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HYRJE 
 

 

Analiza e veprimtarisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për vitin 2018, paraqet një rëndësi të madhe, pikërisht për 

faktin se zhvillohet në një periudhë tranzicioni ligjor, për shkak të ndryshimeve të fundit të Kodit të Procedurave Civile 

dhe Penale, të cilat në vitin 2018  bënë më se 1 vit që kishin hyrë në fuqi dhe mbi bazën e të cilave kjo gjykatë procedon 

në shqyrtimin e çështjeve. Prandaj viti 2018 ishte provë për ecurinë e gjykatës, matjen e eficencës dhe kohëzgjatjes së 

gjykimit, duke patur parasysh ngarkesën e shtuar të çështjeve për cdo gjyqtar, me largimin e tre gjyqtarëve nga kjo 

gjykatë. 

Në këtë analizë të veprimtarisë së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, përshkruhet veprimtaria e plotë dhe organizimi i 

gjykatës së Tiranës, si gjykata më e madhe në vend. Gjykata e Tiranës funksionon e ndarë në dy ndërtesa të ndryshme, 

përkatsisht sipas organizimit të saj në dy dhoma: penale dhe civile. 

Kjo analizë ka në përmbajtje të saj një përshkrim të përgjithshëm të gjykatës, procesin e punës në gjykatë, menaxhimin 

e seancave gjyqësore, aktorët e sistemit të drejtësisë, projekte të implementuara nga partnerët ndërkombëtarë, të 

dhëna për çështjet e vjetra, çështjet me vendim pushimi, vendim pranimi dhe rrëzimi, administrimin e gjykatës,  

veprimtarine e gjykatës, afatet kohore proceduriale dhe vlerësimi. 

Gjithashtu në brëndësi të analizës gjenden tabela dhe grafikë përsa i përket çështjeve të paraqitura në gjykatë, 

kohëzgjatjes, statistikave mbi ankimet dhe rekurset, cilësia në gjykim,  statistikat për dhomën civile (çështje civile, 

tregëtare, familjare), statistikat për dhomën penale(çështje penale, seanca paraprake, masa sigurimi), paraqitje dhe 

analizë e treguesve statistikorë në vite si dhe krahasimi me vitet e tjera. 

Nisur nga fakti se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë është gjykata më e madhe në Republikën e Shqipërisë, me një staf 

prej 210 personash, prej të cilëve 76 gjyqtarë, në këtë analizë vjetore të saj, përfitojmë nga rasti të shprehim se kjo 

gjykatë jep një kontribut të madh në ngritjen e praktikave gjyqësore në kuadër të ndryshimeve ligjore në vitet 2016-

2017.  

Nga analiza e këtij viti, arrijme në përfundimin se një gjykatë me një volum pune kaq të lartë sic mund te shihet nga 

statistikat, tabelat dhe grafiket në përmbajtje të këtij raporti, e ka domosdoshmëri shtimin e organikës në përputhje me 

kuadrin e ri ligjor në përmbushjen e misionit të gjykatës për dhënien e drejtësisë në mënyrën dhe kohën e duhur. 
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I. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I GJYKATËS  

 

Gjykatat e Rrethit Gjyqësor Tiranë ushtron veprimtarinë e saj, e ndarë në dy dhoma, përkatësisht : Dhoma Civile 

dhe Dhoma Penale. 

Dhoma Civile shqyrton të gjitha llojet e çështjeve civile, familjare, tregtare që parashikohen përkatësisht në 

Kodin e Procedurës Civile, në Kodin e Familjes, Kodin e Punës, në Ligjin “Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”, Ligjin 

“Për Falimentin”, Ligjin “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” si dhe në ligje të tjera tëveçanta, ku përfshihen 

shprehimisht  çështje që hyjnë ne kompetencën e shqyrtimit të kësaj gjykate. 

Gjykata e  Rrethit Gjyqësor Tiranë është e ndarë në dy ndërtesa, për shkak të pamundësisë objektive për të kryer 

veprimtarinë  në të njëjtën ndërtesë: përkatësisht Dhoma Civile e cila ndodhet në Blvd.”Gjergj Fishta” ku ndodhen edhe 

zyrat kryesore të administratës gjyqësore civile dhe Dhoma Penale e cila ndodhet në Rr.JordanMisja” pranë Burgut 313 

me qëllim transportimin e të paraburgosurve në sallat e gjykimit penal në mënyrë të shpejtë, të sigurtë  dhe eficente. 

Tabela 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhoma Penale shqyrton të gjitha çështjet penale që përcaktohen shprehimisht në Kodin e Procedurës Penale dhe është 

organizuar në funksion të ushtrimit të ndryshimeve të reja në Kodin e Procedurës Penale që kanë hyrë në fuqi me datë 

1 Gusht 2017 sias Urdhërit Nr. 117/2017. 

Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në Dhomën Penale funksionon Seksioni për të Mitur , i cili përbëhet nga 

gjyqtarë të specializuar në këtë fushë, që gjykojnë njëkohësisht edhe cështjet për të rritur. 

 

DHOMA CIVILE (46) 

 

Seksioni Civil 

 

28 gjyqtarë 

 

Seksioni Tregtar 

 

9 gjyqtarë 

 

Seksioni Familjar 

 

9 gjyqtarë 

 

 

DHOMA PENALE (24) 

 

Seksioni i Hetimeve dhe 

Seancës Paraprake 

 

12 gjyqtarë 

 

Seksioni Penale Themeli 

 

12gjyqtarë 

 

Seksioniipër të Mitur 

 

12 gjyqtarë (pjesë e trupës 

gjyqësore) 
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Gjykata ka një staf prej 2101 personash, prej të cilëve: 

 

 1 Kryetar 

 75 Gjyqtarë të emëruar2 - 69 gjyqtarë në fakt 

 2 Gjyqtarë të deleguar për çështje të veçanta 

 1 Kancelar 

 2 Kryesekretarë për secilën dhomë 

 100 Sekretare gjyqësore3  

 1 Kryetare për degën e buxhetit 

 1 Punonjëse personeli dhe marrëdhënieve me publikun 

 3 Ekonomist 

 2 Arkivistë4 

 2 Specialist IT 

 9 Nëpunës gjyqësor5 

 1 magazinier 

 1 mirëmbajtës 

 2 shoferë 

 5 Sanitar6 

 4 punonjës sigurie 

 

                                                             

1 Strukturë e miratuar për vitin 2018 nga ZABGJ komunikuar me shkresën Nr. 5798 Prot., datë 06.03.2018 

2 Numri faktitk gjatë vitit 2018 ka shkuar në 69 gjyqtarë pasi 2 gjyqtarë janë shkarkuar nga detyra me vendim të KPK-së, 1 gjyqtar është dorëhequr, 

një gjyqtar është shkarkuar me vendim të KLD-së, një gjyqtare me leje nga KLD dhe një gjyqtare është emëruar anëtare e KLGJ-së  

3 Faktikisht nevojshmëria për sekretare gjyqësore ka bërë që numri i tyre të jetë më i lart ( 109 – 111) pas miratimit të VKM nr. 60 datë 31.01.2018 

“Për përcaktimin e punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018” 

4 Faktikisht nevojshmëria për arkivistë ka bërë që numri i tyre të jetë më i lart ( 6 ) pas miratimit të VKM nr. 60 datë 31.01.2018 “Për përcaktimin e 

punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018” 

5 Edhe nëpunësit gjyqësor faktikisht kanë qenë më shumë në numër  ( 12 )pas miratimit të VKM nr. 60 datë 31.01.2018 “Për përcaktimin e punonjësve 

me kontratë të përkohshme për vitin 2018”  ndryshimet e K.Pr.Civile dhe K.Pr.Penale kanë shtuar ndjeshëm numrin e njoftimeve 

6 Numri faktik i tyre ka qenë ( 6 ) pas miratimit të VKM nr. 60 datë 31.01.2018 “Për përcaktimin e punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 

2018”   
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Qarku i Tiranës, për vitin 2018 ka një popullsi prej 883 9967(tetëqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë 

e gjashtë)  banorësh. Kjo është një e dhënë që na ndihmon të kemi një perceptim të qartë të numrit të qytetarëve që 

mund tí drejtohen gjykatës për të marrë shërbime, të çështjeve dhe ngarkesës së punës që kryhet në këtë gjykatë. 

 

Numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata e Tiranës për vitin 2018 paraqitet si më poshtë: 

 

Tabela 3  

Lloji i çështjeve Çështje civile 

me palë 

kundërshtare 

Çështje civile pa 

palë 

kundërshtare 

Çështje 

Penale8 

Kërkesa 

OJF 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 

2018 
4414 593 1368 - 

Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2018 
4577 584 1577 90 

Çështje të ardhura 9575 12152 10160 1149 

Cështje të përfunduara 9843 12406 9953 1058 

 

 

 Ambientet: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë është e ndarë në dy godina të ndryshme, në një distancë të largët 

më njëra tjetrën, kjo ndarje ka ndodhur për shkak të mungesës së hapësirave për 76 gjyqtarë dhe një stafi të 

përbërë nga 209 persona.  Numri i sallave të gjykimit  gjithsej në të dy godinat është 28 salla gjykimi  dhe nuk 

është i mjaftueshëm  për t’i shërbyer 76 gjyqtarëve, çka ka sjellë që një pjesë e seancave gjyqësore të zhvillohen 

në zyrat e gjyqtarëve. 

 Dhoma Penale e gjykatës së Tiranës funksionon që nga viti 2008  në një ndërtesë tjetër dhe që nga ai vit dosjet 

penale ndodhen atje të shpërndara në 4 ambiente. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale ushtron 

aktivitetin në një godinë 4 katëshe të ndodhur pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, në të cilat aktualisht janë 

24 gjyqtarë dhe një staf administativ prej 35 punonjësish. Në këtë gjykatë ndodhen 24 zyra gjyqtarësh dhe 7 

salla gjykimi (të cilat janë të pamjaftueshme referuar edhe rekomandimeve të dhëna nga USAID), për zhvillimin 

e seancave gjyqësore me sistem audio. 

 

 

                                                             

7Shiko botime INSTAT,Popullësia e Shipërisë, 1 Janar 2018,  www.instat.gov.al 

8 Seanca parapake, penale themeli, kërkesa penale, kërkese me të demtuar. 
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II. PROÇESI I PUNËS NË GJYKATË 

 

Në muajin Mars 2017 nga kryetari i gjykatës në bazë të kompetencës që i jep ligji është bërë ndarja në dhoma dhe 

seksione  e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke patur parasysh specializimin e gjyqtarëve, kërkesat e tyre dhe 

nevojat e gjykatës. 

Çështjet gjyqësore shpërndahen në mënyrë transparente, nëpërmjet shortit elektronik dhe kryetari kujdeset që të 

sigurojë shpërndarjen e barabartë dhe efektive të ngarkesës mes gjyqtarëve, sipas kompetencës lëndore të seksioneve.  

Në datën 1 Gusht 2017 kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja të Kodit të Procedurës Penale të cilat kanë rritur rolin e 

gjykatës duke shtuar seancës paraprake, më konkretisht gjyqtari penal duhet të shqyrtojë masat e sigurimit dhe çdo 

kërkesë tjetër që i paraqitet gjatë fazës së hetimeve paraprake, 9gjyqtari i seancës paraprake  i cili gjykon kërkesat e 

prokurorit për pushimin e akuzës ose çështjes për krimet dhe kërkesën e prokurorit për dërgimin e çështjes në gjyq, si 

dhe cdo kundërshtim vendimi të dhënë nga ana e prokurorisë,  si dhe gjyqtari i themelit, i cili ka të njëjtat kompetenca 

si më parë, por si risi e këtij kodi pothuajse të ri, do të shprehet me vendim për miratimin ose jo të marrëveshjes së 

arritur ndërmjet prokurorisë dhe të pandehurit, si dhe urdhërin penal. Prandaj, nga kryetari i gjykatës është miratuar 

Urdhëri Nr. 117, datë 10.07.2017 “Mbi organizimin në dhoma dhe seksione të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”, një prezantim i të cilit10 është publikuar në faqen zyrtare të gjykatës. Në këtë raport pasqyrohet në mënyrë të 

detajuar statistikat për çështjet pebale që reflektojnë ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale të 2017. 

Me datë 5 Nëntor 2017 kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja të Kodit të Procedurës Civile, efektet e të cilave gjejnë 

pasqyrtim në këtë raport për vitin 2018. 

Gjithashtu vlen të përmendet që në Janar 2018 ka hyrë në fuqi urdhëri i titullarit të gjykatës, sipas të cilit të gjithat 

kërkesat e OJF do të shqyrtohen tashmë vetëm nga Seksioni Tregtar, një përcaktim ligjor ky i vitit 2001 dhe jo edhe nga 

të gjithë gjyqtarët e Seksionit Civil, të cilët shqyrtojnë të gjithë urdhërat  e ekzekutimit përveç edhe cështjeve civile që 

vijnë në gjykatë. Për rrjedhojë në 1 Mars 2018 ka hyrë në fuqi urdhëri për krijimin e regjistrimit elektronik të OJF dhe 

hedhjen e të gjitha vendimeve në këtë sistem, meqenëse para kësaj date vendimet për OJF mund të gjenden vetëm në 

hard copy. 

 

1.Menaxhimi i seancave gjyqësore 

 

Në Gjykatën e Tiranës ka gjithsej 21 salla gjykimi me sistem audio në Dhomën Civile dhe 7 salla gjykimi audio në Dhomën 

Penale ku në vetëm tre prej tyre mund të gjykohen personat e arrestuar/ndaluar. Për shkak të mungesës së numrit të 

sallave të gjykimit në përputhje me numrin e gjyqtarëve, seancat gjyqësore zhvillohen nga gjyqtarët në bazë të një 

kalendari që  është miratuar paraprakisht nga kryetari i gjykatës. Në të njëjtën kohë, palët ndërgjyqëse kanë të drejtë të 

plotësojnë një formular  me anë të të cilit i kërkojnë gjykatës që çështja e tyre të zhvillohet në sistemin audio. Kërkesa 

shqyrtohet nga gjyqtari i çështjes, i cili njëkohësisht duhet të menaxhojë edhe seancat e tjera gjyqësore dhe kërkesat e 

                                                             

9 Neni 15/1 i K.Pr.Penale - Nuk mund të marrë pjesë në gjykim gjyqtari që ka shqyrtuar kërkesat e palëve gjatë hetimeve paraprake ose në seancë 

paraprake për të njëjtin procedim. Gjyqtari që shqyrton kërkesat e palëve gjatë hetimeve paraprake nuk mund të ushtrojë funksionet e gjyqtarit të 

seancës paraprake në të njëjtin procedim. 

10 Shiko Komunikatë Për Median “Lidhur me Urdhrin Nr. 117, datë 10.07.2017, Për organizimin dhe funksionimin e Dhomës Penale të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë”   http://www.gjykatatirana.gov.al/ 

 

http://www.gjykatatirana.gov.al/
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palëve duke vepruar gjithmonë brenda mundësive për të respektuar afatet proceduriale për caktimin dhe shqyrtimin e 

çështjeve gjyqësore. 

Gjyqtarët trajtojnë me prioritet çështjet që janë urgjente, ndërsa dakordësojnë me palët rregullisht për për kalendarin 

e gjykimit të çështjes gjyqësore. Kalendari i gjykimit është miratuar për ato çështje që zhvillohen më pjesëmarrjen e 

palëve dhe jo ato që zhvillohen në dhomë këshillimi. 

Më poshtë paraqitet tabela me numrin e seancave audio të zhvilluara të çdo gjyqtar dhe kohëzgjatja e fazave të çështjes 

nga momenti i regjistrimit, njoftimit të parë me fletëthirrje, njoftimit efektiv për seancën e parë gjyqësore deri në 

shpalljen e vendimit përfundimtar. 

Tabela 4 

 

 

Raport për përdorimin e sistemit të regjistrimit audio në periudhën 1/1/2018 - 

31/12/2018 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor  Tiranë (CIVILE + PENALE)  

Muaji 

Nr. i 

seancave 

Audio 

Nr. i 

seancave te 

parashikuara 

ne audio 

Nr. i 

seancave në 

zyrë 

Totali i 

seancave të 

mbajtura 

% e seancave 

Audio mbi 

parashikimin 

% e seancave 

Audio mbi 

totalin 

Janar 1022 2213 1471 2493 46.18% 40.99% 

Shkurt 1282 2864 5871 7153 44.76% 17.92% 

Mars 1548 3463 6449 7997 44.70% 19.35% 

Prill 1591 3412 6230 7821 46.62% 20.34% 

Maj 1546 2834 6812 8358 54.55% 18.49% 

Qershor 1326 2900 6406 7732 45.72% 17.14% 

Korrik 1150 2455 6479 7629 46.84% 15.07% 

Gusht 0 0 0 0 #### #### 

Shtator 1296 2632 1336 2632 49.24% 49.24% 

Tetor 1684 3421 1737 3421 49.22% 49.22% 
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Sic shikohet edhe nga kjo tabelë, vetëm 48.09% e seancave gjyqësore  janë realizuar audio për vitin 2018, nga sa 

ka qenë parashikuar nga gjykata për çështjet. Ndërsa vetëm 24,53 % e seancave gjyqësore janë zhvilluar audio mbi 

numrin e përgjithshëm të seancave që ka zhvilluar gjyqtari, duke përjashtuar këtu numrin e çështjeve për të cilat 

ligji parashikon zhvillimin e tyre në dhomë këshillimi, pa praninë e palëve duke përfshirë këtu përjashtimin e 

gjyqtarit për çështjet civile dhe penale, urdhrat e ekzekutimit etj 

 

2. Procedurat në gjykatë 

 

Personat e interesuar i drejtohen gjykatës me anë të kërkesave, kërkesëpadive, ankesave të cilat depozitohen dhe 

trajtohen nga zyra përkatëse  sipas objektit.  Kërkesat dhe kërkesëpaditë pas paraqitjes së tyre,  regjistrohen ditën e 

nesërme të punës dhe brenda 7 ditëve nga paraqitja në gjykatë  i nënshtrohen proçedurës sëshortit (Vendim Nr. 238/1/a 

Datë 24.12.2008 i KLD-së). Këtu vlen të përmendet fakti se kërkesat me objekt “urdhër ekzekutimi” të paraqitura  nga 

institucione të tilla si OSHEE sh.a, MCA sh.a, UKT sh.a., bankat e nivelit të dytë, institucione të tjera financiare etj. kane 

vendosur në vështirësi të dukshme gjykatën me numrin e madh të paraqitjes njëkohësisht të tyre. Të nesërmen e 

hedhjes së shortit, këto çështje ju dorëzohen gjyqtarëve për kryerjen e veprimeve të mëtejshme proceduriale. Në 

gjykatën e Tiranës, për shkak të ngarkesës,shorti hidhet pothuajse çdo ditë. 

Në Dhomën Penale regjistrohen të gjitha kërkesat që vijnë nga prokuroria, nga të pandehurit, të dëmtuarit akuzues, 

personat në cilësinë e viktimës. Ndryshimet e reja në kodet e procedurave penale dhe civile kanë synuar rritjen e 

transparencës së pushtetit gjyqësor, duke fuqizuar rolin e gjykatës, duke sjellë si pasojë shtimin e procedurave formale 

para gjykatës, përmendim këto ndryshimet në kodin e procedurës civile ku komunikimi i gjykatës me palët është vetëm 

më shkrim dhe zgjat në kohë, sikurse edhe ndryshimet në kodin e procedurës penale, ku për herë të parë i dëmtuari nga 

vepra penale “viktima” në seancën paraprake ka rol aktiv, ndërsa duhet të marrë njoftim për  seancën e parë gjyqësore. 

Problemi i vetëm që është hasur  në këto kohë nga ana e gjyqtarëve dhe punonjësve të gjykatës ka qenë njoftimi i palëve 

për të marrë pjesë në proces. 

Sot për gjykatën e Tiranës mbetet një problem i rëndësishëm mungesa e adresave të sakta të selive të avokatëve, 

njoftimi i tyre në adresat elektronike të njohura rregullisht, mungesa e përgjegjshmërisë të një pjese prej tyre për të 

ndihmuar  mbarëvajtjen e procesit gjyqësor, për të mos u bërë pengese në njoftimin e palëve, për zvarritjen e gjykimit 

dhe njoftimin e vendimeve. Për këtë arsye është kryer një sondazh për një periudhë kohe të shkurtër tre ditë pune mbi 

efektivitetin edhe numrin e njoftimeve të kryera\të pakryera dhe ka rezultuar si më poshtë: 

Data Dëftesa për komunikim 

pranë nëpunësit të 

gjykatës (gjithsej) 

Dëftesa të 

pakomunikuara 

% e Dëftesave të 

pakomunikuara 

27.09.2018 465 165 65% 

28.09.2018 382 99 75% 

01.10.2018 727 174 77% 

 

Nëntor 1179 2246 1067 2246 52.49% 52.49% 

Dhjetor 925 1811 886 1811 51.07% 51.07% 

Totali 14549 30251 44744 59293 48.09% 24.53% 
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Sic shihet nga kjo tabelë, rezulton se 72 % e dëftesave kanë dështuar të komunikohen. 

 

 

Kryesekretaria  

 

Kryesekretaria e gjykatës është motorri që vë në levizje të gjithe procesin e një cështjeje civile apo penale, që nga 

regjistrimi deri në dërgimin e saj në Gjykatën e Lartë në rast se është regjistruar rekurs. Kryesekretari i gjykatës është 

nëpunëns civil gjyqësor, i cili ushtron kompetencat e përcaktuara në nenin 43 të Ligjit nr. 98, datë 06.10.2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.  

Kryesekretari ka në kompetencë bashkërendimin, organizimin dhe ndarjen e punës së zyrës së sekretarisë nën drejtimin 

e Kancelarit të gjykatës.  

Kryesekretari ushtron kompetencat e mëposhtme: 

 a. ndjek punën dhe veprimtarinë e Kryesekretarisë dhe informon periodikisht Kancelarin dhe Kryetarin; 

 b. lëshon vërtetime për të dhënat e kërkuara nga palët nga regjistrat në gjykatë;  

c. nënshkruan të gjitha aktet procedurale që kërkojnë njoftime procedurale, siç janë: i) vendimet gjyqësore që bëhen 

përfundimtare; ii) vendime përfundimtare dhe të ndërmjetme që dërgohen për ekzekutim; iii) ekstrakte dhe fotokopje 

të njësuara me origjinalin të akteve të gjykatës; iv) të gjitha aktet e tjera të nxjerra nga gjykata, krahas nënshkrimit të 

personit që i ka përgatitur;  

c) çdo detyrë tjetër e përcaktuar me ligj. 

 

Nga ana e nëpunësit gjyqësor civil që merr në dorëzim dosjet  e dorëzuara të përfunduara nga gjyqtarët është bërë një 

llogaritje për një periudhë kohe 5 ditë pune dhe rezulton:  

DOSJE TË DORËZUARA: 

 Civile themeli: 300 
 Urdhra ekzekutimi: 250 
 Kërkesa Civile: 20 

 

 DEFTESA KOMUNIKIMI të komunikuara palëve:  400 
 Komunikime elektronike : 35 

 

Përsa  i përket nëpunësit gjyqësor civil që kalon vendimet dhe dosjet për formë të prerë nga zyra e kryesekretarisë në 

zyrën e ankimeve(ku i jepet forma e prerë vendimeve ose dergohen në Gjykatën e Apelit kur janë të ankimuara), eshte 

bërë një llogaritje për periudhen kohore  5 ditë pune dhe rezultojne: 490 dosje të kaluara per formë të prerë. 
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3. Aktorët e sistemit të drejtësisë 

 

Gjykata ka një komunikim të mirë dhe frytëdhënës me prokurorinë e rrethit, që ndihmon në mbarëvajtjen e punës për 

të dy institucionet, por mbetet akoma  për tu përmirësuar  bashkëpunimi dhe koordinimi nëpërmjet dy institucioneve 

nëpërmjet takimeve të rregullta për çështje dhe problematika të përbashkëta që shqetësojnë të dy autoritetet. Procera 

penale pas ndryshimeve të Ligjit Nr. 35/2017, kërkon angazhimin e të dy institucioneve për të aplikuar procedurën në 

mënyrë të unifikuar  si gjyqtarët ashtu edhe prokurorët, me qëllim  kuptimin e njëjtë të dispozitave proceduriale. 

Ndërsa mbetet për të punuar akoma mbi bashkëpunimin me Dhomën e Avokatisë për shkak të problematikave që janë 

hasur me caktimin e avokatëve kryesisht, procedurën që duhet ndjekur dhe përzgjedhjen e tyre sipas 

specializimit.Mungesa e adresave lektronike të sakta të avokatëve që të pranojnë njoftimin elektronik në cdo fazë 

proceduriale, përbën pengesë serioze për mbarëvajtjen e proceseve gjyqësore. 

Gjykata e Tiranës ka patur një bashkëpunim intensiv dhe ka qenë e hapur për të gjitha projektet e OJF-ve, duke u vënë 

në dispozicion informacionin e nevojshëm për çdo rast. 

Gjykata ka krijuar një sistem efektiv për verifikimin e kritereve për përfshirjen e ekspertëve në listat e gjykatës, duke ju 

kërkuar dokumentet që provonin vlefshmërinë e lejeve/licencave, faktin që ishin të padënuar, eksperiencën e punës e 

cila do tí shërbente gjyqtarit për  të përzgjedhur ekspertët e mirë të fushës në varësi të rëndësisë së çështjes. Kjo do të 

vazhdojë deri në krijiin e Regjistrit elektronik të ekspertëve i cili do të kryhet nga Ministria e drejtësie sipas ligjit. 
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Shpejtesia e çështjeve civile, penale, ushtarake 

Më poshtë paraqitet tabela me numrin e seancave audio të zhvilluara të çdo gjyqtar dhe kohëzgjatja e fazave të çështjes 

nga momenti i regjistrimit, njoftimit të parë me fletëthirrje, njoftimit efektiv për seancën e parë gjyqësore deri në 

shpalljen e vendimit përfundimtar. Këto diagrama paraqesin një hartë të procesit gjyqësor në gjykatë dhe të dhënat e 

tyre na ndihmojnë përafërsisht lidhur me kohëzgjatjen ndërmjet fazave të procesit, ndërsa mbetet për tu përmirësuar 

kjo diagrame sa i takon vështjeve penale dhe civile me ndryshimet e fundit ligjore për seancën paraprake në rastin e 

çështjeve penale dhe me veprimet paraprake në rastin e çështjeve civile. 

 Diagrama Civile 2018 

 

 

 

Nga kjo tabelë rezulton se për çështjet civile kohëzgjatja jepet në mënyrë të detajuar nga data e regjistrimit deri në 

dhënien e vendimit nga gjyqtari, duke u shprehur në ditë për secilën fazë të procesit, me një rezultat si më poshtë:  

Kohëzgjatja për 10565 cështje -  është 126 ditë 

Kohëzgjatja për 10822 cështje -  është 405 ditë (këtu përfshihen edhe çështjet e mbartura nga viti 2017 
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Diagrama Penale 2018 

 

 

 

 

Ndërsa në rastin e çështjeve penale, diagrama nuk pasqyron akoma kohëzgjatjen për çështjet e seancës paraprake, 

por ka të dhëna vetëm për cështjet penale në përgjithësi, duke paraqitur që nga data e regjistrimit deri në 

fletëthirrjen e parë kohëzgjatja është vetëm 15 ditë sipas K.Pr.Penale dhe se 928 çështje janë përfunduar brenda 

76 ditëve.  

Kjo diagrame është nje tregues i përgjithshëm meqenëse sistemi i menaxhimit të çështjeve ARK IT akoma nuk ka 

bërë konfigurimin edhe në këtë rubrikë . 
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Diagrama Penale Ushtarake 2018 

 

 

 

 

Sikurse shihet më lart, çështje penale ushtrarake janë gjithsej vetëm 9 dhe kohëzgjatjae tyre  është 111 ditë 

përafërsisht. 
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I. KRYETARI I GJYKATËS 

 

Kryetari i Gjykatës ka përgjegjësi për menaxhimin e përgjithshëm gjyqësor. Ai përfaqëson gjykatën në marrëdhënie me 

të tretët. Mbikëqyr respektimin e etikës gjyqësore, disiplinës në punë dhe solemnitetit duke bashkëpunuar me Këshillin 

e Lartë Gjyqësor në lidhje me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve.  

Kujdeset nëpërmjet dhënies së vendimeve dhe urdhrave për të siguruar respektimin e afateve dhe përdorimit sa më të 

mirë të burimeve të disponueshme, si dhe aksesin dhe transparencën në gjykatë. 

Të drejtosh gjykatën më të madhe në vend normalisht kërkon përkushtim maksimal. Ndryshimet ligjore pa diskutim kanë 

ndikuar në shtimin e ngarkesës si për sa i përket aftësive drejtuese por edhe atyre organizative. Puna në këtë institucion 

ka një tempizëm të shpejtë, ndërkaq efiçenca duhet të jetë reale. Një angazhim të madh ka kërkuar gjatë këtij viti krijimi 

i ambienteve të reja si për arkivën civile si dhe për shërbimet, të duhet të ishin të përshtatshme, për nevojat e palëve 

dhe publikut, duke përfshirë edhe shenjat orientuese. 

Kryetari i gjykatës, në veprimtarinë e Administratës Gjyqësore kujdeset edhe për organizimin dhe funksionimin e 

administrimit gjyqësor në gjykatë në lidhje me veprimtaritë jo  gjyqësore,  nëpërmjet  Kancelarit,  duke  ndjekur 

disiplinën në punë përveçse të gjyqtarëve edhe të punonjësve të tjerë të gjykatës dhe për shkeljet e konstatuara 

vendos për marrjen e masave disiplinore sipas ligjit. 

Gjatë vitit 2018 nga Kryetari i Gjykatës janë prodhuar plot 378 urdhra të brendshëm, që ishin në funksion të 

mirëorganizimit të gjykatës për ndarjet e trupave gjykues, seksioneve, planifikimin dhe përdorimin efikas të fondeve 

publike, sipas nevojave të gjykatës, zëvendësimin në kohë të gjyqtarëve që kishin pengesa në gjykim etj. Për natyrën e 

çështjeve gjyqësore të trajtuara veçanërisht atyre nga seksioni tregtar, si seksion rishtazi i krijuar por edhe referuar 

ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile dhe Kodit të Procedurës Penale, hyrjes së fuqi të Kodit i Drejtësisë Penale për 

të Miturit janë bërë një sërë urdhrash. 

Kështu në respektim të Ligjit Nr. 8789 datë 07.05.2001 “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse” i cili parashikon 

në mënyrë të detajuar funksionimin e zyrës së regjistrit tregtar, mbajtjes së tij, përmbajtjen dhe procedurën e 

regjistrimit; duke pasur parasysh se seksionet e gjykatës, gjykojnë përkatësisht seksioni civil – urdhrat e ekzekutimit dhe 

seksioni familjar – urdhrat e mbrojtjes, doli Urdhri Nr. 2 datë 15.01.2018 “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse 

dhe shqyrtimin e kërkesave të tyre. Në bazë të këtij urdhri këto kërkesa do të shortohen vetëm tek gjyqtarët e seksionit 

tregtar. Gjyqtari duhet të shprehet me vendim brenda 15 ditëve nga depozitimi i kërkesës në gjykatë. Ky vendim 

ekzekutohet nga sekretari i regjistrit jo më vonë se tre ditë pune nga data që ky vendim ka marrë formë të prerë. 

Ky urdhër në vijim u pasua nga urdhri nr. 75 datë 01.03.2018 “Për krijimin e Regjistrit Elektronik të Menaxhimit të 

kërkesave për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”, i cili parashikonte krijimin e regjistrit elektronik dhe manual 

për organizatat jofitimprurëse pranë seksionit tregtar të gjykatës, duke ndjekur të njëjtën procedurë si në rastin e 

çështjeve që paraqiten në gjykatë në përputhje me K.Pr.Civile, me përjashtim të dorëzimit të dosjes së përfunduar dhe 

arkivimit të saj pranë zyrës së OJF-ve. Në këtë regjistër do të përfshihen  të gjitha shoqatat, qendrat, fondacionet, 

sindikatat, partitë politike apo subjekte të tjera jofitimprurëse sipas kuadrit ligjor në fuqi, për kërkesat për regjistrim, 

depozitim aktesh apo ndreqje gabimi. Vendimi i gjyqtarit dorëzohet së bashku me dosjen përkatëse tek sekretari i 

regjistrit tregtar të OJF-ve, ku ndodhet edhe arkiva e kësaj zyre. Sekretarja gjyqësore do të kryejë të gjitha veprimet e 

nevojshme në sistemin elektronik të menaxhimit të çështjeve gjyqësore në rubrikën përkatëse dhe për këtë dosje do të 

vijojë normalisht procedura në rastin e paraqitjes së ankimeve dhe rekurseve. Gjithashtu bashkëlidhur këtij urdhri është 

miratuar dhe modeli i regjistrit për OJF-të. 
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Një tjetër udhëzim i cili mban Nr. 3 datë 16.01.2018 është për zbatimin e ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile 

lidhur me procedurën që duhet të ndiqet në rastin e kthimit të akteve sipas nenit 154/a/3 të këtij kodi. Sipas këtij 

udhëzimi për çështjet gjyqësore që është vendosur kthimi i akteve, të kryhet kthimi i tyre jo vetëm i kërkesë padisë dhe 

taksës gjyqësore por edhe çdo akt tjetër i krijuar nga Gjykata gjatë procesit gjyqësor. Këto akte do të jenë të palidhura 

në dosje dhe do të shoqërohen me një listë të hartuar nga sekretarja gjyqësore, në të cilën aktet do të shënohen me 

numër fletësh për efekt të dorëzimit të dosjes në sekretarinë gjyqësore. Gjithashtu gjyqtarët udhëzohen që të shprehen 

qartësisht gjatë arsyetimit të vendimit mbi taksën e padisë në rast se e njohin si të paguar tarifën gjyqësore. Pasi vendimi 

të ketë marrë formë të prerë udhëzohet zyra e arkivës për mënyrën e kthimit të këtyre akteve referuar proces-verbalit 

bashkëlidhur udhëzimit të sipërcituar. 

Një tjetër praktikë e cila duhej unifikuar kishte përsëri lidhje me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile, në zbatim të 

neneve 162/a, 172, 236/a, 285/a, 310, 315, 460 dhe 510 që kanë të bëjnë me procedurën që duhet të ndiqet në rastin 

e gjykimeve të shkurtuara. Këto çështje  gjyqësore janë me vlerë deri në 150 000 lekë, rrjedhin nga marrëdhënie 

kontraktore dhe sipas nenit 310/3 të K.Pr.Civile vendimi i gjykatës i cili përmban hyrjen dhe pjesën urdhëruese duhet t’u 

komunikohet palëve ndërgjyqëse. Për këtë qëllim doli udhëzimi nr. 8 datë 19.01.2018, bashkëlidhur të cilit u miratuan 

dhe formatet për komunikimin e vendimeve  nga sekretaret gjyqësore, në formën e dëftesës së komunikimit. Në këtë 

udhëzim shpjegohet qartë mënyra e plotësimit të kësaj dëftese por udhëzohet edhe kryesekretaria  mbi veprimet vijuese 

procedurale në rast ankimi ose jo të këtij vendimi të shkurtuar nga palët ndërgjyqëse. 

Me qëllim aplikimin sistemit audio dhe respektimit të standardeve të etikës dhe solemnitetit të gjykimit, rritjes së 

transparencës u riorganizua grafiku i përdorimit të sallave të gjykimit nga çdo gjyqtar në dhomën civile. Për këtë arsye 

doli urdhri nr. 18 datë 25.01.2018, në të cilin parashikohej që në sallat e gjykimit të zhvilloheshin seancat gjyqësore me 

palë kundërshtare ose kur çmohej e nevojshme nga trupi gjykues por duke përjashtuar përdorimin e tyre për çështjet 

të cilat Kodi i Procedurës Civile ka parashikuar zhvillimin në dhomë këshillimi. Sipas këtij urdhri çdo gjyqtar duhej të 

përdorte sallën e gjykimit katër herë në javë për katër orë në ditë. 

Po ashtu u planifikuan që katër salla të ndodhura në katin e dytë të dhomës civile të përdoreshin nga seksioni familjar si 

salla që asistohen nga punonjësit e policisë por mund të përdoreshin edhe nga gjyqtarët e seksioneve të tjera në rastet 

kur ata e vlerësonin se palët ndërgjyqëse mund të krijonin situata konfliktuale dhe të vështira për menaxhimin e seancës. 

Për efekt të rikonstruksionit të K/Sekretarisë së dhomës civile, arkivës së dhomës civile dhe zhvendosjen e sistemimin e 

dosjeve civile e penale pranë Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor, kanë dalë një sërë urdhër pagesash për punonjësit 

e administratës të cilët kanë punuar jashtë kohës normale të punës. 

Duhet të theksojmë se vetëm për vitin 2018 janë protokolluar gjithsej 17 823 (shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind e njëzetë 

e tre) shkresa, të cilat janë shqyrtuar, deleguar dhe më pas punuar nga çdo sektor sipas kompetencave që mbulon. 

Shtimi i sporteleve të dedikuara shërbimeve të publikut, efikasiteti i tyre, shmangia e rradhëve të gjata ishte qëllimi 

kryesor i rikonstruksionit të K/Sekretarisë së dhomës civile, fakt i cili u reflektua menjëherë pas përfundimit të saj.  

 

II. KANCELARI I GJYKATËS 

 

Kancelari është përgjegjës për menaxhimin e administrimit gjyqësor. Ai organizon dhe kontrollon veprimtarinë e 

përditshme të sekretarisë gjyqësore si dhe të sektorëve ose zyrave të tjera, që bëjnë pjesë në strukturën e gjykatës. 

Është përgjegjës për funksionimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve në gjykatë, në përputhje me legjislacionin në 

fuqi për teknologjinë dhe sigurinë e informacionit dhe mbikëqyrjen e mbledhjes dhe përpunimit të saktë të të dhënave. 
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Kancelari gjithashtu kryeson Komisionin për Asgjësimin e Provave Materiale dhe realizon procesin e shkatërrimit apo 

ruajtjes që parashikon vendimi gjyqësor sipas ligjit. Për këtë arsye së bashku me sektorin e financës është kryer 

riorganizimi i dhomës së provave, duke krijuar ambiente më të përshtatshme për ruajtjen e tyre duke intensifikuar 

kërkesë për mënyrën e inventarizimit të tyre. 

Gjatë vitit 2018 në kuadër të rikonstruksionit të arkivit të dhomës civile, duke pasur parasysh faktin se një pjesë e kësaj 

arkive gjatë vitit 2000 është përmbytur dhe ndodhej  në të njëjtën gjendje të pandryshuar që prej asaj kohe me Urdhrin 

240 datë 14.06.2018 të Kryetares së Gjykatës u ngrit grupi i punës i kryesuar nga Kancelari për evidentimin e kësaj 

gjendjes së akteve të ndodhura në këtë arkiv. 

U krye një punë intensive për inventarizimin e tyre duke i kategorizuar dosjet gjyqësore në bazë të afateve për ruajtje 

të përkohshme apo të përhershme, si dhe ato që i kishte kaluar afati i ruajtjes. Gjithashtu duheshin evidentuar edhe 

ato akte të cilat ishin të dëmtuara dhe nuk mund të lexoheshin apo nuk mund të përdoreshin për efekt të ligjit të 

arkivave. 

Gjithashtu Kancelari masa dhe kontrollon realizimin nga nëpunësi civil gjyqësor të detyrave, lidhur me kryerjen 

e njoftimeve procedurale, si dhe përmbushjen e urdhërimeve të gjykatës, lidhur me zhvillimin e gjykimit. 

Në këtë kuadër referuar edhe parashikimeve të K.Pr.Civile konkretisht të nenit 129/2 mund të kryhet njoftimi me mjete 

të komunikimit elektronik. Për kryerjen e këtij njoftimi të dhënat e kontaktit elektronik do të paraqiteshin nga paditësi 

kurse i padituri gjatë plotësimit të deklaratës së mbrojtjes duhet deklaronte. Çdo specifikë për mënyrën e kryerjes së 

këtyre njoftimeve u pasqyrua në Urdhrin Nr. 259 datë 02.07.2018 “Për njoftimin elektronikë të akteve” 

Për këtë arsye u vendos në dispozicion të nëpunëseve gjyqësor një numër me qëllim njoftimin e palëve ndërgjyqëse. Me 

qëllim evidentimin e këtij njoftimi u përpilua dhe një proces verbal për njoftimin me telefon sipas parashikimeve të nenit 

141 të K.Pr.Civile i cili do të shërbejë si provë dhe do të jetë pjesë e dosjes gjyqësore si dokument i rregullt pasi do të 

nënshkruhet dhe vuloset. 

Kjo mënyrë njoftimi jo vetëm do të shërbente në realizimin e seancave produktive, për një menaxhim sa më të mirë të 

kohës gjyqësore duke shmangur vonesat dhe abuzimet e mundshme nga palët për marrjen e njoftimit të akteve 

gjyqësore dhe paraqitjen e tyre rregullisht në gjykatë por edhe për matjen e kostove, uljen e numrit të njoftimeve 

nëpërmjet postës zyrtare. 

Për evidentimin e efikasitetit të njoftimeve elektronik u kryen matje të ndryshme vitit 2018 në formatin e statistikave 

nëpërmjet të dhënave të gjeneruara nga nëpunësit gjyqësor, se sa prej njoftimeve të tyre ishin kryer elektronikisht dhe 

sa prej tyre ishin kryer sipas mënyrës së zakonshme. Këto statistika u kryen si për dhomën civile si për atë penale. 

Po ashtu për këtë qëllim kanë qenë të shumta mbledhjet me nëpunësit gjyqësor për të theksuar rolin dhe rëndësinë e 

shtimit të kryerjes së njoftimeve në mënyrë elektronike. 

Në kuadër të komunikimeve elektronike është diskutuar gjerësisht edhe me Drejtorinë e Burgjeve me të cilët mund të 

arrihet një marrëveshje gjatë vitit 2019 po ashtu edhe me Postën Shqiptare për komunikimin e akteve, uljen e kostove, 

përmirësimin e shërbimeve. 

Një tjetër kompetencë e kancelarit është edhe ajo e kujdesjes për  çështjet  e  etikës  dhe  paraqitjes  së  personelit  

të  administratës gjyqësore, gjatë dhe jashtë pjesëmarrjes në gjykim. Duhet theksuar se është punuar maksimalisht në 

këtë aspekt, jo vetëm në mbledhjet e ndryshme por edhe me raste konkrete.  

Qëllimi i standardeve të vendit të punës është krijimi i një ambienti të shëndetshëm, të sigurt dhe serioz pune për të 

rritur performancën e punonjësve në punë por edhe për të përcjellë tek publiku/përdoruesi i gjykatës se administrata 

gjyqësore është e ndërtuar dhe vepron mbi bazën e parimeve të profesionalizimit, paanësisë, të transparencës, të 

shërbimit ndaj publikut, të përgjegjësisë dhe korrektësisë në zbatimin e legjislacionit në fuqi. 

Respektimi i standardeve është i detyrueshëm dhe moszbatimi i tyre ka sjell aplikimin e masave disiplinore. 
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III. ADMINISTRIMI I GJYKATËS 

 

1. Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë është e vetmja gjykatë në Republikën e Shqipërisë e cila për shkak të rëndësisë dhe 

sasisë së madhe të punës por edhe personelit ka të miratuar në organikën e saj zyrën e burimeve njerëzore (punonjësen 

e personelit). Kjo zyrë me varësi direkt nga Kryetari i Gjykatës bashkërendon dhe bashkëpunon ngushtësisht me 

Kancelarin mbi kontrollin dhe organizimin e veprimtarisë së administratës gjyqësore. 

Po ashtu dhe marrëdhëniet me publikun janë një element mjaft i rëndësishëm i gjykatës. Specialisti i kësaj zyre kujdeset 

që t’i sigurohet medias dhe publikut informacion faktik për çështjet me interes publik duke mbajtur kontaktet me ta. 

Siguron informacion në përputhje me ligjin “Për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale”. Të 

gjitha këto detyra kryhen nga një person i vetëm. 

 

 Gjatë vitit 2018 gjykata, si “kontrollues i të dhënave personale” në respektim të së drejtës së privatësisë, në vijim të 

punës voluminoze të kryer gjatë vitit paraardhës për anonimizimin e çështjeve gjyqësore dhe krijimin e një kodi 

për secilën prej tyre me qëllim lejimin e aksesit në to vetëm të palëve ndërgjyqëse si dhe medias për çështjet me 

interes publik, reflektoi problematikat e hasura duke mundësuar aksese të caktuara gjithmonë në respektim të 

ligjit, duke marrë parasysh të gjithë sugjerimet e përdoruesve të saj. 

Me institucionet e varësisë por edhe me ato institucione me të cilat gjykata bashkëpunon në vijimësi, u krijuan kode të 

posaçme me kohëzgjatje të ndryshme përdorimi, të cilave ju lejohet aksesi për tu njohur me vendimet gjyqësore vetëm 

në funksion të kuadrit ligjor që ata mbulojnë. 

Po ashtu kishte një reagim pozitiv nga publiku, pasi mund të themi se nuk kishim asnjë ankesë për cënimin e privatësisë 

së tyre nga ana e institucionit nëpërmjet publikimeve në faqen zyrtare online të proceseve gjyqësore/vendimeve ku ata 

janë pjesë. 

Duhet të themi se zbatimi i udhëzimit nr. 4059/2, datë 07.06.2016, i Ministrit të Drejtësisë "Për anonimizimin e të 

dhënave personale në vendimet gjyqësore që publikohen në portalin elektronik të gjykatave", Udhëzimit Nr. 15 datë 

23.12.2011 i Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Për përpunimin dhe publikimin e të dhënave personale 

në sistemin gjyqësor”, në Ligjin Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ka “kushtuar” 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nga vlerësimet e disa aktorëve të shoqërisë civile, uljen e nivelit të transparencës. 

Nëpërmjet kësaj sfide institucioni ka synuar të realizojë, për aq sa është e mundur, respektimin e të drejtës për mbrojtjen 

e të dhënave personale në vendimet gjyqësore që publikohen, si një e drejtë themelore në respektimin e të drejtave 

dhe lirive të njeriut, e sanksionuar në Kushtetutë dhe në një sërë aktesh të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare. 

 

 Po ashtu edhe për vitin 2018 ndryshimet ligjore mbi organizimin e pushtetit gjyqësor më konkretisht Ligji Nr. 

98/2016 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” si dhe Ligji Nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, pas hyrjes në fuqi krijuan konfuzion në implementimin 

e tyre në mungesë të krijimit të dy organeve kryesore siç janë Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Gjykatës të cilët 

shërbejnë për organizimin dhe funksionimin në vijim të sistemit gjyqësor. 

Disa gjyqtarë nga institucioni jonë iu nënshtruan procesit të vetting-ut, rrjedhojë e të cilit ishte jo vetëm inventarizimi 

dhe hedhja në short e të gjitha dosjeve në gjykim për gjyqtarët të cilët nuk e kaluan atë, por ky fakt ndikoi edhe në 

shtimin e ngarkesës së pjesës tjetër të gjyqtarëve, në vijim shtimin proceduarave administrative për menaxhimin e 

punës. 
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Nga sektori i personelit u riorganizua disa herë grafiku i përdorimit të sallave por edhe grafiku i gjyqtarëve të gatshëm 

të cilët gjykojnë kërkesat e hetimeve dhe seancës paraprake.  

Po në kuadër të grafikut të shfrytëzimit të sallave të gjykimit, seksionit familjar iu kushtua rëndësi e veçantë për vetë 

karakterin sensitiv të konflikteve që trajton. Kështu sallat e gjykimit që ndodhen në katin e dytë të dhomës civile, duke 

qenë të mbrojtura edhe nga policia e shtetit, ju lanë në përdorim vetëm gjyqtarëve të seksionit familjar. 

 

 Puna voluminoze e kryer për transferimin e dosjeve gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë drejt 

Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor në Lundër në zbatim të VKM Nr. 903 datë 17.12.2014 “Për krijimin e 

Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor”, këtë vit u finalizua edhe me rikonstruksionin e arkivës civile dhe jo vetëm 

të saj por të gjithë zyrave të shërbimeve të kryesekretarisë, madje edhe duke shtuar ambiente të reja. E gjitha 

kjo kërkoi nga stafi i administratës një bashkëpunim maksimal, në tejkalim të kapaciteteve të tij dhe është 

angazhuar për të kryer punë edhe jashtë kohës normale të punës me qëllim përfundimin sa më të shpejtë të 

këtij procesi që ishte nevojë imediate, duke mos u bërë pengesë në asnjë moment për publikun në ofrimin e 

shërbimeve. 

Personeli i administratës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë gjithmonë ka pasur ngarkesë më shumë se gjykatat e 

tjera në rang republike. Në vazhdim është kërkuar shtimi i organikës me qëllim realizimin sa më efikas dhe pa sforco të 

detyrave për çdo punonjës. Duhet të theksojmë faktin se ndryshimet ligjore qoftë të Kodit të Procedurës Penale dhe të 

Kodit të Procedurës Civile, jo vetëm kanë kërkuar riorganizimin e stafit administrativ disa herë brenda vitit por kanë 

sjellë vështirësi edhe në menaxhimin e tij, për shkak të rritjes së ngarkesës në punë. 

Veçanërisht këtë vit, me qëllim rritjen e shërbimeve ndaj publikut si në kohë edhe cilësi, është shtuar numri i personelit 

administrativ pikërisht në këtë sektor duke përzgjedhur punonjësit më me eksperiencë. 

 

 Mbledhja dhe administrimi i dokumentacionit në dosje për çdo punonjës, inventarizimi dhe krijimi i bazës së të 

dhënave është një detyrë e cila është trajtuar në vazhdimësi. 

Vlen të përmendet fakti që zyra e personelit, mbi aplikimet e çdo personi të interesuar, lidh kontratat për ndjekjen e 

praktikës profesionale (internship-it) pranë institucionit tonë dhe nga këta praktikantë janë rekrutuar edhe punonjësit 

e rinj, të cilët në vijim janë bërë pjesë e stafit tonë administrativ, pas vlerësimit të disa kritereve të miratuara 

paraprakisht11. Kërkesat janë të shumta dhe në rritje, por është arritur në konkluzionin se praktikantët nëpërmjet 

eksperiencës së fituar pranë institucionit e kanë më të thjeshtë integrimin me vendin e ri të punës duke e reflektuar 

këtë edhe në rendiment. 

Adresa zyrtare e afishuar në faqen online të institucionit është ajo koordinatores së të drejtës së informimit dhe e gjithë 

korrespondenca e ardhur në rrugë elektronike menaxhohet prej saj, duke u përcjellë në vijim zyrës së protokollit.  

Në mënyrë të rregullt dhe me mjaft efikasitet vazhdon përdorimi i emial-it të brendshëm, nëpërmjet bashkëveprimit të 

zyrës së personelit dhe administratës (gjyqtarë + administratë), ku çdo informacion përcillet në kohë reale duke 

lehtësuar komunikimin, pakësuar kostot administrative (letër, bojë etj.). Zyra e personelit është angazhuar që çdo urdhër 

të komunikohet sipas rëndësisë trupës gjyqësore, administratës dhe të afishohet në faqen zyrtare online të institucionit. 

Për nevojshmëri të punës, ritmit të shpejtë që kërkon Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, risi në komunikimet e 

brendshme ka luajtur edhe përdorimi i aplikacioneve sociale elektronike, i dedikuar komunikimeve zyrtare i përqafuar 

menjëherë nga administrata dhe trupa gjyqësore. 

                                                             

11 Urdhër Nr. 7766/2, datë 15.06.2017 “Për ngritjen e komisionit për përzgjedhjen e kandidatëve për sekretar gjyqësor” 
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 Pavarësisht ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile (2017), ku në nenin 224/d është përcaktuar se regjistri 

elektronik i ekspertëve, do krijohet, administrohet dhe do të vihet në dispozicion për publikun nga Ministria e 

Drejtësisë, ekspertët kanë vazhduar të paraqesin aplikimet e tyre me dokumentacionin përkatës për tu regjistruar 

në faqen online të institucionit. 

Të gjitha kërkesat e paraqitura janë trajtuar nga zyra e personelit dhe kanë vijuar afishimet e emrave të tyre në fushat 

përkatëse duke qenë se ende nuk është krijuar regjistri elektronik nga Ministria e Drejtësisë por njëkohësisht janë 

orientuar që në vazhdim dokumentacioni për këtë aplikim duhej paraqitur pranë tyre.  

Po ashtu edhe institucioni i Urdhrit të Psikologut, ka përcjellë në mënyrë zyrtare listën e emërore të psikologëve të 

trajnuar në mbështetje të të miturit, psikologut vlerësues dhe psikologun asistues, listë kjo e afishuar në faqen zyrtare 

online të Gjykatës, e cila përditësohet në bazë të korrespondencës së rregullt që mbahet me zyrën e personelit. Edhe 

kjo listë do të afishohet deri në krijim e regjistrit elektronik nga Ministria e Drejtësisë. 

 

 Në zbatim të Ligjit Nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” si dhe VKM nr. 816 datë 16.11.2016 

“Për Strukturën, kriteret e Përzgjedhjes dhe Marrëdhëniet e Punës së Punonjësve të Njësisë Përgjegjëse në 

Autoritet Publike, në zbatim të ligjit nr. 60/2016.”, kancelari dhe zyra e personelit është pjesë përbërëse në njësinë 

përgjegjëse për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve duke kontribuar për lehtësimin dhe zhvillimin e procesit 

të sinjalizimit. 

 Angazhimi në vijim i institucionit tonë ka qenë dhe është pjesëmarrja nëpërmjet punonjëses së burimeve njerëzore 

si pjesë e mekanizmit të bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare. Në 

kuadër të këtij angazhimi por edhe bashkëpunimi në datë 26.07.2018 është nënshkruar “Marrëveshja e 

Bashkëpunimit e Mekanizimit të Bashkërendimit të Punës për Referimin dhe Trajtimin e Rasteve të Dhunës në 

Marrëdhëniet Familjare dhe Mënyrën e Procedimit të tij” ndërmjet Bashkisë Tiranë, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë dhe 13 institucioneve të tjera pjesë të mekanizmit referues. 

Në këtë kuadër të gjithë aktorët pjesëmarrës angazhohen në projekte të ndryshme gjatë vitit duke bërë pjesë të tyre 

edhe Gjykatën ku për informacionet e nevojshme, statistikat, pyetësorët etj., i drejtohen punonjëses së personelit.  

 Punonjësja e personelit ka qenë pjesë aktive edhe e aktiviteteve që janë organizuar nga institucione shtetërore por 

edhe shoqëria civile për aksesin në drejtësi të personave me aftësi të veçanta. Themi aktive pasi në vazhdim ka 

kërkuar mbështetjen e tyre reale dhe konkrete për pajisjen e institucionit tonë me sinjalistikë specifike, programe 

të gatshme audio ose video në ndihmë të personave me aftësi të veçanta. Asnjë institucion nuk është vetë ofruar 

deri tani në bashkëpunim me Gjykatën për të instaluar qoftë në faqen online, qoftë në ambientet e saj asgjë 

orientuese ose ndihmuese. 

Përveç interesimit të kësaj punonjëse për forcimin e sinjalistikës brenda institucionit, për orientimin e publikut të gjerë, 

që gjatë vitit 2018 u shtuan përveç atyre ekzistuese në çdo ambient të institucionit është kërkuar nga autoritet e 

kontraktuara nëse mund të na vinin në ndihmë edhe për gjetjen dhe instalimin e sinjalistikës për personat me aftësi të 

veçanta. 

 

 Një risi e institucionit gjatë vitit 2018, e cila vlen për tu theksuar është rritja e bashkëpunimit me strukturat e 

shoqërisë civile. Kjo është pasqyruar në projektet e ndryshme në të cilat Gjykata ka marrë pjesë. Në vitin pasardhës 

do ti dedikohet një link i veçantë kësaj tematike në faqen zyrtare online, me qëllim pasqyrimin e rezultateve të çdo 

projekti të realizuar pasi konkluzionet e tyre japin një qasje tjetër për punën e kryer në këtë institucion duke vënë 

në lëvizje ato aktorë të cilët shërbejnë për të përmirësuar punën dhe performacën e administratës dhe rrjedhimisht 

të institucionit. 
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 USAID - në vijim të asistencës që i jep gjykatës jo vetëm në aspektin studimor por edhe praktik, nëpërmjet 

nënshkrimit edhe të një memorandumi mirëkuptimi trepalësh pjesë e së cilit ishte dhe Arkivi Shtetëror për 

Sistemin Gjyqësor, me tematikë: “Përmirësimin e arkivimit dhe menaxhimit të dosjeve të gjykatave”. 

Kjo mbështetje do të sigurohet nga Projekti i Drejtësisë për të Gjithë, i financuar nga USAID dhe përfshin 

zbatimin e modeleve të praktikave më të mira për të ruajtur të dhënat e dosjeve të çështjeve. USAID gjithashtu 

do të ofrojë ndihmë për të mbështetur burimet njerëzore dhe pajisjet teknike për një periudhë një vjeçare. 

Për këtë qëllim për punësim të personelit nga ana e USAID, u afishuan njoftime publike në faqen zyrtare online 

të institucionit. Në vijim u verifikuan të dhënat nga zyra e personelit për çdo aplikant për pjesën që kishin 

deklaruar se kishin kryer praktikën/internship-in  pranë institucionit tonë dhe në konkluzion u zhvillua intervista 

e tyre. 

 Res Publica - projektet i cili realisht kishte filluar që në muajin nëntor të vitit 2017 por për vetë objektin që 

mbulonte dhe kërkesën nga që kishte nga ana e qytetarëve, u shty në kohëzgjatje deri në muajin shtator të vitit 

2018. Objekti i saj ishte “Ofrimi i ndihmës juridike parësore falas nga Qendra Res Pubilca nëpërmjet zyrës së 

hapur pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”, konkluzionet e të cilit na u paraqitën në mbyllje të projektit. 

 Komiteti Shqiptar i Helsinkit - i cili u asistua me qëllim përgatitjen e një draft - raporti studimor me tematikë 

“Mbi aksesin në drejtësi të grupeve vulnerabël, për kategorinë me të ardhura të pakta ose të pamjaftueshme, 

bazuar në Ligjin nr. 111/2017 "Për Ndihmën Juridike të garantuar nga Shteti", konkluzionet për të cilin do të 

paraqiten në vitin pasardhës. 

 SIDA – Me qëllim përmirësimin e programeve për drejtësinë penale për të miturit në Shqipëri u nënshkrua 

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Administratës së Gjykatave 

Kombëtare në Suedi. Qëllimi i këtij memorandumi është zbatimi i planeve vjetore të punës për vitet 2017 – 

2020, në rishikimin/zbatimin e legjislacionit, mekanizmave dhe strukturave organizative, forcim të kapaciteteve 

nëpërmjet trajnimeve dhe udhëzimeve të drejtësisë penale për të miturit. 

 

 OSBE dhe USAID - ne kuader te Nismes Drejtesi pa Vonesa (DPV) dhe Drejtesi per te Gjithe, gjate vitit 2018 u 

kryen studimet e dosjeve gjyqesore prane Gjykates suaj, per te pare rezultatet e zbatimit te kesaj nisme. U 

finalizuar gjithsej katër studime, konkretishet : 

 

1.  Studimin pas zbatimit të periudhës së parë gjashtë mujore të Nismës për kohëzgjatjen e proceseve 

gjyqësore civile familjare. 

2.  Studimin për kohëzgjatjen e proceseve gjyqësore civile të përgjithshme dhe tregtare 

3. Studimin për kohëzgjatjen e proceseve gjyqësore penale 

4. Eficenca e proceseve penale 

 

Tre studimet e para paraqesin te dhena krahasimore me ato te kryera para fillimit te zbatimit te Nismes ne 

Gjykate.  Studimi i katërt permban gjetje per dosjet penale te gjykuara pas hyrjes ne fuqi te ndryshimeve te 

Kodit te Procedures Penale, ne muajin gusht 2017. Studimi nuk permban te dhena krahasuese, por evidenton 

kryesisht shkaqet e shtyrjes se seancave paraprake dhe atyre te themelit me ndryshimet e reja. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave - Projekti për dixhitalizmin e regjistrit të OJF-ve. 
Është një projekt i aprovuar parimisht nga donatoret dhe ndërkaq gjyqtarët e seksioni tregtar njoftohen 
rregullisht me e-mail për listat (kombëtare dhe ndërkombëtare) të personave të shpallur financues të 
terrorizmit, në mënyrë që të kryejnë verifikimet përkatëse gjatë regjistrimit të OJF-ve.   
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 Po në kuadër të promovimit të aktiviteteve didaktike, frymës së barazisë, reciprocitetit, lehtësimit të pjesëmarrjes, 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, nëpërmjet punonjëses së personelit mban korrespondencë të rregullt me të gjitha 

universitetet publike dhe jopublike për zhvillimin e praktikave mësimore duke organizuar plane pune për lehtësimin 

e kryerjes së këtyre praktikave. 

 Bashkëpunimi me median është trajtuar me përparësi duke i dhënë rëndësinë e duhur për të vënë në dukje jo 

vetëm anët e mira të institucionit dhe punës së zhvilluar në të por duke na ndihmuar për të evidentuar mangësitë 

si dhe për të ndryshuar qasjen e publikut me gjyqësorin, gjyqtarëve me median, pakësimin e problematikave dhe 

rritjen e besueshmërisë.  

Nëpërmjet kësaj zyre kryhen të gjitha komunikimet me gazetarët e mediave vizive dhe shtypit të shkruar. Komunikimi 

është interaktiv, i përditshëm dhe kryhet në kohë reale. Informacioni i nevojshëm i jepet gazetarëve në formë të shkuar 

në rastet kur kërkimi i tyre është parashtruar me shkrim, në formatin elektronik duke përdorur email-in zyrtar të 

institucionit si dhe më masivisht ky komunikim kryhet nëpërmjet telefonit dhe mesazheve të shkruara për shpejtësi dhe 

koherencë të lajmit. Janë shtuar kërkesat e gazetarëve që i drejtohen gjykatës me objekt studimor, të cilat kërkojnë 

burime njerëzore për realizimin e tyre megjithatë janë orientuar saktë se si mund të procedohet në raste të tilla. 

Puna e kryer nga kjo zyrë është lehtësisht e matshme duke vlerësuar kronikat, emisionet, botimet dhe faksimilet që 

publikohen dhe transmetohen mbi institucionin tonë gjatë një viti në bashkëpunim me punën e vyer të gazetarëve. 

 

Koordinatori për të Drejtën e Informimit 

 

Qëllimi themelor i ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është të sigurojë një publik të informuar në një kohë 

sa më të shpejtë dhe një administratë llogaridhënëse. Këto janë jetike për funksionimin e një shoqërie demokratike dhe 

paraqitet si domosdoshmëri për të sfiduar korrupsionin dhe për të siguruar përgjegjshmërinë e zyrtarëve. 

Në zbatim të këtij ligji për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Koordinatorin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen 

e të Dhënave Personale e mbulon Punonjësja e Burimeve Njerëzore (e personelit) dhe e Marrëdhënieve me Publikun. 

Gjatë vitit 2018 rezultojnë të regjistruara 33 (tridhjetë e tre) kërkesa në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve. Nga këto 

kërkesa të cilat kanë qenë të gjitha të përpiluara sipas nenit 11 të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, 31 

prej tyre kanë marrë përgjigje dhe janë refuzuar vetëm dy, pasi kërkuesi nuk legjitimohej në kërkim.  

Kërkesat me bazë ligjore për të drejtën e informimit janë kërkesa gjithmonë e në rritje dhe kjo është lehtësisht e 

matshme duke krahasuar sasinë e tyre mujore dhe vjetore me vitin paraardhës. Kjo rrjedhimisht ka shtuar ngarkesën në 

punë të koordinatorit për të drejtën e informimit, e cila përveç funksioneve të tjera që përmbush në institucion duhet 

të përmbushi përgjegjësitë dhe afatet që i ngarkohen edhe nga kjo detyrë. 

Në janar të vitit 2019 një nga institucionet e shoqërisë civile Qendra Res Publica, me mbështetjen e Civil Right Defenders, 

ka vlerësuar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, si institucionin më transparent i kategorisë së institucioneve të pushtetit 

gjyqësor, për vitin 2018.  Ky çmim ishte rezultat i projektit që zhvilloi kjo qendër me objekt “Promovimi i aksesit të 

qytetarëve në të drejtën e informimit”, duke monitoruar zbatimin e këtij ligji. Viti 2018 shënon vitin e katërt që kjo 

qendër ka kryer testime të praktikës administrative apo gjyqësore për të vendosur dhe rishikuar kufijtë e zbatimit të 

ligjit, si dhe praktikës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit, duke krijuar një bazë të mirë të dhënash për të sjellë 

një vlerësim krahasues mbi efektivitetin e të drejtës së informimit në Shqipëri gjatë periudhës që nga viti 2014 e deri 

më sot.  

Programi i transparencës është vlerësuar si një mënyrë konkrete përmes së cilës Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 

ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e të drejtës për informim. 
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Përditësimi i tij është kryer në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të ligjit “Për të Drejtën e Informimit”. Informacioni i bërë 

publik në këtë program, synon transparencën e veprimtarisë së punës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe 

pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afate kohore për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe 

strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës 

evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menu-të ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç 

kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.  

Dokumentacioni i bërë publik, është i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të 

kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit 

të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj., referuar 

legjislacionit në fuqi. 

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program e cila në bashkëpunim 

me specialistin e IT-së përditësohet nga data e krijimit të saj referuar kërkesave të publikut të bazuara në Ligjin nr. 

119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”,  

Koordinatori për të drejtën e informimit përpunon të gjitha kërkesat, kthen përgjigje në rrugë elektronike dhe jep 

orientimet e nevojshme për qytetarët që të mund të drejtohen pa vështirësi në gjykatë që të marrin informacionin e 

nevojshëm me anë të fletëpalosjeve, formularëve apo informacionit që gjendet në faqen zyrtare të gjykatës, ndërkaq 

akte të tjera administrative që kanë të bëjnë me procedurat në gjykatë, të cilat kanë karakter të përgjithshëm janë 

publikuar rregullisht në faqen e internetit të gjykatës. 

Çdo kërkesë trajtohet me kujdes të veçantë, duke u konsultuar edhe me institucione të tjera për çështje që kanë në 

thelb interpretimin e ligjit apo zbatueshmërinë e tij, kjo e pasqyruar me një korrespondencë të rregullt. 

Vlen për tu theksuar se me qëllim rritjen e transparencës, paanësisë së administratës gjyqësore, aktivitetit të saj, 

rregullimin e brendshëm, shërbimit ndaj publikut, është bërë një punë e lavdërueshme për sa i përket publikimit për 

informim të çdo urdhri të brendshëm të titullarit të institucionit me karakter të përgjithshëm të cilët dalin në/dhe për 

funksion të menaxhimit të punës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
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Aksesi në Faqen zyrtare të Gjykatës nga përdoruesit rezulton të jetë në këto shifra, që paraqiten në tabelë: 

KENDI INFORMATIV 1130996 98.1% 

KALENDARI I ÇESHTJEVE 378821 32.9% 

ÇESHTJE NE GJYKIM 499525 43.3% 

ÇESHTJEVE TE PERFUNDUARA 247549 21.5% 

EVIDENCAT STATISTIKORE 5101 0.4% 

GJYKATA E TIRANES 20988 1.8% 

ORGANIZIMI DHE STRUKTURA 2977 0.3% 

ANALIZAT VJETORE TE PUNES 153 0.0% 

ORIENTIMI NE GJYKATE 8658 0.8% 

REGJISTRIMI I SHOQERIVE 1705 0.1% 

KONTAKTE (KOMUNIKIM ME KRYETAR, 

KANCELAR, NENKRYETAR) 

2153 0.2% 

NJOFTIME 5342 0.5% 

SISTEMI I DREJTESISE 469 0.0% 

NGA KUSHTETUTA 22 0.0% 

PERGJEGJESITE E GJYKATAVE 42 0.0% 

PUSHTETI GJYQESOR 55 0.0% 

SISTEMI I DREJTESISE 350 0.0% 

 

 Zyra e Organizatave Jofitimprurëse (OJF) 

 

Në kuadër të përmirësimit të punës në Zyrën Organizatave jofitimprurësë, me urdhërin e Kryetares së Gjykatës nr. 2, 

datë 15.01.2018 “Për regjistrimin e organizatave Jofitimprurëse dhe shqyrtimin e tyre” është urdhëruar që shqyrtimi i 

kërkesave të Organizatave do të bëhet nga seksioni tregtar dhe me urdhërin nr. 75 datë 01.03.2018 "Për Krijimin e 

regjistri elektronik të menaxhimit të kërkesave për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse", është krijuar regjistri 

elektronik dhe manual për organizata jofitimprurëse pranë seksionit Tregtar të Gjykatës.  

Kërkesat dhe aktet për organizatat jofitimprurese, palët e interesuara i depozitojnë   pranë sportelit të pranimit të 

kërkesë-padive, më pas ato regjistrohen në regjistrat manual dhe në sistemin elektronik të menaxhimit të çështjeve 

civile të cilat shortohen dhe i kalojnë për shqyrtim gjyqtarit të seksionit tregtar.  
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Zyra e Organizatave jofitmprurësë ka pasur në dispozicion një ambient shumë të papërshtatshëm dhe të vogël. Në 

qershor  2018 ambjenti i vënë në dispozicion, pas rikonstruksionit, është më i përshtatshëm për këtë zyrë duke patur 

një sportel më vehte për ti shërbyer qytetarëve..   

Për tërheqjen e vërtetimeve (ekstrakeve), kopje të akteve etj., palët mund plotësojnë një formular nga kryetari, drejtori 

ose person i autorizuar, akte të cilat vihen në dispozicion për 24 orë dhe në rastet e personave të ardhur nga rrethet 

infomacioni i kërkuar vihet në dispozicion brenda ditës.  

Problematikat e hasura ndër vite ka qënë mos pasja e ambientit të përshtatshëm të punës dhe të mirëmbajtjes së 

praktikave të kësaj zyre, mungesa e një sistemi elektronik i të dhënave i cili është i domosdoshëm për këtë zyrë.    

 

2. Zyra e Arkivës 

 

Tashme Gjykata e Tiranes ka katër Arkiva fizike, Dhoma Civile, Dhoma Penale, Arkiva te Ministria e Drejtesise, Arkiva 

Lunder.  Ne arkiven prane Ministrise se Drejtesise jane sistemuar dosje te viteve 1970-1995.Transferimi i dosjeve në 

arkivën Lundër ka ecur me hapa të kënaqshëm, pritshmëritë për procesin e përpunimit të dosjeve dhe ruajtjes fizike të 

tyre në përputhje me kushtet teknike, janë më se të mira. 

Në kushtet e gjykatës së Tiranës, sistemimi, përpunimi dhe ruajtja e dosjeve gjyqësore që janë në një numër shumë të 

lartë paraqitet e vështirë. Mënyra e arkivimit të këtyre dosjeve duhet të parashikohet më akt n/ligjor të vecantë pikërisht 

për shkak të specifikës që paraqitet, që duhet të jetë kompetencë e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të unifikojë mënyrën 

e veprimit për të gjitha gjykata në këtë proces të rëndësishëm. 

Në gjykatën e Tiranës, arkivimi bëhet në bazë të renditjes, me bazë Numrin e Vendimit. Vlen të theksohet që është bere 

nje pune e kenaqshme per transferimin dhe sistemimin e dosjeve ne Arkivin Shteteror Lunder, duke marre parasysh 

burimet njerezore ne dispozicion qe ka Gjykata. Sa i perket dosjeve Civile , jane transferuar dhe lidhur në set prej 100 

dosje ne menyre kronologjike duke u sistemuar ne rafte, dosje te viteve 1996-2011.  

Sa i perket dosjeve penale , jane transferuar dhe lidhur ne set prej 100 dosje ne menyre kronologjike, dosje te viteve 

2004-2011, sa i perket kerkesave penale dhe masave te sigurimit ne 2018 perfundoi transferimi dhe sitemimi ne rafte i 

dosjeve te viteve 2009-2014. Nderkohe jane sistemuar ne Arkiven Civile Kerkesat Penale te vitit 2015 dhe Masat e 

Sigurimit te viteve 2015-2016. 

Sa i perket ambjenteve te brendshme te gjykates te vena ne dispozicion per arkivimin e dosjeve, vlen te theksohet se 

eshte arritur nje nder rekomandimet e lena nga viti 2017, per zgjerimin e hapsirave dhe krijimin e kushteve optimale 

per arkivimin dhe ruajtjen e dosjeve. Ne kete menyre, brenda vitit 2018 perfundoi rikonstruksioni i gjykates per krijimin 

e hapësirave te reja per arkiven e  gjykates duke shtuar siperfaqen e arkives, dhe ka filluar sistemimi i dosjeve neper 

rafte duke i dhene keshtu nje  zgjidhje te kenaqshme problematikes që kjo gjykate ka patur. 

Puna në Arkivën Civile për Vitin 2018 

Dosje te kerkuara nga publiku 2800 Dosje 

Dosje te kerkuara nga gjyqtare 720 Dosje 

Vendime te kerkuara 7200 Vendime 

Shkresa kthim pergjigje 400 

 

Gjithsej 

 

11120 
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Puna në Arkivën Penale për Vitin 2018 

Dosje te kerkuara nga publiku 370 Dosje 

Dosje te kerkuara nga gjyqtare 390 Dosje 

Vendime te kerkuara 730 Vendime 

Shkresa kthim pergjigje 320 

Dosje te kerkuara NGA ONM, KPK, Prokuroria, Gjykata, te 

tjera 

220 Dosje 

Dosje per urdher ekzekutim kthim sendi dhe asgjesim 136 Dosje 

 

Gjithsej 

 

2166 

 

Përvec ofrimit të shërbimeve ndaj të tretëve, dy punonjëset në arkivën civile dhe penale duhet të përpunojnë 

dosjet që marrin formë të prerë dhe hyjnë në arkivë kur nuk ka një rekurs apo janë kthyer nga gjykata e lartë, një 

procedurë kjo që kërkon kujdes të vecantë dhe njëkohësisht vëmendje të shtuar, kur shoqërohen edhe me provat 

materiale. 

 

 

3. Zyra e Financës 

1. Buxheti vjetor total i alokuar  për gjykatën, për vitin 2018  është 347.591,020 lekë .  

 

Tabela 5: Buxheti i gjykatës përfshin zërat e mëposhtëm: 

 Po Shuma (lekë)  

Buxheti vjetor i alokuar për pagat  224.000,000      

Buxheti vjetor i alokuar për sigurimet shoqerore  35.000,000  

Buxheti vjetor i alokuar për shpenzimet operative    52.908,600  

Buxheti vjetor i alokuar për paisje elektronike (investime)   35.597,000  

Buxheti vjetor i alokuar për transferua perindivide (dalje ne pension)  85,420  
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Tabela 6: Në nivel krahasues, buxheti i gjykatës në vite paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

N

r

.   

 Vitit 2015     Viti 2016     Viti 2017   Viti 2018   

 plan    fakt   %   plan    fakt  %   plan    fakt  % 

 

 

plan 

 

 

fakt 

 

 

ne % 

  PAGA                      

1 Paga 

 

224,170

,000  

 

224,145,

685    

 

224,048,

000  

 

223,973,

927    

      

227,060,

000  

 

222,669

,608    

224,000.00

0 

223,750.96

0 

 

2 

Sigurime 

shoqërore 

   

32,616,

000  

   

32,595,6

47    

   

31,625,0

00  

   

31,625,0

00    

        

33,340,0

00  

   

32,517,

589    

35,000.000 33,344.058  

                         

  

Shpenzime 

operative        

(mallra dhe 

shërbime)                   

   

1 

Nga fondet 

buxhetore 

   

64,500,

000  

   

64,499,9

99  

92

% 

   

52,450,0

00  

   

52,447,5

99  

76

% 

        

42,760,0

00  

   

52,336,

974  

83

% 

52,908.600 52,903.301 99.98% 

2 

Nga të 

ardhurat 

dytësore te 

institucionit 

     

5,600,0

00  

     

5,583,63

2  8% 

   

16,564,0

87  

   

16,563,1

87  

24

% 

         

1,770,00

0  

   

10,897,

413  

17

% 

11,462.839 11,383.007 99.30% 

      

   

70,083,6

31      

   

69,010,7

86      

   

63,234,

387    

64,371.439 64,283.308  

  Investime                      

1 

Nga fondet 

buxhetore 

   

11,000,

000  

   

11,000,0

00    

     

5,600,00

0  

     

5,034,89

2    

         

2,050,00

0  

     

1,948,0

00    

35,597.000 35,548.991 99.87% 

2 

Nga të 

ardhurat 

dytësore të 

institucionit 

   

18,441,

575  

   

18,440,6

48    

     

2,838,31

1  

     

2,831,86

7    

         

3,302,00

0  

     

3,300,0

00    

8,170.000 8,165.454 99.94% 

  

Tarifa nga 

pullat dhe 

taksat e 

padive12 

                       

174,886,086    

                       

168,103,633    

                           

147,137,885    

 168,591.64

4 

 

                                                             

 



30 

 

Tabela 7: Janar-Dhjetor 2015 

Janar- Dhjetor  Viti    2015 ne %   

Lloji i shpenzimit Buxhet 
Te ardhurat e 

institucionit 
Totali  

me 

buxhet 
te ardhura 

Ekspertë IML                            141,000                  20,000              161,000  88% 12% 

Psikologe/ përkthyes                           140,235               109,825              250,060  56% 44% 

Avokatë kryesisht                     15,975,397            1,004,675        16,980,072  94% 6% 

Totali                      16,256,632            1,134,500        17,391,132      

 

Tabela 8: Janar-Dhjetor 2016      

Janar- Dhjetor  Viti    2016 ne %   

Lloji i shpenzimit Buxhet 
Te ardhurat e 

institucionit 
Totali  

me 

buxhet 
te ardhura 

Ekspertë IML                               88,000               306,000              394,000  22% 78% 

Psikologe/ përkthyes                           833,925               772,751          1,606,676  52% 48% 

Avokatë kryesisht                        8,893,484            2,966,500        11,859,984  75% 25% 

Totali                         9,815,409            4,045,251        13,860,660      

      

 

Tabela 9: Janar-Dhjetor 2017      

Janar - Dhjetor Viti   2017  ne %   

Lloji i shpenzimit Buxhet 
Të ardhurat e 

institucionit 
Totali 

me 

buxhet  
te ardhura 

Ekspertë IML                           415,500                  20,000              435,500  95% 5% 

Psikologe/ përkthyes                           881,875               507,855          1,389,730  63% 37% 

Avokatë kryesisht                        6,854,925            4,267,500        11,122,425  62% 38% 

Posta dhe sherbimi korrier                 13,391,270            4,574,921       17.939.191 75% 25% 

Totali                         8,152,300            4,795,355        30,886,846      

 

Tabela 10: Janar-Dhjetor 2018      

Janar - Dhjetor Viti   2018 ne %   

Lloji i shpenzimit Buxhet 
Të ardhurat e 

institucionit 
Totali 

me 

buxhet  
te ardhura 
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Ekspertë IML       356,250   20,000      376,250 95% 5% 

Psikologe/ përkthyes   1,081.840    524,675 1,606.515 67% 33% 

Avokatë kryesisht   9,804.000 3,114.800 12,918.800 76% 24% 

Posta dhe sherbimi korrier 13,199.820 4,447.436 17,647.256  75% 25% 

Totali 24,441.910  8,106.911 14,901.565    

 

Shpenzimet për Shërbimin Postar 

Nisur nga vlera e lartë monetare e shërbimit postar për kryerjen e njoftimeve gjyqësore, në vitin 2018 u krye një sondazh 

për një periudhe 10 ditore, ku rezultati është si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në njoftimet penale janë përfshirë 2520 njoftime për Prokurorinë që janë kryer nga gjykata dhe 2210 njoftime 

për burgjet, ndërsa pjesa tjetër janë ankime dhe rekurse. Këtu sigurisht numri është i lartë për shkak se është 

përfshirë edhe viktima, e cila duhet të njoftohet  në seancë paraprake dhe në seancë gjyqësore, komunikimi i 

vendimeve etj. 

Nga sa  rezulton nga kjo tabelë dhe shpenzimet e shërbimit postar, duke patur parasysh se komunikimet 

nëpërmjet postës kanë rezultuar të pasuksesshme për gjykatën, duhet punuar për intensifikimin e procedurës së 

njoftimeve elektronike të cilat do të ulin edhe shpenzimet e gjykatës për shërbimin postar. 

 

 

 

4. Zyra e Prokurimeve 

 

Zyra e prokurimeve pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kryen veprime administrative që konsistojnë në 

realizimin dhe ndjekjen e proçedurave të prokurimit publik, konform Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, VKM –së Nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, udhëzimeve 

 Totali i seancave 

gjyqësore 

Nr. i njoftimeve 

të pakryera 

Nr. i njoftimeve 

elektronike 

(email) 

Nr. i njoftimeve 

me shërbim 

postar 

Nr. i njoftimeve 

dorazi nga ftuesi 

gjyqësor 

 

Njoftime civile 

 

3451 

 

550 

 

348 

 

1276 

 

1259 

 

Njoftime 

Penale 

 

7830 

 

2600 

 

645 

 

3730 

 

1200 

 

Totali 

 

11281 

 

3150 

 

993 

 

5006 

 

2459 
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në zbatim të tyre si dhe legjislacionit në fuqi të Republikës së Shqipërisë. E gjithë procedura e nje prokurimi realizohet 

online ne faqen zyrtare te Agjencise se Prokurimit Publik www.app.gov.al. 

 

Për vitin 2018, nga gjykata e Tiranë janë zbatuar procedurat e prokurimeve,  me fondet e vëna në dispozicion nga 

buxheti i shtetit,  për këto shërbime: 

1. Materiale Kancelarie në vlerën: 1,089,016.00 ALL (pa TVSH). Operatori ekonomik fitues: INFOSOFT OFFICE SHA me 

nr. Identifikimi NIPT J62426002Q;  

2. Materiale për Pastrim, Dezinfektim në vlerën: 418.000 ALL (pa TVSH). Operatori ekonomik fitues : Natasha Vaska, 

me nr. Identifikimi NIPT K31610091Q; 

3. Mirëmbajtje paisje elektrike teknike në vlerën: 444.443 ALL (pa TVSH). Operatori ekonomik fitues : ELECTRO TECH 

shpk, nr. Identifikimi NIPT L81312019I;  

4. Hostimi i ëebsite-t të Gjykatës në vlerën : 790.000 ALL (pa TVSH). Operatori ekonomik fitues : ARK – IT shpk,nr. 

Identifikimi NIPT K22006001I; 

5. Shërbimi i printimit në vlerën 5,140.135 ALL pa TVSH (1,43 ALL per faqe printimi pa TVSH). Operatori ekonomik 

fitues : DUNA shpk me nr. Identifikimi NIPT L11511015Q; Operatori Ekonomik fitues : BNT Electronics shpk me 

vlerën: 4,421,235 ALL pa TVSH (1,23 ALL per faqe printimi pa TVSH), me nr. Identifikimi NIPT : J61817047D ; 

6. Materiale ngrohje, ndricim në vlerën: 388.000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues : LUAR Bros me nr. 

Identifikimi NIPT : L72322004M; 

7. Shërbim transport dosjesh të arkivës nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë në Arkivën e Lundrës në vlerën: 

373.000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues : HYSI – 2 – F me nr. Identifikimi NIPT : K72429007E; 

8. Blerje Letër A4 në vlerën : 1,322.681 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues: INFOSOFT OFFICE SHA me nr. 

Identifikimi NIPT J62426002Q; 

9. Mirëmbajtje mjete transporti me vlerën : 166.850 ALL pa TVSH. Operatori fitues AUTO MANOKU SERVIS me numër 

identifikimi NIPT : L623110016C; 

10. Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes së godinave në vlerën: 6,765.556  ALL pa TVSH, tre vendroje për të dyja godinat, 

Penale dhe Civile të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Operatori Ekonomik fitues : DEA SECURITY shpk me nr. 

Identifikimi NIPT : K51521007J ; Operatori ekonomik fitues : “FIRDEUS SECURITY” shpk,  me nr. identifikimi NIPT: 

K61628006R, me vlerën : 6,751.529 ALL pa TVSH; 

11. Siguracion i mjeteve të transportit me vlerën: 64.900 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues : ALB SIGURACION 

SHA , me nr. Identifikimi NIPT : K42108801C; 

12. Instalim dhe shërbim interneti, intraneti dhe telefoni fikse në vlerën:  285.670 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik 

fitues Albtelecom sh.a me nr. Identifikimi NIPT : J61824053N; 

13. Uniforma (pelerina) në  vlerën : 689.710 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues AMEL –E.Z shpk me 

nr.identifikimi NIPT :L71421032N; 

14. Shtypshkrime në vlerën: 924.450 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues: FLESH shpk me nr. Identifikimi NIPT: 

J91801004M; 

15. Shërbime të rimbushjes bombola në vlerën : 50.000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues ERJON SARAÇI me 

nr.identifikimi NIPT: L22306003L ; 

16. Pajisje sigurie (Skaner Check Point) në vlerën prej 1,490.000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues A&A 

SECURITY  SURVEY me nr. Identifikimi NIPT : K31915018E; 

17. Mirëmbajtje e sistemit të sigurisë dhe të kontrollit të kamerave, në vlerën 249.000 ALL. Operatori ekonomik 

fitues Conspiration Metropol me nr. Identifikimi NIPT: L02308019F; 

18. Blerje karburanti në vlerën 1,166.666 ALL pa TVSH, me operator fitues: A&T SHA, me nr.identifikimi NIPT: 

L3232008H;  

19. Mirëmbajtje godina civile dhe penale, në vlerën 587.000 ALL pa TVSH. Operator fitues Hysi -2 – F me nr. 

Identifikimi NIPT: K72429007E; 

20. Projekt për sistemin kompjuterik dhe elektrik të Gj. Rrethit Gjyqësor Tiranë, në vlerën 680.000 ALL pa TVSH. 

Operatori fitues ‘’Intermedia sistem integrator’’ me nr. Identifikimi NIPT: L29209501F; 
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21. Blerje Serveri, në vlerën 673.300 ALL pa TVSH. Operatori fitues ATOM shpk, me nr. Identifikimi NIPT: L22203042N; 

22. Vendosje e sistemit te akses kontrollit në hyrjen C të godinës civile të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në 

vlerën 100.000 ALL pa TVSH. Operatori fitues: Shoqeria “ISEC” shpk me Nr. NIPT-I L41309004L; 

23. Pajisje mobilje, në vlerën 100.000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues : Shoqeria “DAJTI CONSTRUXION” 

shpk me Nr. NIPT-I J92211003P; 

24. Pajisje kondicioneri për zyrat, në vlerën 259.000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues Personi Fizik “ARKAD 

ILIJAZI” me Nr. Nipti K31713070M; 

25. Mbikqyrje e punimeve per tenderin me objekt " Rikonstruksion dhe shtesë anësore në ambjentet e 

kryesekretarisë së godinës civile së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në vlerën 325,105.04 ALL pa TVSH. 

Operatori ekonomik fitues : Shoqëria “Palma Construction” shpk, Nr. Nipti K66607001U; 

26. Rikonstruksion dhe shtesë anësore në ambjentet e kryesekretarisë së godinës civile së Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, në vlerën 29,144,269 leke  pa TVSH. Operatori ekonomik fitues : Shoqeria “BE-IS” shpk, Nr. Nipti 

K71412003A. 

27. Kolaudim i punimeve te tenderit "Rikonstruksion dhe shtesë anësore në ambjentet e kryesekretarisë së godinës 

civile të Gjykatës, në vlerën 7,420 ALL pa TVSH. Operatori fitues : Personi fizik Mimoza BORAJ, me Nr. licence MK 

2693; 

28. Shpenzime pritje përcjellje, në vlerën 83.750 ALL pa TVSH. Operatori fitues : ‘’SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi”, 

nr.Nipti J62021005D/ Personi Fizik “Dorian Kosova” me Nr. NIPT-I L32817402G; 

29. Pajisje elektronike, në vlerën 2,297,000 ALL pa TVSH. Operatori fitues ATOM shpk, me nr. Identifikimi NIPT: 

L22203042N; 

 

 

Për vitin 2018 , për zërat e mëposhtëm, janë zbatuar procedurat e prokurimeve,  me të ardhurat dytësore të 

institucionit. 

1. Zhvendosje, transferim të pajisje mobilje nga Gjykata e Administrative e Apelit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, në vlerën 100.000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues : Shoqëria “Electro TECH”, Tiranë me Nr. Nipti 

L81312019I; 

2. Blerje Tabela informuese alumini me skelet mbajtes hekuri, në kuader të rikonstruksionit të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, në vlerën 100.000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues : Personi Fizik “Kujtim Drizari”, Tiranë 

me Nr. Nipti K32409020T; 

3. Blerje Letër A4, në vlerën 773.000 ALL pa TVSH. Operator fitues Atlantik 3 shpk me nr. Identifikimi NIPT: 

K22218003V; 

4. Blerje banake dhe tabela informimi per zyrat e informimit ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane, në vlerën 259.000 

ALL pa TVSH. Operator fitues : “BEHAR” SHPK me Nr. Nipti K31614132I; 

5. Blerje Bileta te Transportit Ajror, në vlerën: 41,490 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues VIVA TRAVEL;  

6. Sistem alarmi dhe vezhgim me kamera për ambjentin e sallës me dosje të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në 

Arkivin Gjyqësor Lundër, në vlerën 72,000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik: Shoqëria “CONSPIRATION-METROPOL” 

Shpk me Nr. Nipti L02308019F; 

7. Riparim dhe renovim i mikserave te sistemit audio ne sallat e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, në vlerën 100.000 

ALL pa TVSH. Operatori fitues : Shoqeria “FORSITEK” shpk me Nr. NIPT-I L61423023A; 

8. Riparim dhe lyerje e rafteve metalike ekzistente, kundra ndryshkjes per arkivim, ne kuader te rikonstruksionit te 

arkives se Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në vlerën 100.000 ALL  pa TVSH. Operatori fitues: Shoqeria “DAJTI 

CONSTRUXION” shpk me Nr. NIPT-I J92211003P; 
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9. Pajisje kondicioneri për sallat në vlerën 325,000 ALL pa TVSH. Operatori ekonomik fitues Shoqëria “AIR 

KOMPONENT” shpk me Nr. Nipti L38820501I; 

Përsa i përket prokurimeve të cilat rezultojnë me dy ose më shumë operatorë ekonomikë, janë rastet kur janë bërë dy 

ose me shumë procedura sipas rastit brenda fondit të parashikuar. 

 

 

5. Zyra e IT-së 

 

Gjykatat e Tiranës aplikon sistemin për menaxhimin Çështjeve gjyqësore ARK IT, një sistem që funksion që nga viti 2002. 

Ky sistem gjatë viteve është përmirësuar dhe konfiguruar duke iu përshtatur nevojave të gjykatës për nxjerrjen e 

statistikave të detajuara dhe implementimin e ndryshimeve ligjore. 

Pajisjet kompjuterike me të cilat punojnë gjyqtarët dhe stafi janë prodhim i vitit2011 deri ne vitin 2017.Në gjykatë 

punohet më programin Word  2007-2010, me kompjutera FUJISTSU,ACER, HP,kryesisht punohet me ëord 2007-2010.  

 

Nuk ka një bazë të integruar të të dhënave ku gjyqtarët të kenë një akses të lehtësuar  në jurisprudencë, ligjet e 

ndryshuara,  pasi mungon një kodifikim i këtyre ligjeve me përmbajtje të integruar i një cilësie të lartë, që ndihmon 

gjyqtarët në punën e përditshme. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për kodet të cilat janë mjet pune për gjyqtarin, ku 

konstatohet se nuk janë përditësuar në kohë, në mënyrën e duhur, pa gabime. Të gjitha këto ndryshime ligjore apo kode 

gjenden  në mënyrë të veçuar nga njëri tjetri në faqet elektronike në Ëeb , ndërsa dihet që kërkimi ligjor është një mjet 

i rëndësishëm për gjyqtarin që e ndihmon për të interpretuar ligjin drejt dhe në mënyrë të unifikuar. Prandaj kjo është 

një detyrë për organet e gjyqësorit që të sigurojnë aksesin  e gjyqtarëve në legjislacion dhe jurisprudencë në mënyrën e 

duhur.  Megjithatë një kontribut të mirë në këtë aspekt ka dhënë Misioni Euralius IV duke konsultuar faqen zyrtare 

www.euralius.eu. 

Zyra e personelit është angazhuar që çdo urdhër të komunikohet sipas rëndësisë trupës gjyqësore, administratës dhe 

të afishohet në faqen zyrtare online të institucionit. 

 

a. Vlerësimi i performancës 

 

Kryetari kujdeset për monitorimin e çdo performance të gjyqtarit në terma cilësorë dhe sasiorë, në përputhje me 

kërkesat ligjore, në zbatim të kompetencave që i njeh ligji. 

Çdo gjyqtar ka akses në informacion në lidhje me zyrën e tij, të kolegëve të tij dhe shifrat për gjykatën në tërësi. Përveç 

kësaj, vendosen objektiva për të ulur numrin e çështjeve të akumuluara. 

Tabela 11: Niveli i programeve kompjuterike të përdorura në gjykatë 

 Programet + 100% e 

gjyqtarëve 

Asistencë e 

drejtpërdrejtë për 

Përpunimi në paketen 

Microsoft Office 
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gjyqtarin/nëpunësin e 

gjykatës 

Baza e të dhënave 

elektroniketëjurisprud

encës 

 

Dosjeelektronike(CMS 

ARCIT) 
 

Email (hMAIL SERVER)   

Lidhje me internet   

Administrim dhe 

menaxhim 

Sistemi i regjistrimit të 

çështjeve (CMS ARCIT) 
  

Sistemi i informacionit 

të menaxhimit të 

gjykatës(CMS ARCIT) 

  

Sistemi i informacionit 

financiar (Alfa Ëeb) 
  

Sistemi Audio  FTR AUDIO SYSTEM   

Komunikim ndërmjet 

gjykatës dhe palëve 

Formularëelektronikë   

Faqezyrtare e 

gjykatës13 (Hosted by 

ARCIT) 

  

Koordinatoripërtëdrejt

ën e Informimit 

Shkruajkancelarit @ 

  

                                                             

13www.gjykatatirana.gov.al 
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b. Aksesi në drejtësi, komunikimi me qytetarët dhe publikun, lehtësimi i procedurave për 

vërtetime dhe informacion 

 

 Përpunimi i të dhënave: Terminalet interaktive të vendosura në hyrje të Gjykatës bëjnë të mundur që palët ose 

avokatët e tyre të konsultohen personalisht me statusin e dosjes së çështjes. Gjithashtu, aksesionline (internet) 

ofron akses në vendimet gjyqësore të dhëna për palët në proces nëpërmjet kodit të çështjes, ndërsa 

institucionet e tjera të sistemit të drejtësie kanë akses të pakufizuar. 

 Gjykata e Tiranës :në përputhje me ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “Për 

mbrojtjen e të dhënave personale”, dhe akteve të dala në bazë dhe për zbatim të ligjit  ka ndërmarrë masa që 

në faqen zyrtare vendimetgjyqësore të jenë të anonimizuara, ndërsa nuk janë penguar personat  e interesuar 

për të marrë informacionin e nevojshëm, duke përmendur këtu median e shkruar, komunikimi me të cilët bëhet 

edhe në rrugë elektronike. 

 Në vëmëndje dhe në fokus të përmirësimit të komunikimit me përdoruesit e gjykatës është dhe vendosja në 

funksion të e mail-ve me qëllim dhënien e përgjigjeve në kohë reale. 

 Procesi i rikonstruksionit të ambjenteve të gjykatës përfshiu pjesën më të madhe të godinave ekzistuese, duke 

kthyer në funksionale dhe tre ambjente që shërbejnë si zyra të cilat ndodhen jashtë godinës kryesore, 

përkatësisht : Zyra e vërtetimeve civile, zyra e vërtetimeve penale të cilat shërbejnë njëkohësisht dhe si zyra 

informacioni si dhe zyra e arkivës civile. Kjo e fundit nuk ka patur një sportel më vehtë për ti shërbyer publikut., 

prandaj kjo u arrit mbas rikonstruksionit të garazheve të kthyera në tre zyra funksionale. 

 Dhënia e informacionit për publikun bëhet brenda një orari të përcaktuar 09.00-15.00, sa ju takon vërtetimeve 

që ofrohen nga kjo gjykatë, është ndjekur procedura e përpilimit të formularëve përkatës , ndërsa kthimi i 

përgjigjes bëhet brenda një afati të arsyeeshëm.Ndarja e detyrave të secilës zyrë në ambjentet e 

kryesekretarisë, ka lehtësuar dukshëm procesin e punës që përballon çdo ditë secila nga zyrat. 
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IV.  VEPRIMTARIA E GJYKATËS, AFATET KOHORE PROCEDURALE DHE 

VLERËSIMI 

 

 1. Çështjet e paraqitura në gjykatë, kohëzgjatja, statistika mbi ankimin dhe rekurset 

 

Sistemi i menaxhimit tëçështjeve gjyqësore nëGjykatën e Tiranës ARK IT mundëson nxjerrjen e statistikave në nivel 

gjykate mbi vlerësimin e kohëzgjatjes së përgjithshme të proceseve gjyqësore, sipas llojit të tyre. Gjykata Europiane për 

të Drejtat e Njeriut ka vlerësuarshkeljen e "afatit të arsyeshëm” për gjykimin e njëcështje në përputhje me kriteret e 

procedurës të parashikuar në nenin 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Në këtë këndvështrim, që të 

pranohet qëçështjaështë gjykuar brenda një afati të arsyeshëm,  GJEDNJ 14  ka parashikuar dhe kriteret e 

“arsyeshmërisë”/ kohëzgjatjes së justifikuar, duke pranuar  që nëcdo rast duhet të konstatohen këto kritere: 

-  Kompleksiteti i cështjes; 

- Sjellja e palëve dhe e autoriteteve përkatëse, dhe  

- cili është interesi i ligjshëm që i ështëcënuar  kërkuesit/paditësit në cështjen konkrete. 

Ndryshimet e reja të Kodit të Procedurës Civile që kanë hyrë në fuqi me datë 5 Nëntor 2017, në Nenin 399/2 kanë 

parashikuar “Afati i arsyeshëm” duke përcaktuar, ndër të tjera se: 

1.     Afate të arsyeshme të përfundimit të hetimit, gjykimit apo ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë, për 

qëllimet e përcaktuara në nenin 399/1, do të konsiderohen:  

 .....b)  në  gjykimin  civil  në  shkallë  të  parë  përfundimi  i  procesit  të  gjykimit brenda dy viteve, në gjykim civil në apel 

brenda dy  vjetëve; dhe  gjykimin civil në Gjykatën e Lartë, brenda dy vjetëve;    

.....ç) në  hetimin  e  veprave  penale  afati  maksimal  i  kohëzgjatjes  së hetimeve, sipas Kodit të Procedurës Penale;                                                                                                                                                                          

d) në gjykimin penal në shkallë të parë, afati i gjykimit të  krimeve 2 vjet dhe i  kundërvajtjeve 1 vit, në gjykimin në apel 

përfundimi i gjykimit për krimet në një afat kohor prej 1 viti dhe për kundërvajtjet 6 muaj dhe në Gjykatën e Lartë, 

përfundimi  i  gjykimit  për  krimet  në një  afat  kohor  prej  1  viti  dhe  për  kundërvajtjet 6 muaj.                       

 

Tabela 12/ Civile:   Lidhur  me çështjet e vjetra civile, që vazhdojnë të jenë në gjykim pranë kësaj gjykate      

“Backlogcases”, paraqitet tabela për çështjet civile, si më poshtë: 

 

Çështjet  të mbartura në vite CIVILE - Backlog 

cases 

Nr. i çështjeve për çdo vit 

Deri në vitin 2006 6 

Viti 2007 5 

Viti 2008 5 

                                                             

14 Shiko vendimin e parë për këtë cështje: Neumeister v. Austria, 27 June 1968, §§19- 20 (nobreachofArticle 6§1); Guincho v. Portugal, 10 July 1984; 

ErknerandHofauer v. Austria andPoiss v. Austria (merits), 23 Apr. 1987; Capuano v. Italy, 25 June 1987; Baraona v. Portugal, 8 July 1987; Martins 

Moreira v. Portugal, 26 Oct. 1988; UniónAlimentariaSanders S.A. v. Spain, 7 July 1989; etj 
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Viti 2009 8 

Viti 2010 7 

Viti 2011 14 

Viti 2012 32 

Viti 2013 62 

Viti 2014 105 

Viti 2015 172 

Viti 2016 

 

563 

 

Viti 2017 

 

982 

Viti 2018 955 

Totali 2916 

 

Në çështjet e vjetra përfshihen çështjet civile me objekt “Pjesëtim pasurie - faza e parë e pjesëtimit” të cilat janë 

rekursuar nga palët dhe ndodhen për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë, çështjet e pezulluara për shkaqe ligjore 

që parashikohen në tabelën 24, gjithsej 343 cështje,  etj.cështje me objekt “Vecim i pjesës së debitorit”, çështje 

falimenti (2) etj 

 Tabela 12/ Penale Lidhur  me çështjet e vjetra Penale , që vazhdojnë të jenë në gjykim pranë kësaj  

gjykate “Backlogcases”, paraqitet tabela për çështjet penale, si më poshtë 

 

Çështjet  të mbartura në vite PENALE - Backlog 

cases 

Nr. i çështjeve për çdo vit 

Deri në vitin 2006 36 

Viti 2007 45 

Viti 2008 37 

Viti 2009 60 

Viti 2010 92 

Viti 2011 75 

Viti 2012 43 

Viti 2013 29 

Viti 2014 14 

Viti 2015 23 

Viti 2016 18 
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Viti 2017 

Viti 2018 

15 

46 

Totali 533 

 

 

Në tabelat më poshtë paraqiten të dhëna të përgjithshme për kohëzgjatjen e proceseve gjyqësore, sipas llojit të 

çështjeve: 

Tabela 13: Çështje të paraqitura në gjykatë  (E PËRGJITHSHME CIVILE-PENALE) 

Lloji i çështjeve Çështje civile 

me palë 

kundërshtare 

Çështje civile pa 

palë 

kundërshtare 

Çështje Penale15 Kërkes

a OJF 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 

2018 
4414 593 1368 - 

Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2018 
4577 584 1577 90 

Çështje të ardhura 9575 12152 10160 1149 

Cështje të përfunduara 9843 12406 9953 1058 

A. Statistikat për Cilësinë në Ankim dhe Rekurs 

 

 

 

Tabela 14: Statistikat për Cilësinë ne Rekurs 

 

  Gjykata e Lartë – viti 2018   

 Lenie ne 

fuqi 

Ndryshuar Prishje-

Pushim 

Prishje-

Kthim 

Mospranim 

rekursi 

      

Civile Themeli 5 0 0 11 0 

Kerkesa Civile  0 0 0 0 0 

                                                             

15 seanca parapake,penale themeli, kerkesa penale,kerkese me te demtuar 
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Urdhra 

ekzekutimi 

3 0 0 0 0 

Totali 8 0 0 11 0 

      

 

 

 

Tabela 15: Statistika për cilësinë në apel 

 

  Gjykata e Apelit – viti 2018    

 Lënie në 

fuqi 

Ndryshuar Prishje-

Pushim 

Prishje-Kthim Mospranim 

ankimi 

Prishur-

gjykuar në 

fakt 

Civile Themeli 122 4 1 46 14 2 

Kërkesa Civile 17 2 0 1 0 0 

Urdhra 

Ekzekutimi 

38 5 0 6 3 0 

Totali 177 11 1 53 17 2 
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Tabela 16: Statistikat mbi shpejtësine e përfundimit të çështjeve civile 

 

Duke iu referuar Nenit 399 të K.Pr.Civile, për vitin 2018 vetëm 986 cështje kanë një kohëzgjatje mbi 1 vit, rreth 9% e 

totalit, cka do të thotë  që nuk ka shkelje të afateve ligjore të gjykimit. 

 

Tabela 17: Statistika mbi shpejtësinë e përfundimit të çështjeve penale 

Shpejtësia e gjykimit të çështjeve civile per vitin 2018 

 

Tipi NenTipi 

0-2 

muaj % 

2-6 

muaj % 

6-12 

muaj % 

Mbi 1 

Vit % Shuma 

Padi me palë 

kundërshtare 

Civile në 

përgjithësi 1935 51.67% 2283 58.2% 1560 71.63% 879 89.15% 6657 

Padi me palë 

kundërshtare 

Çështje 

Familjare 1455 38.85% 1027 26.18% 356 16.35% 49 4.97% 2887 

Padi me palë 

kundërshtare 

Çështjet 

Tregtare 86 2.3% 123 3.14% 50 2.3% 24 2.43% 283 

Kërkesa pa 

kundërshtarë 

Civile në 

përgjithësi 198 5.29% 415 10.58% 180 8.26% 21 2.13% 814 

Kërkesa pa 

kundërshtarë 

Çështje 

Familjare 63 1.68% 70 1.78% 28 1.29% 13 1.32% 174 

Kërkesa pa 

kundërshtarë 

Çështjet 

Tregëtare 0 .% 1 0.0% 0 .% 0 .% 1 

Totali   3737   3919   2174   986   10816 

 

Shpejtësia e gjykimit të çështjeve penale, kërkesat penale, ushtarake për vitin 2018 

 

Lloji i Ceshtjes 

0-2 

muaj % 

2-6 

muaj % 

6-12 

muaj % 

Mbi 1 

Vit % Shuma 

Penale Themeli 4987 47.24% 1285 62.29% 184 80% 46 79.31% 6502 

Kerkesa Penale 2601 24.64% 683 33.11% 37 16.09% 2 3.45% 3323 

Kërkesa Penale me të 

Dëmtuar 62 0.59% 42 2.04% 2 0.87% 0 .% 106 

Ceshtje Ushtarake 10 0.09% 9 0.44% 2 0.87% 0 .% 21 

Masa Sigurie 2897 27.44% 44 2.13% 5 2.17% 10 17.24% 2956 

Totali 10557   2063   230   58   12908 
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Ndërsa për çështjet penale , vetëm 0,4 % e totalit kanë zgjatur mbi 1 vit, duke përfshirë këto çështjet e pezulluara, për 

personat që gjykohen në mungesë. 

 

Tabela 18: Treguesit Statistikorë sipas Bashkimit Europian 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

 

Lloji i Çështjes 

Nr. i çështjeve të 

përfunduar me 

31 Dhjetor 2018 

Nr. i çështjeve në 

gjykim me 31 

Dhjetor 2018 

Nr. i çështjeve të 

regjistruar gjatë vitit 2018 

Civile 23307 5251 23552 

Civile Themeli16 10832 4945 11069 

Kërkesa të tjera17 

civile 

12475 306 12483 

Penale 9953 1299 10160 

Seanca paraprake 5349 550 5502 

Penale Themeli 3518 620 3564 

Ushtarake 21 13 36 

Masa Sigurimi 2974 0 2964 

Kërkesa penale 959 98 954 

Kërkesa Penale me të   

Dëmtuar 

106 18 104 

 

TOTALI I CËSHTJEVE 33 260 6 550 33 712 

 

Nga kjo tabelë rezulton se ngarkesa e çështjeve për gjyqtar për vitin 2018 ka qenë përafërsisht si më poshtë: 

Gjyqtari –Dhoma Civile – 517 vendime/gjyqtar ose 523 cështje /gjyqtar 

Gjyqtari – Dhoma Penale – 414 vendime/gjyqtar ose 423 cështje /gjyqtar 

Në këtë ngarkesë nuk përfshihet numri i çështjeve që gjyqtarët kanë gjykuar në trupa gjykues si anëtarë.  

                                                             

16 Ceshtje Civile,Tregtare,Familjare 

17 Kerkesa civile, urdhera ekzekutimi, OJF, Leje votimi 
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Tabela 19: Volumi i çështjeve gjyqësore civile sipas standartit europian CEPEJ. 

 

Nr Gjyqtarët 

Totali 

çështjeve 

(çështje të 

reja) 

Çështje të 

mbartura 

Çështje të 

zgjidhura 

Çështje të 

pazgjidhura 
RQ18 CR19 DT20 

1. Adriatik Bocaj 408 79 406 81 5.012 100% 72.85 

2. Agron Zhukri 591 124 618 97 6.371 96% 57.29 

3 Ahmet Metaliaj 0 1 1 0 ** 0% #### 

4 Alma Brati 604 114 583 135 4.318 121% 84.68 

5 Alma Kodraliu 441 106 421 125 3.368 105% 108.3 

6 Alma Kolgjoka 0 1 1 0 ** 0 ##21 

7 Altin Shkurti 674 109 665 118 5.635 101% 64.83 

8 Anila Capo - Zere 670 93 664 99 6.707 101% 54.47 

9 Anila Karanxha 561 130 563 128 4.398 99% 83.14 

10 Anila Kristani 570 136 603 103 5.854 95% 62.39 

11 Antonela Prendi 553 132 536 149 3.597 103% 101.7 

12 Arben Kostandini 654 125 676 103 6.563 97% 55.64 

13 Arben Mullaj 643 119 641 121 5.297 100% 68.99 

14 Ardian Kalia 0 7 0 7 0 ##### ## 

15 Ariana Caco 580 124 586 118 4.966 99% 73.58 

16 Arjan Aliaj 585 127 546 166 3.289 107% 111.2 

17 Arjana Liço 379 129 406 102 3.980 93% 91.70 

18 Armela Hasantari 0 9 9 0 ** #### #### 

19 

Artan Lazaj 184 94 271 7 

38.71

4 68% 9.42 

20 Artur Gaxhi 0 1 0 1 0 ##### # 

21 AsimVokshi 0 1 0 1 0 ##### # 

                                                             

18 Treguesi RQ-Raporti I qarkullimit të çështjeve = numri I çështjeve të zgjidhura/numri I çështjeve të pazgjidhura në fund 

19 Tregues i CR- Norma e zgjidhjes së çështjeve = raporti ndërmjet çështjeve të reja dhe çështjeve të zgjidhura gjatë një periudhe, i shprehur në 

përqindje. 

20 treguesi DT - koha e nevojshme për likuidimin e çështjes = = 365/ Raporti i qarkullimit të çështjeve 

21 - gjyqtarët e deleguaroseqënukjanëmëpjese e kësaj gjykate 
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22 Astrit Faqolli 574 140 601 113 5.318 96% 68.73 

23 Bledar Abdullai 0 0 0 0 0 #### #### 

24 Blerina Muça 632 105 629 108 5.824 100% 62.71 

25 Brunilda Kadi 153 39 192 0 ** 80% #### 

26 Brunilda Kasmi 54 49 103 0 ** 52% #### 

27 Dhurata Balla 590 100 551 139 3.964 107% 92.17 

28 Dritan Caka 683 110 697 96 7.260 98% 50.27 

29 Elona Stavri 0 3 0 3 0 ##### # 

30 Eneida Civici 322 61 262 121 2.165 123% 168.9 

31 EngjellusheTahiri 1 0 0 1 0 100% # 

32 Enkela (Bajo) Vlora 542 153 557 138 4.036 97% 90.57 

33 Enkeledi Hajro 3 4 7 0 *** 43% #### 

34 Ervin Pollozhani 470 102 457 115 3.973 103% 91.93 

35 Fahrije Budo(Stringa) 246 82 220 108 2.037 112% 179.8 

36 Fatime Decolli 635 103 639 99 6.454 99% 56.58 

37 Fatri Islamaj 0 1 0 1 0 ##### # 

38 Fida Osmani 642 96 638 101 6.316 100% 57.84 

39 Flamur Kapllani 623 110 630 103 6.116 98.8% 59.73 

40 Ibrahim Hoxha 0 3 0 3 0 ##### # 

41 Ilir Çeliku 0 5 1 4 0.25 ##### # 

42 Ilir Mustafaj 533 133 538 128 4.203 99% 86.90 

43 Irena Hoxha 400 81 364 117 3.111 110% 117.3 

44 Irena Plaku 509 92 472 129 3.658 108% 100 

45 Julian Haxhiu 445 107 414 138 3 107% 121.6 

46 Kace Agolli 391 116 373 134 2.783 105% 131.2 

47 Kastriot Gramshi 0 2 0 2 0 #### #### 

48 Klorinda Çela 688 80 684 84 8.14 101% 44.84 

49 Kujtim Vraniçi 0 0 0 0 0 #### # 

50 Majlinda Dogga 384 83 364 103 3.533 105% 103.3 

51 Manjola Bejleri 680 110 714 76 9.394 95% 38.87 
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52 Manjola Xhaxho 249 1 191 59 3.237 130% 113 

53 Marinela Osmani 

(Nuni) 431 72 386 117 3.299 112% 110.9 

54 Marjana Shegani 

(Dedi) 390 125 338 177 1.909 115% 192.1 

55 Marsela Dervishi 0 0 0 0 0 ##### # 

56 Martin Deda 417 86 448 55 8.145 93% 44.84 

57 MigenaLaska 619 93 588 124 4.741 105% 77 

58 Mimoza Kajo 592 120 581 131 4.435 102% 82.39 

59 Nazmije Pengili 1 1 2 0 ** 50% # 

60 Neritan Cena 189 98 176 111 1.585 107% 231 

61 Niko Rapi 593 123 597 119 5.016 99% 72.85 

62 Nurjeta Tafa 0 0 0 0 0 #### # 

63 Oltjona Goxha 0 1 1 0 ** #### #### 

64 Regleta Panajoti 395 125 349 171 2.040 113% 178.9 

65 Rexhina Merlika 0 25 16 9 1.777 #### 206.2 

66 Rezarta Balliu(Vigani) 596 124 606 114 5.315 98% 68.73 

67 Rezarta Mataj 0 0 0 0 0 #### # 

68 Teuta Hoxha 391 100 366 125 2.928 107% 125 

69 Vjosa Zaimi 391 82 358 115 3.113 109% 117.3 

70 Enkeleda Hoxha 1 0 1 0 0 #### # 

 

TOTALI 23552 5007 23307 5252 4.437 

101.4

% 82.26 

 

Në vëmendje: Lidhur me normën e zgjidhjes së çështjeve, vlen të theksohet fakti që ky koeficient nuk merr parasysh 

kompleksitetin e çështjes, numrin e palëve  në gjykim, kërkimet e palëve në gjykim, por vetëm numrin e çështjeve që 

gjyqtari brenda një periudhe kohe ka marrë për shqyrtim dhe ka mbaruar, pra sa eficent ai ka qenë në gjykimin e 

çështjeve sa i takon numrit, por jo cilësisë së vendimeve të dhëna, pasi kjo është një e dhënë që duhet të merret  në 

gjykatat më të larta dhe do të jetë Këshilli i Lartë Gjyqësor ai që do të përcaktojë kriteret e “Gjyqtarit më eficent”. 

Këtu përmendim edhe çështjet e falimentit nëse duhet të konsiderohet si një çështje e vetme apo të barazohet me x 

cështje civile, për shkak të specifikës, vështirësisë dhe angazhimit të gjyqtarit për  menaxhimin e këtyre çështjeve. 

Por, në tërësi norma e zgjidhjes së cështjeve civile për gjykatën ka qenë më se e kënaqshme 101.4%. 
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Tabela 20: Volumi i çështjeve gjyqësore penale sipas standartit europian CEPEJ. 

 

Nr Gjyqtarët 

Totali 

çështjeve 

(çështje të 

reja) 

Çështje të 

mbartura 

Çështje të 

zgjidhura 

Çështje 

të 

pazgjidh

ura 

RQ22 CR23 DT24 

1. Ahmet Metaliaj 388 86 408 66 6.181 95% 59.05 

2. Albert Meca 437 48 433 52 8.326 101% 43.83 

3 Altin Abdiu 383 108 425 66 6.439 90% 56.68 

4 Arben Mickaj 365 75 380 60 6.333 96% 57.63 

5 Ardian Kalia 465 41 438 68 6.441 106% 56.66 

6 Ardiana Bera 412 46 381 77 4.948 108 % 73.76 

7 Armela Hasantari 403 0 353 50 7.06 114% 51.69 

8 Artan Gjermeni 459 31 466 24 19.41 98% 18.80 

9 Bedri Qori 416 68 425 59 7.203 98% 50.67 

10 Besnik Hoxha 397 53 384 66 5.818 103% 62.73 

11 Bledar Abdullai 135 53 188 0 #### 72% #### 

12 Enkeledi Hajro 3 4 7 0 #### 43% #### 

13 Erjon Bani 445 50 437 58 7.534 102% 48.44 

14 Gerd Hoxha 352 76 353 75 4.706 100 % 77.56 

15 Kastriot Gramshi 400 76 417 59 7.067 96% 51.64 

16 Kreshnik Omari 475 28 437 66 6.621 109% 55.12 

17 Kujtim Vranici 454 50 445 59 7.542 102% 48.39 

18 Lazer Sallaku 450 33 413 70 5.9 109 % 61.86 

19 Oltjona Goxha 336 28 341 23 14.82 99% 24.62 

20 Petrit Como 371 71 382 60 6.366 97 % 57.33 

                                                             

22 Treguesi RQ-Raporti I qarkullimit të çështjeve = numri I çështjeve të zgjidhura/numri I çështjeve të pazgjidhura në fund 

23 Tregues i CR- Norma e zgjidhjes së çështjeve = raporti ndërmjet çështjeve të reja dhe çështjeve të zgjidhura gjatë një periudhe, i shprehur në 

përqindje. 

24 treguesi DT - koha e nevojshme për likuidimin e çështjes = = 365/ Raporti i qarkullimit të çështjeve 
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21 Rexhina Merlika 463 27 438 52 8.423 106 % 43.33 

22 Shefkie Demiraj 396 66 392 70 5.6 101% 65.17 

23 Sokol Pasho 416 64 402 78 5.153 103 % 70.83 

24 Sokol Tona 421 55 425 51 8.333 99% 43.80 

25 Tereza Lani 357 76 343 90 3.811 104% 95.77 

26 Vjollca Spahiu 441 57 440 58 7.586 100% 48.11 

27 Totali 10040 1370 9953 1457 6.454 99% 56.58 

 

Gjithashtu norma e zgjidhjes së çështjeve penale është më se e kënaqshme 99% duke patur parasysh trefishimin 

e ngarkesës së punës për vitin 2018, afatet e shkurtra kohore dhe mungesën e gjyqtarëve. 

 

Tabela 21. Volumi i ceshtjeve gjyqesore civile 

 

1 

 Çështjet e reja 

Çështje të 

mbartura 

Çështje të 

zgjidhura 

Çështje të 

pazgjidhura RQ25 CR26 DT27 

2 

Totali 23552 5007 23307 5252 4.437 

101.4 

% 82.26 

 

 

Tabela 22. Volumi i ceshtjeve gjyqesore penale 

 

1 

 Çështjet e reja 

Çështje të 

mbartura 

Çështje të 

zgjidhura 

Çështje të 

pazgjidhura RQ28 CR29 DT30 

2 Totali 10040 1370 9953 1457 6.454 99 % 56.58 

                                                             

25 Treguesi RQ-Raporti I qarkullimit të çështjeve = numri I çështjeve të zgjidhura/numri I çështjeve të pazgjidhura në fund 

26 Tregues i CR- Norma e zgjidhjes së çështjeve = raporti ndërmjet çështjeve të reja dhe çështjeve të zgjidhura gjatë një periudhe, i shprehur në 

përqindje. 

27 treguesi DT - koha e nevojshme për likuidimin e çështjes = = 365/ Raporti i qarkullimit të çështjeve 

28 Treguesi RQ-Raporti I qarkullimit të çështjeve = numri I çështjeve të zgjidhura/numri I çështjeve të pazgjidhura në fund 

29 Tregues i CR- Norma e zgjidhjes së çështjeve = raporti ndërmjet çështjeve të reja dhe çështjeve të zgjidhura gjatë një periudhe, i shprehur në 

përqindje. 

30 treguesi DT - koha e nevojshme për likuidimin e çështjes = = 365/ Raporti i qarkullimit të çështjeve 
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1. STATISTIKA PËR DHOMËN CIVILE 

 

 

A. ÇËSHTJE CIVILE 

 

 Çështje civile të paraqitura në gjykatë 

 

Tabela 23 

Lloji i çështjeve Civile  Çështje 

Civile themeli 

Çështje 

Familjare31 

Çështje 

Tregtare32 

Kërkesa33 

civile 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 2018 4414 729 140 530 

Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2018 
5161 835 334 524 

Çështje të ardhura 21727 
3170 

(1073 UMM) 

1615 

(466 +1149 

OJF) 

11983 

Çështje të përfunduara 22249 3061 

1341 

(283 + 1056 

OJF) 

12475 

 

 

 Çështje civile të pezulluara 

 

Tabela 24 

Nr. Gjyqtari Dosje te pezulluara 

1 Brunilda Kadi 0 

2 Eneida Civici 3 

3 Dhurata Balla 3 

                                                             

31 Cështje familjare themeli dhe kërkesat e shyqrtuar nga ky seksion 

32 Cështje themeli tregtare  dhe kërkesat e OJF  

33Kërkesa civile përfshin kërkesat civile në përgjithësi, urdhërat e ekzekutimit, dhe leje votimi nëse ka patur, dhe  kërkesat për sigurim padie 
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4 F.Budo 6 

5 N.Cena 2 

6 F.Deçolli 8 

7 K.Çela 2 

8 M.Bejleri 6 

9 A.Faqolli 15 

10 A.Kodraliu 7 

11 M.Dogga 4 

12 A.Kristani 4 

13 A.Zhukri 7 

14 M.Dedi 16 

15 Irena Plaku 7 

16 A.Karanxha 7 

17 M.Laska 2 

18 I.Hoxha 2 

19 E.Pollozhani 9 

20 K.Agolli 1 

21 R.Panajoti 8 

22 A.Caco 11 

23 A.Lazaj 0 

24 T.Hoxha                     16  

25 J.Haxhiu 9 

26 R.Vigani 7 

27 D.Caka 10 

28 M.Deda 3 

29 F.Kapllani 12 

30 V.Zaimi 2 

31 A.Kostandini 10 

32 A.Mullaj 13 

33 B.Muca 14 

34 A.Aliaj 19 

35 A.Shkurti 15 

36 A.Bocaj 4 

37 E.Bajo 5 

38 I.Mustafaj 8 

39 N.Rrapi 9 

40 A.Lico 2 

41 A.Brati 11 

42 M.Kajo 17 

43 A.Capo 1 

44 M.Osmani 4 

45 F.Osmani 13 

46 A.Prendi 9 

 TOTALI 343 
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 Statistikat për Cilësinë në Ankim dhe Rekurs 

Tabela 25 

 Gjykata e Lartë – viti 2018 

Lenie ne fuqi Ndryshuar Prishje-Pushim Prishje-Kthim Mospranim rekursi 

Civile Themeli 5 0 0 11 0 

Kerkesa Civile 0 0 0 0 0 

Urdhra ekzekutimi 3 0 0 0 0 

Totali 8 0 0 11 0 

 

Tabela 26 

 Gjykata e Apelit – viti 2018 

 Lënie në fuqi Ndryshuar Prishje-

Pushim 

Prishje-Kthim Mospranim 

ankimi 

Prishur-

gjykuar në 

fakt 

Civile Themeli 122 4 1 46 14 2 

Kërkesa Civile 17 2 0 1 0 0 

Urdhra 

Ekzekutimi 

38 5 0 6 3 0 

Totali 177 11 1 53 17 2 

 

Tabela 27: Cilësia e vendimeve civile, Gjykata e Larte 

NR  Gjyqtari 
LENIE NE 
FUQI NDRYSHUAR 

PRISHJE 
PUSHIM 

PRISHJE 
KTHIM 

MOSPRANIM 
rekursi 

1 Adriatik Bocaj 0 0 0   

 

2 Agron Zhukri 0 0 0     

3 Alma Brati 0 0 0     

4 Alma Kodraliu 0 0 0 2   

5 Altin Shkurti 0 0 0     

6 
Anila Capo 
Zere 0 0 0     

7 Anila Karanxha 0 0 0 1 0 

8 Anila Kristani 0 0 0   0 

9 
Antonela 
Prendi 1 0 0     

10 
Arben 
Kostandini 0 0 0 1   

11 Arben Mullaj 2 0 0   0 
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12 Ariana Caco 0 0 0   0 

13 Arian Aliaj 0 0 0     

14 Ariana Lico 0 0 0     

15 Artan Lazaj 0 0 0   0 

16 Astrit Faqolli 1 0 0     

17 Blerina Muca 0 0 0   0 

18 Brunilda Kadi 0 0 0 3 0 

19 Brunilda Kasmi 0 0 0   0 

20 Dhurata Balla 0 0 0   0 

21 Dritan Caka 0 0 0   0 

22 Eneida Civici 1 0 0 1   

23 
Enkela Bajo 
Vlora 0 0 0     

24 
Ervin 
Pollozhani 0 0 0     

25 
Fahrije Budo 
Stringa 0 0 0   0 

26 Fatime Decolli 0 0 0   0 

27 Fida Osmani 1 0 0     

28 
Flamur 
Kapllani 0 0 0     

29 Ilir Mustafaj 0 0 0     

30 Irena Hoxha 0 0 0     

31 Irena Plaku 0 0 0     

32 Julian Haxhiu 1 0 0 1 0 

33 Kace Agolli 0 0 0   0 

34 Klorinda Cela 0 0 0   0 

35 
Majlinda 
Dogga 0 0 0   0 

36 Manjola Bejleri 0 0 0 1   

37 
Manjola 
Xhaxho 0 0 0   0 

38 
Marinela 
Osmani 0 0 0     

39 
Marjana 
Shegani 1 0 0     

40 Martin Deda 0 0 0     

41 Migena Laska 1 0 0 2   

42 Mimoza Kajo 1 0 0 2 0 

43 Neritan Cena 0 0 0     

44 Niko Rapi 0 0 0 1   

45 
Regleta 
Panajoti 0 0 0     

46 Rezarta Balliu 1 0 0 1   

47 Teuta Hoxha 0 0 0     

48 Vjosa Zaimi 0 0 0   0 
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Tabela 28: Cilësia e vendimeve civile, Gjykata e Apelit 

 

 

Nr 
Rendor 

GJYQTARI 
LËNIE NË 
FUQI 

NDRYSHUAR 
PRISHJE 
PUSHIM 

PRISHJE 
KTHIM 

MOSPRANIM 
ANKIMI 

PRISHUR 
GJYKUAR NE 
FAKT 

1 
Adriatik 
Bocaj 

6 0 0 0 2 0 

2 Agron Zhukri 7 3 0 10 0 0 

3 Alma Brati 3 0 0 3 0 0 

4 
Alma 
Kodraliu 

9 2 1 2 1 0 

5 Altin Shkurti 13 2 0 2 0 0 

6 
Anila Capo 
Zere 

14 2 1 11 2 0 

7 
Anila 
Karanxha 

12 0 0 0 0 0 

8 Anila Kristani 7 0 0 1 1 0 

9 
Antonela 
Prendi 

9 0 0 0 1 0 

10 
Arben 
Kostandini 

5 2 0 1 1 0 

11 Arben Mullaj 3 2 0 6 0 0 

12 Ariana Caco 5 1 0 1 0 1 

13 Arian Aliaj 7 1 1 6 1 0 

14 Ariana Lico 4 0 0 1 2   

15 Artan Lazaj 1 1 0 0 0 0 

16 Astrit Faqolli 8 1 0 0 1 0 

17 Blerina Muca 12 0 0 2 0 0 

18 Brunilda Kadi 3 0 0 0 0 0 

19 
Brunilda 
Kasmi 

1 0 0 0 0 0 

20 Dhurata Balla 7 0 0 4 0 0 

21 Dritan Caka 9 2 0 2 0 0 

22 Eneida Civici 1 0 0 0 1 0 

23 
Enkela Bajo 
Vlora 

4 1 0 0 1 0 

24 
Ervin 
Pollozhani 

7 1 0 1 2 0 

25 
Fahrije Budo 
Stringa 

1 0 1 0 0 0 

26 
Fatime 
Decolli 

13 1 0 2 0 0 

27 Fida Osmani 8 0 2 3 2 0 

28 
Flamur 
Kapllani 

5 0 2 7 1 0 

29 Ilir Mustafaj 8 0 0 0 1 0 

30 Irena Hoxha 3 0 0 0 2 0 

31 Irena Plaku 9 0 0 1 2 0 
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32 Julian Haxhiu 6 0 0 1 0 0 

33 Kace Agolli 9 0 0 0 0 0 

34 Klorinda Cela 7 0 1 2 2 0 

35 
Majlinda 
Dogga 

6 1 0 0 0 0 

36 
Manjola 
Bejleri 

8 0 0 1 1 0 

37 
Manjola 
Xhaxho 

1 0 0 0 0 0 

38 
Marinela 
Osmani 

6 0 0 2 2 0 

39 
Marjana 
Shegani 

2 0 0 0 2 0 

40 Martin Deda 9 1 0 0 1 1 

41 Migena Laska 6 0 0 0 2 0 

42 Mimoza Kajo 9 0 0 1 0 0 

43 Neritan Cena 2 0 0 0 1 0 

44 Niko Rapi 3 1 0 1 1 0 

45 
Regleta 
Panajoti 

4 0 0 2 1 0 

46 
Rezarta 
Balliu 

10 2 0 3 3 0 

47 Teuta Hoxha 10 0 0 0 0 0 

48 Vjosa Zaimi 8 1 0 0 0 0 

  Totali 310           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 

 

Tabela 29.  Cilësia e vendimeve të OJF për vitin 2018 

 
REGJISTRIME FILLESTARE 

 

      
SHOQATA 

 
QENDRA 

 
FONDACIONE 

Nr. 
Rendor 

 
GJYQTARËT 

Pranuar Mospranim Pushuar/ 
kthim aktesh 

Pranuar Mospranim Pushuar/ 
kthim aktesh 

Pranuar Mospranim Pushuar/kthim 
aktesh 

1.  Adriatik Bocaj          

2.  Agron Zhukri 2         

3.  Altin Shkurti          

4.  Alma Kodraliu 20 9 18 12 4 2 8 2 4 

5.  Alma Brati   1       

6.  Anila Karanxha          

7.  Anila Kristani    2      

8.  Anila Capo   1       

9.  Antonela Prendi 1         

10.  Arben Kostandini          

11.  Arben Mullaj 1         

12.  Arjana Lico          

13.  Arjan Aliaj 1         

14.  Arjana Gunbardhi 1         

15.  Artan Lazaj 1         

16.  Astrit Faqolli 1         

17.  Blerina Muca          

18.  Brunilda Kadi 9 1 3 5  1 2   

19.  Dritan Caka          

20.  Dhurata Balla    1      

21.  Eneida Civici 20 1  2 3  4 1  

22.  Enkela Bajo-Vlora          

23.  Ervin Pollozhani 45   12   6  1 

24.  Fatime Decolli 1         

25.  Fida Osmani          

26.  Flamur Kapllani 1         

27.  Ilir Mustafaj          

28.  Irena Plaku 1         

29.  Julian Haxhiu 46 1 14 16   5  2 

30.  Armela Hasantari    1      

31.  Klorinda Cela   3       

32.  Manjola Bejleri    1      

33.  Marinela Osmani 35 12 5 7 5  4 3  

34.  Marjana Shegani 26 10 7 6 2 4 6 2  

35.  Manjola Xhaxho          

36.  Mimoza Kajo 1         

37.  Migena Laska          

38.  NeritanCena          

39.  Niko Rapi          

40.  Regleta Panajoti 31  16 6  2 5 2 3 

41.  Rezarta Balliu 1         

42.  Rezarta Mataj          

43.  Teuta Hoxha 31 10 5 7   5 6 10 

44.  Totali 276 44 73 79 14 9 45 16 20 

 

 Çështjet civile sipas mënyrës së përfundimit 
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Tabela 30 

 

 

Lloji i çështjes Pranuar Rrëzuar Pushuar 

 

Kthim i akteve 

 

1 Civile     

1a Civile themeli 2794 901 2910 1509 

1b Kërkesa civile 831 366 739 109 

1c Urdhra ekzekutimi 7509 493 2742 2051 

2 Familjare     

2a Zgjidhje martese 1072 2 398 71 

2b Birësime 14 0 3 1 

2c Urdhra 

MNJMbrojtje+ 

Urdhra mbrojtje 

379 99 648 7 

2d Heqje e zotësisë 

për të vepruar 

23 0 19 8 

2e Pjesëtim pasurie 

B/shortore 

5 1 20 3 

2f Të tjera 213 19 142 20 

3 Tregtare     

3a Tregtare në 

përgjithësi 

96 40 145 127 (OJF) 

3b Falimenti 6 2 4 2 

3c Të tjera 91 38 141 42 

      

 GJITHSEJ 12840 1881 7621 3950 
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 Çështjet civile të llojit: Urdhëra ekzekutimi, kundërshtim veprimesh përmbarimore dhe pavlefshmëri 

titulli ekzekutiv 

 

Tabela 31 

Lloji i çështjeve Urdhëra 

ekzekutimi 

Kundërshtim 

veprimesh 

përmbarimore 

Pavlefshmëri 

titulli 

ekzekutiv 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 2018 64 224 230 

Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2018 
103 109 168 

Çështje të ardhura 10014 494 299 

Çështje të përfunduara 10294 556 356 

 Pranuar 7059 99 108 

 

 

 

B. ÇËSHTJE FAMILJARE 

 

Tabela 32 

Lloji i çështjeve Zgjidhje 

martese 

Birësime Urdhëra mbrojtje 

dhe UMM 

Pjesëtim 

pasurie 

B/shortore 

 

Numri 

gjithsej 

(Shkalla 

1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 2018 447 1 35 57 

Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2018 
458 0 35 57 

Çështje të ardhura 1608 22 1102 38 

Çështje të përfunduara 1472 17 1126 29 
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C. ÇËSHTJE TREGTARE 

 

Kodi i Procedurës Civile me ndryshimet e fundit që kanë hyrë në fuqi në 5 Nëntor 2017, ka riformuluar Nenin 334 për 

kompetencat mbi gjykimin e mosmarrëveshjeve tregtare duke parashikuar shprehimisht se në kompetencë  të  

seksioneve  për  gjykimin  e  mosmarrëveshjeve tregtare pranë gjykatave të shkallës së parë janë mosmarrëveshjet  

kontraktore  midis  shoqërive  tregtare  e ndërmjet  tyre dhe  personave  fizikë  të regjistruar  si  tregtarë, ose  ndërmjet  

vetë  këtyre personave  fizikë  të  regjistruar  si  tregtarë,  kur  është  veprimtari  tregtare  për të dyja  palët.  Transaksionet  

e  kryera  nga  një  person  fizik  i  regjistruar  si  tregtar, prezumohen të jenë pjesë e aktivitetit tregtar të tij përveç 

rasteve kur provohet ndryshe. Ky parashikim ka zgjeruar kompetencën e seksionit në një numër çështjesh tregtare, të 

cilat do të vlerësohen në vitin e ardhshëm sa i takon numrit tëçështjeve të ardhura dhe të përfunduara.                         

 

Gjithashtu Ligji i ri Nr. 110/2016 “Për falimentimin” ka hyrë në fuqi me 22 Maj 2017. Ky ligj në nenin 12 parashikon 

“juridiksionin e gjykatës së falimentimit”, që në gjykatën e Tiranës, e ka Seksioni Tregtar i cili përbëhet nga 9 gjyqtarë. 

Kjo dispozitë ligjore parashikon shprehimisht, ndër të tjera se: 

4. Sekretaria e gjykatës njofton Agjencinë Kombëtare të Falimentimit për çdo kërkesë për fillimin e procedurës së 

falimentimit, jo më vonë se 5 ditë nga data e paraqitjes së një kërkese të tillë.  

5.  Sekretaria e gjykatës dërgon për publikim në Qendrën Kombëtare të Biznesit çdo vendim për fillimin, pezullimin 

dhe përfundimin e procedurës së falimentimit, përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligj. 

 

Ligji i ngarkon disa detyra sekretarit të gjykatës së falimentimit. Nga ana tjetër, nisur nga kërkesat e partnerëve 

ndërkombëtarë si IFC etj mbi të dhëna të detajuara lidhur me çështjet e falimentimit, rezulton e nevojshme që ky Seksion 

të ketë një sekretar gjyqësor që mban në një regjistër të gjitha këto të dhëna për çështjet e falimentit, si: 

1. Paditë e tjera të paraqitura në kuadër të procesit gjyqësor të falimentit,  

2. Numri i çështjeve te falimentit (likujdim dhe ristrukturim) 

3. Emrat e kompanive qe kane aplikuar për falimentim 

4. Numrin dhe emrat e kompanive kreditore qe kane përfituar nga procedura 

5. Shumat (ne ALL) që këto kompani kane marre nga likujdimi i kompanisë që ka kaluar ne falimentim. 

 

Në tabelat më poshtë do të paraqitet informacioni sipas llojit të çështjeve tregtare 

 Çështje e Falimentit 

 

 Tabela 33 

 

 Çështje në 1 

Janar të vitit 

referues 

Çështje  të reja 

gjatë vitit 

referues 

Çështje të 

përfunduara 

Pranuar Rrëzuar Pushuar 
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Seksioni 

Tregtar 

(Shkalla 1-

rë) 

Viti 2014 43 22 30 7 
 

9 

 

10 

Viti 2015 79 66 57 2 
 

7 

 

28 

Viti 2016 37 15 14 2 
 

7 

 

4 

Viti 2017 33 10 14 2 
 

4 

 

6 

 Viti 2018 12 6 12 6 
 

2 

4 

 

 

 

 Çështje tregtare në përgjithësi  

 

 

Tabela 34: Çështjet tregtare 

 

 Çështje tregtare Falimenti Padi në kuadër 

falimenti 

Të tjera 

(sigurim 

padie) 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 

2018 
72 23 - 0 

Çështje në pritje në 31 

dhjetor 2018 
110 18 - 0 

Çështje të ardhura 466 6 - 129 

Çështje të përfunduara 284 12 - 123 
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Grafiku 1 
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2. STATISTIKA PËR DHOMËN PENALE 

 

 Çështje penale të paraqitura në gjykatë 

 

 Tabela 35 

 Seancë 

Paraprake 

Penale34 

Themeli 

Kërkesa 

Penale 

Kërkesa me të 

dëmtuar 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1-rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 

2018 
546 693 111 20 

Çështje në pritje në 31 

dhjetor 2018 
699 754 106 18 

Çështje të ardhura 5502 3600 954 104 

Çështje të përfunduara 5349 3539 959 106 

 

 

 Statistikat për Cilësinë në Ankim dhe Rekurs 

Tabela 36 

APEL Prishur Gjyk. 

Fakt 

Prishur 

Pushuar 

Ndryshuar Lenie ne fuqi Mospranim 

Ankimi 

Prishur Kthyer 

Penale themeli 

Penale 

ushtarake 

Seance 

paraprake 

Kerkesa penale 

Kerkesa me te 

demtuar 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

2 

0 

0 

0 

0 

 

52 

3 

0 

43 

0 

 

212 

20 

0 

13 

0 

 

19 

2 

0 

0 

0 

 

4 

4 

0 

 

 

 

                                                             

34Tek cështjepenalepërfshihenedhecështjetpenaleushtarakedhetëseksionit penal per temitur 
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Tabela 37 

REKURS Prishje Pushim Ndryshuar Lenie ne fuqi Mospranim 

Rekursi 

Prishur Kthyer 

Penale themeli 

Penale ushtarake 

Seance paraprake 

Kerkesa penale 

Kerkesa me te 

demtuar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 Statistika mbi shpejtësinë e përfundimit të çështjeve 

Tabela 38 

Lloji i cështjes 

 

0 – 2 muaj 2 – 6 muaj 6 – 12 muaj Mbi 1 vit 

Penale Themeli 

 

1620 503 75 25 

 Kërkesë Penale 

 

844 285 19 1 

 Kërkesë Penale me   të 

Dëmtuar 

19 13 1 0 

 Çështje Ushtarake 

 

1 6 2 0 

 

 

Tabela 39: Volumi i çështjeve penale ne vitin 2018 

Volumi Çështjeve Penale 

Seanca paraprake Çështje Penale Kërkesa Penale 
Kërkesat me të 

dëmtuar 

Çështje Penale 

Ushtarake 
Totali 

5502 3564 954 104 36 10 160 
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Grafiku 2: Volumi i çështjeve penale ne vitin 2018 

 

 

Tabela 40 Tabela krahasuese e 4 viteve te fundit per nganr. i ceshtjeve per disa prej veprave penale 

 

 

Çeshtje te reja Penale 

VITI 2015 VITI 2016 VITI 2017 

 

VITI 2018 
Dhuna ne familje(Neni 130) 389 424 325 

 

 

239 

Korrupsioni pasiv i personave qe ushtrojnë 

funksione publike(Neni 25 

15 5 6 7 

Drejtimi i automjeteve ne gjendje te dehur apo 

pa dëshmi(Neni 291) 

1045 697 868 1084 

Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve 

telefonike (Neni 137) 

1426 664 171 149 

 

 

 Tabela 41: Ceshtje penale te ndara sipas llojit te vepres penale gjate vitit 2018 

 

Çështje Penale Të regjistruara % Të Përfunduara % Të mbartura 

Krim 3449 58.23% 3410 57.69% 627 

Kundravajtje 3106 41.77% 3254 42.31% 287 

Totali 6555  6664  914 
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       Grafiku 3:  Vepra penale “Krime” gjate vitit 2018 

  

 

           Grafiku 4:  Vepra penale “Kundravajtje penale” gjate vitit 2018 

 

Tabela 42: Kërkesa penale  gjatë vitit 2018 

Kërkesa Penale Të regjistruara % Të përfunduara % 
Të 

Mbartura 

Lirimi me kusht 25 0.87% 23 0.75% 2 

Ekstradim 22 0.56% 16 0.60% 6 

Njohje e Vendimit penal te huaj 11 0.61% 6 0.65% 5 

Ulje dënimi 65 3.82% 62 4.32% 3 

Te tjera 831 94.14% 743 93.68% 88 

Totali 954  850  104 
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Grafiku 5: Kërkesa penale  gjatë vitit 2018 

 

 

Tabela 43: Masat e sigurimit të vendosura nga gjykata 

MasaSigurie TëRegjistruara TëPërfunduara TëPapërfunduara 

Totali 2964 2921 14 

 

                      Grafiku 6: Masat e sigurimit te vendosura nga gjykata 
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Vlen të përmendet që në masat e sigurimit nuk janë përfshirë vendimet e përgjimet dhe vendimet për kontrollin e 

banesës, e cila përbën një ngarkesë shtesë për gjyqtarët. 

 

Tabela 44: Detajimi i mënyrës sëpërfundimit te çështjeve penale 

  

Me vendim 

fajësie 

Me vendim 

pafajësie 

Vendim 

Pushimi 

Kthim për plotësim 

hetimesh 

Vendosur 

moskompetenca 

Nr. 6221 318 60 52 13 

% 90% 4% 5% 1% 0% 

                                               

 

Grafiku 7: Çështjet penale të përfunduara me vendim fajesie sipas kohëzgjatjes në muaj       

                      

 

Tabele 45: Detajimi i masave te dënimit dhe personave të gjykuar 

Me gjobë Deri 2 vjet 2-5 vjet 5-10 vjet 10-25 vjet 
Burgim i 

përjetshëm 
TOTALI 

347 2912 242 46 8 1 3556 
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Grafiku 8: Detajimi i masave te dënimit dhe personave të gjykuar 

 

 

 

Tabele 46: Detajimi i masave te dënimit dhe personave të gjykuar 

 

                 Grafiku 9: Detajimi i masave te dënimit dhe personave të gjykuar 
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Tabele 47: Detajimi i masave te dënimit dhe personave të gjykuar 

 

  Të dënuar të mitur Të dënuar të rritur Të dënuar gjithsej 

Nr. 116 3556 3672 

% 3% 97%  100% 

 

 

Grafiku 10: Detajimi i masave te dënimit dhe personave të gjykuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çështjet penale sipas mënyrës së përfundimit 

 

Tabele 48 

 

Lloji i çështjes Pranuar Rrëzuar Pushuar 

 

Kthim i akteve 

 

1 Masa sigurimi     

1a Masa sigurimi 2923 0 20 0 
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0%0%

Detajimi I masës së dënimit dhe personave të 
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1b Kërkesa të tjera të 

hetimit paraprak35 

    

2 Seanca paraprake 4201 356 51 173 

2a Pushim i çështjes 1440 9 0 156 

2b Kthim i akteve     

2c Dërgim për gjykim 2636 0 17 12 

2d Kundërshtim i 

vendimit të 

prokurorisë 

103 315 22 5 

2e Të tjera 22 32 12 0 

3 Penale themeli 2822 0 21 36 

3a Vendime 

përfundimtare 

2376 0 21 2 

 

3b Urdhra penalë 92 0 0 12 

3c Marrëveshje 333 0 0 22 

3d Ushtarake 21 0 0 0 

 GJITHSEJ 9946 356 92 209 

 

 

 

 Çështjet penale sipas fajësisë  

 

 Tabele 49 

 

 

Lloji i veprave 

penale 

 

Deklaruar fajtor 

 

Pafajësi 

 

Pushuar 

 

Kthim i akteve 

 

Penale 816 0 16 2 

Vrasje me dashje 5 0 0 0 

Dhuna në familje 357 0 3 2 

                                                             

35 Kërkesa të tjera që ligji parashikon gjatë hetimit paraprak, zgjatje afati, përgjime, kontroll banese etj. 
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Krimet seksuale 12 0 1 0 

Vjedhje me dhunë 36 0 1 0 

Vjedhje e thjeshtë 302 6 1 1 

Mashtrimi 95 7 0 0 

Vjedhje duke 

shpërdoruar 

detyrën 

19 1 0 0 

Shpërdorim i 

detyrës 

19 14 0 0 

Shkelje e rregullave 

të qarkullimit 

Rrugor 

76 1 67 0 

 

 

 

 SEKSIONI PENAL PËR TË MITUR 

 

Tabela 50: MOSHA E TË MITURVE TË DËNUAR NGA GJYKATA 

 

  

Të dënuar të mitur 

nënmoshën 14 vjeç 

Të dënuar të mitur 

14-18 vjeç 
Të dënuar gjithsej 

Nr. 0 116 116 

 

  

Tabela 51: Lloji i veprave penale të kryera nga të miturit 

 

 Lloji i veprave penale të kryera nga të miturit 

Vjedhje 34 

Vjedhje me dhunë 11 

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve 17 

Krime seksuale 1 

Drejtim i mjetit në mënyrë të parregullt 49 
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Të tjera 26 

 

 

Grafiku 11: Lloji i veprave penale të kryera nga të miturit  

  

  

Tabele 52:  Numri i seancave gjyqësore për të miturit dhe kohëzgjatja e tyre 

 

 

 

 

 

 

 Çështje të 

regjistruara 

Çështje të 

përfunduara 

Çështje në 

gjykim 

Kohëzgjatja 

në ditë 

Nr. seancave 

gjyqësore 

Lloji i dënimit 

Burgim Tjetër 

Krime 66 80 16 5486 310 7 67 

K/vajtje 51 55 13 2523 125 2 40 

Totali 117 135 29 8009 435 9 107 
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 Lloji dhe masa e dënimit të dhëna nga gjykata për të miturit. 

 

Tabela 53: Lloji dhe masa e dënimit të dhëna nga gjykata për të miturit 

 

Lloji Burgim Pezullim 

ekzekutimi 

Gjobë Punë në interes 

publik 

Përjashtim nga 

dënimi 

Numri 9 79 8 20 15 

Masa36 11.7 muaj 19.4 muaj 108,750 leke 53.5 ore  

Totali 106 muaj 1535 muaj 870,000 leke 1070 ore 15 

 

 

Grafiku 12: Lloji dhe masa e dënimit të dhëna nga gjykata për të miturit. 

 

  

                                                             

36Sipas llojit të dënimit , masa kupton dënimin në ditë/muaj vite, afatin për mbikqyrjen pas vënies në provë, për gjobën 

- vlerë në lekë, për punën në interes publik -  numrin e orëve të punës 
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 Cilësia e vendimeve penale . 

           Tabela 54: Cilësia e vendimeve penale, Gjykata e Apelit 

 

 
Gjyqtarët Lenie ne fuqi Ndryshuar 

Mosprani

m ankimi 

Prishje 

pushim 

Prishje 

kthim 

1. Ahmet Metaliaj 21 3 5 0 1 

2. Albert Meca 12 1 2 0 1 

3 Altin Abdiu 10 3 3 0 1 

4 Arben Mickaj 16 4 1 0 1 

5 Ardian Kalia 13 3 1 0 1 

6 Ardiana Bera 15 8 0 0 0 

7 Armela Hasantari 15 1 2 0 0 

8 Artan Gjermeni 14 4 4 0 0 

9 Bedri Qori 20 4 3 0 2 

10 Besnik Hoxha 12 3 2 0 0 

11 Bledar Abdullai 10 1 2 0 0 

12 Enkeledi Hajro 2 0 0 0 0 

13 Erjon Bani 20 6 1 0 0 

14 Gerd Hoxha 12 2 3 0 1 

15 Kastriot Gramshi 21 1 0 0 0 

16 Kreshnik Omari 28 6 6 0 0 

17 Kujtim Vranici 11 2 3 0 0 

18 Lazer Sallaku 10 0 2 0 0 

19 Oltjona Goxha 8 0 1 0 2 

20 Petrit Como 15 5 0 0 0 

21 Rexhina Merlika 15 3 1 0 1 

22 Shefkie Demiraj 14 5 1 0 0 

23 Sokol Pasho 20 4 3 0 1 
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24 Sokol Tona 17 2 1 1 0 

25 Tereza Lani 14 2 3 0 0 

26 Vjollca Spahiu 29 8 3 0 0 

27 Totali 394 81 53 1 12 
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Tabela 55: Cilësia e vendimeve penale, Gjykata e Larte 

 

 

 
Gjyqtarët Lenie ne fuqi Ndryshuar 

Mosprani

m rekursi 

Prishje 

pushim 
Prishje kthim 

1. Ahmet Metaliaj 0 0 0 0 0 

2. Albert Meca 0 0 0 0 0 

3 Altin Abdiu 0 0 0 0 0 

4 Arben Mickaj 0 0 1 0 0 

5 Ardian Kalia 0 0 0 0 0 

6 Ardiana Bera 0 0 0 0 0 

7 Armela Hasantari 0 0 0 0 0 

8 Artan Gjermeni 0 0 1 0 0 

9 Bedri Qori 0 0 0 0 0 

10 Besnik Hoxha 0 0 0 0 0 

11 Bledar Abdullai 0 0 0 0 0 

12 Enkeledi Hajro 0 0 0 0 0 

13 Erjon Bani 1 0 2 0 0 

14 Gerd Hoxha 0 0 0 0 0 

15 Kastriot Gramshi 0 1 0 0 0 

16 Kreshnik Omari             0 0 0 0 0 

17 Kujtim Vranici 0 0 0 0 0 

18 Lazer Sallaku 0 0 0 0 0 

19 Oltjona Goxha 0 0 0 0 0 

20 Petrit Como 0 0 0 0 0 

21 Rexhina Merlika 0 0 0 0 0 

22 Shefkie Demiraj 0 0 0 0 0 

23 Sokol Pasho 0 0 0 0 0 

24 Sokol Tona 0 0 0 0 0 
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25 Tereza Lani 0 1 0 0 0 

26 Vjollca Spahiu 0 0 0 0 0 

27 Totali 1 2 4 0 0 
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V. PARAQITJE DHE ANALIZË E TREGUESVE STATISTIKORË NË VITE 

 

 1. Ngarkesa me çështje 

Gjykata e  Rrethit Gjyqësor Tiranë paraqet  tendencën e mëposhtme në ngarkesën e saj me çështje nga viti 2013 

deri në vitin 2018 per çështje penale themeli 

Tabela 56 

Tendenca në 

ngarkesën me 

çështje 

Çështjet e 

ardhura 

Çështjet e 

zgjidhura 

Çështjet e 

mbartura 
CR37 DT38 

2018 3564 3518 739 101.3% 76.68 

2017 3222 3559 693 90,5% 145,41 

2016 4028 4040 1014 99,7% 71,01 

2015 4694 4697 1003 99,9% 91,7 

2014 3471 3318 924 104,6% 77,99 

2013 2019 1839 732 109,8% 101,67 

 

Tabela 57 

             Penale                  Civile  Specifike 

Çështje të 

Regjistruara në 

vite 

Krime K/vajtje 
Kërkesa 

penale 

Zgjidhje 

martese 

Padi 

Shpërblim 

dëmi 

Urdhëra 

ekzekutimi 

Masa 

sigurimi 

Urdhëra 

Mnjh 

Mbrojtje 

Viti 2018 3449 3106 954 1608 792 10014 2965 904 

Viti 2017 2461 1791 2937 1431 1646 12203 3285 1004 

Viti 2016 2746 2308 3491 1334 1551 9467 3875 896 

Viti 2015 2823 2877 3717 900 1190 10199 4089 623 

Viti 2014 2274 1968 3402 1587 1750 7161 3680 853 

Viti 2013 1913 658 2003 1083 1714 7916 2310 719 

                                                             

37 Treguesi RQ-Raporti i qarkullimit të çështjeve = numri i çështjevetëzgjidhura/numriiçështjevetëpazgjidhuranë fund 

37Tregues i CR- Norma e zgjidhjes së çështjeve = raporti ndërmjet çështjeve të reja dhe çështjeve të zgjidhura gjatë një periudhe, i shprehur në 

përqindje. 

38 treguesi DT - koha e nevojshme për likuidimin e çështjes  = 365/ Raporti i qarkullimit të çështjeve 
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2. Krahasimi me vitet e tjera 

 

Tabela 58: Volumi i të gjitha çështjeve  në gjykatë sipas  2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

Viti Të Regjistruara Të Përfunduara Të mbartura 

2001 11367 9062 2305 

2002 11691 10626 1065 

2003 14356 12292 2064 

2004 16948 14317 2631 

2005 16690 14330 2360 

2006 18327 14898 3429 

2007 21069 15749 5320 

2008 26657 20370 6287 

2009 28596 22549 6047 

2010 26898 19865 7033 

2011 31596 24094 7502 

2012 41510 32565 8945 

2013 36800 28436 8364 

2014 35958 30155 5904 

2015 38786 32583 5803 

2016 28586 26687 6203 

2017 33920 36348 6501 

2018 33712 33260 6375 

 

Analizë- Nga sa më lart konstatohet se numri i cështjeve të ardhura të reja në vitin 2018 ka ardhur duke u rritur, 

gjithashtu edhe numri i cështjeve të përfunduara është rritur, ndërsa ka patur ulje të numrit të cështjeve të mbartura. 

Kjo tregon që gjykata ka patur një performacë të kënaqshme në të gjithë treguesit. 



78 

 

Numri i lartë i cështjeve të reja tregon se sa i lartëështë numri i qytetarëve që i drejtohen gjykatës, cka do të thotë që 

ka konflikte në rritje, që qytetarët i drejtohen  gjykatës në cdo rast për të kërkuar realizimin e të drejtave të tyre, cka 

reflekton edhe besim dhe zgjidhje përfundimtare tek gjykata, në rast mosveprimi të institucioneve të tjera jo gjyqësore. 

Tabela 49 tregon se ka një rritje të konsiderueshme të urdhërave të ekzekutimit dhe të kërkesave për lëshimin e 

urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes që përbëjnë 50% të ngarkesës të të gjitha cështjeve civile në gjykatë. 

Gjithashtu numri i cështjeve civile themeli të përcaktuara në Tabelën 29 për të cilat gjykata ka dhënë një vendim themeli 

është 3719+1115= 4834 ndërsa numri i vendimeve të ndërmjetme për të cilat gjykata ka vendosur pushimin e cështjes 

për shkak se paditësi ka hequr dorë në 90% të rasteve është 3871, ndërsa numri i cështjeve për të cilat gjykata ka 

vendosur kthimin e akteve është 1102.Pra numri i cështjeve për të cilat gjykata është investuar në mënyrë të 

panevojshme është4973 vendime të ndërmjetme, mbi 50% të cështjeve civile themeli. 

4834 versus 4973 – Sot në gjykatat tona nuk ka një kosto të përafërt të një procesi gjyqësor dhe kosto e 4973 dosjeve 

nuk është e përcaktuar dhe kjo është një problematikë që mbetet për tu zgjidhur nga autoritetet e ngarkuara në mënyrë 

të unifikuar për të gjitha gjykatat. 

Lidhur me cështjet penale, konstatohet se ka një rritje të numrit të tyre si pasoje e ndryshimeve të fundit në Kodin e 

Procedurës Penale që kanë hyrë në fuqi me 1 Gusht 2017, cka mbetet për tu vlerësuar në vazhdim. 

 

Grafiku 13: Treguesit për numrin e cështjeve në vite 
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OBJEKTIVA DHE REKOMANDIME 

 

 Objektiva  

Analiza vjetore e punës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë  për vitin 2018, i  shërben stafit të gjykatës si dhe aktorëve 

të tjerë që kontriubojnë në dhënien e drejtësisë, për të përcaktuar qartë objektivat për vitet në vijim, për përmirësimin 

e cilësisë së dhënies së drejtësisë. 

Objektivat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, janë padyshim rritja e eficencës dhe efikasitetit të proceseve gjyqësore 

që nga regjistrimi i një kërkese penale a civile, kërkesëpadie, e deri në dhënien e një vendimi final dhe dhënien e formës 

së prerë këtij vendimi.  Gjithashtu objektiv kryesor pas ndryshimeve të rëndësishme qe kanë pësuar ligjet proceduriale 

penale dhe civile, mbetet zbatimi i procedurave në mënyrë të unifikuarnga gjyqtarët. 

 

Synimet e institucionit tonë për vitet në vijim janë: 

- Rritja e efektivitetit dhe eficencës së proceseve gjyqësore; 

- Rritja e integritetit dhe besueshmërisë në dhënien e drejtësisë; 

- Rritja e profesionalizmit dhe transparencës duke ruajtur të dhënat personale; 

- Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve duke synuar dixhitalizmin e disa procesve administrative.  

- Forcimi i solemnitetit, pavarësisë dhe paanësisë së gjyqtarit; 

- Përmirësim i burimeve njerëzore shtimin e organikës si dhe statusit të tyre. 

Objektiva afatshkurtër dhe afatmesëm janë: 

- Rikonstruksion i godinës së Dhomës Penale dhe përmirësim i vazhdueshëm i kushteve të punës; 

- Ecuria e kënaqshme e procesit të përpunimit të dosjeve gjyqësore për ruajtje të përhershme/përkohshme dhe 

asgjësim; 

- Krijimi i Zyrës së Sekretarit të Regjistrit Tregtar; 

- Intensifikimin e procedurës së njoftimeve elektronike të cilat do të ulin edhe shpenzimet e gjykatës për postën; 

- Përpjekjet e vazhdueshme për të vjelur shpenzimet gjyqësore duke zbatuar kuadrin ligjor aktual; 

- Trajnim i duhur për sekretarinë gjyqësore në drejtim të përmirësimit të aftësive kompjuterike, etikës së 

komunikimit me publikun dhe zbatimit të ndryshimeve të reja ligjore; 

- Përmirësimi i rrjetit elektrik dhe kompjuterik, marrja e masave të përshtatshme për ruajtjen e sistemit të 

menaxhimit të cështjeve si pasojë e ndërprerjes së energjisë elektrike si dhe ruajtjen nga sulmet e jashtme 

kompjuterike të mundshme; 

- Përmirësimi i databasës për transferimin e dokumenteve gjyqësorë ndërmjet gjyqtarit dhe sekretarit, krijimi i 

një direktorie për ruajtjen e dokumenteve gjyqësore në serverin qendror të gjykatës; 

 

 

 Për arritjen e këtyre objektivave rekomandojmë: 

 

1. Përmirësimi i rrjetit kompjuterik dhe elektrik në godinën civile dhe penale për shkak se të dyja godinat janë të 

vjetra dhe nuk është parashikuar të përballojnë fluksin e madh të ngarkesës që aktualisht ka gjykata e Tiranës në të 

gjitha aspektet. 

2. Të vazhdojë përmirësimi i godinës së Dhomës Penale  dhe Civile me qëllim përmbushjen e parametrave për 

sigurine në gjykatë, mirëmbajtjen e tyre  si shkak i fenomeve  natyrore që kanë shkaktuar problematika në izolimin e 

duhur të godinës nga shirat dhe lagështira . 
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3. Të mbështetet gjykata e Tiranës me  burimet njerëzore të nevojshme, me qëllim arritjen e objektivave të 

sipërcituar. Krijimi i organikave të përshtatshme sipas një strukture të përcaktuar, me specialistë sipas detyrave që 

kryejnë, të përshkruara në rregulloren e brendshme në zbatim të parashikimeve ligjore, do të rriste performancën e 

gjykatës, duke shmangur kryerjen e disa detyrave  dhe punëve të ndryshme nga një person i vetëm. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             




