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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 10.06.2022) 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 10:39 dhe mbaroi në orën 12:55. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

3. Klodian Kurushi   (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Irena Plaku    (anëtare) 

6. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

7. Ridvan Hado    (anëtar) 

8. Alban Toro    (anëtar) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Marçela Shehu   (anëtare) 

11. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës dhe në sallë:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.06.2022  

2 

2.Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe Marrëdhënieve 

me Jashtë (në sallë). 

3. Iliba Bezati, magjistratë Gjykata e Apelit Vlorë. 

4. Markelian Koça, magjistrat Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. 

5. Petrit Çomo, magjistrat Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

6. Florjan Kalaja, magjistrat Gjykata e Apelit Durrës. 

7. Enkeljeda Metaliaj, magjistrate Gjykata Administrative e Apelit. 

8. Olta Lalo, përfaqësuese e USAID-it. 

9. Valbona Bala, përfaqësuese e USAID-it. 

10. Sarmela Titka, përfaqësuese INL Ambasada Amerikane. 

11. Klodiana Vogli, përfaqësuese e OPDAT-it. 

12. Lenka Vitkova, përfaqësuese e delegacionit të Bashkimit Evropian. 

13. Tidita Fshazi, përfaqësuese e delegacionit të Bashkimit Evropian. 

14. Jutta Gützkoë, përfaqësuese Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës. 

15. Laurela Muça, përfaqësuese e Këshillit të Evropës, Programi “SEJ III”. 

16. Denisa Varfi, përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

17. Entela Dobi, përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

2. Baisa Sefa, këshilltare pranë Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

10. Staf administrativ i KLGJ-së. 

11. Të tjerë. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e raportit vlerësues dhe propozimit të 

Grupit Ndërinstitucional të Punës mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe 

kompetencave tokësore të gjykatave”, i përgatitur nga tre anëtarët e KLGJ-së 

z.Ilir Rusi, znj.Marçela Shehu dhe znj.Brikena Ukperaj. 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

 Po fillojmë mbledhjen e dedikuar të Këshillit të Lartë Gjyqësor për një nga 

projektet më të rëndësishme që ka jo vetëm Këshilli i Lartë Gjyqësor, por i gjithë sistemi 
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gjyqësor, që bën fjalë lidhur me propozimin e Grupit Ndërinstitucional të Punës për 

riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencës tokësore të gjykatave. 

 Të nderuar anëtarë! 

Të nderuar të ftuar, përfaqësues të Ambasadës Amerikane, përfaqësues të 

delegacionit evropian, përfaqësues të Këshillit të të Evropës! 

Të nderuar anëtarë të Grupit të Punës! 

Këshilli sot shtron për diskutim dhe miratim një nga projektvendimmarrjet më të 

rëndësishme të këtyre tre viteve, një çështje me ndjeshmëri të lartë për publikun dhe të 

gjithë grupet e interesit me të cilët kemi diskutuar dhe konsultuar. Ky është projekti i aktit 

për hartën e re gjyqësore ose për miratimin e Raportit Vlerësues, dhe propozimit të 

Grupit Ndërinstitucional të Punës mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe 

kompetencave tokësore të gjykatave. Rikonfigurimi i hartës gjyqësore ka qenë një ndër 

prioritetet madhore mbi të cilat Këshilli filloi mandatin e tij pikërisht që në shkurt të 

2019. Sot, me përgjegjësi të lartë, dhe pas një procesi të gjatë e sjellim përpara jush për 

miratim. 

Harta gjyqësore është një detyrim ligjor sipas ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”; është materializimi i një vizioni dhe 

misioni të këtij Këshilli të parë, të drejtësisë së re, për një drejtësi sa efiçente aq edhe 

cilësore, për një drejtësi e cila në kushtet ku ndodhemi duhet t’i përgjigjet nevojave të 

brendshme të sistemit por edhe atyre të përdoruesve të gjykatave. Ligji e kërkon që në 

këtë projekt madhor, Këshilli i Lartë Gjyqësor të bashkëpunojë me Ministrinë e 

Drejtësisë në hartimin e një propozimi të përbashkët për hartën e re gjyqësore.  

Ky projekt vjen, së pari, në përgjigje të kërkesave të ligjit për përcaktimin e 

kompetencave tokësore të gjykatave, duke u bazuar në numrin minimal të gjyqtarëve dhe 

në ngarkesën mesatare të punës për gjyqtar, të cilat prej kohës janë pothuajse gjysma e 

gjykatës aktuale, sidomos ato në shkallë të parë dhe nuk janë në përputhje me kërkesat e 

ligjit.    

Së dyti, konfigurimi i shpërndarjes gjeografike të gjykatave është një kompetencë 

strategjike e Këshillit për t’i bërë gjykatat më efiçente, gjykimet më të shpejta dhe me më 

pak kosto dhe më të aksesueshme për qytetarët. Gjykatat janë shërbime dhe jo thjeshtë 

godina, dhe si të tilla do të duhen të vlerësohen përkundrejt parimit të efiçencës. Ndaj ne 
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si qeverisja e gjyqësorit jemi përgjegjës ligjërisht dhe moralisht për të garantuar 

efiçencën, cilësinë dhe shpejtësinë e gjykimit nëpër gjykatat e vendit. 

Së treti, harta e re gjyqësore ka edhe një efekt afatshkurtër në kushtet aktuale për 

shkak të vakancave të krijuara në sistemin gjyqësor i cili ndodhet në limitet e 

funksionalitetit. Është përgjegjësia e të gjithëve që gjykatat tona të funksionojnë, t’iu 

japim drejtësi qytetarëve në të gjithë vendin, po aq sa edhe të përmbyllim me sukses dhe 

deri në fund reformën në drejtësi.  

Gjej rastin sot të falenderoj, për përkushtimin dhe punën e palodhur, Grupin 

Ndërinstitucional të Punës për vlerësimin dhe riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe 

kompetencave tokësore të gjykatave, në përbërjen e të cilit ishin anëtarët e Këshillit, 

përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë si dhe përfaqësues të gjykatave. Gjithashtu, 

falenderoj për asistencën teknike partnerët tanë ndërkombëtarë, të cilët na ofruan jo 

vetëm treguesit, standardet, por edhe zbatimin e tyre, si në vende të tjera, por edhe në 

kushte demografike dhe gjeografike të Shqipërisë. 

Faleminderit për mbështetjen Këshillit në këtë proces kaq të rëndësishëm. 

Dëshiroj t’i përmend shprehimisht:  

Falenderoj Këshillin e Evropës përmes Projektit “SEJ 3”.  

Falenderoj Projektin e USAID-it “Justice for All”.  

Falenderoj Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Byrosë 

për Çështjen Ndërkombëtare të Narkotizmit dhe Zbatimin e Ligjit.  

Falenderoj gjithashtu edhe ish-Projektin EURALIUS. 

Falë kësaj asistence pune intensive trevjeçare të grupit të punës në bashkëpunim 

me Ministrinë e Drejtësisë, ne lançuam në dhjetor të 2021 projektpropozimin për hartën e 

re gjyqësore. Ky propozim iu nënshtrua një procesi gjithëpërfshirës konsultimi publik me 

gjyqtarë dhe nëpunës civilë gjyqësorë, përfaqësues të dhomave vendore të avokatisë, 

Prokurorinë e Përgjithshme, si dhe organizatave të shoqërisë civile, por dhe pse jo, 

komunitetin e biznesit. 

Ndonëse në pamje të parë riorganizimi i rretheve gjyqësore dhe kompetencave 

tokësore mund të duket si një përcaktim mekanik në thelb, koncepti ynë është më pak 

gjykata, më shumë cilësi, por asnjëherë pa kompromentuar aksesin në drejtësi. 
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Aksesi në drejtësi nuk nënkupton vetëm marrjen e shërbimit sa më afër 

vendbanimit. Aksesi është shumë më tepër sesa distancë fizike. Aksesi në drejtësi lidhet 

në thelb me shpejtësinë e dhënies së drejtësisë, një drejtësi cilësore pa vonesa, e cila 

lehtëson kostot monetare dhe morale si për qytetarët, ashtu edhe për bizneset.  

Harta gjyqësore është një projekt i gjallë dhe duhet kuptuar si reflektim i nevojave 

tona sot. Në bazë të vlerësimeve dhe nevojave të evidentuara gjatë zbatimit, KLGJ-ja pa 

diskutim mund ta rishikojë atë periodikisht çdo 5 vjet. Kjo është ajo drejtësi që ne duam 

të realizojmë dhe të ecim bashkë për ndryshimin që duam. 

Unë në fakt kam kënaqësinë tashmë që t’ia jap fjalën kryetarit të grupit të punës, 

Zëvendëskryetarit z. Ilir Rusi, lidhur me prezantimin e projektit të hartës. 

     

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Kryetare! 

Përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve, të cilët janë në atë lartësinë e duhur, gjë që u 

parashtrua edhe nga Kryetarja në fjalimin e vet. 

Nuk do doja të kaloja në një përsëritje të atyre të mirave që do sjellë harta, por 

jam me fat, jam një anëtar i ardhur rishtazi në Këshillin e Lartë Gjyqësor (në 2 mars) dhe 

në atë platformën time modeste, për gjatë kohës, të kandidimit, të cilën disa herë na është 

dashur ta prezantojmë, në një pikë kam përcaktuar edhe pjesën e hartimit dhe zbatimit të 

hartës së re gjyqësore, ku si qytetar i atëhershëm dhe sot si një anëtar i Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, ku kemi detyrimin dhe përgjegjësinë e vënies në jetë të asaj fryme të ligjit të 

reformës në drejtësi, e kam parë hartën si një çelës për të zgjidhur situatën për shkak të 

vakancave të krijuara nga një situatë kaq komplekse dhe të kaluar në kohët e fundit në 

Shqipëri. Këtë e kam menduar si një fakt, sepse gjithmonë mendoj që shpërndarja e 

barabartë, tipikisht s’mund të jetë e barabartë, por përpjesëtimore, ndërmjet gjithë atyre 

aktorëve në sistem do të ishte gjëja më e mirë për të arritur një efiçencë në punë dhe një 

cilësi. Harta, kam përshtypjen dhe kjo është pritshmëria jonë, do sjellë të paktën që të 

ketë një ngarkesë të përafërt ndërmjet gjykatave, njëkohësisht edhe ndërmjet gjyqtarëve 

që të mos kemi përpjesëtime të zhdrejta pavarësisht se ku ai gjykon.  

Sot kemi një disnivel ku kemi gjykata me një gjyqtar apo kemi gjykata me shumë 

gjyqtarë dhe nuk kanë çështje, apo kemi gjykata me dy-tre gjyqtarë dhe kanë shumë 

çështje. Besoj se të paktën riorganizimi që po bëhet në gjykatat e shkallës së parë të 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.06.2022  

6 

juridiksionit të përgjithshëm, mendojmë që do e çojë në një shpërndarje të përafërt të 

ngarkesës dhe njëkohësisht edhe në një dhënie të një kohe të përafërt të qytetarit, 

pavarësisht se çfarë përkatësie rajonale ka, i kujt qyteti apo zone i përket sepse sot edhe 

në konceptin administrativ nuk ka më zona rurale apo urbane, të gjithë janë qytetarë, edhe 

nga organizimi i ri ku të gjithë quhen bashki dhe nuk kemi më komuna. Në këtë aspekt do 

mendoja që preambula që është “barazia e qytetarit para ligjit” nuk ka të bëjë me 

përkatësinë e vetë sesa ka të bëjë me faktin edhe të dhënies në një kohë të drejtësisë sepse 

duke marrë shkas nga gjykatat e apelit, një qytetar i një rajoni (pa i përmendur emrin) e 

merr gjykimin shpejt në apel për 3 muaj, 4, 1 vit, diku në një rajon tjetër për 2 apo 3 vjet 

(sipas përkatësisë që kanë gjykatat e apelit) dhe në Tiranë ka një kohë më të gjatë. 

Krijimi i një gjykate të vetme apeli do të mundësojë faktin që qytetari ta marrë në një 

kohë të barabartë atë drejtësi, e cila, unë jam gjithmonë me parimin që koha nuk është 

tipikisht tek cilësia por ne duhet të rendim tek cilësia dhe jo të shpejtojmë tek koha, por të 

paktën trajtimi të jetë i barabartë në raport me aktet përkatëse; 

Njëkohësisht do mendoja që harta e re gjyqësore, sidomos në gjykatën e apelit 

(gjykatë e vetme kombëtare apeli) do të sillte edhe krijimin e gjyqtarëve të specializuar 

sipas fushave të përgjithshme (penale, civile, familjare, pune, tregëtare apo fusha të tjera 

të cilat koha i evidenton dhe ato mbajnë rëndësinë e duhur; 

Njëkohësisht e kam thënë shpesh dhe sot është me vend për ta thënë që edhe 

gjyqtarët, në përditshmërinë e tyre 24 orëshe janë njerëz të zakonshëm, të cilët kanë 

statusin e vet dhe secili e zgjedh vetë statusin e vet, kanë angazhimet e veta, dhe 

shpeshherë i paragjykojmë më tepër se një konturi njerëzor dhe këtë do ta lidhë, sepse 

çdo njeri ka kapacitet të vetin njerëzor, ka një kohë të arsyeshme në të cilën mund të 

punojë dhe ku ai vërtetë ndihet cilësor dhe ngarkesa e madhe shpeshherë çon jo në 

qëndrime, s’po them gjykime të drejta, sepse kur vjen momenti i gjykimit, gjithsecili do 

të japë atë më të mirën, duke pasur në konsideratë zbatimin e ligjit dhe të gjithë jemi 

shërbëtorë të ligjit;  

Njëkohësisht, krijimi i këtyre gjykatave, për shkak edhe të... prandaj flas si 

qytetar, deri tani kam idenë dhe informacione që një pjesë e gjyqtarëve jetojnë në Tiranë 

dhe ndërkohë punojnë diku tjetër, por ndërkohë koha, distanca të bën që të mos jesh 
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shumë efektiv në përditshmëri, këtu duke shtuar dhe duke marrë në konsideratë edhe 

faktin e ngarkesës, fillon dhe i shton problematikat përkatëse; 

Njëkohësisht çështjet janë shumë delikate shpeshherë dhe ndërveprimi njerëzor 

është çelësi në një marrëdhënie pune dhe kjo është një marrëdhënie pune e karakterit të 

veçantë dhe ka një rregullim dhe një mbrojtje të veçantë nga ligji. Mendoni një gjyqtar i 

vetëm në një gjykatë ku ka një çështje përpara një dosje, hedhje sytë dhe nuk shikon 

asnjë njeri përveç kompjuterit të vet, dhe një moment diskutimi që mund të ketë për një 

çështje, e cila mund të çojë në zgjidhje, i humbet kjo dhe e ka këtë mungesë. Mendoj se 

nëpërmjet përqendrimit në një gjykatë të vetme, së pari, do bëhej më efiçencë në kohën e 

tyre, që është një kohë shumë e çmuar (sot koha është më e çmuara për çdo njeri), koha ta 

vë në dispozicion të asaj pune që bën në përditshmëri, që e bën me vullnet dhe 

profesionin e ka zgjedhur vetë dhe është i lirë për ta zgjedhur dhe kështu do ndodhë, që 

profesioni zgjidhet dhe nuk të jepet me detyrim. Njëkohësisht edhe ndërveprimi mes tyre 

do të bëjë që të jetë më i lehtë komunikimi në raport me punën. Mendojeni në një gjykatë 

ku ke shumë kolegë, po e them në mënyrë hipotetike, duke dalë nga zyra dhe duke shkuar 

tek salla e gjykimit, takon dy kolegë të mirë, diskuton dhe vërtet mund të marrësh një 

indicie për të zgjidhur çështjen drejt dhe siç duhet. Mendoni dhe një njeri të vetëm kur 

kalon në disa mjedise të cilat kthehen në rutinore në përditshmërinë e vet dhe shkon tek 

salla dhe ka vetëm punonjës nga të cilët nuk mund të marri një vendim profesional dhe 

për të gjykuar. 

Kështu që, unë kisha fatin që të isha në pjesën fundore tek Grupi i Punës për 

shkak të rotacionit që ndodh, dhe kjo s’është e nevojshme për ta përmendur se të gjithë e 

lexojmë ligjin, por të paktën ndjeva atë idenë dhe frytin e punës të bërë nga të gjithë 

aktorët me një punë disavjeçare të Grupit Ndërinstitucional të Punës dhe ku unë gjeta 

veten tek pjesa fundore ku pata vetëm një pikë takimi me grupet e biznesit dhe më tej dy 

takime me Grupin Ndërinstitucional të Punës, meqenëse ky është edhe bashkëpropozim 

së bashku me Ministrinë e Drejtësisë, me kolegë të nderuar gjyqtarë dhe të tjerë të cilët 

ishin pjesë e Grupit të Punës, dhe ai produkt pune i bërë nga Grupi i Punës me disa 

redaktime të vogla në raport me hartën gjyqësore në lidhje me shkallën e parë të 

juridiskionit të përgjithshëm, dhe meqenëse ky është një bashkëpropozim dhe një 

marrëveshje, duhen marrë në konsideratë mendimet e të gjitha palëve dhe së fundi janë 
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reflektuar edhe mendimet dhe qëndrimet që kishte Ministria e Drejtësisë (natyrisht si palë 

në proces), të cilat u morën në konsideratë nga ana e Grupit të Punës. Pati një unanimitet 

në raportin e vendimmarrjes së marrë, vendim të cilin ne ia kemi prezantuar Këshillit për 

ecurinë e mëtejshme. 

Meqenëse ky produkt pune duhet të relatohet nga anëtarët e Këshillit, ata që kanë 

qenë pjesë e Grupit të Punës dhe në Grupin e Punës ka qenë ish-Zëvendëskryetari 

Maksim Qoku, zonja Ukperaj, është prezente edhe zonja Shehu dhe unë do kisha 

kënaqësi ta prezantojë atë punë, por në vlerësim dhe në respekt të kësaj pune disavjeçare 

të bërë nga kolegët e mi të cilët janë aktualisht anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, do 

të ishte shumë humane/njerëzore dhe vlerësuese që këtë prezantim të kësaj pune, jo 

vetëm për faktin që janë magjistratë, ta bëjnë dy anëtaret ose me dëshirën e tyre, zonja 

Ukperaj ose zonja Shehu. 

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Rusi! 

Dëshiroj të ftoj zonjën Ukperaj për prezantimin e propozimit. 

 

Brikena Ukperaj: Faleminderit zonja Kryetare! 

Përpara Këshillit të Lartë Gjyqësor sot paraqitet për miratim projektvendimi për 

miratimin e raportit vlerësues përfundimtar mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe 

kompetencave tokësore të gjykatave, sipas propozimit të bërë nga Grupi 

Ndërinstitucional i Punës. 

Me hyrjen në fuqi të paketës ligjore mbi reformën në drejtësi dhe konkretisht të 

ligjit nr.98/2016 “Për organizimin e pushteti gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, Këshillit të Lartë Gjyqësor iu ngarkua vlerësimi i Hartës Gjyqësore në 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. 

Në këtë kuadër u ngrit Grupi Ndërinstitucional i Punës për vlerësimin dhe 

riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave (në vijim 

GNP). 
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GNP vlerësoi organizimin aktual gjyqësor dhe arriti në përfundimin se harta 

gjyqësore në fuqi nuk i përmbush objektivat, parimet dhe kriteret e parashikuara nga ligji, 

jo vetëm për gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe 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, sipas hartës 

gjyqësore në fuqi, 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 së fundi 1 Gjykatë e Lartë. 

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. 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, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe efektshmërisë së gjykatave. 

Me miratimin e propozimit përfundimtar nga GNP, bazuar edhe në konsultimet 

me palët e interesuara dhe propozimet e Ministrit të Drejtësisë, është hartuar projekt-akti i 

titulluar “Për miratimin e raportit vlerësues dhe propozimit të Grupit Ndërinstitucional të 

Punës mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave”.    

Lidhur me natyrën e aktit dhe harmonizimin e tij me kuadrin ligjor ekzistues. 

Projekt-akti 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 
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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. 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 për marrë mendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të 

Përgjithshëm dhe Ministrit të Financave. Në përfundim, kjo dispozitë parashikon 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 Këshilli ai që duhet të kryhejë 

funksionet në lidhje me përcaktimin e kompetencave tokësore dhe të madhësisë së 

gjykatave në zbatim të ligjit “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”.  

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

përfundimtar vlerësues dhe propozimin e GNP për hartën e re gjyqësore. Ligjvënësi ka 

parashikuar një lidhje harmonike midis 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”, 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 Këshilli përmbyll fazën e 

parë me natyrë vlerësuese të organizimit aktual dhe kompetencave tokësore të gjykatave 

dhe i hap rrugë 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 gjithashtu një vendimmarrjeje bashkëpunuese për hartën e re 

gjyqësore dhe përcjelljen e tij për miratim Këshillit të Ministrave.   

Lidhur me përputhshmërinë e aktit me standardet ndërkombëtare. 

Ky propozim që i paraqitet sot për miratim Këshillit është hartuar duke u bazuar 

në standardet më të mira ndërkombëtare. Më konkretisht: 
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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 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.  

Përmendim këtu Danimarkën, ku numri i gjykatave të shkallës së parë është ulur 

nga 82 në 24; 

Moldavia, 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; 

Hollanda, 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; 

Portugalia, ku më shumë se 300 gjykata u shkrinë në 23 gjykata të mëdha të 

shkallës së parë; 

Suedia, ku numri i gjykatave të zakonshme të shkallës së parë u ul përkatësisht 

nga 96 në 48. 

Raporti vlerësues i GNP-së në Shtojcën A dhe B, bashkëngjitur tij, përmban një 

vështrim më të detajuar të eksperiencave evropiane.  

Sipas Rekomandimit 5 të raportit të Projektit të Këshillit të Evropës “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 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. 
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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 evropiane, 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). 

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-në 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 
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Prokuroria e Përgjithshme, gjyqtarë dhe nëpunës civilë gjyqësorë. Opinionet dhe 

sugjerimet iu nënshtruan një procesi vlerësimi nga GNP-ja për të vijuar më pas me 

rishikimin e raportit vlerësues dhe finalizimin e  projektpropozimit për riorganizimin e 

rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave. 

 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; 

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.   

Projekt-akti që propozohet për miratim është i organizuar në tre pika:  

Pika e parë parashikon miratimin e raportit vlerësues;  

Pika e dytë, miratimin e propozimit të GNP-së për riorganizimin e rretheve 

gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave; 

Dhe pika e fundit, 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-së 

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

rekomandimeve si pjesë e vlerësimit, GNP-ja 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-ja i ka dhënë prioritet aksesit në drejtësi, uljes së kostove, rritjes së 

cilësisë dhe performancës së duhur në dhënien e shërbimeve.  



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.06.2022  

14 

Raporti vlerësues u përgatit në pesë faza të ndryshme: i) vlerësimi i hartës 

ekzistuese dhe i treguesve të gjykatave aktuale, ii) përcaktimi i objektivave dhe kritereve, 

iii) përcaktimi dhe marrja e të dhënave (statistikave) të nevojshme nga gjykatat dhe 

institucionet, iv) konsultimi i propozimit me grupet e interesit si dhe, v) finalizimi i 

propozimit për hartën e re gjyqësore. 

GNP-ja 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 shkak se kanë një parashikim ligjor). 

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. 

Në raport gjeni në mënyrë më analitike listën e treguesve të vlerësuar dhe 

përkufizimin përkatës, duke filluar me: distancën maksimale, kohën maksimale të 

udhëtimit, numrin e gjyqtarëve të nevojshëm aktual dhe atyre që do duhet të jenë. 

Sqarojmë se në raport, sipas një projeksioni dhe një vlerësimi është parashikuar jo vetëm 

bashkimi mekanik i numrit të gjykatave dhe numrit të gjyqtarëve sipas parashikimeve të 

ligjit, por edhe numrit të gjyqtarëve të nevojshëm që duhet të ketë secila gjykatë, duke 

propozuar edhe rritje numri apo ulje numri në ato raste ku ngarkesa e çështjeve për tre 

vitet e fundit nuk e ka justifikuar atë numër gjyqtarësh. Është vlerësauar treguesi i 

ngarkesës së punës. Këtu dua të theksoj se është bërë një vlerësim i plotë dhe i thellë jo 

vetëm referuar numrit të çështjeve por edhe ndarjes së çështjeve dhe kompleksitetit të 

çështjeve. Është vlerësuar çështja e infrastrukturës së gjykatave, kryesisht e sallave të 

gjykimeve të nevojshme për zhvillimin e gjykimit. Në fund është vlerësuar gjithashtu 

edhe shpërndarja e popullsisë sipas rretheve gjyqësore të propozuara. 
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Ngarkesa e punës – lidhur me këtë tregues janë vlerësuar dhe është vendosur një 

ekuilibër midis shpërndarjes së ngarkesës së punës, shpërndarjes së gjyqtarëve ndërmjet 

gjykatave, si dhe numrit minimal të gjyqtarëve në çdo gjykatë.  

Ngarkesa e gjykatës është përcaktuar 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 si më poshtë: Çështjet civile janë ndarë me palë kundërshtare, pa palë 

kundërshtare, komplekse ose jo komplekse; po kështu çështjet penale sipas fazave të 

gjykimit, hetim paraprak, fazë ekzekutimi, çështje penale themeli; po kështu edhe çështjet 

administrative. 

Ndërkohë, ngarkesa mesatare kombëtare për gjyqtar me çështjet e përdorura për 

qëllimet e vlerësimit, dua të theksoj se këtu kemi marrë ngarkesën e katër viteve dhe jo 

vetëm të tre viteve të fundit, dhe ka rezultuar e tillë: 

Rreth gjyqësor , ngarkesa mesatare të përgjithshme për gjyqtar që ka të bëjë me 

mesataren e çështjeve të reja që shkojnë në gjykatë është 429, nga të cilat 38.1% janë 

çështje komplekse dhe 61.9% janë çështje jo komplekse. 

Për çështjet administrative, ngarkesa e përgjithshme mesatare është 378 për 

gjyqtar, nga të cilat 54% janë çështje komplekse dhe 46% janë çështje jo komplekse. 

Për gjykatat e apelit ngarkesa është 217 çështje për gjyqtar, nga të cilat 48.5% 

janë çështje komplekse dhe 51.7% janë çështje jo komplekse. 

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. Në raport janë evidentuar se cilat kanë 

qenë gjykatat e qëndrueshme dhe cilat kanë qenë gjykatat jo të qëndrueshme. 

Për sa i përket distancës dhe kohës së udhëtimit si një tregues tjetër i 

metodologjisë së përdorur në raportin vlerësues. 

Treguesit për distancësn dhe kohën e udhëtimit janë mbështetur në burime të tilla 

si: kodet gjeografike për çdo vendndodhje (nga Google Maps API); të dhënat gjeografike 
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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. 

Për të mbështetur analizën e hartës së re gjyqësore, u zhvillua një program 

(softëare) i cili 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 projekt-aktit përmban propozimin e GNP-së 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.  

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, GNP-ja, në lidhje me gjykatat me 

juridiksion të përgjithshëm propozon që nga 22 të tilla të riorganizohen në 13 gjykata si 

më poshtë: 

Gjykata e juridiksionit të përgjithshëm e shkallës së parë Berat; 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.06.2022  

17 

Gjykata e juridiksionit të përgjithshëm e shkallës së parë Dibër e cila do të 

krijohet nga bashkimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Mat; 

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Durrës e cila do të 

krijohet nga bashkimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kavajë; 

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Elbasan, e cila plotëson 

kushtet për të qëndruar si gjykatë më vete ashtu sikundër është edhe aktualisht; 

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Fier, e cila krijohet nga 

bashkimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje; 

  Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, ku 

bashkohen dy rrethet gjyqësore Gjirokastër dhe Përmet; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë e cila plotëson kushtet pas rivlerësimit që 

Grupi i Punës ka bërë pas tryezave të konsultimit dhe reflektimit, duke marrë parasysh 

tendencën në rritje kryesisht të çështjeve civile si dhe prurjes së këtyre çështjeve në 

shportën e madhe të çështjeve të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, vlerësuam që nga 

propozimi i parë ku kjo gjykatë ishte propozuar për t’u bashkuar me Gjirokastrën dhe 

Përmetin, tashmë të qëndrojë si gjykatë më vete.  

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Korçë që krijohet nga 

bashkimi i dy gjykatave Korçë dhe Pogradec; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë 

bashkohen në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Kukës; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe Kurbin bashkohen në gjykatën e shkallës së 

parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë; 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe Pukë bashkohen në gjykatën e shkallës së 

parë të juridiksionit të përgjithshëm Pukë; 

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Tiranë tashmë do të 

përbëhet nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë; 

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Vlorë e cila mbetet në të 

njëjtat kushte siç është. 
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Referuar bazës ligjore dhe 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 propozim është marrë parasysh reflektimi automatikisht i këtij 

neni i cili 10 gjykata të rretheve gjyqësore aktuale nuk i konsideron se duhet të vazhdojnë 

të qëndrojnë si të tilla 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 operonin 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, me përjashtim të rivlerësimit që është bërë në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë të cilën e citova më lart.  

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 (e vlerësuar si 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 ka qenë e mundur, siguron balancimin e 

këtyre kritereve, duke shërbyer edhe si një garanci për ndarjen e rretheve gjyqësore dhe 

kompetencave tokësore për gjykatat. 
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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 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..) u vlerësua se krijohet mundësia e formimit të 

një gjykate 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 

çështjeje 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. 

- Shërbim gjyqësor të përmirësuar për qytetarët (për gjykatat e shkallës së parë të 

juridiksionit të përgjithshëm) 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 punës.   

Risi e këtij raporti vlerësues të Grupit të Punës është parashikimi i zyrave të 

shërbimit. 

Me qëllim marrjen e shërbimeve administrative gjyqësore sa më pranë 

vendbanimit të qytetarit, GNP-ja 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 
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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 kërkesëpadive apo akteve të tjera, marrjen e 

vërtetimeve apo dokumenteve të tjera të nevojshme, marrjen e kopjeve të vendimeve apo 

dokumente të tjera të arkivuara. Këtu nuk përshihen veprimet e mirëfillta gjyqësore si 

seancat dëgjimore. Këshilli gjatë planit të zbatimit të tij, duhet të miratojë rregullat e 

nevojshme për organizimin dhe funksionimin e Zyrës së Shërbimit Gjyqësor.  

Propozimi për Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë. 

Sikundër edhe për gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm të shkallës së parë, ligji 

parashikon se gjykatat administrative nuk mund të kenë më pak se 7 gjyqtarë. 

Automatikisht, në zbatim të kësaj dispozite, 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 të madh të tyre dhe mungesës së gjyqtarëve për të plotësuar 

në numër organikat aktuale, në gjashtë gjykatat administrative ekzistuese.  

Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë propozohet të jenë përkatësisht: 

- një në qytetin e Lushnjës, e cila parashikohet që do të mbulojë 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 gjykatat 

administrative aktuale, përkatësisht ato Vlorë dhe Gjirokastër. Me krijimin e kësaj 
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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 mbulojë 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 gjykatat 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. 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 “backlog”-ut 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 riorganizimin e gjykatave të apelit 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, 
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duke marrë parasysh përveç të dhënave statistikore, 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 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 

domosdoshmërisht 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 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 
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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, duke u ndarë këto në 33% çështje civile, 

26% çështje penale. 

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, do të kontribuonte mbi te gjitha në krijimin e gjyqtarëve të 

specializuar, pasi me një numër të konsiderueshëm gjyqtarësh mund të krijoheshin dhoma 
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penale dhe civile, me trupa gjykues dhe me burime njerëzore të mjaftueshme dhe pse jo 

seksione të posaçme edhe brenda të njëjtës dhomë.  

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 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 “lehtë” 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, që 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 aksesit në drejtësisë. 

Më lejoni këtu të huazojë një dhënie të një eksperti gjatë tryezave të konsultimit i cili me 

shumë të drejtë tha që “gjykata nuk duhet të konceptohet si furra e bukës ku ti duhet të 

marrësh kroasantin çdo mëngjes, por si një institucion ku ti duhet të marrësh shërbimin”. 

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

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. 

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%.  

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) në tërësinë e tyre përbëjnë vetëm 29% 

të çështjeve të reja të regjistruara. 

Ashtu sikundër dhe 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. 

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

planifikuar sipas dekretit, çka përbën 42% të organikës totale për gjykatat e apelit. 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 (duke përfshirë këtu edhe gjyqtarët e skemës së 

delegimit). 

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 
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gjykatë e shkaktuar si pasojë e rritjes njëkohësisht të dy faktorëve, stokut dhe çështjeve të 

reja të regjistruara. 

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). 

Po kështu, treguesi i ngarkesës mesatare për gjyqtar që jep të dhënat më të 

rëndësishme statistikore në vështrim të detyrave funksionale të Këshillit, është e 

detyrueshme për t’u marrë parasysh nga Këshilli, në zbatim të nenit 94, të ligjit “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, i cili parashikon se Këshilli ka 

detyrimin për të krijuar mekanizma për zgjidhjen e problemeve funksionale dhe 

shpërndarjen e ekuilibruar të ngarkesës midis gjyqtarëve dhe gjykatave. Në zbatim të 

këtij parimi, rezulton se për gjykatat e apelit, referuar ngarkesës për gjyqtar, në dy vitet e 

fundit, kjo ngarkesë rezulton jo e ekuilibruar. 

Një tregues tjetër i efiçencës lidhur me ngarkesën për gjyqtar është treguesi ËR. 

Nga analiza ka rezultuar me dallime të konsiderueshme dhe me një diferencë rreth 918% 

të ngarkesës 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, vlerësohet se është 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. 

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. 
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Tregues tjetër i efiçencës është numri mesatar i çështjeve të përfunduara nga një 

gjyqtar gjatë vitit të raportimit. 

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 ËR). Në raport është më e detajuar analiza e të dhënave statistikore. 

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.  

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 11.720 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 efiçencës tregojnë 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 
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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. 

Nga ana tjetër, ndryshimet e fundit ligjore në Kodin e Procedurës Civile dhe 

Kodin e Procedurës Penale, patën për 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.  

Ajo që nuk mund të lihet pa u përmendur është ndikimi i procesit të rivlerësimit 

kalimtar. 

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

me sfidat e paraqitura nga procesi i rivlerësimit 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 projekt-aktit parashikohet përmbushja 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. 

Nga ana tjetër, GP, përveç funksionit dhe kompetencës së vetë për të bërë 

rivlerësim të hartës gjyqësore në fuqi dhe për të paraqitur propozimin mbi konceptimin e 

rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave, ka studiuar në mënyrë të 

përgjithshme disa parime që lidhen planin e zbatimit të hartës së re gjyqësore.  

Riorganizimi sigurisht që duhet të shoqërohet me një plan të mirëpërcaktuar për 

zbatim që synon të sigurojë menaxhimin optimal të fazës së tranzicionit sa i përket 
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organizimit të hapësirave dhe pajisjeve, dhe për transferimin e materialeve dhe të stafit. 

KLGJ-ja 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 Grupit Ndërinstitucional të Punës me përfaqësues të Ministrisë së 

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

vënien në zbatim të hartës së re gjyqësore.  

Një plan i hollësishëm zbatimi, mes të tjerash, duhet 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. 

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 pjese 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 duhet të përfshijë bashkimin e 

gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm  dhe propozohet të fillojë në 

01.04.2023 dhe faza e tretë, bashkimin e gjykatave administrative të shkallës së parë që 

do të bëhet i mundur në 01.06.2023 . 

vi. Plani i punës sigurisht që duhet të jetë i bashkëshoqëruar me një strategji 

komunikimi me publikun rreth hartës së re gjyqësore. 

vii. Nga ana tjetër, plani i punës duhet të jetë shoqëruar edhe me një kostim 

financiar të zbatimit të hartës buxhetore. Dua të theksoj se nevojat buxhetore tashmë janë 

marrë parasysh nga Këshilli në miratimin e buxhetin 23-25, faza e parë, ku janë 

parashikuar shpenzime për sa i përket: shpenzimeve të personelit, shpenzime operative, 
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shpenzime që janë parashikuar në kuadër të riorganizimit dhe zhvillimeve të reja që 

mund të kërkojnë sistemet e integruara të menaxhimit të çështjeve, shpenzimet kapitale 

(investime apo rikonstruksione të objekteve). Por gjithsesi, nëse gjatë kësaj periudhe do 

të ketë zhvillime të reja të shoqëruara me nevoja për fonde buxhetore, ato duhet të 

përfshihen menjëherë në fazën e dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore siç është 

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

Lidhur me efektet e menjëhershme të zbatimit të hartës së re gjyqësore. 

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 hartës së re gjyqësore. 

Mbi efektet në infrastrukturën e godinave të gjykatave. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, sipas përshkrimit të nevojave të funksionalitetit 

të saj zgjidhje afatgjatë sigurisht që mbetet akomodimi i një gjykate të re, por duke qenë 

se kjo gjykatë nuk bashkohet me një gjykatë tjetër, zbatimi i menjëhershëm i hartës nuk 

ka asnjë ndikim të menjëhershëm për burime të nevojshme financiare në këtë gjykatë.  

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 dhe 27 punonjës administrate. 

Ndërsa referuar hartës së re gjyqësore 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 
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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 të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës që është 

bashkim i Durrësit dhe Kavajës, 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 Kavajën e cila nuk plotëson kushtet për të qëndruar si gjykatë e vetme. 

Referuar organikës aktuale, nëse do të kishim bashkim matematikor të numrit të 

gjyqtarëve, do të kishim 21 gjyqtarë dhe 52 punonjës administrate. 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. 

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 është vlerësuar të përdoren 

ambientet e ndërtesës që aktualisht përdoret nga Gjykata e Apelit Durrës, e cila sipas 

hartës do bashkohet me apelin Tiranë. Në këtë mënyrë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Durrës, pas bashkimit të 2 gjykatave Durrës dhe Kavajë, do të funksionojë në 2 godina të 

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 hartës. 

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Elbasan.  

Ajo nuk ka asnjë ndryshim. Ka një godinë të re e cila plotëson standardet 

ndërkombëtare. Zbatimi i hartës së re gjyqësore nuk do të kishte asnjë efekt për sa i 

përket kësaj gjykate. 

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Fier, e cila krijohet nga 

bashkimi i dy gjykatave të rretheve gjyqësore Fier dhe Lushnje. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier dhe Lushnje, do të kenë së bashku një numër prej 

19 gjyqtarësh dhe 50 punonjës administrate. Ndërsa referuar raportit të punës mbi 

mesataren e ponderuar të ngarkesës së punës, (çështjeve për gjyqtar), numri i gjyqtarëve 

në këtë gjykatë duhet të shkojë në 21 gjyqtarë. 
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Krijimi sipas hartës së re gjyqësore i Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit 

të Përgjithshëm Fier dhe Lushnje, 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 aktual 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 nevojshme lëvizja e gjithë stafit të Gjykatës 

Lushnje), duke mos pasur asnjë ndikim të menjëhershëm për burime të nevojshme 

financiare, në zbatimin e hartës.  

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, që krijohet 

nga bashkimi i Gjykatës 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, është vlerësuar të përdoren 

ambientet e ndërtesës që aktualisht përdoret nga Gjykata e Apelit Gjirokastër, e cila sipas 

hartës do bashkohet me apelin Tiranë. Në këtë mënyrë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër (sikundër edhe ajo Durrës), pas bashkimit të 2 gjykatave, 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 

hartës. 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, për sa kohë qëndron si gjykatë e vetme, nuk 

paraqet probleme të shtuara as ndikime të menjëhershme në zbatimin e hartës së re 

gjyqësore.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë dhe Pogradec. 

Ndërtesa e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë është vlerësuar se është e 

mjaftueshme dhe ka kushtet optimale për të strehuar të gjithë numrin, të gjitha burimet 
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njerëzore, përfshi këtu edhe numrin e gjyqtarëve dhe stafin e administratës. Akomodimi i 

Gjykatës së Shkallës Korçë dhe Pogradec, është i zgjidhshëm brenda ndërtesës aktuale të 

gjykatës, por me largimin e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, dhe me 

largimin e gjykatës së apelit, krijohet infrastrukturë akoma edhe më e favorshme për 

zhvillimin e gjykimeve edhe nga kjo gjykatë në dy dhoma të ndara. 

  Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Kukës (Kukës dhe 

Tropojë). 

Grupi i punës ka vlerësuar se akomodimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të 

Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës dhe Tropojë në godinën e sotme të gjykatës Kukës, 

paraqitet me shumë probleme, si në drejtim të sipërfaqes që ajo ofron, ashtu dhe në 

drejtim të funksionalitetit dhe normave të sigurisë. 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 për hartën e re gjyqësore. 

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Lezhë, e cila krijohet 

nga bashkimi i gjykatave Lezhë dhe Kurbin. 

Për vijimin e aktivitetit të kësaj gjykate, largimi i Shërbimit të Përmbarimit si 

përdorues i godinës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, 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 kësaj gjykate, kërkon ndërtimin e një godine të re. 

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Shkodër, e cila krijohet 

nga bashkimi i gjykatave Shkodër dhe Pukë. 

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 gjykimesh.  

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 hartës së re 

gjyqësore do bashkohet me Apelin Tiranë. Në këtë mënyrë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
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Shkodër, pas bashkimit te 2 gjykatave Shkodër dhe Pukë, do të funksionojë në 2 godina 

te konceptuara edhe si 2 Dhoma Civile dhe Penale (Seksione), duke mos pasur asnjë 

ndikim të menjëhershëm për burime të nevojshme financiare, lidhur me zbatimin e hartës 

e re gjyqësore. 

Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë. 

Është propozuar bashkimi i saj me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, në kushtet 

kur kjo e fundit 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 

(Tiranë) nuk paraqiten me probleme të shtuara dhe as ndikime të menjëhershme në 

zbatimin e hartës së re gjyqësore.  

Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Vlorë, pavarësisht se 

godina aktuale nuk është më e mira e mundshme, gjithsesi, largimi i Gjykatës 

Administrative dhe krijimi i ambienteve të lira në përdorim nga godina e Gjykatës së 

Apelit Vlorë edhe për këtë gjykatë, jo vetëm që nuk do të sjellë efekte të menjëhershme 

për burime të nevojshme financiare, por do të krijojë mundësinë e organizimit dhe 

funksionimit në dy dhoma që ushtrojnë funksionin në dy godina të ndryshme.  

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, 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 aktuale 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. 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 hartës, zgjidhja shihet në sigurimin e një ambienti të dytë me 

qira, por nga ana tjetër, duke qenë se ndërtesa e Gjykatës Administrative të Shkallës së 

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

për zgjidhje në planin afatgjatë, mund të shikohet akomodimi në një ndërtesë të re që 

ngrihet brenda këtij sheshi.  

Për shkak të problematikave të mësipërme infrastrukturore, vlerësohet që 

bashkimi i 4 gjykatave të mësipërme administrative të shkallës së parë në një gjykatë të 
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vetme me seli në Tiranë, të realizohet në fazën e fundit të zbatimit të hartës së re 

gjyqësore, 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, në kushtet kur Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Lushnje bashkohet me Fierin dhe po kështu prokuroria largohet pranë 

Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier, godina që sot gjykata dhe prokuroria shfrytëzojnë 

është më se e mjaftueshme për krijimin e kushteve të punës për Gjykatën e re 

Administrative të Shkallës së parë Lushnje.   

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 

gjykatë apeli mund të funksionojë e ndarë në 2 Dhoma civile dhe penale, në dy godina të 

ndryshme. Këto ambiente mund të sigurohen nga dhënia në administrim e ndonjë godine 

ekzistuese. 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; 

Gjykata e Apelit Gjirokastër - 2 gjyqtarë; 

Gjykata e Apelit Vlorë - 2 gjyqtarë; 

Gjykata e Apelit Shkodër - 4 gjyqtarë; 

Gjykata e Apelit Tiranë - 14 gjyqtarë. 

Në kushtet kur numri i gjyqtarëve të gjykatave të apelit aktualisht në detyrë është 

edhe më i vogël se gjysma, (26 gjyqtarë), ky numër është më i vogël se numri 31 që ka 

sot në organikë Gjykata e Apelit Tiranë. Prandaj zbatimi i menjëhershëm i hartës së re 

gjyqësore me këtë numër gjyqtarësh (dhe në dijeninë time me 7 salla gjykimi) nuk do të 

sjellë problematika të akomodimit të gjyqtarëve në godinën ekzistuese të Gjykatës së 

Apelit Tiranë. 

Ju faleminderit! 
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Naureda Llagami: Zonja Ukperaj, faleminderit për prezantimin e projektit. 

Kam kënaqësinë të kemi këtu edhe anëtarë të grupit të punës, dhe në cilësinë e 

Kryetares dëshiroj që t’ia jap fjalën edhe anëtarëve të Grupit të Punës, duke qenë se ky 

propozim i vjen Këshillit, nëse kanë ndonjë gjë për të shtuar për eksperiencën e tyre gjatë 

punës trevjeçare; I ftoj që të kontribuonin/të jepnin opinionin dhe eksperiencën që patën. 

Duhet të pranojmë që ky është një proces i bërë për herë të parë në Shqipëri; është një 

proces për herë të parë që udhëhiqet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, një proces 

gjithëpërfshirës, ku të gjithë aktorët kanë zënë vend dhe i është dëgjuar zëri në këtë lloj 

procesi; dhe kuptohet është një proces që nuk mund të themi që mund të jetë perfekt, por 

që i bërë për herë të parë dhe në mënyrën që është bërë unë jam shumë besimplotë që 

është një nga proceset më të mira që Këshilli i Lartë Gjyqësor ka ndjekur. 

Nuk e di kush nga anëtarët e Grupit të Punës do dëshironte fjalën, përpara se t’ia 

kalojmë anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor? 

Flori! 

 

Florjan Kalaja: E nderuar Kryetare! 

Të nderuar anëtarë! 

Të nderuar pjesëmarrës! 

Së pari, faleminderit për ftesën! 

Së dyti, një falënderim vjen për të gjithë eksperiencën e kaluar që në vitin 2019. 

Unë në atë kohë isha i komanduar në Gjykatën e Lartë dhe çdo lloj konsultimi i bërë që 

nga godina e vjetër, tek 15-katëshi dhe tek Rogneri, domethënë janë shumë mbledhje të 

njëpasnjëshme, ku një nga vështirësitë më të mëdha ka qenë përmbledhja dhe analiza e të 

gjithë statistikave që vinin qoftë nga ministria, qoftë nga secila gjykatë, dhe në përfundim 

të ditës, pas të gjithë analizave që u bënë, ajo që ishte krejt e qartë ishte që disa nga 

vendimmarrjet më të vështira për mbylljen e disa gjykatave nuk ishte pjesë e Grupit të 

Punës apo Këshillit të Lartë Gjyqësor sot, apo e Këshillit të Ministrave nesër që do e 

mbarojë/miratojë hartën, por ishte çështje e zgjidhur nga ligji. Apriori ligji, me hyrjen në 

fuqi, kishte parashikuar që disa nga gjykatat nuk do të ekzistonin më.  
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Sigurisht që çdo lloj zgjidhjeje që vinte si sugjerim apo si konkluzion i analizave 

hante diskutime, mund të ketë debate edhe sot. Sigurisht edhe në analizat që kemi bërë 

dhe konsultimet nëpër rrethe të ndryshme, kemi parë reagime të cilat duhen mirëkuptuar 

sepse prishja e çdo “status quo”-je  e ndërtuar në vite do të sjellë reagime të tilla. Unë 

mendoj që në përfundim të të gjithë këtij procesi, zgjedhjet që u bënë nga Grupi i Punës 

(pavarësisht se çdo gjë është e diskutueshme) ishin më të mirat e mundshme në 

kontekstin e rrethanave në të cilat Shqipëria ndodhet sot, duke pasur parasysh reformën 

në drejtësi, duke pasur parasysh procesin e rivlerësimit kalimtar (të 

gjyqtarëve/prokurorëve), duke pasur parasysh ndërtimin institucional të gjykatave dhe 

duke pasur parasysh të gjitha detyrat që i shtrohen Këshillit të Lartë Gjyqësor për 

diskutim.  

Në fakt unë kisha përgatitur disa nga pikat më të forta dhe ato që ishin të 

padiskutueshme nga e gjithë analiza që Grupi i Punës ka bërë, por zonja Ukperaj ishte 

shteruese në të gjithë parashtrimin që u bë, kështu që për rrjedhojë unë nuk dua të kaloj 

në përsëritje.  

Sigurisht që ky është një hap shumë i rëndësishëm për Këshillin, por nuk mbyllet 

me kaq pjesa e perfeksionimit, të mënyrës se si do të jetësohet ky projekt që miratohet sot 

dhe do të shkojë për miratim në Këshillin e Ministrave. Do duhet një punë 

bashkërenduese sërish dhe eksperienca e kapitalizuar e Grupit të Punës por edhe e 

personave që mund të vijnë më vonë për ta pasuruar eksperiencën që do të ofrojnë, do 

duhet të parashikojë të gjithë këtë tranzitimin e gjykatave që shkrihen tek gjykatat e reja 

dhe të përsosë këtë paketën qoftë edhe me rregulla normative se si do duhet të 

funksionojnë çështjet, tashmë që do duhet të marrin jetë nëpër gjykatat që formësohen 

nga e para apo shkrihen me njëra-tjetrën.  

Kështu që, duke pasur parasysh faktin që nuk dua të kaloj në përsëritje, unë i uroj 

Këshillit punë të mbarë në këtë lloj detyre që ka për ta çuar deri në fund çështjen e hartës 

së re gjyqësore dhe për t’i bërë funksionale gjykatat që projektohen të funksionojnë nga 1 

janari 2023, nga prilli dhe nga qershori i vitit tjetër. 

Ju faleminderit! 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Flori! 
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Ndonjë anëtar tjetër i Grupit të Punës do të donte fjalën për të ndarë eksperiencën 

dhe opinionin e tij mbi projektpropozimin. 

Po Markelian, të lutem!    

 

Markelian Koça: Për ata që s’me njohin, unë jam Markelian Koça. Jam në sistem 

që nga viti ’95. Kam marrë pjesë me shumë kënaqësi në Grupin e Punës, i ftuar edhe për 

shkak të detyrës, sepse në tre vitet e fundit kam qenë Zëvendëskryetar i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës, në mungesë të kryetarit drejtues faktik të gjykatës, por edhe për 

shkak të eksperiencës në vite. 

Zonja Ukperaj, edhe Flori po ashtu, i parashtruan, kështu që nuk është se kam 

ndonjë gjë esenciale ose të re për t’ju thënë për hartën. Unë si anëtar i Grupit të Punës e 

kam votuar me bindje projektvendimin, duke menduar që është zgjidhja më e mirë, jo 

vetëm e ndikuar nga situata aktuale që kalojmë, por puna për hartën ka filluar në të 

vërtetë vite më përpara kur nuk ishim para kësaj situate.  

Sot për shkak të eksperiencës në punë, unë jam partizan i specializimit të 

gjyqtarëve. Kur kam filluar punën isha 23 vjeç, idealist, legjislacioni s’ishte ai që është 

sot (kishim tre kode: Kodi Civil, Kodi Penal, Kodi i Familjes, dy procedurat). Sot 

legjislacioni është kaq masiv, kaq dinamik saqë është e pamundur që gjyqtari të jetë i 

mirë dhe cilësor në të gjitha fushat. Duhet patjetër specializim dhe unë jam partizan i 

fortë/mbështetës i specializimit të gjyqtarëve. Specializimi kërkon patjetër gjykata të 

mëdha. Nëse në pamje të parë, meqenëse unë kam marrë pjesë edhe në takimet e Grupit 

të Punës por edhe me grupet e interesit, kryesisht me dhomat e avokatisë dhe të 

gjyqtarëve në nivele apelesh dhe në Tiranë, duket sikur bashkimi i gjykatave e largon 

qytetarin gjeografikisht nga gjykata. Në fakt, për mendimin tim, e afron. Pse? Sepse 

gjykata e madhe krijon mundësinë për specializim. Mund të kemi dhoma (patjetër), por 

mund të kemi edhe seksione të specializuara brenda dhomave. Që çfarë bën? Rrit 

efiçencën e gjyqtarit. 

Ne sot gjykojmë çështje (po flas për Durrësin ku punoj aktualisht dhe jemi 7 

gjyqtarë që punojmë, bashkë me kryetarin, 8) të të gjitha natyrave (penale, civile, 

familjare, urdhra mbrojtjeje, urdhra dhune), pra të të gjithë karakterit. Është e pamundur 

sot që një gjyqtar të jetë i mirë në të gjitha fushat. Nëse është i specializuar, gjykon 
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çështje më shpejt, jep cilësi më cilësore. Kështu që në këtë aspekt edhe qytetari afrohet 

më shumë me drejtësinë, që do të thotë, merr shërbimin në kohë të shkurtër dhe e merr 

cilësor. Kështu që mendoj që ky projekt që ne si Grup Pune kemi sjellë, besoj është më i 

mirë i mundshëm për situatën. Koha do ta tregojë por shpresoj që të jetë i suksesshëm 

dhe t’i shërbejë qytetarit në radhë të parë por edhe gjyqtarëve, që për hir të së vërtetës 

duhet thënë që po kalojnë një periudhë të vështirë për shkak të ngarkesës së punës. 

Ju uroj suksese dhe punë të mbarë të gjithëve! 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Markelian! 

Po, zonja Bezati!    

 

Iliba Bezati: Përshëndetje të gjithëve! 

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor! 

Kam qenë anëtare qysh në krijimin e Grupit Ndërinstitucional të Punës për hartën 

gjyqësore.  

E gjithë paketa e ligjeve për reformën në drejtësi është pasuar me ndryshime të 

jashtëzakonshme në Kodin e Procedurës Civile dhe Penale, çka kanë ndikuar ndjeshëm 

dhe me një rol shumë të rëndësishëm në perceptimin e një harte të re gjyqësore. Kështu 

që, kur u krijua grupi, kemi pasur parasysh gjithçka dhe shumë indikatorë të cilët i 

përmendi zonja Brikena në relacionin e saj. Ka qenë një punë voluminoze e të gjithë 

grupit, një punë gjithëpërfshirëse, duke marrë shumë indikatorë.  

Ajo çfarë unë dua të ndaj me të gjithë pjesëmarrësit këtu është se ndonëse ka 

pasur një shtytje për të mos u pranuar bashkimi i rretheve gjyqësore në gjykatat e 

shkallëve të para të juridiksionit të përgjithshëm, duke menduar se nuk krijohej aksesi i 

publikut në drejtësi, kemi vlerësuar që ky akses krijohet shumë më mirë duke u bashkuar. 

Pse? Së pari, distancat fizike të popullsisë me gjykatat e rretheve gjyqësore ku janë, janë 

distanca të tilla që në raporte shumë të vogla dhe në raport me indikatorët e tjerë, kanë një 

rol shumë të vogël në raport me atë çfarë ne zgjidhim me bashkimin. Pse? Sepse nëse do 

të mendohet ajo që tha edhe Markeliani që ne do të arrijmë të krijojmë dhoma apo 

seksione, sidomos edhe tek seksionet e të miturve të cilat sot janë aktualisht jashtë 

funksionit, do të arrijmë që të aksesojmë edhe gjykimet me afate brenda afateve të 
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arsyeshme që gjykatat duhet të realizojnë dhe gjykime të barabarta, në kohë dhe me 

cilësi. 

Specializimi i gjyqtarëve është një nga prioritetet kryesore që ne duhet të kemi 

parasysh në gjyqësor dhe duke arritur që të krijojmë dhe të standardizojmë edhe vendime 

të cilat do të jenë, të paktën për gjykatat e apeleve, udhërrëfyese edhe për shkallët e para. 

Kështu që, duke u përmendur të gjithë këto indikatorë nga zonja Ukperaj, unë nuk 

kam çfarë të shtoj më shumë. Uroj punime sa më të mbara të zbatimit të kësaj harte. 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit! 

Ndonjë anëtar tjetër, apo nga projektet nëse duan të ndajnë eksperiencën? 

Atëherë, unë do ftoja kolegët për të diskutuar mbi projekt-aktin e punuar nga 

Grupi Ndërinstitucional por parashtruar përpara mbledhjes plenare nga tre anëtarët që 

kanë qenë në këtë Grup Pune. 

 

Ridvan Hado: Lidhur me raportin vlerësues për riorganizimin e rretheve 

gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave sjellë nga Grupi i Punës përgjithësisht 

i tha anëtarja e grupit në mënyrë teknike dhe ezauruese. Nuk ke çfarë të thuash më tepër. 

Por si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, i ardhur nga trupa gjyqësore, konkretisht nga 

Gjykata e Apelit Tiranë, mund të them dy fjalë lidhur me organizimin e gjykatave të 

apelit me juridiksion të përgjithshëm nga gjashtë gjykata në një gjykatë. 

Në kushte normale, në kushte normale kuptoj, që organika të ishte e plotë e 

gjykatës së apelit, pra të ishin 78 gjyqtarë dhe numri i çështjeve të ngelura për gjykim të 

ishte një numër i pranueshëm që të gjykoheshin në kohë normale afërsisht 6 muaj, 1 vit 

siç gjykoheshin përpara gjendjes që jemi tani, do isha ngurrues lidhur me raportin 

vlerësues dhe mbase propozimi im do të ishte për tre apo katër gjykata apeli, që 

plotësojnë edhe kërkesat e ligjit për qenien me 10 anëtarë. Por ne s’jemi në kushte 

normale, jemi në kushte jo normale. Në këto rrethana, duke sjellë eksperiencën time në 

momentin që kam ardhur si anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, kam lënë në Gjykatën e 

Apelit Tiranë gjashtë gjyqtarë me 3300 çështje secili, pra rreth 20 mijë çështje, të cilat 

datojnë që nga viti 2016 e vijues. Qenë në këto kushte, mendoj se zgjidhja më e mirë 

ndërmjet zgjidhjeve të këqija është zgjidhja e kalimit të riorganizimit nga gjashtë gjykata 
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apeli me juridiksion të përgjithshëm, në një gjykatë apeli me juridiksion të përgjithshëm, 

me argumentimin se them që do të mundësohet që qytetarët të marrin drejtësi të barabartë 

edhe në kohë në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Në Gjykatën e Apelit Tiranë akoma 

nuk kanë përfunduar çështjet e vitit 2016, ndërkohë që në disa gjykata të tjera gjykohen 

çështje që kanë datë regjistrimi vitin e kaluar apo mbase edhe këtë vit. Një gjykatë e 

përqendruar do të mundësonte aksesin e qytetarëve, dhënien e drejtësisë, do të 

mundësonte krijimin e seksioneve apo dhomave penale e civile, do të eliminonte ecejaket 

e gjyqtarëve nëpër gjykatat e apeleve për gjykimin e çështjeve. Nga eksperienca ime, ky 

Këshill më ka deleguar disa herë në Gjykatën e Apelit Korçë dhe më është dashur për të 

hequr çështjet, shkuarja disa herë që ishte humbje kohe dhe mungesë efikasiteti. 

Në tërësinë time them që kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme dhe jam 

dakord pra për miratimin e raportit vlerësues të paraqitur nga Grupi i Punës. Ju 

falenderoj! Faleminderit dhe të ftuarve! 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit zoti Hado! 

E thënë edhe nga ju është shumë vlerë, sepse ju vini nga një gjykatë apeli dhe ju e 

dini shumë mirë pjesën e ngarkesës, sidomos këtë periudhë që vetting-u, duhet ta 

pranojmë, ka krijuar shumë boshllëqe në sistem, aq më shumë që edhe ju vetë e thatë që 

ky është një dokument i gjallë, që do të thotë që është një dokument që nuk mbyllet këtu. 

Këshilli ka të drejtë ta rishikojë me ndryshimin e situatave që kemi, se boll t’i referohemi 

të dhënave që tha zonja Ukperaj, kemi 23 gjyqtarë të caktuar në të gjithë gjykatat e apelit, 

dhe mos të marrim edhe parasysh se sa nga këto gjyqtarë janë me ankim. Kështu që është 

një situatë që në fakt është shumë problematike. Ne si Këshill i Lartë Gjyqësor kemi 

propozuar hartën përpara dy vjetëve në fakt dhe ndoshta nuk do ishim në këtë situatë dhe 

ndoshta nuk do të ishte ky lloj opsioni në qoftë se do të kishim pasur një dakordësi dhe 

nga institucioni i Ministrisë së Drejtësisë për të vijuar dhe për ta miratuar sa më shpejt. 

Ndonjë koleg tjetër? 

Po, zoti Toro! 

 

Alban Toro: Në përgjithësi reformatorëve të hartës gjyqësore i kërkohet që të 

kombinojnë në mënyrë të tillë treguesit dhe kriteret, në mënyrë që të krijojmë një sistem 
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gjyqësor sa më efikas, dhe mbi të gjitha, të gjithë konvergojmë në faktin që ne duhet të 

sigurojmë për publikun qasje sa më të mirë me gjykatën, që aktualisht është 

kompromentuar për shumë faktor, njëri nga të cilët është hemorragjia e vazhdueshme e 

gjyqtarëve, e cila nuk ka ndalim; gjithashtu mund të themi edhe infrastruktura jo fort 

optimale e këtyre gjykatave; megjithatë na duhet që konform neneve 14 dhe 15 të ligjit 

98/2016 të gjejmë një ekuilibër midis faktorëve të mëposhtëm, siç janë: qasja në drejtësi 

(për sa i përket afërsisë së qytetarëve me gjykatat); maksimizimi i cilësisë dhe 

performancës së duhur të shërbimit të ofruar; reduktimit të kostove që cenojnë 

përdorimin efikas të burimeve publike, dhe këto duke i dhënë përparësi kritereve po të 

përcaktuara në nenin 15 që janë: struktura administrative territoriale e vendit; zhvillimi 

demografik; numri i banorëve në krahasim me numrin e gjykatave; zhvillimi ekonomik; 

infrastruktura rrugore dhe kushtet e transportit në gjykata dhe ndërmjet gjykatave; 

karakteristikat gjeografike të vendit; ngarkesat e çështjeve në gjykata lidhur me rastet e 

përfunduara apo të papërfunduara, apo në pritje (që janë stoqet); efikasiteti i gjykatave 

apo i gjyqtarëve në dhënien e drejtësisë; burimet njerëzore në dispozicion; vendndodhja 

dhe përmasa e institucioneve të burgimit apo paraburgimit.  

 Në përgjithësi, eksperienca evropiane dhe ajo botërore kanë treguar që tendenca 

është krijimi i gjykatave të mesme dhe të mëdha, dhe për këtë jam plotësisht dakord dhe 

suportoj Grupin e Punës kur tentojnë të mbyllin gjykatat e vogla të cilat për fat të keq nuk 

janë efikase në raport me ngarkesën që kanë disa gjykata të tjera. Por jam pesimist në 

lidhje me kufizimin e gjykatës administrative të shkallës së parë (dhe për më tepër 

dërgimin e saj me seli në Lushnje) nga disa gjykata administrative në dy; apo akoma më 

keq, reduktimin e gjykatës së apelit në një, duke suprimuar gjashtë të tilla në një.  

Pyetja këtu është: Ku respektohet gjeografia e pozicionimit të gjykatës e cila është 

vendimtare dhe një nga kriteret për qasje në drejtësi? 

 Jam pesimist dhe pesimist është një optimist me eksperiencë kur them këtë sepse 

i referohem fakteve historike të tashmes dhe të shkuarës. Më kujtohet që në ’97-’98 kemi 

pasur një sistem të tillë me apel të juridiksionit të përgjithshëm i përqendruar në Tiranë. 

Administratori i mëparshëm i gjyqësorit, duke parë problemet që ky sistem hapte, tentoi 

dhe zgjeroi numrin e apeleve. Natyrisht kjo nuk solli përmirësime të theksuara por në 

raport me atë që krijoi, solli një përmirësim të ndjeshëm.  
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Aktualisht kemi gjykatën administrative të apelit e cila teorikisht proceduralisht 

vepron mbi bazë aktesh procedurash të theksuara. Ku jemi? Aktualisht ka 18 mijë dosje 

stok, të cilat nuk e di, sado gjykatë të madhe ta bësh, për sa kohë do të duhen të 

absorbohen apo që qytetarët të marrin një vendim përfundimtar. Pra zgjidhja nuk është që 

t’i zvogëlojmë gjykatat sepse na mungojnë burimet njerëzore. 

Pa dashur të nxjerr ndonjë sekret, sot ne po dërgojmë tek Presidenti edhe dy 

gjyqtarë të Gjykatës së Lartë fal përpjekjeve të vazhdueshme që Këshilli ka bërë për t’i 

plotësuar këto vende vakante. Të njëjtën gjë do të bëjmë edhe me gjykatat e apelit. Pra 

me kooperim, ndoshta edhe me presion ndaj komisioneve të vlerësimit, të cilët duhet të 

nxiten për të punuar/vlerësuar sa më shumë gjyqtarë, në mënyrë që të kemi sa më shumë 

konkurrime për apelet e juridiksionit të përgjithshëm, do të na mundësojë që në të 

ardhmen të kemi minimalisht, të kishim të paktën 4 gjykata apeli, të cilat të ndara në 

pozicione gjeografike (pra duke iu referuar pozicionit gjeografik të gjykatës) unë do të 

mendoja (dhe ndoshta edhe do ta propozoj më pas) që gjykatat e apelit të jenë në 

Shkodër, Tiranë, Vlorë, Korçë, të tilla që të mbulojnë veriun, Shqipërinë e mesme, jugun 

dhe juglindjen. Kjo do të sillte normalisht edhe një reduktim të burimeve njerëzore dhe 

përqendrimin në këto qarqe, të cilat do të administrojnë pastaj dhe do të zgjidhin 

problemet e qytetarëve nëpër këto qarqe.  

Natyrisht e shikoj të habitshme se si gjykata administrative të mos vendoset në 

Fier, e cila ka një popullsi prej 300.000 dhe këtu kemi të bëjmë me dendësinë dhe numrin 

e personave që i drejtohen gjykatës për të marrë shërbime, dhe dërgohet në Lushnje, me 

një popullsi 100.000. 

Fieri është në një pikë nevragjike ku të gjithë operatorët strategjikë kanë 

minimalisht seli, maksimalisht kanë shumë degë, për faktin e marrëdhënieve juridike të 

zhvilluara dhe ku ka marrëdhënie juridike të zhvilluara ka edhe konflikte gjyqësore me 

administratën publike. Ndërkohë ne i themi Fierit apo pjesës tjetër të shkojë në Lushnje, 

në një dendësi banorësh 100.000, për të mos folur pastaj për infrastrukturën gjyqësore që 

lë për të dëshiruar dhe që do ta marrë si problem të kostos më pas sepse nuk kam gjetur 

asnjë vlerësim të kostove të kësaj harte gjyqësore. 

Pra jam kundër faktit të koncentrimit të apelit pranë Tiranës dhe jam për variantin 

që minimalisht pozicionet gjeografike të mbulojnë të gjithë pjesët e Shqipërisë.  
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Natyrisht thamë që reforma ka sjellë edhe hemoragjinë e gjyqtarëve, megjithatë 

ligjvënësi ka tentuar të sigurojë një gjykim të shpejtë duke futur disa faza procedurale 5-

10, 15 ditë, të cilët në mos respektimin e tyre, qoftë edhe për gjykimet e shpejta, u ka 

dhënë mundësi qytetarëve t’u drejtohen dhe u janë drejtuar tashmë gjykatave në 

aplikimin e nenit 399 të Kodit të Procedurës Civile, duke kërkuar dëmshpërblimet 

përkatëse. 

Si do të respektohet ky afat njoftimi me një sistem adresash të dobët? Si do të 

respektohet ky afat kur nuk marrim në konsideratë nëse Ministria e Brendshme do të ketë 

mundësi të shoqërojë me flotat e saj/makinat të paraburgosurit nga cepi i Shqipërisë 

(jugu, veriu) për t’i sjellë në Tiranë? Apo me kulturën dhe mundësitë ekonomike të 

përdorimit të internetit për të bërë njoftimet nëpërmjet e-maileve. Këtë nuk mund t’ia 

kërkojmë qytetarëve sepse aktualisht kjo është ekonomia që secili nga ata kanë në 

shtëpitë e tyre; dhe si të tilla ne do të jemi të detyruar që gjykatën ta çojmë tek publiku 

dhe jo publikun tek gjykata. Kështu që, në këtë pjesë, e shoh të kompromentuar faktin e 

qasjes në drejtësi.  

Nga ana tjetër do të thosha që cila është kosto sepse nuk ka asnjë kosto, qoftë tek 

burimet njerëzore. Çfarë do të bëhet me ata që do të reduktohen dhe do të dalin të tepërt 

nga puna (po flas për administratën gjyqësore)? Është shumë e mundshme të ndodhi, në 

mënyrën se si është prezantuar shpërndarja e gjykatave. Ajo që më shqetëson më tepër 

është publiku, i cili do të detyrohet të përballojë një kosto shtesë sepse gjithmonë dihet që 

Tirana ka kosto shumë më të lartë në të gjithë shërbimet. Pra ai kuksiani apo tropojani, 

apo ndonjë nga Konispoli, duhet të përballojë një kosto të qytetit të Tiranës, e cila është 

relativisht e lartë për buxhetin e tyre. Kjo gjë cenon qasjen e drejtësisë sepse s’do të ketë 

të mundur t’i ofrohet shërbimit të avokatisë.  

Në të gjithë takimet që ne kemi pasur nga të gjithë aktorët që kemi takuar, me 

emërues të përbashkët, të gjithë kanë qenë kundër një apeli gjyqësor, për vetë 

problematikat që ai ka ndeshur/ka hapur dhe që aktualisht e kemi të konkretizuar tek 

Gjykata Administrative e Apelit Tiranë.  

Kështu që në këtë kontekst unë do të isha kundër dhe do të isha me propozimin, 

kur t’i vijë momenti, dhe kur Kryetarja të ftojë për propozime, që gjykatat administrative 

të shkallës së parë të jenë në Shkodër, Tiranë, Fier. Ndërkohë që apeli me juridiksion të 
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përgjithshëm të jetë në Shkodër, Tiranë, Vlorë, Korçë, duke tentuar në këtë mënyrë të 

mbulojë sa më mirë shpërndarjen gjeografike të vendit.  

Gjithashtu, mund të them që përpjekje për të krijuar harta gjyqësore të mëparshme 

ka pasur dhe propozimi ndoshta është edhe plagjiaturë, që në fakt unë e kam marrë sepse 

më ka pëlqyer nga ish-ministri Manjani, i cili ka bërë një studim të hollësishëm dhe jo 

vetëm, por ka qenë me një grup pune të sjellë nga specialistë më të mirë të programit të 

forcimit të efiçencës dhe cilësisë së drejtësisë në Shqipëri (nga Bashkimi Evropian dhe 

Këshilli i Evropës), ku ka pasur (me çfarë shikoj dhe me çfarë kam parë CV-në e tyre) 

ekspertë jashtëzakonisht të nderuar (mjafton të citoj dy emra Fabio Bartolomeo – 

Universiteti Luis në Romë dhe Carmela Germinario – Universiteti i Bolonjës), të cilët 

kanë konverguar në të njëjtin përfundim që kam arritur edhe unë nga studimi i të dy 

akteve. Pse duhet të ishte elaboruar ky lloj programi kur e kemi një masë të përgatitur dhe 

tentojë të përmirësojë akoma edhe më shumë?  

Gjithsesi, falënderoj Grupin e Punës sepse ka bërë një punë të lavdërueshme dhe 

vazhdoj t’i mbetem propozimeve për të dy aspektet. 

Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit zoti Toro! 

Në fakt të dy ekspertët që ju referuat kanë qenë anëtarë të Grupit të Punës (të 

paktën me dijeninë time) dhe dokumentacioni që ju referuat, e para, nuk është plagjiaturë 

dhe e dyta, është vlerë e shtuar dhe ka qenë pjesë e Grupit të Punës për studimin dhe për 

zhvillimin e ecurisë së hartës gjyqësore. 

Këtu kemi edhe Këshillin e Evropës CEPEJ dhe të dy ekspertët kanë qenë gjatë 

gjithë kohës dhe e kanë ndarë me Grupin e Punës dokumentin. Kur dokumenti ndahet me 

Grupin e Punës, më vjen keq por nuk kemi të bëjmë me plagjiaturë, kemi të bëjmë me 

faktin që është vlerë dhe është marrë në shqyrtim nga Grupi i Punës. 

 

Alban Toro: Më lejo të tregoj plagjiaturën? 

Plagjiaturë nuk e thashë që Grupi i Punës ka kopjuar dikë tjetër. 

Plagjiaturë thashë për veten time, që kjo që po them nuk është ide e imja, por ide 

e përfaqësuar nga zoti Manjani në studimin që ka bërë me Grupin e Punës. 
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Është çështje e të kuptuarit që keni bërë ju. 

Nuk thashë që është plagjiaturë e Grupit të Punës. Është plagjiaturë e imja, pra 

nuk është ide e imja, është ide që unë e kam marrë nga dikush tjetër. 

Kërko shpjegime, që të përcaktojë edhe nocionin. 

Nuk thashë që Grupi i Punës paska bërë plagjiaturë.  

Mund ta dëgjojmë sepse e kemi të regjistruar. 

 

Naureda Llagami: Patjetër që do e dëgjojmë dhe do jetë ashtu si them unë. 

Kalojmë. Anëtarët! 

Po! 

 

Marçela Shehu: Përshëndetje të gjithëve! 

Me cilësinë e anëtares së Këshillit të Lartë Gjyqësor, por njëkohësisht edhe me 

cilësinë e anëtares së Grupit Ndërinstitucional të Punës për riorganizimin e kompetencave 

tokësore të gjykatave, fillimisht do doja të ndaja falënderimet e mia për të gjithë Grupin e 

Punës, sic tha edhe Kryetarja, për anëtarët e Këshillit, për ish-anëtarin e Këshillit z. 

Qoku, i cili ka bërë një punë shumë të vlerësueshme lidhur me këtë proces, për të gjithë 

partnerët tanë ndërkombëtarë dhe përfaqësuesit që vijnë nga gjykatat. 

Gjithashtu do doja të bëja një koment lidhur me atë që mund të konsiderohet si 

vonesë në procesin e finalizimit të këtij produkti të Grupit të Punës. Unë do ta vlerësoja 

pozitivisht vonesën sepse kjo tregon që ky produkt ka arritur falë një procesi të 

mirëmenduar, të mirëstudiuar dhe falë diskutimeve, pse jo dhe mospërputhjeve, dhe në 

fund fare kemi një produkt kaq pozitiv të dakordësuar nga të gjithë anëtarët e GNP-së.  

Lidhur me diskutimet që bëri zoti Hado, ashtu edhe zoti Toro, lidhur me 

riorganizimin e gjykatave të apelit, unë kam qenë një nga anëtaret e Grupit të Punës në 

atë kohë që kam qenë skeptike dhe kam dalë me mendim ndryshe lidhur me 

riorganizimin e gjykatave të apelit. Që në atë kohë unë kam diskutuar dhe kam shprehur 

që “për mua më duket revolucion që nga gjashtë gjykata apeli ne të shkojmë në një 

gjykatë apeli, në mënyrë kaq të menjëhershme, duke krijuar këtë ndjesinë e 

menjëhershme tek publiku për largimin e gjykatës nga njerëzit dhe nga shërbimi”. Por 

duke qenë anëtare e Këshillit dhe anëtare e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, duke 
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parë gjendjen në të cilën sot ndodhet sistemi gjyqësor, vakancat e shumta që ka krijuar 

procesi i rivlerësimit kalimtar (që vazhdon t’i bëjë për fat të keq), arrita të ndryshoj 

mendim dhe të bashkohem me mendimin e Grupit të Punës që, të paktën për momentin, 

por që gjithsesi mund të rishikohet në të ardhmen, të paktën për momentin ky mund të 

jetë një nga mekanizmat zhbllokues të sistemit, që do t’i vinte në ndihmë si Këshillit, 

ashtu edhe sistemit, gjyqtarëve, por edhe qytetarëve. 

Kështu që, unë dakord me atë që ka propozuar Grupi i Punës, por e kisha me 

merak që ta evidentoja këtë moment, duke i dhënë shumë të drejtë shqetësimit që kishte 

edhe zoti Hado edhe zoti Toro. Por duke e parë në makro, duke e parë në mënyrë më të 

përgjithshme të gjithë situatën, vlerësoj që të paktën, për momentin, kjo do të ishte 

zgjidhja më e mirë.  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit zonja Shehu!  

Po Irena! 

 

Irena Plaku: Faleminderit!  

Në radhë të parë falenderoj Grupin e Punës, të gjithë mbështetjen ndërkombëtare. 

Jo për të bërë ndonjë falenderim kot, por e kam të bindur këtë falenderim vërtet.  

Që në momentin e miratimit të paketës së reformës së drejtësisë u bë detyrim për 

Këshillin e Lartë Gjyqësor të riorganizonte sistemin gjyqësor për caktimin dhe 

rregullimin e kompetencave tokësore. Mendoj që edhe më parë (të paktën në rrethin e 

atyre gjyqtarëve që kisha më shumë kontakte), e kemi parë të nevojshme një riorganizim 

të tillë edhe përpara miratimit të paketës për reformën në drejtësi, e cila e bëri të 

detyrueshme një organizim të tillë, sepse gjithmonë duhet të shikojmë tek cilësia e 

gjyqësorit dhe jo tek afërsia e gjykatës pranë çdo rrethi. 

Edhe më parë është bërë riorganizim i gjykatave. Mos harrojmë këtu se më parë 

kemi pasur gjykata në çdo rreth, siç kanë qenë ndarjet administrative. Të paktën për 

rrethin e Elbasanit kanë qenë katër gjykata, që shkoi në një gjykatë të vetme e cila 

funksionon shumë mirë. Edhe në atë kohë mund të jetë parë në formë skeptike një 

reformë e tillë, por ka qenë e domosdoshme.  
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Mendoj se edhe me shtrirjen gjeografike apo demografike të popullsisë është 

tepër e domosdoshme riorganizimi i gjykatave, duke iu referuar numrit të çështjeve të 

regjistruara të cilat janë në secilën gjykatë, tregon që ka ardhur gjithmonë duke u ulur, 

pasur parasysh shpërndarjen gjeografike të popullsisë.   

Ajo që është shumë për t’u falenderuar dhe për t’u vlerësuar nga ky projekt është 

fakti se janë marrë parasysh të gjithë treguesit. Aktualisht mendoj se është e 

domosdoshme miratimi i një reforme të tillë, pasur parasysh edhe situatën e krijuar nga 

reforma në drejtësi, por besoj se është një projekt me shumë vizion, që për mendimin tim 

do vijojë të zbatohet edhe mbasi situata të jetë pak më normale në gjykatat e Shqipërisë. 

Pse? Sepse ajo që synohet nuk është afërsia gjeografike, por afërsia në vendimmarrje, 

shpejtësia në vendimmarrje, qenia pranë në çdo vendimmarrje të gjykatës (pranë popullit 

me pak fjalë). I gjithë populli në Republikën e Shqipërisë të marri një drejtësi të shpejtë 

dhe të barabartë njësoj. Të ketë një praktikë të unifikuar që mund të arrihet vetëm me 

specializimin e gjyqtarëve. Paketa për reformën në drejtësi parashikoi ndër të tjera 

detyrimin për organizimin në seksione, që do rrisë edhe efiçencën në sistemin e 

drejtësisë. Kjo mund të realizohet vetëm me riorganizimin e gjykatave në rrethet të cilat 

janë caktuar. 

Po të shikojmë edhe praktikën evropiane, në fakt shikojmë tendencën për 

centralizimin e gjykatave, siç së fundi ishin në Portugali, ku ishin bashkuar gjykatat. Në 

raport me numrin e popullsisë kemi një ulje të ndjeshme të numrit të gjykatave edhe në 

shtrirje territoriale. Portugalia për shembull kishte 6 gjykata apeli. Përpara dy ditësh isha 

në një takim me programin Suedez-Shqiptar lidhur me drejtësinë për të mitur, Suedia 

kishte 5 gjykata të apelit në mos gaboj, pasur parasysh shtrirjen e madhe gjeografike të 

këtij shteti dhe numrit të popullsisë në raport me Republikën e Shqipërisë.  

Kështu që, them që nuk është vetëm për momentin që është tepër e domosdoshme 

sepse garanton edhe efiçencën dhe garantimin e një procesi të rregullt gjyqësor në pjesën 

e gjykimit të arsyeshëm, por do të jetë edhe me vizion për të ardhmen lidhur me cilësinë, 

me atë që ne synojmë që të krijojmë gjykata të specializuara, aq më tepër kur synojmë të 

shkojmë në Bashkimin Evropian, çka do të na kërkojë domosdoshmërisht specializim 

edhe në lidhje me të drejtën evropiane që aktualisht nuk e zbatojmë për shkak se nuk jemi 

pjesë e saj. Faleminderit!  
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Naureda Llagami: Shumë faleminderit zonja Plaku! 

Po Yllka! 

 

Yllka Rupa: Faleminderit Kryetare! 

Të nderuar kolegë! 

Të nderuar ekspertë, anëtarë të Grupit të Punës! 

Këshilli i Lartë Gjyqësor gjendet sot në një moment të rëndësishëm të ushtrimit të 

kompetencave të veta qeverisëse, në një situatë jo të zakonshme dhe të raportuar në 

mënyrë të vazhdueshme me të gjitha problematikat që mbart. Riorganizimi i rretheve 

gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave është një detyrë me të cilën ligji “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor” ngarkon Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe merr një 

rëndësi të veçantë parë në këndvështrimin e një ballafaqimi me aktualitetin e zhvillimeve 

në sistemin gjyqësor. Pa dyshim që raporti vlerësues i propozuar nga Grupi i Punës ka 

analizuar në mënyrë të detajuar nevojën e rikonceptimit të hartës gjyqësore, ku do të 

veçoja si thelbësore së pari, domosdoshmërinë e harmonizimit të sistemit gjyqësor me 

kuadrin ligjor ekzistues dhe së dyti, menaxhimin efektiv të situatës së krijuar në sistem 

për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve.  

Në vlerësimin tim, këto dy aspekte janë përcaktuese në rritjen e efiçencës së 

sistemit gjyqësor, duke e vlerësuar këtë tregues si thelbësor në realizimin e funksionit 

primar që ka gjykata, atë të ofrimit të një shërbimi të shpejtë dhe cilësor tek qytetari. 

Vlen të theksohet se i gjithë ky proces është realizuar në mënyrë transparente 

duke u bazuar në një vlerësim racional të situatës, me synimin për të gjetur ekuilibrat 

ndërmjet treguesve që realizojnë shërbime gjyqësore efikase dhe ndoshta duke vënë 

theksin në ata tregues të cilët aktualisht pothuajse janë krejtësisht të cenuar: efiçenca e 

gjykatave dhe e gjyqtarëve në dhënien e drejtësisë si dhe burimet njerëzore në 

dispozicion. 

Unë do të ftoja të gjithë aktorët e sistemit gjyqësor që më tepër se askush tjetër i 

njohin problematikat, të shprehin opinionin  mbështetës të projektit të hartës së re 

gjyqësore, për të ndikuar edhe në një perceptim të drejtë të qytetarëve lidhur me 

domosdoshmërinë e kësaj nisme.  
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Pa dyshim që Këshilli i Lartë Gjyqësor ka detyrën për të monitoruar në mënyrë 

strikte zbatimin në vijimësi të hartës së re gjyqësore dhe përgjegjshmërinë absolute për të 

gjurmuar dhe adresuar problematikat që mund të konstatohen. Aq më tepër, qytetarët 

shqiptarë duhet të informohen që rishikimi i hartës gjyqësore një herë në pesë vite është 

një detyrim ligjor për Këshillin në të gjitha ato raste kur mund të konstatohen edhe 

problematika që mund të ndikojnë ose cenojnë funksionalitetin e gjykatave.    

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit Yllka! 

Po zoti Kurushi! 

 

Klodian Kurushi: Atëherë, do them edhe unë mendimet e mia në mënyrë shumë 

të shkurtër, siç e kërkon edhe koha, por do të jem edhe i qartë në këtë pjesë. 

Fillimisht dua të falenderoj Grupin Ndërinstitucional të Punës, i cili për mendimin 

tim ka bërë një punë jashtëzakonisht të mirë. Ka bërë një punë të mirë, sepse unë e 

vlerësoj që është një punë prej profesionistësh, prej personave që janë profesionistë, ku 

në përbërje të tij ka juristë të shquar, ka gjyqtarë, pra ka persona që janë të spikatur në 

veprimtarinë e tyre të përditshme në punë, dhe ky rezultat që ka ardhur, ky input mua më 

bën të besoj që është shumë i mirë. 

Së dyti, unë e konsideroj këtë moment një moment, po themi, të veçantë sepse 

ndoshta me kohë, referuar karrierës dhe përvojës sime në gjyqësor, ne kemi përjetuar 

edhe raste të tjera ku janë bërë reforma në drejtësi, por në këtë rast unë mendoj që ka një 

veçori të veçantë kjo reformë sepse kjo reformë bëhet nga teknokratët dhe i ofrohet një 

institucioni të ri kushtetues, që është Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili ka disa objektiva të 

tjera referuar Kushtetutës dhe ligjeve përkatëse organike. Cilat janë këto? Përveçse të 

garantojë pavarësinë e gjyqësorit siç mund ta ketë garantuar KLD-ja e dikurshme, ai ka 

edhe funksione të tjera të rëndësishme kushtetuese, pavarësi financiare dhe 

miradministrim të drejtësisë. Ky është një funksion i ngarkuar nga ligji, që e detyron 

Këshillin e Lartë Gjyqësor sa herë të shikojë probleme që mund të shfaqen në fushën e 

shërbimeve gjyqësore, të ndërhyjë për të rregulluar këtë shërbim. Si zakonisht përpara se 

të merret një vendimmarrje, bëhet edhe ai procesi i parë i diskutimeve, i debateve, i 

rrahjes së mendimeve dhe sot, së paku bashkërisht ne mendoj se arritëm në një 
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konkluzion që shoqëria na kërkon që gjykatat të jenë të profilizuara. Por jo vetëm 

shoqëria, na e kërkon edhe ligji që gjykatat të jenë të profilizuara. Kodi i Procedurës 

Penale i ka detyruar gjykatat që të krijojnë seksionet e të miturve, si pjesë e procesit të 

gjykatës së krijuar me ligj. A i bëjmë dot ne këto gjykata sot në këto kushte ku jemi? Nuk 

e besoj. Por jo vetëm kaq. Mora pjesën penale, sepse vij nga përvoja penale, por jeta na 

kërkon që të profilizohen gjyqtarët në fushën penale, në fushën tregtare, në fushën e së 

drejtës civile. Si do t’i zgjidhim këto probleme? Jeta po bëhet dinamike tha kolegu ynë. 

Absolutisht, sjell kompleksitete. Si do t’i zgjidhim? Me një gjyqtar që ka njohuri të 

përgjithshme? Është e pamundur t’i përballojmë këto sfida. Edhe ligji na e kërkon të 

krijohen seksionet, të krijohen dhomat.  

Kjo hartë, unë besoj se përqas më së miri jo vetëm nevojat e qytetarëve por edhe 

nevojën dhe ambicien e gjyqtarëve për t’u profilizuar aty ku ata e ndjejnë veten më të 

fortë dhe japin shërbimin më të mirë për qytetarët. Në këtë aspekt unë e konsideroj veten, 

në këtë rast, përgjatë karrierës sime, si një moment i veçantë, i cili do jetë pjesë e një 

vendimmarrjeje të rëndësishme siç është miratimi i hartës gjyqësore. 

Kështu që, pa dashur të humb më tepër kohë, falenderoj Grupin e Punës, jo vetëm 

për punën e mirë që bëri por edhe për prezantimin shterues të të gjitha problematikave që 

ne kemi hasur dhe hasim përditë në veprimtarinë dhe punë tonë. 

Falenderoj edhe të ftuarit që janë të pranishëm, që dhanë mendimet e tyre të 

veçanta në lidhje me ecurinë dhe të mirat që ne mund të përfitojmë si shoqëri nga 

miratimi i hartës.  

Dhe së fundi, do t’i ftoja kolegët që bashkërisht ta marrim atë vendim që është 

jashtëzakonisht i rëndësishëm për propozimin e bërë për miratimin e hartës gjyqësore në 

Republikën e Shqipërisë. Faleminderit për vëmendjen! 

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit zoti Kurushi lidhur me atë që ju thatë mbi 

produktin e Grupit të Punës. 

Nëse keni ndonjë diskutim tjetër përpara se ta hedhim në votim? 

Atëherë, sipas procedurës që në fakt ne kemi vendosur si Këshill, paraprakisht ne 

hedhim në votim kur kemi propozimet alternative, më pas propozimin e Grupit të Punës, 
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prezantuar nga tre anëtarët. Kështu që, Alban të lutem, mund të ma artikulosh propozimin 

për ta hedhur në votim? 

 

 Alban Toro: Atëherë riorganizimi i gjykatave të apelit të juridiksionit të 

përgjithshëm të bëhet në katër gjykata apeli me seli në Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Korçë. 

Njëkohësisht edhe riorganizimi i gjykatave administrative të shkallës së parë të bëhet në 

tre gjykata me seli në Shkodër, Tiranë dhe Fier. 

  

Naureda Llagami: Hedhim propozimin për ndryshim të... 

Po tani kemi hyrë në procedurë. Ndoshta, të ecim për procedurë që ta votojmë. 

    

(Ka ndërhyrje nga znj. Rupa pa ndezur mikrofonin.) 

 

Alban Toro: Efiçencë çfarë nënkupton, se është i gjerë si koncept? 

 

Iliba Bezati: Ndikuar nga diskutimi i zotit Toro në lidhje me distancat fizike të 

popullsisë në raport me gjykatat e apeleve, doja të vija në dukje faktin që ne si Grup 

Pune, kemi diskutuar në lidhje me këto distanca, dhe po të vini re të gjithë tek distancat, 

distancat janë aq të vogla midis gjykatave të apelit të juridiksionit ekzistues me Gjykatën 

e apelit Tiranë sa që ky indikator nuk ndikon fare tek indikatorët e tjerë. Çfarë do të 

thosha, nëse për shembull popullsia e Skraparit ka një distancë prej gati tre orësh për të 

ardhur në Gjykatën e Apelit Vlorë, nga verifikimet që kemi bërë ka dalë që pothuajse 

është e njëjta distancë me Gjykatën e Apelit Tiranë. Madje, po të marrim faktin që ky 

transport është transport publik i cili do bëhet midis popullsisë në Skrapar me Vlorën apo 

me Tiranën, aksesi që jepet në transportin publik në drejtim të Tiranës është shumë herë 

më i shpejtë, më i mirë dhe më cilësor në raport me atë akses që jepet popullsisë së 

Skraparit për të ardhur në Vlorë. Kjo është jo vetëm për faktin që ato mund të jenë shumë 

të shpeshta në orare por mund të jenë edhe më të tejzgjatura në kohë për sa i përket 

aksesit të popullsisë për të ardhur në Tiranë, sepse në qoftë se populli i Skraparit do të 

vijë në Vlorë (gjithmonë po marrë pjesën teknike, jo se dua të bind për mendimin e 

Grupit të Punës, por për të dhënë disa të dhëna që janë reale) dhe aksesin e ka për të 
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ardhur deri në orën 11:00, për të ardhur në Tiranë e ka deri orën 16:00 dhe 17:00, dhe e 

ka shumë herë më të shpeshtë. Kjo është për sa i përket çështjeve civile. Por doja të 

thosha edhe këtë. Por mund të marrim parasysh faktin që togat e shoqërimit duhet të 

shoqërojnë të pandehurit në gjykatat e apeleve dhe ka një procedurë të tillë. Togat e 

shoqërimit i marrin nga Drejtoria e Përgjithshme dhe shkojnë drejt IEVP-ve përkatëse 

dhe pastaj i sjellin në gjykatat e apeleve. Çfarë do të thotë kjo? Kjo është një kosto 

dyfishe, sepse togat e shoqërimit vijnë nga Drejtoria e Përgjithshme, shkojnë në IEVP 

dhe pastaj vijnë në gjykatat e apeleve. Ndërkohë që, duke ardhur drejt një gjykate të 

vetme, ka jo vetëm dukshëm një kufizim dhe shpenzimet reduktohen në maksimum, por 

edhe si kohë fizike është shumë herë e reduktuar. Kjo kohë fizike e harxhuar kot 

përkthehet në një kohë fizike e shtuar për punë, për të gjykuar, për të kapur kohën e për të 

kapur gjykime sa më shumë. Kështu që tek kjo pjesë mendoj se mbajtja e një gjykate te 

apelit të vetme në Republikën e Shqipërisë është zgjidhja më e mirë.  

Doja të thosha edhe në aspektin e pjesëmarrësve të avokatëve, për shembull në 

gjykatat e apeleve, dihet shumë mirë që nuk janë gjykatat që shqyrtojnë me gjykim të 

mirëfilltë, janë gjykata me natyrë rishikuese dhe kryesisht (nuk dua të përsëris zonjën 

Brikena) vijnë avokatë që kanë një ngritje profesionale shumë herë më të mirë se në 

gjykatat e shkallëve të para. Avokatët që janë avokatë të qyteteve ku janë aktualisht 

gjykatat e apeleve, janë ata që vonojnë më shumë proceset. Pse, sepse duke aksesuar 

gjykatat e rretheve gjyqësore, duke aksesuar edhe gjykatat e apelit, shumë herë më mirë 

se avokatët që vijnë nga rrethet e tjera për në gjykatat e apelit, bëhen shumë herë më 

hileqarë (doja të përdorja këtë lloj shprehjeje) për të zvarritur proceset, nuk janë seriozë, 

nuk përgatiten aq mirë për të përfunduar brenda afateve të arsyeshme një proces.  

Kështu që, duke parë të gjithë këto indikatorë, unë them se një gjykatë apeli, 

pavarësisht atyre minuseve të vogla që mund të diskutojnë distancat në raport me të gjithë 

indikatorët e tjerë përbën një vlerë për sa i përket reformës dhe gjendjes ku aktualisht ne 

ndodhemi. Faleminderit për vëmendjen!  

 

Naureda Llagami: Shumë faleminderit znj. Bezati për ndërhyrjen dhe për 

sqarimin. Në fakt është shumë e rëndësishme kur vetë anëtarët e Grupit të Punës që kanë 

qenë pjesë e sqarojnë.  
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Zonja Rupa, jeni ezauruar apo vazhdoni t’i qëndroni kërkesës për sqarim nga zoti 

Toro lidhur me në çfarë argumentesh e bazon pjesën e efiçencës në propozimin e tij? 

 

Alban Toro: Në lidhje me të metat e konstatuara, më duket që u shpreha qartë, që 

bazohet në nenet 14 dhe 15 të ligjit 98/2016. Aktualisht këto gjykata që unë citova kanë 

një infrastrukturë (nuk po them moderne) por Shkodrën mund ta përfshijë në një 

infrastrukturë moderne dhe për nga pozicioni gjeografik ajo mundëson një qasje të 

qytetarëve për zonën gjeografike që mbulon shumë më të mirë se në Tiranë. Jo pa qëllim 

përdora disa afate procedurale të cilat Kodi i Procedurës, për efekt të zhvillimit të një 

procesi sa më të shpejtë ka sjellë, që janë 5, 10, 15 (po marrë ato minimalet) dhe për të 

cilat shërbimi postar asnjëherë nuk do të jetë në gjendje t’i respektojë, që do të thotë një 

proces i shtyrë; që do të thotë që qytetari në atë  moment nuk do të marri dot shërbimin 

dhe do të rikthehet prapë.  

Parafolësja më tha për efektet e sjelljeve jo fort profesionale të disa avokatëve të 

cilët tentojnë të shtyjnë gjykimet me procedura qoftë edhe fiktive mjekësore, por 

formalisht gjyqtari nuk ka se si t’i verifikojë në momentin që i paraqitet një raport 

mjekësor, që do të thotë shtyrje të njëpasnjëshme të qytetarit nga Tropoja, Kukësi, 

Burreli, Dibra, në Gjykatën e Apelit Tiranë dhe një rrugëtim po aq i mundshëm, me një 

transport publik, nuk do të thosha që është shumë modern, por që nuk ia bën edhe rrugën 

të lehtë, dhe që do t’i drejtohen gjithmonë transporteve alternativ privat, që janë edhe të 

kushtueshëm. Pra në një farë mënyrë duhet të shohim pak edhe buxhetin e qytetarëve apo 

publikut që do të ketë një qasje sa më të mirë. Të gjithë këta faktorë që përmenda dhe që 

janë negativë, në rastin e shpërndarjes gjeografike të këtyre gjykatave Shkodër, Tiranë, 

Vlorë apo Korçë, është më e lehtë për t’i përballuar me një kosto sa më të ulët.  

A mund të më thuash për shembull...  

 

(Ka ndërhyrje nga znj. Rupa pa ndezur mikrofonin.) 

 

Alban Toro: Ta mbaroj Yllka, se nuk e kam mbaruar. 

A mund të më thuash, çfarë do t’i them unë qytetarit të Korçës, i cili çështjen  e ka 

të regjistruar në 2020 dhe do duhet të presë, sepse teorikisht çështjet do të ecin nga 
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momenti i regjistrimit. Kolegu këtu më tha që Gjykata e Tiranës po studion dosjet e 

2016-2017 (në mos u gabofsha). Ka 16 mijë dosje. Atëherë, atij i duhet të presë, Korça 

apo Shkodra, do duhet të presë mbas 3-4 vjetësh, ndërkohë që çështjen e ka të gatshme 

për referim dhe për gjykim, sepse sistemi i regjistrimit do të kërkojë që të studiohet 2016-

ta, 2017-ta, 2018-ta, 2019-ta, dhe ishalla është gjallë kur të vijë 2021-shi. Ky është 

realiteti objektiv...  

 

(Ka ndërhyrje nga znj. Rupa pa ndezur mikrofonin.) 

 

Alban Toro: Ja pra, që nuk përmirësuam gjë në këtë pjesë, sepse dolën disa të 

meta që po të studiohen akoma më shumë dhe që thashë, ai studimi i famshëm që citova, 

të cilën unë e kam plagjiaturë, sepse s’është krijimtaria ime, por më pëlqen mënyra sesi e 

kanë ideuar, i kanë studiuar dhe i kanë propozuar me katër apele. Mua më ka pëlqyer si 

punim dhe them pse mos e përmirësojmë akoma më shumë, sepse është bërë goxha punë 

në këtë pjesë. Hajde ta përmirësojmë akoma më tutje, por jo të kufizuar në kaq, në këtë 

juridiksion apeli. Faleminderit!  

 

Naureda Llagami: Faleminderit zoti Toro! 

Atëherë, vijojmë procedurën e votimit për propozimin e zotit Toro që e artikuloi 

vetë, lidhur me numrin e gjykatave të apelit, që duhet të jenë katër gjykata apeli dhe tre 

gjykata administrative. 

Ilir Rusi: Kundër propozimit. 

 Irena Plaku: Kundër. 

Dritan Hallunaj: Kundër. 

Ridvan Hado: Kundër. 

 Alban Toro: Pro. 

Fatmira Luli: Kundër, me shpjegimin që përqendrimi i gjyqtarëve në gjykatën e 

apelit dhe në gjykatat e tjera të shkallës së parë, po ashtu edhe ato të administratives së 

shkallës së parë, do të rrisë efiçencën e gjykimit, për shkak se ne po harxhojmë kohë dhe 

gjyqtarët po humbin kohë duke u deleguar ose duke u caktuar nëpër rrethe të ndryshme. 

Në një kohë që të tërë të përqendruar bashkë do të shqyrtojnë një numër shumë herë më 
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të madh çështjesh nga ato që kanë shqyrtuar deri tani, do të ofrojnë një shërbim shumë 

më cilësor për shkak të profilizimit dhe kualifikimit në seksionet përkatëse. Kështu që të 

gjitha këto rrethana së bashku do t’i shërbejnë efiçencës dhe aksesit në drejtësi. 

Faleminderit!  

Marçela Shehu: Kundër. E thashë edhe pak më parë. Në një situatë tjetër, në një 

kohë ideale, mbase do të isha dakord me propozimin e zotit Toro, por duke iu referuar 

aktualitetit, gjendjes në të cilën ndodhet sot sistemi, unë votoj kundër dhe jam pro 

propozimit të Grupit të Punës. 

Yllka Rupa: Kundër. 

Brikena Ukperaj: Kundër. 

 Klodian Kurushi: Kundër. 

 Naureda Llagami: Kundër. 

 Atëherë, hedhim në votim propozimin e bërë nga Grupi Ndërinstitucional i Punës 

i cili ka marrë dakordësinë edhe nga Ministria e Drejtësisë dhe që propozohet nga tre 

anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ilir Rusi: Dakord. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Pjesërisht dakord. Pjesa kundër i përket gjykatave të apelit të 

juridiksionit të përgjithshëm dhe gjykatës administrative të shkallës së parë. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Atëherë, Këshilli vendosi:  

1. Miratimin e raportit vlerësues përfundimtar të Grupit Ndërinstitucional të Punës 

mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave, 

sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi dhe pjesë përbërëse e tij. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 10.06.2022  

57 

2. Miratimin e propozimit të Grupit Ndërinstitucional të Punës për riorganizimin e 

rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave, si vijon:  

2.1 Riorganizimin e gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të 

përgjithshëm, nga njëzetë e dy gjykata të rretheve gjyqësore në trembëdhjetë 

gjykata të tilla, me kompetenca tokësore si më poshtë: 

i) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, me seli 

në qytetin Berat dhe kompetencë tokësore në bashkitë Berat, Dimal, Kuçovë, 

Skrapar dhe Poliçan; 

ii) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, me seli 

në qytetin Peshkopi dhe kompetencë tokësore në bashkitë Dibër, Bulqizë, Mat 

dhe Klos; 

iii) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, me seli 

në qytetin Durrës dhe kompetencë tokësore në bashkitë Durrës, Shijak, Kavajë 

dhe Rrogozhinë; 

iv) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, me seli 

në qytetin Elbasan dhe kompetencë tokësore në bashkitë Elbasan, Cërrik, Belsh, 

Peqin, Gramsh, Librazhd dhe Përrenjas; 

v) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, me seli në 

qytetin Fier dhe kompetencë tokësore në bashkitë Fier, Patos, Roskovec, Lushnje, 

Divjakë dhe Mallakastër; 

vi) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, me 

seli në qytetin Gjirokastër dhe kompetencë tokësore në bashkitë Gjirokastër, 

Libohovë, Tepelenë, Memaliaj, Përmet, Këlcyrë dhe Dropull; 

vii) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, me seli 

në qytetin Lezhë dhe kompetencë tokësore në bashkitë Lezhë, Mirditë dhe 

Kurbin; 

viii) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, me seli 

në qytetin Korçë dhe kompetencë tokësore në bashkitë Korçë, Maliq, Pustec, 

Kolonjë, Devoll dhe Pogradec;  

ix) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, me seli 

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

në qytetin Sarandë dhe kompetencë tokësore në bashkitë Sarandë, Konispol, Finiq 

dhe Delvinë; 

xi) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, me seli 

në qytetin Shkodër dhe kompetencë tokësore në bashkitë Shkodër, Malësi e 

Madhe, Vau i Dejës, Pukë dhe Fushë Arrëz; 

xii) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, me seli 

në qytetin Tiranë dhe kompetencë tokësore në bashkitë Tiranë, Kamëz, Vorë dhe 

Krujë; 

xiii) Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, me seli 

në qytetin Vlorë dhe kompetencë tokësore në bashkitë Vlorë, Selenicë dhe 

Himarë.  

2.2 Riorganizimin e gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, nga 

gjashtë gjykata apeli, në një gjykatë apeli të juridiksionit të përgjithshëm, që 

organizohet dhe funksionon në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, me 

seli në qytetin Tiranë. 

2.3 Riorganizimin e gjykatave administrative të shkallës së parë, nga gjashtë 

gjykata administrative në dy gjykata të tilla, me kompetenca tokësore si më 

poshtë: 

i) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me seli në qytetin 

Tiranë dhe kompetencë tokësore që përfshin rrethet gjyqësore Tiranë, Durrës, 

Shkodër, Kukës, Dibër, Elbasan, Lezhë dhe  Korçë.  

ii) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnje, me seli në qytetin 

Lushnje dhe kompetencë tokësore që përfshin rrethet gjyqësore Berat, Fier, 

Gjirokastër, Sarandë dhe Vlorë.  

3. Përcjelljen e raportit vlerësues përfundimtar dhe propozimit të miratuar nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor tek Ministri i Drejtësisë, për të vijuar me marrjen e 

mendimit nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Prokurori i Përgjithshëm dhe Ministri 

i Financave. 

 Përpara se ta mbyllim, dëshiroj të falenderoj në mënyrë të posaçme, përveç 

anëtarëve të Grupit të Punës, ish-anëtarët e Grupit të Punës të cilët kanë dhënë 
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kontributin e vet, projektet që na kanë asistuar, por në mënyrë të posaçme Valbonën, 

Oltën, Laurën, të cilat kanë gjetur kohën dhe hapësirën të ishin në dispozicion të Grupit të 

Punës, gjithashtu ekspertët Jasperin (që nuk i ke këtu, por në e-mail unë ia kam përçuar). 

Ju falenderoj shumë për të gjithë kohën tuaj të dedikuar që i keni ndenjur Këshillit dhe 

Grupit të Punës pa kursim, pa hezitim në përcjelljen e këtij raporti. Edhe ju jeni pjesë e 

suksesit të Grupit të Punës dhe të Këshillit bashkë, në hartimin e hartës gjyqësore. Shumë 

faleminderit për punën që keni bërë. 

Me kaq, përgëzoj të gjithë anëtarët për vendimmarrjen tonë, përgëzoj shumë 

Grupin e Punës dhe besoj që kjo do të jetë një fillim i ri për të gjithë ne për të punuar mbi 

zbatimin e hartës gjyqësore, një sfidë e re për të bërë tashmë. 

Shumë faleminderit! 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

Kryetare                Specialiste 

 

Naureda Llagami               Rosalba Xhabrahimi 


