate ( 15 + 15 ). Ndërtesa e kësaj gjykate ka  4 salla gjyqi dhe ambient të mjaftueshëm për 

akomodim, ambjent të cilit i shtohet edhe ai që përdoret aktualisht nga Prokuroria e Rrethit 

Gjyqësor Lushnje, duke qenë se të dy institucionet ndodhen aktualisht në të njëjtën godinë.   
 

 GJYKATA E APELIT ME JURIDIKSION TË PËRGJITHSHËM  
 

Krijimi i një gjykate apeli me juridiksion të përgjithshëm me seli në Tiranë, në një zgjidhje 

afatgjatë kërkon ndërtimin e një godine të re. Për një zgjidhje afatshkurtër kjo gjykate apeli mund 

të funksionojë e ndarë në 2 Dhoma civile dhe penale, në dy godina të ndryshme, nëpërmjet marrjes 

së ambienteve shtesë me sipërfaqe 3000 m2 – 3500 m2. Këto ambiente mund të sigurohen nga 

dhënia në administrim e ndonjë godine ekzistuese shtetërore, apo marrja me qira. Gjithsesi këto 

zgjidhje janë të nevojshme të kryhen nëse kjo gjykate apeli do të plotësohet me numrin 78 të 

organikës së plotë të gjyqtarëve. 

Aktualisht numri i gjyqtarëve të gjykatave të apelit në detyrë është si më poshtë: 

 Gjykata e Apelit Korçë – 1 gjyqtar (2 të tjerë janë gjyqtarë që shërbejnë pranë kësaj gjykate 

si gjyqtarë në Skemë Delegimi); 

 Gjykata e Apelit Durrës – 3 gjyqtarë, duke përfshirë në këtë numër edhe një gjyqtar për të 

cilin ka përfunduar procedura e ngritjes në detyrë. (1 gjyqtar tjetër  që shërben pranë kësaj 

gjykate është gjyqtar në Skemë Delegimi); 
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 Gjykata e Apelit Gjirokastër - 3 gjyqtarë (1 gjyqtar është propozuar paraprakisht për 

ngritje në detyrë në GJL); 

 Gjykata e Apelit Vlorë - 2 gjyqtarë ( 2 gjyqtarë janë propozuar paraprakisht për ngritje në 

detyrë në GJL dhe 1 gjyqtar shërben në këtë gjykatë si gjyqtar i Skemës së Delegimit); 

 Gjykata e Apelit Shkodër - 4 gjyqtarë (1 gjyqtar shërben në këtë gjykatë si gjyqtar i 

Skemës së Delegimit); 

 Gjykata e Apelit Tiranë - 14 gjyqtarë 

Në kushtet kur numri i gjyqtarëve të apelit aktualisht në detyrë është edhe më i vogël se gjysma, 

(27 gjyqtarë), ky numër është më i vogël se numri 31 që ka sot organikë gjykata e apelit Tiranë. 

Prandaj zbatimi i menjëhershëm i HRGJ me këtë numër gjyqtarësh nuk do të sjellë problematika 

të akomodimit të gjyqtarëve, në godinën aktuale të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

ANËTARËT PROPOZUES TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

 


