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HYRJE 
 

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, përkatësisht 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,  veprimtarinë e gjykatës, afatet kohore procedurale dhe vlerësimi. 

Gjithashtu në brendësi të analizës gjenden tabela dhe grafikë për sa i përket çështjeve të paraqitura në gjykatë, 

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

civile, tregtare, 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. 

Vlen të përmendet se është përballuar një volum shumë i madh pune me një numër të reduktuar gjyqtarësh  

prej 38 të tillë për Dhomën Civile dhe 24 për Dhomën Penale , ardhur kjo si shkak i procesit të Vettingut apo 

dorëheqjeve të gjyqtarëve. 

Përveç ngarkesës së çështjeve të Gjykatës së Tiranës janë përballuar edhe komandimet e gjyqtareve ne gjykatat 

e tjera, si  dhe në gjykatën e Krimeve të Rënda me një volum të madh çështjesh. 

Gjykata i është përgjigjur kërkesave të organeve të vettingut në një kohë rekord me informacion dhe kopje të 

dosjeve gjyqësore, çka është pasqyruar edhe në raportin e punës së bërë nga arkiva e gjykatës, i është përgjigjur  

Ministrisë së Brendshme për vettingun në polici, i është përgjigjur OFL  si dhe është përgjigjur rreth 

informacionit të kërkuar për Dekriminalizimin. 

Gjykata i është përgjigjur Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë me informacion dhe të dhëna 

statistikore të kërkuara në periudha kohore 3 mujore dhe jo vetëm, të dhëna këto voluminoze dhe që në të 

shumtën e rasteve kanë kërkuar punë manuale dhe e gjithë kjo punë është përballuar nga një punonjëse e cila 

ka statusin e sekretares gjyqësore. 

Gjykata i është përgjigjur me informacion medias. Komunikimi është interaktiv, i përditshëm dhe kryhet në kohë 

reale. 

Gjithë ky volum pune është bërë me një organikë jo në proporcion me sasinë e madhe të kërkesave të 

paraqitura për informacion, por përsëri është mundur të përmbushen me korrektësi detyrimet ligjore për sa i 

përket transparencës në marrëdhënie me të tretët. 

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

një staf prej 211 personash, prej të cilëve 75 gjyqtarë (faktikisht janë në detyrë 63 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, arrijmë në përfundimin se një gjykatë me një volum pune kaq të lartë siç 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, kërkesë e cila është marrë në konsideratë nga KLGJ-ja duke shtuar numrin e punonjësve të 

administratës gjyqësore. 
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I. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I GJYKATËS  

 

Gjykatat e Rrethit Gjyqësor Tiranë për shkak të pamundësisë objektive për të kryer veprimtarinë  në të njëjtën 

ndërtesë, ushtron veprimtarinë e saj e ndarë në dy dhoma : 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. “Jordan Misja” pranë Burgut 313 me qëllim transportimin e të paraburgosurve në sallat e 

gjykimit penal në mënyrë të shpejtë, të sigurt  dhe efiçente. 

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 të veçanta, 

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

Gjykata e  Rrethit Gjyqësor Tiranë është e ndarë në dy ndërtesa,  

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 sipas Urdhrit 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 çështje për të rritur. 

 

DHOMA CIVILE (40) 

 

Seksioni Civil 

 

22 gjyqtarë 

 

Seksioni Tregtar 

 

9 gjyqtarë 

 

Seksioni Familjar 

 

9 gjyqtarë 

 

 

DHOMA PENALE (22) 

 

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 pasur një staf prej 2111 personash, prej të cilëve: 

 

▪ 1 Kryetar 

▪ 75 Gjyqtarë2 

▪ 1 Kancelar 

▪ 2 Kryesekretarë për secilën dhomë 

▪ 100 Sekretare gjyqësore3 

▪ 1 Kryetare për Degën e Buxhetit 

▪ 1 Punonjëse Personeli dhe Marrëdhënieve me Publikun 

▪ 3 Ekonomiste 

▪ 2 Arkivistë4 

▪ 3 Specialist IT 

▪ 9 Nëpunës gjyqësor5 

▪ 1 magazinier 

▪ 1 mirëmbajtës 

▪ 2 shoferë 

▪ 5 Sanitar6 

▪ 4 punonjës sigurie 

 

 

• 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 katërshe të ndodhur pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, në 

të cilat aktualisht janë 24 gjyqtarë dhe një staf administrativ prej 41 punonjësish. Në këtë gjykatë 

ndodhen 21 zyra gjyqtarësh plus 3 ambiente të përshtatura si 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. 

 

 

 

 
1 Struktura e miratuar për vitin 2018 nga ZABGJ komunikuar me shkresën Nr. 1074/5Prot., datë 26.05.2019. 

2Për shkak të procesit të Vetting-ut, lejeve prindërore dhe dorëheqjeve si dhe emërimeve në pozicione të tjera gjatë vitit 2018 numri i 

gjyqtarëve në fakt ka zbritur në 63 (gjashtëdhjetë e tre) 

3 Gjatë vitit të punës pas miratimit të V. K.M Nr. 16 datë 16.01.2020, ndryshuar me V. K. M Nr. 102 datë 27.02.2019“Për përcaktimin e 

punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2019”,  janë punësuar edhe 2 (dy) sekretare gjyqësore me kohë të pjesshme4 orë/ditë si 

dhe nëpërmjet V.K. M Nr. 16 datë 16.01.2019, ndryshuar me V. K. M 102 datë 27.02.2019“Për përcaktimin e punonjësve me kontratë të 

përkohshme për vitin 2019”, janë punësuar edhe 2 (dy) sekretare gjyqësore me kohë të plotë 8 orë në ditë. 

4 Gjatë vitit të punës pas miratimit të V. K.M Nr. 16 datë 16.01.2020, ndryshuar me V. K. M Nr. 102 datë 27.02.2019“Për përcaktimin e 

punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2019”,  janë punësuar edhe 4 (katër) arkivistë me kohë të plotë 8 orë/ditë. 

5 Gjatë vitit të punës pas miratimit të V. K.M Nr. 16 datë 16.01.2020, ndryshuar me V. K. M Nr. 102 datë 27.02.2019“Për përcaktimin e 

punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2019”,  janë punësuar edhe 3 (tre) nëpunës gjyqësore, dy prej tyre me kohë të plotë 8 

orë/ditë dhe një prej tyre me kohë të pjesshme 4 orë/ditë. 

6 Gjatë vitit të punës pas miratimit të V. K.M Nr. 16 datë 16.01.2020, ndryshuar me V. K. M Nr. 102 datë 27.02.2019“Për përcaktimin e 

punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2019”,  është punësuar edhe 1 (një) sanitare me kohë të pjesshme 4 orë/ditë. 
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Numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata e Tiranës për vitin 2019 paraqitet si më poshtë: 

Tabela 3  

Lloji i çështjeve Çështje civile 

me palë 

kundërshtare 

Çështje civile pa 

palë 

kundërshtare 

Çështje 

Penale7 

Kërkesa 

OJF 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla e 1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 

2019 
4551 610 1579 92 

Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2019 
5658 1716 1808 134 

Çështje të ardhura 9048 13342 9380 1192 

Çështje të përfunduara 7941 12236 9150 1150 

 

 

• Ambientet: Gjykata e Rrethit Gjyqësor 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 75 gjyqtarë 

dhe një stafi të përbërë nga 211 persona.  Numri i sallave të gjykimit  gjithsej në të dy godinat është 28 

salla gjykimi  dhe nuk është i mjaftueshëm  për t’i shërbyer 75 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 administrativ prej 35 punonjësish. Në këtë gjykatë 

ndodhen 21 zyra gjyqtarësh dhe 3 ambiente të përshtatura për 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. 

 

1.    Aktorët e sistemit të drejtësisë 

 

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

punës për të dy institucionet dhe është përmirësuar ndjeshëm bashkëpunimi dhe koordinimi nëpërmjet 

takimeve të rregullta për çështje dhe problematika të përbashkëta që shqetësojnë të dy institucionet. Procedura 

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 procedurale. 

 
7Seanca parapake, penale themeli, kërkesa penale, kërkese me të demtuar. 



7 

 

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. Sa i përket njoftimeve elektronike për avokatët dhe institucionet shtetërore dhe jo vetëm, vlen të 

përmendet se është bërë një punë e kënaqshme e koordinuar nga Kancelari i gjykatës, çka ka sjellë përmirësim 

për mbarëvajtjen e proceseve gjyqësore. 

Gjykata e Tiranës ka pasur 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 etj., të cilat do tí shërbenin gjyqtarit për  të përzgjedhur ekspertët e mirë të fushës në 

varësi të rëndësisë së çështjes. Kjo praktikë ka vijuar deri në fund të këtij viti pavarësisht krijimit  të Regjistrit 

elektronik të ekspertëve nga Ministria e drejtësisë. 

 

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 maksimumi brenda 2 ditëve nga paraqitja në gjykatë i nënshtrohen 

procedurës së shortit(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 u dorëzohen 

gjyqtarëve për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale. 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 përpara gjykatës, përmendim këtu 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 pavarësisht se është përmirësuar ndjeshëm në krahasim me vitet e kaluara, vazhdon 

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 pa 

komunikuara 

% e Dëftesave të pa 

komunikuara 

12.11.2019 280 60 21.4% 

13.11.2019 172 42 24.4% 

14.11.2019 281 93 33% 
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Siç shihet nga kjo tabelë, rezulton se 26.6 % e dëftesave kanë dështuar të komunikohen. 

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 3 ditë pune dhe rezulton:  

DOSJE TË DORËZUARA: 

➢ Civile: 288 
 

➢ DEFTESA KOMUNIKIMI të komunikuara palëve:  296 
➢ Komunikime elektronike : 142 

 

Për sa  i përket nëpunësve gjyqësor civil që komunikojnë vendimet dhe më pas kalojë vendimet dhe dosjet për 

formë të prerë nga zyra e kryesekretarisë në zyrën e ankimeve(ku i jepet forma e prerë vendimeve ose 

dërgohen në Gjykatën e Apelit kur janë të ankimuara), është bërë një raport i punës së kryer e cila pasqyrohet 

në tabelën si më poshtë: 

NR. DATA 

  POSTA  FTUSET 

FORMA 
TE PRERA 

NISUR ARDHUR 

NISUR 

ARDHUR 

DEFTESA SHPALLJE  
PA 

KOMUN
IKUAR 

KOMUNIK
UAR 

SHPALLJ
E TE 

PAAFISH
UARA 

SHPALLJE TE 
AFISHUARA 

PA 
KOMUNI

KUAR 

KOMUNI
KUAR 

1 08.11.2019 9 - 18 39 - 11 27 - 13 28 

2 12.11.2019 30 - 16 62 - 0 22 - 46 179 

3 13.11.2019 7 - 11 23 2 18 17 6 70 58 

4 14.11.2019 21 - 13 8 1 6 8 - 37 134 

5 15.11.2019 20 7 30 70 - 23 20 - 58 16 

 

3. Menaxhimi i seancave gjyqësore 

Në Gjykatën e Tiranës ka gjithsej 20 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 palëve, duke vepruar gjithmonë brenda mundësive 

për të respektuar afatet procedurale për caktimin dhe shqyrtimin e çështjeve gjyqësore. 

Gjyqtarët trajtojnë me prioritet çështjet që janë urgjente, ndërsa dakordësojnë me palët rregullisht  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. 
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Tabela 4.  

 

Siç shikohet edhe nga kjo tabelë, vetëm 15.6 % 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 

 

Raport për përdorimin e sistemit të regjistrimit audio në periudhën 1/1/2019 - 31/12/2019 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor  Tiranë (CIVILE + PENALE) 

Muaji Nr. i seancave 

Audio 

Nr. i seancave në 

zyrë 

Totali i seancave të 

mbajtura 

% e seancave Audio 

mbi totalin 

Janar 
953 5138 6091 15.6% 

Shkurt 1427 6931 8358 17% 

Mars 1229 6034 7263 16.9% 

Prill 1516 6696 8212 18.4% 

Maj 1634 6626 8260 19.7% 

Qershor 1345 6400 7745 17.3% 

Korrik 1146 6620 7766 14.7% 

Gusht 4 527 531 0.7% 

Shtator 954 6373 7327 13% 

Tetor 1572 7941 9513 16.5% 

Nëntor 935 7121 8056 11.6% 

Dhjetor 940 7012 7952 11.8 % 

Totali 13655 73419 87074 15.6 % 
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ADMINISTRIMI I GJYKATËS 

 
1. KËSHILLI I GJYKATËS 

Gjatë vitit 2019 ndryshimet ligjore mbi organizimin e pushtetit gjyqësor më konkretisht Ligji Nr. 98/2016 “Për 

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe Ligji Nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të 

drejtësisë”, kërkonin krijimin e dy organeve kryesore siç janë Këshilli i Lartë Gjyqësor, i krijuar në dhjetor të vitit 

2018 dhe Këshilli i Gjykatës, i cili u krijua në mars të vitit 2019. 

 

Të dy këto organe thelbësore për organizimin dhe funksionimin në vijim të sistemit gjyqësor, tashmë duhet të 

kryenin një punë të bashkërenduar e cila u vijua nga një sërë aktesh të reja administrative. 

 

Krijimi i Këshillit të Gjykatës, ishte një risi në mënyrën e organizmit të punës, ku tashmë ishte organi kolegjial ai i 

cili nëpërmjet vendimmarrjes do të mundësojë statusin e nëpunësve civilë gjyqësorë, do të miratojë strukturën 

dhe organikën e administratës gjyqësore, do të miratojë përshkrimet e punës sipas modeleve të miratuara nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, po ashtu do të miratojë dhe strukturën e gjykatës duke caktuar në seksione dhe trupa 

gjykues gjyqtarët, si dhe shumë detyra të tjera në lidhje me projektbuxhetin, infrastrukturën dhe sigurinë në 

institucion.  

 

Këshilli i gjykatës përbëhet nga Kryetari i Gjykatës dhe dy anëtarë të cilët janë Zv/kryetari i gjykatës dhe 

Kancelari i gjykatës, përbërja e të cilit ndryshoi pas datës 10.06.2019 ku tashmë pjesë e tij janë Zv/kryetari, 

Kancelari dhe Anëtari. Ky këshill ka tashmë kompetencat që parashikon ligji Nr. 98, datë 06.10.2016. Mbledhja e 

parë e këtij këshilli është mbajtur më datë 18.03.2019. Janë mbajtur gjithsej 12 mbledhje nga këshilli, prej të 

cilave kanë dalë 8 vendime, ku më poshtë do të pasqyrojmë disa prej tyre. 

Me qëllim aplikimin e 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. Për këtë arsye doli 

vendimi nr. 180 datë 18.09.2019, në të cilin parashikohej përdorimi i sallave të gjykimit për dhomën civile dhe 

atë penale sipas një grafiku të miratuar nga ana e këshillit. 

Me qëllim për të mundësuar lëvizjen e dosjeve në mënyrë të shpejtë dhe efiçente dhe për një menaxhim të mirë 

të punës në Gjykatë si dhe për faktin se gjyqtarët e seksionit paraprak kishin një ngarkesë më të madhe, me 

vendimin Nr. 242/1, datë 10.12.2019, këshilli i gjykatës vendosi se çështjet e seancave paraprake dhe të 

themelit në Dhomën Penale do të gjykohen nga të gjithë gjyqtaret dhe se shqyrtimi i këtyre çështjeve fillon në 

Janar 2020. 

Në vijim të procesit të vetting-ut, të tjerë gjyqtarë nga institucioni jonë ju nënshtruan atij e për rrjedhojë, 

përgatitja e informacionit, inventarizimi dhe hedhja në short e të gjitha dosjeve në gjykim për gjyqtarët të cilët 

nuk e kaluan atë, ndikuan në shtimin e ngarkesës së pjesës tjetër të gjyqtarëve, në vijim shtimin e proceduarave 

administrative për menaxhimin e punës, si dhe riorganizimin disa herë të grafikut të përdorimit të sallave por 

edhe të grafikut të gjyqtarëve të gatshëm të cilët gjykojnë kërkesat e hetimeve dhe seancës paraprake.  

 

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

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

përfundimit të saj. Kështu tashmë sportelet për informim, shërbime janë strukturuar dhe puna e kryer prej tyre 

është reflektuar tek përdoruesit e gjykatës, duke krijuar një cilësi në shërbimin e ofruar dhe shmangur radhët e 
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gjata vetëm për një informacion ose orientim, ndjerë kjo edhe nga lehtësimi që i ka dhënë sporteleve të tjera të 

shërbimit në dhomën civile. 

 

 

2. KRYETARI I GJYKATËS 

 

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

marrëdhënie me të tretët, qofshin këta faktorë të brendshëm apo edhe organizata ndërkombëtare si OSBE, 

EURALIUS, USAID. Vlen për tu përmendur mbledhja e kryetarëve nga USAID për unifikimin e praktikave në 

veprimtarinë e gjyqtarëve. 

 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 çështjeve të drejtimit ashtu edhe atyre 

organizative. Puna në këtë institucion ka një tempizëm të shpejtë, ndërkaq efiçenca duhet të jetë reale. 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 përveç se të gjyqtarëve edhe të punonjësve të tjerë të gjykatës dhe për shkeljet e 

konstatuara vendos për marrjen e masave disiplinore sipas ligjit. 

Gjatë vitit 2019 nga Kryetari i Gjykatës janë prodhuar plot 258 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.  

Duhet të theksojmë se vetëm për vitin 2019 janë protokolluar gjithsej 10349 (dhjetë mijë e treqind e dyzet e 

nëntë) shkresa, të cilat janë shqyrtuar, deleguar dhe më pas punuar nga çdo sektor sipas kompetencave që 

mbulon. 

Vlerësimi i performancës 

Kryetari kujdeset për monitorimin e çdo performancë 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. 

 

3. 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 pjesën ë 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. 

 

Kancelari gjithashtu kryeson Komisionin për Asgjësimin e Provave Materiale dhe realizon procesin e 
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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 kërkesën për mënyrën e inventarizimit të tyre. 

Gjithashtu Kancelari 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. 

Gjate vitit 2019 nga ana e Kancelarit është ndërmarrë iniciativa për krijimin e një databaze me të dhëna 

elektronike për përdoruesit e gjykatës. Me qëllim për të bërë të mundur rritjen e efektivitetit të njoftimeve të 

realizuara nga gjykata, si dhe uljen e kostove për sa ju përket këtyre njoftimeve, ju është dërguar kërkesë 

Institucioneve Shtetërore, bankave të nivelit të dytë, shoqërive përmbarimore, Sh.A-ve, si dhe subjektet të tjera 

që kanë rezultuar në listën e përdoruesve të gjykatës. Nga përgjigjet e marra,(jo të gjithë i janë përgjigjur 

iniciativës së gjykatës) është mundur të krijohet një listë e madhe me subjekte të cilat kanë deklaruar dhe 

shprehur dëshirën për të komunikuar elektronikisht me gjykatën, duke bërë kështu në këtë mënyre të rritet 

efiçenca e njoftimeve të bëra nga gjykata.  

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 

Në kuadër të komunikimeve elektronike është diskutuar gjerësisht edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Burgjeve me të cilët është finalizuar gjatë vitit 2019 një akt-marrëveshje në lidhje me komunikimin elektronik të 

njoftimeve të gjykatës në lidhje me seancat gjyqësore, duke evituar në këtë mënyrë dërgimin dorazi të akteve.  

Po kështu gjatë vitit 2019 në kuadër të ndihmës së ofruar nga USAID me një numër prej 8 punonjësish si dhe 

dhurimin e pajisjeve për arkivë, kancelari ka qenë personi që ka ndjekur dhe monitoruar sistemimin e arkivës së 

gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku pas një punë të madhe është bërë e mundur që të bëhet një sistemim i 

përgjithshëm dhe të  krijohet një ambient arkive me standarde bashkëkohore, megjithatë mbetet ende punë për 

tu bërë në lidhje me zyrat e arkivës e veçanërisht me ambientet e arkivës në Lundër.  

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. 

Duke qëndruar këtu, vlen të përmendim se në bashkëpunim me OSBE dhe nën përkujdesin e Kancelarit të 

gjykatës janë zhvilluar 2 seminare trajnuese për sekretaret gjyqësore dhe nëpunësit gjyqësor ku njëri prej tyre 

ka qenë me tematikë “Etikën” dhe tjetri në lidhje me “menaxhimin e çështjeve”. 

Gjithashtu gjate vitit 2019 është bërë një punë e mirë në lidhje me marrëdhënien me aktorët e tjerë të sistemit 

të drejtësisë, përmendim këtu Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma e Avokatisë, Policia 

e Shtetit, si dhe palë të tjera të përfshira në marrëdhënie me gjykatën. 

Në saj të kësaj pune, është bërë e mundur zgjidhja e një sërë problematikash të hasura në përditshmërinë e 

punës në gjykatë.    
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4. 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 numrit të 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. 

Marrëdhëniet me publikun janë një tjetër element mjaft i rëndësishëm i gjykatës dhe kjo punonjëse kujdeset 

për ti siguruar medias dhe publikut informacion faktik për çështjet me interes publik, duke mbajtur kontakt të 

vazhdueshëm me ta, informacion ky që përcillet në përputhje me Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e 

informimit”, si dhe Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar. 

 

Krijimi i Këshillit të Gjykatës, ishte një risi në mënyrën e organizmit të punës. Në këtë kuadër punonjësja e 

personelit ka luajtur rol mjaft aktiv në përmbushjen me efektivitet dhe përgjegjshmëri të të gjitha 

problematikave të hasura në çdo sektor. 

 

Kështu në zbatim të Ligjit Nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, 

Kreu III “Paga dhe përfitimet e tjera financiare dhe shoqërore”, zbatimi i ri i sistemit të pagave dhe përfitimeve 

të tjera për magjistratët hyri në fuqi në datën 01 janar 2019. Angazhimi i zyrës së personelit në këtë drejtim 

ishte riverifikimi i të gjithë informacionit ndodhur në këtë zyrë mbi librezat e punës dhe vitet e shërbimit në 

sistemin gjyqësor për çdo gjyqtar. 

Ndërkaq 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. 

 

Punonjësja e personelit në bashkëpunim edhe me kryesekretaren e dhomës civile, me qëllim përmirësimin e 

punës dhe sidomos shërbimeve të administratës, kanë organizuar në vazhdimësi mbledhje me personelin 

referuar të gjitha problematikave të hasura  gjatë punës. 

 

Personeli i administratës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë gjithmonë ka pasur ngarkesë pune 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. 

Edhe 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. 

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

bashkëveprimit të zyrës së personelit me administratën (gjyqtarë + administratë), ku çdo informacion përcillet 

në kohë reale duke lehtësuar komunikimin, pakësuar kostot për kancelari(letër, bojë, etj.). Zyra e personelit 

është angazhuar që çdo vendim/urdhër të komunikohet sipas rëndësisë trupës gjyqësore, administratës dhe të 

afishohet në faqen zyrtare online të institucionit. 

Tashmë përdorimi i aplikacionit elektronik social i dedikuar komunikimeve zyrtare,për njoftimet e shpejta e 

sidomos ato në grup, për vetë ritmin e punës që kërkon Gjykata, nuk është më një risi por është kthyer në një 

domosdoshmëri për administratën dhe trupën gjyqësore. 

 

Angazhimi në vijim i institucionit tonë ka qenë dhe është pjesëmarrja nëpërmjet punonjëses së personelit si 

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



14 

 

kuadër të këtij angazhimi, por edhe bashkëpunimi në korrik të vitit 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 kufizuara. 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 kufizuara. Me sukses 

është finalizuar projekti me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara  (ADRF), 

nëpërmjet të cilëve u realizuan dy video me audio informuese të publikuara në faqen zyrtare web të 

institucionit për personat që nuk mund të dëgjojnë dhe/ose shikojnë, mbi mënyrën e dorëzimit të një kërkesë 

padi, si dhe mënyrën e plotësimit të formularëve shoqërues të saj me të dhëna të paditësit/kërkuesit dhe palëve 

të tjera ndërgjyqëse. Gjithashtu ofrohet dhe informacion mbi plotësimin e formularit për tu pajisur me vërtetim 

për rastet e ndodhjes ose jo në një proces gjyqësor civil apo penal. 

Po ashtu nëpërmjet këtij fondacioni janë mundësuar dhe udhëzuesit specifik, hartuar nga inxhinieria e fushës, 

mbi përshtatshmërinë dhe elementët mungues dhe plotësues që i nevojiten Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

për aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara, të dy këta udhëzues do të jenë pjesë e projekt-

buxheteve të vitit pasardhës. 

 

Me qëllim përzgjedhjen e një personeli sa më të kualifikuar në institucionin tonë, zyra e personelit nën drejtimin 

e Kryetarit të Gjykatës, mbi aplikimet e çdo personi të interesuar, lidh kontratat për ndjekjen e praktikës 

profesionale (internship-it). 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 paraprakisht8. 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. 

 

Pavarësisht ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile (2017), ku në nenin 224/d të tij është përcaktuar se 

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

Ministria e Drejtësisë, ekspertët në mungesë të këtij regjistri kanë vazhduar të paraqesin aplikimet e tyre me 

dokumentacionin përkatës për tu regjistruar në faqen online të Gjykatës. 

Të gjitha kërkesat e paraqitura janë trajtuar nga zyra e personelit dhe është vijuar me afishimin e emrave të tyre 

në fushat përkatëse me qëllim vijimësinë e punës dhe mos bërjen pengesë për palët, gjykatën dhe personat e 

interesuar,por njëkohësisht janë orientuar që në vazhdim dokumentacioni për këtë aplikim duhej paraqitur 

pranë Ministria e Drejtësisë. 

 

Institucioni i Urdhrit të Psikologut, po ashtu 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. 

 

 
8Urdhër Nr. 7766/2, datë 15.06.2017 “Për ngritjen e komisionit për përzgjedhjen e kandidatëve për sekretar gjyqësor” 
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Bashkëpunimi me strukturat e shoqërisë civile është një tjetër element mjaft i rëndësishëm i institucionit tonë, e  

pasqyruar kjo në projektet e ndryshme në të cilat Gjykata ka marrë pjesë. Rezultatet dhe konkluzione të çdo 

projekti të realizuar 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 Gjykatës. 

 

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

nëpërmjet memorandumit të mirëkuptimit trepalësh pjesë e së cilit ishte dhe Arkivi Shtetëror për 

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

ofruar ndihmë duke mbështetur me burimet njerëzore dhe pajisjet teknike për një periudhë një 

vjeçare, pranë arkivës civile. 

 

Kjo mbështetje është siguruar 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.  

 

➢ 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. 

 
➢ Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave - Projekti për digjitalizimin 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.   

 

➢ Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara  (ADRF) - Aksesueshmëria dhe 

përshtatshmëria e personave me aftësi të kufizuara në sistemin gjyqësor, nëpërmjet udhëzuesve mbi 

përshtatshmërinë fizike për personat me aftësi të kufizuara pranë dhomës civile dhe penale të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Mundësimin e dy video me audio informuese të publikuara në faqen zyrtare 

web të institucionit për personat që nuk mund të dëgjojnë dhe/ose shikojnë, mbi mënyrën e dorëzimit 

të një kërkesë padie si dhe marrjen e një vërtetimi për qenien ose jo në proces gjyqësor civil ose penal. 

 
 

• Po në kuadër të promovimit të aktiviteteve didaktike, frymës së barazisë, reciprocitetit, lehtësimit të 

pjesëmarrjes, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, nëpërmjet Kancelarit si dhe 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. 

• 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”, 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. 

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

jo vetëm punën e kryer të institucionit 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.  
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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. 

Referuar ndryshimeve ligjore të ndodhura në sistemin e drejtësisë, tashmë në respektim të nenit 46 të Ligjit Nr. 

98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe nenit 91 të Ligjit nr. 115/2016 

“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka caktuar një gjyqtar për mediat për 

çdo juridiksion apeli i cili do të kujdeset dhe mbikëqyr shërbimet e marrëdhënieve me publikun. 

 

 

5. Koordinatori për të Drejtën e Informimit 

Qëllimi themelor i Ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është sigurimi i një publiku 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. Rritja e besueshmërisë së publikut ndaj sistemit gjyqësor në përgjithësi, si dhe përmirësimi i 

shërbimeve duke rritur sasinë e informacionit publik është qëllim në vetvete i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. 

 
Në zbatim të këtij detyrimi 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 2019 rezultojnë të regjistruara 21 (njëzetë e një) kërkesa në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve. Në 

krahasim me një vit më parë, rezultojnë më pak kërkesa në numër, por në fakt këto janë vetëm kërkesat e 

ardhura në respektim të nenit 11 të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Pranë zyrës së protokollit 

gjatë vitit protokollohen rreth 11 000 (njëmbëdhjetë mijë) shkresa, një pjesë e mirë e të cilave janë kërkesa për 

informacion të kategorive të ndryshme, pa përfshirë dhe komunikimet nëpërmjet e-mail-it zyrtar. 

 

Njohja gjithnjë e më tepër e publikut me të drejtën, por edhe me mënyrën e marrjes së informacionit ka shtuar 

ndjeshëm kërkesat me bazë ligjore për të drejtën e informimit, duke rritur ngarkesën në punë të koordinatorit 

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

përgjegjësitë e afatet që i ngarkohen edhe nga kjo detyrë. 

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. 

 

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 
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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 për të marrë 

informacionin e nevojshëm me anë të fletëpalosjeve, formularëve elektronikë apo informacionit që gjendet në 

faqen zyrtare web 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, tashmë edhe çdo vendimmarrje të Këshillit të Gjykatës, 

me karakter të përgjithshëm të cilat përpilohen në/dhe për funksion të menaxhimit të punës në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” nuk prevalon mbi Ligjin Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale”, ndryshuar me ligjin 18/2012,  por janë dy rregullatorë komplementarë në kuadër të 

ushtrimit dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, mbi informacionin e prodhuar ose 

mbajtur nga autoriteti publik duke ruajtur jetën private nëpërmjet mbrojtjes dhe përpunimit të ligjshëm të të 

dhënave personale. 

Gjatë vitit 2019 gjykata, si “kontrollues i të dhënave personale” në respektim të së drejtës së privatësisë, në vijim 

të punës voluminoze të kryer gjatë viteve paraardhëse për anonimizimin e vendimeve gjyqësore dhe krijimin e 

një kodi për secilën prej tyre, reflektoi problematikat e hasura, mori parasysh të gjithë sugjerimet e përdoruesve 

të saj në respektim të ligjit, duke mundësuar qasjen në to vetëm të palëve ndërgjyqëse, si dhe medias, për 

çështjet me çështje gjyqësore me interes publik. Megjithatë vlen të përmendet se mbetet një problem 

anonimizimi i vendimeve,  për shkak të mungesës  se personelit. 

 

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

përqafua zgjidhja e pajisjes me kode të posaçme me kohëzgjatje të ndryshme përdorimi, duke lejuar qasjen për 

tu njohur me vendimet gjyqësore vetëm në funksion të kuadrit ligjor që ata mbulojnë. 

 

Reflektimi pozitiv i publikut dhe përdoruesve të Gjykatës, ishe mos marrja e  asnjë ankese për cënimin e 

privatësisë 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 
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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 ndryshuar, i ka “kushtuar” dhe vazhdon “ti kushtojë”, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,sipas 

vlerësimeve të disa prej aktorëve të shoqërisë civile, uljen e nivelit të transparencës kjo jo për shkak të gjykatës. 

 

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. 

 

Gjithashtu në respektim të nenit 46 të Ligjit Nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë”, si dhe nenit 91 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, gjyqtari për 

median do të kujdeset për garantimin e një shërbimi më të plotë për informimin e publikut dhe medias në lidhje 

me veprimtarinë e gjykatës, si dhe për çështje të caktuara gjyqësore. 

 

Më poshtë mund të gjeni në formë tabelore dhe grafike aksesin e publikut në faqen web të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë për vitin 2019. 

 

Aksesi i publikut nëpërmjet faqes web 

Këndi Informativ 
Numri i 
vizitave 

Aksesi nga 
web-i  Përqindje 

Kalendari i çështjeve 422.886 32.1% 33% 

Çështje në gjykim 574.823 43.6% 44% 

Çështje të përfunduara  296.161 22.5% 23% 

Evidencat statistikore 5.101 0.4% 0% 

Gjykata e Tiranës 19.298 1.5%   

Organizimi dhe struktura 2.418 0.2%   

Analizat vjetore të punës 194 0.0%   

Orientimi në gjykatë 7.372 0.6%   

Regjistrimi i shoqërive 1.527 0.1%   

Kontakte (komunikim me kryetar, kancelar,nënkryetar) 2.036 0.2%   

Njoftime  5.487 0.4%   

Buxheti dhe Prokurimet 264 0.0%   

Sistemi i drejtësisë  761 0.1%   

Nga Kushtetuta 58 0.0%   

Përgjegjësitë e gjykatave 144 0.0%   

Pushteti gjyqësor 155 0.0%   

Sistemi i drejtësisë 404 0.0%   

Gjithsej 1.339.089 98.5%  
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6. Kryesekretaria  

 

Kryesekretaria civile e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ashtu si dhe është pasqyruar gjerësisht në këtë 

analizë vjetore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e filloi vitin e ri të punës 2019 me 5252 çështje të 

mbartura nga 2018, nga të cilat 4946 çështje themeli, 109 kërkesa civile, 107 urdhra ekzekutimi dhe 92 OJF, si 

dhe të përfunduara për këtë vit 8960 civile themeli, 1125 kërkesa civile, 10093 urdhra ekzekutimit, 1150 OJF,78 

lejime votimi. Po ashtu për të theksuar rëndësinë dhe një nga treguesit e volumit të madh të punës së kryer në 

këtë departament, është dhe sasia e çështjeve të reja të regjistruara për këtë vit,  kështu civile themeli janë 

depozituar 10164 çështje, 1141 kërkesa civile, 1192 OJF, 11085 urdhra ekzekutimi dhe 78 lejime votimi. 

Termi kryesekretari, ne kuptim te parashikimit të ligjit nr 98/2016, “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, është personi i cili : ka në kompetencë bashkërendimin, organizimin dhe ndarjen e 

punës së zyrës së sekretarisë nën drejtimin e kancelarit të gjykatës. 2. Kryesekretari ushtron kompetencat e 

mëposhtme: a) lëshon vërtetime për të dhënat e kërkuara nga palët nga regjistrat në gjykatë; b) nënshkruan të 

gjitha aktet procedurale që kërkojnë njoftime procedurale, siç janë: i) vendimet gjyqësore që bëhen 
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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. 3. Veprimtari të tjera, të cilat 

kryhen rregullisht nga kryesekretarët, renditen në përshkrimet standarde të punës, miratuar nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor.  

Ky rregullim i mësipërm ligjor, ka gjetur pasqyrim dhe zgjerim në rregulloren e brendshme të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, të miratuar me urdhrin me nr. 209 datë 27.10.2017 të Kryetarit të Gjykatës. Në një kuptim më 

të zgjeruar dhe jo duke ju referuar personit që kryen detyrat e mësipërme, kryesekretaria është tërësia e 

ambienteve në të cilat ofrohen shërbimet gjyqësore, të cilat janë të ndara dhe secila zyrë ushtron detyrën dhe 

kryen funksionin në përputhje me rregulloren. Sipas ligjit, detyra e k/sekretarit është ndër të tjera dhe 

organizimi i punës në këto zyra, nën drejtimin e Kancelarit. Zyrat kryesore që ofrojnë shërbime janë zyra e 

vendimeve, zyra e Protokollit, Zyra e Ankimeve dhe Rekurseve, Zyra e pranimit të kërkesë padive, Zyra e 

komunikimit të vendimeve dhe zyra e informacionit dhe aplikimit të vërtetimeve, duke i atribuuar secilës 

rëndësinë e saj dhe përshkrimi i punës së secilit nëpunës gjyqësor që ushtron funksionin në këto zyra, është 

parashikuar në rregullore. 

Kryesekretari, në funksion të ushtrimit të një prej detyrave atë të organizimit dhe ndarjes ë punës të sekretarisë 

gjyqësore, çdo ditë pune përveç të tjerave, kryen këto detyra : 

-  Verifikon pjesëmarrjen në orarin e caktuar të sekretarisë gjyqësore, identifikon mungesat të cilat i 

kalohen punonjëses së personelit me qëllim plotësimin e listë prezencës, si dhe në varësi të këtyre 

mungesave merr masat për zëvendësimin për të vijuar gjyqtari me sekretarin gjyqësor zëvendësues. 

- Marrja e masave që shorti i hedhur për gjyqtarët të merret ne dorëzim nga sekretaret gjyqësore në një 

kohë sa më të shpejtë. 

- Dorëzimin e vendimeve që ju janë bërë shënimet e formës së prerë. 

- Verifikimin e sistemit të administrimit dhe menaxhimit të çështjeve gjyqësore ARK IT, në lidhje me 

regjistrimin në vijim të dosjeve gjyqësore, 

- Verifikimin e sistemit për hedhjen e dispozitivave të vendimeve gjyqësore të shpallura nga sekretari 

gjyqësor. 

- Verifikimin e sistemit për plotësimin e rubrikës së hedhjes së vendimeve përfundimtare nga sekretari 

gjyqësor. 

- Shërbimin ndaj përdoruesve të gjykatës, nëpërmjet dhënies së vërtetimeve nga regjistrat e gjykatës, 

pas plotësimit të aplikimit përkatës së bashku me aktet e nevojshme pranë zyrës së informacionit. 

- Shërbimin për lëshimin e vërtetimeve nga vendimet gjyqësore, të cilat nuk kanë marrë formë të prerë 

në momentin e aplikimit, ose për çështje të cilat ndodhen në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

- Shërbimin për përgatitjen e shkurtimeve të vendimeve gjyqësore të cilat kanë marrë formë të prerë. 

- Ofrimin e shërbimit ndaj përdoruesve të gjykatës, lidhur me orientime dhe informacione specifike. 

- Pas plotësimit të shënimit nga personi përgjegjës në zyrën e ankimeve, kryesekretari bën verifikimin e 

këtij shënimi dhe e firmos atë, duke e kaluar më pas te zyra e vendimeve për t ‘ju vendosur në 

dispozicion të interesuarve. 

- Gjatë procesit të mësipërm, lexon me kujdes vendimet e gjykatave me të larta, duke vendosur në 

dispozicion të Kryetarit të Gjykatës dhe Kancelarit, kopje të këtyre vendimeve të cilat kanë prishur dhe 

kthyer për rigjykim vendime të shkallës së parë, me qëllim trajtimin e problematikave kryesisht 

procedurale në mbledhjet që bëhen me gjyqtarët . 
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- Gjatë çdo dite pune është në kontakt të vazhdueshëm me sekretarinë gjyqësore për problem që dalin 

të çdo natyre, duke informuar sipas rastit Kancelarin e Gjykatës dhe Kryetarin e Gjykatës, në rrugë 

elektronike duke përdorur e mail-in e brendshëm ose në mënyrë verbale. 

- Trajton çdo problem që del nga zyra e komunikimit të vendimeve, zyra e ankimeve, zyra e pranimit të 

padive etj. duke informuar sipas rastit Kancelarin e Gjykatës dhe Kryetarin e Gjykatës, në rrugë 

elektronike duke përdorur e mail-in e brendshëm ose në mënyrë verbale. 

- Sa i përket volumit të punës, që lidhet me paditë, kërkesat që paraqiten, vendimet e dhëna nga kjo 

gjykatë dhe që përpunohen nga zyrat përkatëse, ato janë pjesë përbërëse e kësaj analize. 

Si “motor” i institucionit kjo zyrë edhe këtë vit ka punuar dhe trajtuar mjaft problematika të reja të dala gjatë 

punës me qëllim krijimin e praktikave më të mira në zbatim të legjislacionit në fuqi. 

Në ndryshim nga vitet e tjera, me kërkesë të Kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe pas trajtimit të 

situatës me përfaqësuesit e Gjykatës së Apelit Tiranë, që prej janarit 2019, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, nuk depozitohen më rekurset ndaj vendimeve të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke respektuar kështu nenin 

476 të K.Pr.C:“Rekursi depozitohet në sekretarinë e gjykatës që ka dhënë vendimin, në afatin prej 30 ditësh nga 

njoftimi që u është bërë palëve.” 

Kjo praktikë e re, i dha frymëmarrje sekretarisë gjyqësore të kësaj gjykate, pasi sasia e dosjeve që 

përpunoheshin, që do të thotë kryerje veprimesh si njoftime të rekurseve, plotësime rekursesh, vërtetime për 

rekurset e paraqitura dhe më pas dërgimi i tyre në Gjykatën e Lartë, ishin të mëdha. Po ashtu kjo bëri që dhe 

burimet njerëzore në këtë zyrë, të angazhohen në sektorë të tjerë ku nevoja ishte e madhe. 

Lidhur me mënyrën e trajtimit të problematikave që hasim gjatë punës, rruga e ndjekur është përditësimi në 

rrugë elektronike, por edhe verbale me Kancelarin dhe Kryetarin e Gjykatës me qëllim trajtimin e tyre. 

Një detyrë e rëndësishme, e cila delegohet rast pas rasti(sipas sektorit të cilit i përket), e cila kërkon dhe 

vëmendje të veçantë, është dhe trajtimi shkresave, kërkesave, ankesave që hyjnë në protokollin e gjykatës. 

Duke marrë në konsideratë se trajtimi i tyre përbën dhe ngre probleme kryesisht procedurale, krijimi i Këshillit 

të Gjykatës, përveç të tjerave në drejtim të funksionimit të sekretarisë gjyqësore, solli risi në drejtim të marrjes 

së vendimeve sipas referimeve që kemi bërë për probleme të ndryshme procedurale. 

Ndër këto vendime që vlen të përmenden për vitin 2019 janë dhe vendimi me nr. 222 datë 06.11.2019, që 

rregullon shënimin e formës së prerë në vendimet gjyqësore. Po ashtu për vitin 2019, një ndër rastet e trajtuara 

është dhe dhënia rrugë e disa kërkesave të depozituara nga palët ndërgjyqëse, të cilëve u është pranuar kërkesa 

për rivendosje në afat nga Gjykata e Apelit për ankimin ndaj vendimit të themelit, ndërkohë që ndaj kërkesës 

për rivendosje në afat është ushtruar e drejta e rekursit dhe dosja është dërguar në Gjykatën e Lartë  dhe që për 

shkak të mungesës së funksionimit të Gjykatës së Lartë këto dosje kanë mbetur pa u shqyrtuar dhe për pasojë 

dhe ankimi për të cilin janë rivendosur në afat. Një problematikë e tillë, i është bërë me dije dhe KLGJ-së, të cilët 

kanë kthyer përgjigje duke e referuar si problem tërësisht procedural, rregullimi i së cilës bëhet në referim të 

dispozitave procedurale civile. Sa më sipër, këto ankime janë dërguar në Gjykatën e Apelit Tiranë, duke e lënë 

në gjykimin e kësaj gjykate, nëse do të merren ose jo në shqyrtim përpara shqyrtimit të rekursit në Gjykatën e 

Lartë. Në këtë linjë dhe që rregullon situata të tilla procedurale në vijim, është marrë dhe vendimi me nr. 222/1 

datë 06.11.2019 i Këshillit të Gjykatës, mbi menaxhimin dhe lëvizjen e dosjeve drejt Gjykatave më të Larta. 

Probleme të ndryshme që sekretaria gjyqësore has dhe lidhen me dosjet gjyqësore, siç mund të jetë e drejta e 

ankimit, trajtohen në mbledhjen me gjyqtarët, si dhe duke qenë një parashikim i rëndësishëm, është dhe një 
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ndër problematikat që i është bërë me dije Këshillit të Lartë Gjyqësor në raportin 3 mujor që dërgohet nga 

gjykata drejt këtij institucioni. Po ashtu, një problem që kërkon zgjidhje dhe bashkëpunim ndërmjet 

institucioneve, është dhe njoftimi i vendimeve shtetasve të huaj, procedurë e cila zgjat tej mase. 

Kështu për vitin 2019, nga kryesekretaria janë trajtuar rreth 254 shkresa që mund të jenë kërkesa, ankesa të 

ndryshme nga qytetarët, shkresa të konfirmuara nga Kancelari i Gjykatës, ndërkohë vlen të theksohet se kërkesa 

dhe shkresa trajtohen nga secila zyrë e kryesekretarisë secila për pjesën e punës që mbulon, duke mos mbetur 

pas zyra e ankimeve që përgjigjet për kërkesat ndaj kësaj zyre dhe zyra e vendimeve, që ju përgjigjet në kohë 

shkresave të shumta të palëve, institucioneve, si dhe Prokurorisë kryesisht të Rrethit Tiranë, për vendosje në 

dispozicion të vendimeve gjyqësore. 

Përvec këtyre kërkesave, pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, paraqiten dhe trajtohen duke marrë përparësi, 

shkresat dhe informacioni që kërkohet nga organet e vettingut, siç është Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, 

informacion i cili vazhdimisht kërkohet dhe me akte, kthimi i përgjigjeve të të cilave ju është dhënë prioritet, 

pasi përgjigja për këto kërkesa ishte në një afat shumë të shkurtër kohor, duke mos lënë pa përmendur dhe 

informacioni që është kërkuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor apo institucioni i ri i krijuar për kontrollin e gjyqësorit 

siç është ILD. Edhe përgjigja për këto kërkesa për vitin 2019 ka zënë një volum të rëndësishëm në volumin e 

punës në tërësi, duke trajtuar rreth 195 shkresa të kësaj kategorie, të konfirmuara nga Kryetari i Gjykatës. 

Me miratimin e ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, në përputhje me dispozitat e 

tij, janë miratuar dhe formularët nëpërmjet të cilëve shtetasit mund ti drejtohen gjykatës për të përfituar 

ndihmën juridike dytësore si dhe përjashtimin nga taksat gjyqësore. Kjo risi për vitin 2019, solli pasqyrimin e 

këtij objekti të ri në sistemin ARK IT të gjykatës, dhe dhënien rrugë gjykimit të tyre nga trupa gjyqësore, ku për 

vitin 2019, nga momenti i regjistrimit të tyre në sistem, rezultojnë 40 çështje të regjistruara dhe 29 çështje të 

përfunduara.  

Sipas parashikimeve të ligjit 98/2016, nga ana e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si dhe nga çdo gjykatë 

tjetër, kërkohet dhënia e statistikave të hollësishme në drejtim të volumit të punës që përballon kjo gjykatë, të 

cilat nga kërkohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor apo Ministria e Drejtësisë, për përgatitjen e të cilave është 

angazhuar një sekretar gjyqësor. Vlen të theksohet në këtë rast se mënyra e kërkimit të tyre, është shoqëruar 

dhe me ndryshime të konfigurimit të të dhënave në sistemin ARK IT të kësaj gjykate, me bashkëpunimin e 

menaxhuesit të këtij sistemi. Po ashtu referuar dhe mënyrës së kërkimit të statistikave, është punuar gjatë këtij 

viti për saktësimin e mënyrës së regjistrimit të çështjeve me qëllim kategorizimin e tyre ashtu si dhe kërkohet. 

Një ndër praktikat e reja të menaxhimit të punës së sekretarisë gjyqësore për vitin 2019, është dhe krijimi i dy 

zyrave të posaçme për aplikimin e shtetasve që i drejtohen gjykatës për marrjen e vërtetimeve penale dhe civile. 

Aplikimi për vërtetime penale  dhe civile pranë së njëjtës dhomë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, (Dhoma 

civile), ka sjellë një lehtësim të procedurës së aplikimit të tyre për qytetarët, pasi nuk ju duhet të shkojnë në dy 

godina të ndryshme, ndërkohë që tashmë shërbimin e marrin në një vend. Po ashtu zyra që shërben për 

dhënien e vërtetimeve civile, shërben njëkohësisht dhe si zyrë informacioni, duke shmangur kështu hyrjen e 

shtetasve deri në zyrat e gjyqtarëve për të marrë informacion, për data seancash gjyqësore, shortin e hedhur, 

ecurinë e një dosje gjyqësore etj. 
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Përveç sa u trajtua më sipër, që përbën vetëm një përmbledhje në vija të përgjithshme të punës së 

kryesekretarisë në veçanti dhe të të gjitha zyrave përbërëse të saj, ka dhe një tërësi procesesh ndoshta të 

papërmendura, por që ndikojnë drejtpërdrejt në plotësimin e kuadrit të veprimtarisë së sekretarisë gjyqësore. 

Sfidat tona janë përmirësimi i nivelit të dhënies së shërbimeve, duke u ofruar maksimalisht me të gjitha resurset 

njerëzore të mundshme dhe njëkohësisht shfrytëzimin e mjeteve teknologjike. Për vitin 2019, njoftimet 

elektronike në përputhje nenet 130 e vijues dhe 141 e vijues të K.Pr.C, kryesisht njoftimi i vendimeve gjyqësore, 

ka çuar në reduktimin në një masë të caktuar të njoftimeve me mënyra e tjera të parashikuara nga kodi, duke 

krijuar lehtësira si për palët ashtu dhe për administratën. Është bërë një punë e madhe për krijimin e një baze 

informacioni me të dhënat elektronike të Institucioneve të ndryshme, të cilët kanë konfirmuar adresat 

elektronike për njoftimet, si gjatë gjykimit ashtu dhe për vendimet gjyqësore, bazë që synohet të shtohet gjatë 

vitit 2020. Po ashtu në bashkëpunim me Dhomën e Avokatisë, u vendosën në dispozicion të gjykatës, adresat 

elektronike të avokatëve, të cilat përdoren për njoftimin e këtyre të fundit për vendimet gjyqësore. Kjo mënyrë 

veprimi është tentuar dhe po përdoret edhe për njoftimin e ankimeve, por që nuk ka rezultuar aq efektive sa 

dhe njoftimet e vendimeve, (pasi sipas udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë, kërkohet konfirmimi i marrjes 

dijeni) dhe që për shkaqe të ndryshme ky konfirmim nuk jepet, por që po punohet për të arritur në një masë sa 

më të madhe dhe njoftimin e ankimeve në rrugë elektronike, me qëllim shmangien e shërbimit postar, e për 

pasojë dhe të shpenzimeve postare. 

Gjithashtu, synimet janë drejt shfrytëzimit sa më shumë të jetë e mundur të lehtësive që ofron përdorimi i 

teknologjisë, të cilat janë edhe ne drejtim të dhënies së informacionit,ofrimin e shërbimeve të tjera gjyqësore. 

K/sekretaria, Dhoma Penale 

Pa rënë në përsëritje lidhur me sa është trajtuar më lart, edhe nga kryesekretaria penale pavarësisht 

ambienteve jo shumë funksionale, duke përmendur këtu edhe problemet me sistemin ARK IT, i cili shpeshherë 

ka qenë jo favorizues për mbarëvajtjen e punës, është përballuar një fluks i madh pune. Gjatë vitit 2019 janë 

trajtuar dhe kthyer përgjigje rreth 630 shkresave si kërkesa nga institucionet e ndryshme, kryesisht prokuroritë, 

komisariatet e policive, Zyra e Përmbarimit Tiranë, Zyra Vendore e Shërbimit të Provës Tiranë, OFL, Prokurorisë 

së Përgjithshme (Sektori i Dekriminalizimit) dhe kërkesat e ankesat nga qytetarët, pa llogaritur këtu shkresat e 

shumta, për dërgim vendimesh e kthim aktesh prokurorisë, dërgim vendimesh Ministrisë së Drejtësisë 

(ekzekutim letërporosi, ekstradim e njohje vendimi penale të huaj).  

Theksojmë se, një punë e shtuar për kryesekretarinë dhe arkivën kanë qenë dhe shkresat e shumta në numër të 

ardhura nga Zyra e Përmbarimit lidhur me përcaktimin e shumës së shpenzimeve të paevidentuara në vendimet 

gjyqësore që shkojnë për ekzekutim, ku për çdo përgjigje të kthyer janë rinxjerrë dosjet nga arkiva dhe llogaritur 

shpenzimet. 

Gjithashtu gjatë vitit të kaluar nga kryesekretaria dhe arkiva është bërë dhe ekzekutimi i rreth 55 vendimeve 

penale për asgjësim të provave materiale, përveç kthimeve të provave materiale të bëra nga arkiva. 

Ndryshimet e K.Pr.Penale, gjatë praktikës kanë nxjerrë probleme, të cilave në bashkëpunim me trupën gjyqësore 

jemi munduar tu japim zgjidhje. Ndër këto problematika përmendim - praktikën e ndjekur nga prokuroritë dhe 

gjykatat në momentin kur është shpallur moskompetenca lidhur me dërgimin e vendimeve të moskompetencës 

dhe dërgimin e akteve në zbatim të nenit 83 e vijues te K.Pr.Penale. -Format e prera, si dhe ankimet e ardhura 

në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në K.Pr.Penale, ku fillimisht u ndoq disponimi mbi ankimin dhe 
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mandej në mbledhjen e datës 16.05.2019 u vendos nga gjyqtarët e Dhomës Penale, se çdo ankim i ardhur pranë 

kësaj gjykate, qoftë ai dhe i parregullt, do t’i dërgohej Gjykatës së Apelit, si gjykatë kompetente për shqyrtimin e 

ankimeve. Pas këtij momenti, të gjitha ankimet e depozituara pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma 

Penale, duke përfshirë edhe ato të paraqitura jashtë afatit ligjor, apo të ushtruara nga palë të cilat nuk e kanë 

pasur të drejtën e ankimit, i janë dërguar Gjykatës së Apelit, ankime të cilat në raste të caktuara janë shoqëruar 

edhe me shkresë informuese, lidhur me problematikën përkatëse. Pikërisht për këto probleme, kemi informuar 

edhe KLGJ me shkresë , me qëllim orientimin nëse ishte kjo rruga e duhur se si po procedonim, por nuk na është 

kthyer ende një përgjigje. 

 

Më tej, lidhur me njoftimin e vendimeve penale shtetasve të huaj, procedurë e cila përveçse zgjat tej mase, ka 

pasur raste ku kanë dalë vështirësi të tjera kur institucionet përgjegjëse të shteteve si Turqia është kthyer pa 

komunikuar vendimi me arsyetimin se “…çdo masë që realizohet në mungesë të të pandehurit qe nuk ka qenë 

pjesëmarrës, cënon të drejtën për gjykim të drejtë që rregullohet nga neni 6 i Konventës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut dhe neni 36 i Kushtetutës Turke…”, problematika që na ka dalë dhe prêt zgjidhje është lidhur 

me formën e prerë të këtyre vendimeve . 

 

7. Zyra e Organizatave Jofitimprurëse (OJF) 

 

Në kuadër të përmirësimit të punës në Zyrën Organizatave jofitimprurësë, me urdhrin 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 urdhrin 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.  

Zyra e Organizatave jofitmprurësë ka pasur në dispozicion një ambient shumë të papërshtatshëm dhe të vogël. 

Në qershor  2018 ambienti i vënë në dispozicion, pas rikonstruksionit, është më i përshtatshëm për këtë zyrë 

duke pasur një sportel më vehte për t’i shërbyer qytetarëve..   

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

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

informacioni i kërkuar vihet në dispozicion brenda ditës.  

Problematikat e hasura ndër vite kanë qenë mos pasja e ambientit të përshtatshëm të punës dhe të 

mirëmbajtjes së praktikave të kësaj zyre, si dhe mungesa e një sistemi elektronik i të dhënave i cili është i 

domosdoshëm për këtë zyrë.    
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8. Zyra e Arkivës 

 

Nga ana e USAID pranë Arkivës Civile të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë janë angazhuar 6 punonjës të 

kontraktuar për të ardhur në ndihmë të procesit të punës, të cilët kanë filluar punë në 3 janar të vitit 2019 pranë 

kësaj Gjykate. 

 

Për të ardhur në ndihmë të gjykatës dhe më së shumti në ndihmë të arkivës civile nga ana e arkivistes u caktuan 

disa detyra për punonjësit. Këto detyra konsistonin në sistemimin e dosjeve, evidentimi i dosjeve që mungojnë 

dhe atyre që janë fizikisht në arkivë, përcaktimi i afatit të ruajtjes dhe afatit të asgjesimit konform urdhrit 

4895/5 datë 01.11.2016 “Për miratimin e rregullores mbi metodikën dhe tipologjinë e menaxhimit të arkivës 

gjyqësore” aneks 1, 3 dhe 4. 

 

Gjithashtu nga ana arkivistes u bë  një trajnim i punonjësve duke i orientuar ata për mënyrën e kryerjes së 

procesit të punës në sistemin e arkivës në Gjykatën e Tiranës, në mënyrë të tillë që puna që do të kryhej nga ana 

e punonjësve të ishte me saktësi të lartë dhe mundësi shumë të vogla gabimi. 

 
 

• Informacion mbi procesin e punës së kryer nga punonjësit USAID 
 

Gjatë kohës së zbatimit të projektit te USAID puna filloi me transportimin e dosjeve nga ambienti ku ndodheshin 

në katin e dytë pranë ambienteve të arkivës civile, duke kryer sistemimin dhe lidhjen e dosjeve në dhjetëshe  si 

dhe plotësimin e formularëve duke identifikuar dosjet fizike të ndodhura në arkive në sallën e katit të dytë. 

Gjithashtu u krye evidentimi i nëndosjeve dhe sistemi në rafte. Me përfundimin e inventarizimit të dosjeve të 

vitit 2012 nga ana e punonjësve u ndërthur puna duke proceduar me hedhjen në excel të të gjithë çështjeve 

civile për vitin 2012. 

Me përfundimin e vitit 2012 puna vijoji me vitin 2013 duke kryer të njëjtin proces pune sikurse me vitin 2012, 

nga ana e punonjësve të tjerë të USAID. Pas sistemimit dhe lidhjes në 10-she dhe vendosjes në rafte, sipas 

formularëve të plotësuar është kryer hedhja në excel e vitit 2013 duke përcaktuar afatin e ruajtjes dhe afatin e 

asgjesimit, si dhe vendosja e dosjeve në raftet ekzistuese të ndodhura gjendje në arkivë. 

 

Lidhur me çështjet civile të viteve 2014, 2015, 2016, 2017 dhe 2018 është vijuar i njëjti proces pune, si 

transportimi i tyre nga ambientet e ndryshme për në ambientet e arkivës civile duke kryer sistemimin, 

identifikimin e tyre dhe i nëndosjeve përkatëse të ndodhur brenda tyre, por për këto vite në ndryshim nga viti 

2012 dhe 2013 hedhja ne excel u krye pas transferimit të tabelave të excel nga sistemi ARK-IT. Nga ana e 

punonjësve u bë dhe shënimi përkatës për prezencën fizike ose jo të çdo dosje, si dhe nëndosjet e ndodhura 

brenda tyre. Gjithashtu për dosjet e konstatuara në mungesë ose të ndodhura në gjykatat e shkallëve me të lata 

ose gjykatave të tjera është proceduar duke lënë gjurmë si hapja e një kartoni me shënimin e detajuar lidhur me 

vendndodhjen e dosjes. 

 
Nga ana e punonjësve të USAID është ndihmuar me nxjerrjen e dosjeve dhe fotokopjimin e tyre sipas kërkesave 

të bëra nga përdoruesit e gjykatës, gjyqtaret si dhe nga institucione të ndryshme. Gjatë kësaj periudhe kohore 

këta punonjës kanë bashkëpunuar dhe me punonjësit e gjykatës pranë arkivës civile për nxjerrjen dhe vënien në 

dispozicion të dosjeve të kërkuara nga OSCE të cilat kanë qenë dosje të konsiderueshme në numër. 

 

Për gjate muajit korrik 2019 - dhjetor 2019 nga ana e punonjësve te USAID është kryer hedhja në sistemin excel 

e kodekseve dhe Akt Njoftimeve nga viti 1943-1975. 
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Gjatë këtyre muajve nga ana e punonjësve të grupit USAID përpos punës së sipërpërmendur të kryer, është 

punuar në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë si dhe arkivës në Lundër për gjetjen e dosjeve të kërkuara nga 

gjykata apo qytetarët. 

 

Nga ana e punonjësve USAID në muajin Shtator në bashkëpunim edhe me punonjësit e arkivës, pas kërkesës 

zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë për lirimin e ambientit arkivë të shfrytëzuar nga ana e Gjykatës së Tiranës, 

është kryer procesi i ndarjes me 100-she  të dosjeve të ndodhura në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë nga viti 

1960 deri ne vitin 1995 dhe me pas edhe transportimi i tyre pranë arkviës qendrore te sistemit gjyqësor ne 

Lundër. 

 

Për gjatë kësaj kohë, përpos sa sipërpërmendur është kryer transportimi i urdhrave të ekzekutimit dhe 

kërkesave civile të viteve 2016-2018 nga ambientet ku ndodheshin në ambientin përkatës, duke kryer 

sistemimin dhe vendosjen në rafte me 100-she  për secilin vit. 

Nga sistemimi i kryer janë evidentuar urdhra ekzekutimi të vitit 2015 të cilat janë dërguar në arkivën në Lundër. 

 

Në ambientin e poshtëm të arkivës është kryer vendosja në rafte dhe sistemimi i kodekseve të cilat janë hedhur 

në excel si dhe një pjesë e urdhrave të ekzekutimit të vitit 2017. Gjithashtu është kryer dhe sistemimi i 

regjistrave të çështjeve civile themeli, kërkesa civile, urdhrave ekzekutimi dhe numratorë të vendimeve civile të 

viteve 2005-2017. 

 

Nga ana e USAID në muajin Tetor i janë dhuruar Gjykatës së Tiranës rafte të reja me standarde bashkëkohore, 

ku me ardhjen e rafteve të reja në arkivë, është kryer zhvendosja e dosjeve të vitit 2012 deri në vitin 2014 si dhe 

një pjesë e vitit 2015 nga raftet ekzistuese në raftet e reja dhe kështu vijoi puna me vendosjen në rafte të 

dosjeve deri në vitin 2019. 

 

Gjatë kësaj kohe, nga ana e punonjësve të USAID për arkivën civile përpos detyrave të caktuara, janë kryer 

procese punë të ndryshme si fotokopje e materialeve të kërkuara nga përdoruesit e gjykatës, si dhe marrja në 

dorëzim e dosjeve që hyjnë në arkivë. 

 

Ndërsa për sa i përket Dhomës Penale, veprimtaria e punonjësve të USAID referuar nga arkivistja përgjegjëse, 

vijon si me poshtë: 

   

1. Kërkesat Penale të vitit 2015,  numri i dosjeve është 1500. Janë hedhur të dhënat në excel,  

përgatitja e listave ,   lidhja  e dosjeve, etiketimi   dhe  transportimi  për    në   gjykatën   civile   ku     

është  bërë   edhe   sistemimi i tyre   në  rafte. 

2. Masat  e Sigurimit   të  vitit   2015, numri i dosjeve është 4400, hedhja   në excel, bërja e listave,  

lidhja  e dosjeve    dhe    shoqërimi i tyre   për   në    gjykatën   civile. Është vazhduar  procedura  e  

mësipërme  për  vendosjen  e rafteve   dhe  sistemimin  e dosjeve 

3. Masat    e   sigurimit   të  vitit 2016, numri i dosjeve është 4400, është ndjekur e njëjta procedure   

si më lart janë hedhur në excel të dhënat,  gatitja e listave, transportimi në arkivën e gjykatës   

civile si dhe sistemi i tyre në rafte. 

4. Kërkesat  penale  të vitit  2016, numri i dosjeve është 1400.  Janë hedhur në excel janë lidhur, 

etiketuar, transportuar për në gjykatën civile ku edhe janë sistemuar. 

5. Masat  e Sigurimit  të vitit  2017, numri i dosjeve është 2800, janë hedhur në excel janë lidhur,    

etiketuar dhe janë transportuar për në arkivën e dhomës civile, janë sistemuar po nga këta   

punonjës.  
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6. Kërkesat  penale Seancat  Paraprake  të  vitit  2017, numri i dosjeve është 1400. Janë hedhur në 

excel, janë përgatitur listat, është bërë lidhja e tyre, etiketuar, transportuar për në gjykatën civile,  

si dhe është bërë sistemimi i tyre. 

7. Rregullimi i kodekseve që prej vitit 1945 deri në vitin 2000, lidhur, etiketuar, sistemuar sipas viteve 

në dosje. 

8. Kanë bërë lëvizje të dosjeve brenda gjykatës penale. 

9. Kanë bërë fotokopje të dosjeve dhe vendimeve që kërkohen nga Institucionet, qyetetarët, ONM, 

KPK, etj. 

10. Janë sistemuar regjistrat  e dosjeve të  themelit , masave  të sigurimit, kërkesave  penale nga viti   

2010 deri në vitin 2016. 

11. Është punuar me vendimet e viteve 2005, 2006, 2007 për të cilat u bënë kodekse themeli dhe  

ushtarake. 

12. Është bërë sistemimi i Urdhrave të Ekzekutimeve të vendimeve penale të viteve 2010 deri në vitin 

2019,  etiketimi dhe vendosja në rafte. 

13. Është bërë zëvendësimi i rafteve të dëmtuara me rafte të tjera dhe sistemimi i dosjeve në to. 

14.  Janë kërkuar dosje në Lundër për Institucionet, qyetetarë, gjyqtarë  etj.  Dhe  kjo  është  bërë   një  

herë në javë nga një punonjës. Këto dosje pasi bëhet fotokopje e tyre  transportohen  përsëri  në   

Lundër. 

15.  Kanë  sistemuar dosje  të ardhura nga Kryesekretaria, nga  Apeli, e  gjykatat  e tjera  gjatë vitit 

2019. 

16. Kanë sistemuar shumë dosje të dëmtuara duke bërë një rikunstruksion të tyre që prej vitit 2016 

deri në vitin 2019. 

17. Kanë bërë kërkim manual për vendime që nga viti 1945 deri në vitin 2002. 

 

• Avantazhet e punës së kryer nga punonjësit e USAID 

 

Kryesisht puna e kryer nga ana e punonjësve të USAID për gjykatën dhe mbi të gjitha për arkivën civile ishte 

ndihmesë e pamasë lidhur me evidentimin e dosjeve dhe prezencën fizike të tyre në arkivë. 

 

Gjithashtu puna e kryer për ndarjen në 10-she, verifikimin e nëndosjeve, sistemimin dhe hedhjen në excel të 

informacionit fizik, bëri të mundur lehtësimin e procesit të punës në arkivë, ndryshe nga situata e mëparshme 

ku verifikimi nëse dosja e kërkuar ndodhej apo jo në arkivë duhej të kryhej fizikisht, gjë kjo e cila kërkonte kohë 

fizike duke shkaktuar kështu vonesa në ofrimin e shërbimit të kërkuar nga përdoruesit e gjykatës apo dhe vetë 

gjykatës. 

 

Avantazhet që Gjykata e Tiranës pati nga realizimi i këtij projekti ishte ndërtimi i një arkive me standarde 

evropiane duke mundësuar gjetjen në kohë reale të çdo dosjeje civile të kërkuar nga punonjësit e gjykatës apo 

përdoruesit e kësaj të fundit. 

 

Puna në Arkivën Civile për Vitin 2019 

Dosje të kërkuara nga publiku dhe të vëna në dispozicion   2850 Dosje 

Dosje të kërkuara nga gjyqtarë dhe të vëna ne dispozicion    730 Dosje 

Dosje të kërkuara nga OSBE dhe të vëna në dispozicion    300 Dosje 

Vendime të kërkuara   7300 Vendime 

Shkresa kthim përgjigje    460 

Gjithsej 11640 
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Puna në Arkivën Penale për Vitin 2019 

Dosje të kërkuara nga publiku   240 Dosje 

Dosje të kërkuara nga gjyqtarë   406 Dosje 

Vendime të kërkuara   960 Vendime 

Shkresa kthim përgjigje   350 

Dosje të kërkuara NGA ONM, KPK, Prokuroria, Gjykata,te tjera   270 Dosje 

Gjithsej 2226 

 

Përveç 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 veçantë dhe njëkohësisht vëmendje të shtuar, kur shoqërohen edhe me 

provat materiale. Kështu në arkivën penale kanë hyrë gjate vitit 2019 afërsisht 3000 dosje themeli, 2800 masa 

sigurimi, 1000 kërkesa penale, 4000 kërkesa të seancës paraprake, 1024 dosje të ardhura nga gjykata e Apelit, 

kanë hyrë kodekset e themelit të vitit 2015 dhe një pjesë e kodekseve të viteve 2005, 2006 e 2007 të cilat kanë 

qenë të papërfunduara. Gjithashtu janë sistemuar dosjet deri në vitin 2019. 

 

9. Dega e Buxhetit 

 

1. Buxheti vjetor total i alokuar për gjykatën, për vitin 2019 është 454,540,000 lekë.  

Tabela 5: Buxheti i gjykatës përfshin zërat e mëposhtëm: 

 Po Shuma (lekë)  

Buxheti vjetor i alokuar për pagat  324,710,000  

Buxheti vjetor i alokuar për sigurimet shoqërore  36,450,000  

Buxheti vjetor i alokuar për shpenzimet operative    56,000,000  

Buxheti vjetor i alokuar për pajisje elektronike (investime)   36,610,000  

Buxheti vjetor i alokuar për transferua për individe (dalje ne pension)  270,000  

 

Tabela 6: Në nivel krahasues, buxheti i gjykatës në vite paraqitet në tabelën e mëposhtme 

Nr.   

 Vitit 2016    Viti 2017    Viti 2018   Viti 2019   

 plan    fakt   %   plan    fakt  %   plan    fakt  % 

 

 

plan 

 

 

fakt 

 

 

ne % 

  PAGA                      

1 Paga 

224,048

,000 

223,97

3,927 99% 
227,0

60,00

222,669,

608,  98% 

224,000,

000, 

223,750,

960 100 % 

327,000,000 324,637,777, 100

% 
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0 

2 

Sigurime 

shoqërore 

31,625,

000 

31,625

,000  100% 

33,40

0,000 

32,517,5

89  97% 

35,000,0

00 

33,344,0

58,  95% 

36,450,000 35,460,721, 97% 

                         

  

Shpenzime 

operative        

(mallra dhe 

shërbime)                   

   

1 

Nga fondet 

buxhetore 

52,450,

000 

52,447

,599 100% 

42,76

0,000 

52,336,9

74 83% 

52,908,6

00 

52,903,3

01 100% 

56,000,000 55,998,242 100

% 

2 

Nga të 

ardhurat 

dytësore të 

institucionit 

16,564,

087 

16,563

,187 100% 

17,77

0,000 

10,897,4

13, 61% 

11,462,8

39, 

11,383,0

07 99% 

8,500,000 8,496,787, 100

% 

    

 69,014,

087 

69010

786  

60,53

0,000 

63,234,3

87,  

64,371,4

39 

64,286,3

08  

64,500,000 64,495,029  

  Investime                      

1 

Nga fondet 

buxhetore 

5,600,0

00 

5,034,

892  89% 

2,050

,000 

1,948,00

0  95% 

35,597,0

00 

35,548,9

91,  100% 

36,610,000 5,664,102, 17% 

              

2 

Nga të 

ardhurat 

dytësore të 

institucionit 

2,838,3

12 

2,831,

861  100% 

3,302

,000 

3,300,00

0 

100

% 

8,170,00

0 

8,165,45

4,  100% 

3,241,424 2,037,000 63% 

 

Tabela 7: 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      
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Tabela 8: 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 9: Janar - Dhjetor 2018 

     
Janar - Dhjetor Viti   2018 ne %   

Lloji i shpenzimit Buxhet 
Të ardhurat e 

institucionit 
Totali 

me 

buxhet  

te 

ardhura 

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 shërbimi korrier 13,199.820 4,447.436 17,647.256  75% 25% 

Totali 24,441.910  8,106.911 14,901.565    

 

Tabela 10: Janar-Dhjetor 2019 

     
Janar - Dhjetor Viti   2019 ne %   

Lloji i shpenzimit Buxhet 
Të ardhurat e 

institucionit 
Totali 

me 

buxhet  

te 

ardhura 

Ekspertë IML 742,500   25,000 767,500 97% 3% 

Psikologe/ përkthyes 900,925 686,150 1,587,075 57% 43% 

Avokatë kryesisht 5,920,950 6,723,825 12,644,775 47% 53% 

Posta dhe sherbimi korrier 11,244,671 1,152 11,245,823  100 % 0 % 

Totali 18,809,046  7,4367127 26,245,173    
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10. Zyra e Prokurimeve 

 

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

realizimin dhe ndjekjen e procedurave 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 në zbatim të tyre, si dhe legjislacionit në fuqi të Republikës së Shqipërisë. E gjithë 

procedura e një prokurimi realizohet online në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik 

www.app.gov.al. 

 

Për vitin 2019, nga Gjykata e Tiranës janë zbatuar procedurat e prokurimeve,  me fondet e vëna në 

dispozicion nga buxheti i shtetit dhe të ardhurat dytësore të institucionit,  për këto shërbime: 

 

 Nr.  
Objekti i 

procedurës së 
prokurimit 

Fondi limit   
(ALL Pa 
TVSH ) 

Burimi i 
financimit 

Lloji i procedurës 
se prokurimit 

OE fitues  

Vlera totale 
e kontratës 

(ALL pa 
TVSH) 

Data e 
lidhjes se 

kontratës/pr
okurimit  

1 

Projekt per 
''Sistemin për 
mbrojtjen nga 

Zjarri'' te Gjykates 
se Rrethit Gjyqesor 

Tirane 

416667 
Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

“Palma 
Construction” 

shpk 
358333 31.05.2019 

2 
Paisje sigurie-
Scanner Check 

Point  
1666667 

Buxheti 
shtetit 

kerkese per 
propozim 

'TUNAMAR'' 
sh.p.k  

1290000 15.07.2019 

3 Sherbime printimi  4166667 
Buxheti 
shtetit 

kerkese per 
propozim-

marreveshje 
kuader 12 muaj 

'BNT 
ELECTRONICS'' 

sh.p.k 
3,563,749.20 31.07.2019 

4 

Sherbime te 
sigurimit dhe 

ruajtjes se 
godinave 

9867500 
Buxheti 
shtetit 

Procedure e hapur-
marreveshje 

kuader 12 muaj 

'NAZERI-2000'' 
sh.p.k 

9757170,57  20.05.2020 

5 
Siguracione te 

mjeteve te 
transportit 

583334 
Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

ALBSIG SHA 296342 06.07.2019 

6 

Mirembajtje mjete 
transporti ( pjese 
kembimi, goma 

etj) 

800000 
Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

'AUTO MANOKU'' 
sh.p.k 

270000 10.07.2019 

7 
Mirembajtje 

kondicioneresh 
(civile+ penale) 

666667 
Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

“PETCOR 
INTERNATIONAL” 

SHA  
326450 29.01.2019 

8 
Shpenzime pritje, 

percjellje 
100000 

Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

Coffee Club sh.p.k  80000 19.03.2019 

9 
Mirembajtje 
sis.kamerave 

416667 
Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

'XPERT SYSTEMS'' 
sh.p.k 

312000  13.06.2019 

http://www.app.gov.al/
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11 
Blerje karburanti 

(Loti I-Nafte) 
1833334 

Buxheti 
shtetit 

kerkese per 
propozim-

marreveshje 
kuader 12 muaj 

“A&T” sha  916667 14.02.2019 

12 
Blerje karburanti 
(Loti II-Benzine) 

1833334 
Buxheti 
shtetit 

kerkese per 
propozim-

marreveshje 
kuader 12 muaj 

“A&T” sha  916667 14.02.2019 

13 
Mirembajtje 

pajisje elektrike, 
teknike 

800000 
Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

Ernest Shira PF 499800 24.01.2019 

14 
Blerje Materiale 

Kancelarie 
1333334 

Buxheti 
shtetit 

kerkese per 
propozim 

INFOSOFT OFFICE 
SHPK 

1191725.5 20.03.2019 

15 
Blerje Materiale 

Pastrimi 
800000 

Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

‘’MARJO – 
MONDI’’ shpk 

456000 14.02.2019 

16 
Servis Makine 

TR0221Z 
47883 

buxheti i 
shtetit  

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'AUTO MANOKU'' 
sh.p.k 

47883 11.02.2019 

17 
Blerje UPS 

Qendror per 
Server 

800000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

'BNT 
ELECTRONICS'' 

sh.p.k 
412500 15.04.2019 

18 
Sherbim 

Internet/Intranet/
Telefoni 

800000 
Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

'DIGICOM'' SHA  175000 01.03.2019 

19 
Qira Salle per 

mbledhjen vjetore  
76667 

te ardhurat 
dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'GECI'' sh.p.k 76667 06.03.2019 

20 
Sherbim Katering 

per mbledhjen 
vjetore 

47333 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

ALDI HAZIZI PF 47333 06.03.2019 

21 
Blerje 

Shtypshkrime 
2000000 

Buxheti 
shtetit 

kerkese per 
propozim 

'F.L.E.SH'' sh.p.k 1425200 17.04.2019 

22 Blerje Leter A4 2083333 
Buxheti 
shtetit 

kerkese per 
propozim 

INFOSOFT OFFICE 
SHPK 

1921618.8 12.04.2019 

23 
Blerje Materiale 

Elektrike 
583334 

Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

T&P sh.p.k 333555 17.04.2019 

24 

Negocim pa 
shpallje paraprake, 

shtese 
rikonstruksioni 
deri ne 20% te 

tenderit me objekt 
:Rikonstruksion 

dhe shtesë 
anësore në 
ambjentet e 

kryesekretarisë së 
godinës civile të 

Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë” 

3234138 
te ardhurat 

dytesore 
Negocim pa 

shpallje paraprake, 
'BE-IS'' sh.p.k  3234138 10.05.2019 
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25 

Mbikqyrje e 
punimeve per 

shtesen e 
kontrates deri ne 
20% te tenderit 

me objekt 
:Rikonstruksion 

dhe shtesë 
anësore në 
ambjentet e 

kryesekretarisë së 
godinës civile të 

Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë” 

36087 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

“Palma 
Construction” 

shpk 
36087 15.05.2019 

26 

Blerje tabela 
informuese dhe 

flamuj per nevoja 
të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor 
Tiranë 

100000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

Personi Fizik 
“Kujtim Drizari” 

100000 14.05.2019 

27 

Kolaudim i 
punimeve per 
proceduren e 
prokurimit me 

objekt:''Negocim 
pa shpallje 

paraprake te 
njoftimit, shtese 

kontrate per 
punimet deri ne 
20% te kontrates 

me objekt : 
Rikonstruksion dhe 
shtesë anësore në 

ambjentet e 
kryesekretarisë së 
godinës civile të 

Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë”, 

3558 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

Mimoza BORAJ PF 3558 19.06.2019 

28 

Blerje paste 
kunder brejtesve 
per ambjentet e 

Arkives se Gjykates 
se Rrethit Gjyqesor 

Tirane 

6250 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

‘’Metani’’ sh.p.k 6250 02.07.2019 

29 

“Mirembajtje e 
Godines se 

Gjykates se Rrethit 
Gjyqesor Tirane 
(Riparim izolim 

terrace per 
Godinen Civile te 

Gjykates se Rrethit 
Gjyqesor Tirane)” 

2995792 

buxheti i 
shtetit + te 
ardhurat 
dytesore  

kerkese per 
propozim 

'HYSI-2F'' sh.p.k  1833839 01.11.2019 

30 Blerje kamera  100000 
Buxheti 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'XPERT SYSTEMS'' 
sh.p.k 

100000 01.08.2019 
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31 

''Hartim projekti 
per riparimin e 

tarraces se 
Gjykates se Rrethit 
Gjyqesor Tirane'' 

100000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

 “FTA Studio”  100000 14.08.2019 

32 

Furnizim - 
vendosje skede 

qendrore e panelit 
te ashensorit per 

Gjykaten e Rrethit 
Gjyqesor Tirane, 

Godina Civile 

58000 
buxheti i 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

PF Met Shira   58000 01.10.2019 

33 
Mirembajtje 

program financiar 
(Alfa ëeb) 

100000 
buxheti I 
shtetit 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

IMB  100000 01.10.2019 

34 

''Blerje vaj motorri, 
antifrize dhe alkool 
frenash per nevoja 
te automjeteve ne 
pronesi te Gjykates 
se Rrethit Gjyqesor 

Tirane'' 

100000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'AUTO MANOKU'' 
sh.p.k 

100000 30.09.2019 

35 

Sherbim transport 
dosjesh te 

Gjykates se Rrethit 
Gjyqesor Tirane 
nga Ministria e 
Drejtesise ne 

Arkivin e Lundres 

92000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

Ernest Shira PF 92.000,00 15.10.2019 

36 

Sherbim 
punetorie, ngarkim 
shkarkim malli per 

zhvendosjen e 
dosjeve te 

Gjykates se Rrethit 
Gjyqesor Tirane 
nga Ministria e 
Drejtesise ne 

Arkivin e Lundres  

76000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

PF Met Shira   76000 15.10.2019 

37 

''Sherbim 
mirembajtje dhe 

riparim per 
gjeneratorin e 

Gjykates se Rrethit 
Gjyqesor Tirane-
Dhoma Penale'' 

67000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

Ernest Shira PF 67000 15.10.2019 

38 

Mirembajtje 
programi dhe 
ruajtjes se te 
dhenave per 

sistemin e 
administrimit te 

Gjykates ''ARK-IT'' 

100000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'ARK-IT'' sh.p.k 100000 28.10.2019 
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39 

Shtese ne sistemin 
e administrimit te 

ceshtjeve te 
Gjykates per 

formatet e reja 
statistikore te 
Ministrise se 

Drejtesise 

91667 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'ARK-IT'' sh.p.k 91667 29.10.2019 

40 

“Lidhje ne trajte 
(libri) të 

vendimeve te 
Gjykates se Rrethit 

Gjyqesor Tirane 
(kodekse)” 

100000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'F.L.E.SH'' sh.p.k 100000 15.11.2019 

41 

''Pajisje mobilje - 
karrige dhe rafte 

endjefi per nevoja 
te Gjykates se 

Rrethit Gjyqesor 
Tirane'' 

800000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

'BOLT'' sh.p.k 540000 13.12.2019 

42 

''Blerje Pajisje 
Elektronike - 

Kompjutera per 
nevoja te Gjykates 
se Rrethit Gjyqesor 

Tirane'' 

800000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
800.000 ALL 

'PC STORE'' sh.p.k 427000 13.12.2019 

43 

Blerje fare bari dhe 
pleh organik per 

ambjentet e 
jashtme te 
GJRRGJT 

54120 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

BESNIK CERA PF 54120 29.10.2019 

44 
Riparim automjeti 
ALFA ROMEO 156 

47883 
buxheti i 
shtetit  

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'AUTO MANOKU'' 
sh.p.k 

47883 11.02.2019 

45 
Vaj filtra per 

automjetin OPEL  
16882 

te ardhurat 
dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

OPEL NOSHI  16882 30.04.2019 

46 
Blerje pajisje -

mouse  scanner 
dhe telefon 

62000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'TEKRON 
SOLUTIONS'' 

sh.p.k 
62000 08.05.2019 

47 
Lavazh I 

automjeteve  
40000 

te ardhurat 
dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'VEBA 45'' sh.p.k 40000 22.05.2019 

48 
Nderrim kit 

freksioni OPEL  
45833 

te ardhurat 
dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

OPEL NOSHI  45833 29.05.2019 

49 

Projekt ide per 
objektin - shtese 
kati ne godinen e 

GJRRGJT  

98000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'PALMA 
CONSTRUCTION'' 

sh.p.k 
98000 03.06.2019 

50 

Studim gjeologjik 
dhe sizmik per 

objektin - shtese 
kati per GJRRGJT 

97000 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

ALTEA 
GEOSTUDIO  

97000 03.06.2019 

51 
Montim xhami 

OPEL  
1916.67 

te ardhurat 
dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'MASGLASS'' 
sh.p.k 

1916.67 12.06.2019 

52 
Blerje adaptor 

HDMI  
43800 

te ardhurat 
dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'FORSITEC '' sh.p.k 43800 01.08.2019 
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53 

Preventiv 
punimesh per 

godinen civile dhe 
penale per 

demtime nga 
termeti  100000 

te ardhurat 
dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'AD-IS'' sh.p.k 100000 10.12.2019 

54 
Kartolina te 

thjeshta urimi  
100000 

te ardhurat 
dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

FSHATI SOS 100000 23.12.2019 

55 

Mbikqyrje e 
punimeve per 

objektin : 
“Mirembajtje e 

Godines se 
Gjykates se Rrethit 

Gjyqesor Tirane 
(Riparim izolim 

terrace per 
Godinen Civile te 

Gjykates se Rrethit 
Gjyqesor Tirane)” 

60109 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'AD-IS'' sh.p.k 60109 12.12.2019 

56 

Kolaudim i 
punimeve per 
proceduren e 
prokurimit me 

objekt: 
“Mirembajtje e 

Godines se 
Gjykates se Rrethit 

Gjyqesor Tirane 
(Riparim izolim 

terrace per 
Godinen Civile te 

Gjykates se Rrethit 
Gjyqesor Tirane  

7517 
te ardhurat 

dytesore 

Blerje  me vlere te 
vogel deri ne 
100.000 ALL 

'PALMA 
CONSTRUCTION'' 

sh.p.k 
7517 12.12.2019 

 

 

11. Zyra e IT-së 

 

Gjykata e Tiranës aplikon sistemin për menaxhimin e 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 vitit 2011 deri ne vitin 2017. Në 

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

 

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 Web , 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 
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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. 

 

Tabela 11: Niveli i programeve kompjuterike të përdorura në gjykatë 

 
9www.gjykatatirana.gov.al 

 Programet + 100% e 

gjyqtarëve 

Asistencë e 

drejtpërdrejtë për 

gjyqtarin/nëpunësin e 

gjykatës 

Përpunimi në paketën 

Microsoft Office 
✓  

Baza e të dhënave 

elektronike të 

jurisprudencës 

 

Dosje elektronike(CMS 

ARCIT) 
 

E-mail (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 Web) 
✓  

Sistemi Audio  FTR AUDIO SYSTEM ✓  

Komunikim ndërmjet 

gjykatës dhe palëve 

Formularë elektronikë ✓  

Faqe zyrtare e 

gjykatës9 (Hosted by 

ARCIT) 

✓  

Koordinatori për të 

drejtën e Informimit 

shkruajkancelarit@ 

✓  
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a. 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, 

aksesi online (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”, si dhe akteve të dala në bazë dhe për zbatim të ligjit,  ka 

ndërmarrë masa që në faqen zyrtare vendimet gjyqësore 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 vëmendje dhe në fokus të përmirësimit të komunikimit me përdoruesit e gjykatës është dhe 

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

 

 

IV.  VEPRIMTARIA E GJYKATËS, AFATET KOHORE PROCEDURALE DHE 

VLERËSIMI 

 

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

Sistemi i menaxhimit të çështjeve gjyqësore në Gjykatën 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 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka vlerësuar shkeljen e "afatit të arsyeshëm” për gjykimin e një çështje në 

përputhje me kriteret e procedurës të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 

Në këtë këndvështrim, që të pranohet që çështja është gjykuar brenda një afati të arsyeshëm,  GJEDNJ10 ka 

parashikuar dhe kriteret e “arsyeshmërisë”/ kohëzgjatjes së justifikuar, duke pranuar  që në çdo rast duhet të 

konstatohen këto kritere: 

- Kompleksiteti i çështjes; 

- Sjellja e palëve dhe e autoriteteve përkatëse, dhe  

- cili është interesi i ligjshëm që i është cënuar  kërkuesit/paditësit në çështjen 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;    

 
10 Shiko vendimin e parë për këtë çështje: 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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.....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 

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 

Viti 2019 

955 

1345 

Totali 4261 

 

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 196 çështje,  etj., çështje me objekt “Veçim i pjesës së debitorit”, 

çështje falimenti (2) etj. 
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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 

Viti 2017 

Viti 2018 

Viti 2019 

18 

15 

46 

72 

Totali 605 

 

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 Penale11 Kërkes

a OJF 

 

Numri gjithsej 

Çështje në pritje në 1 janar 

2019 
4551 610 1579 92 

 
11seanca parapake, penale themeli, kërkesa penale, kërkese me të dëmtuar 
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(Shkalla 1rë) Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2019 
5658 1716 1808 134 

Çështje të ardhura 9048 13342 9380 1192 

Çështje të përfunduara 7941 12236 9150 1150 

 

Tabela 14: Statistikat mbi shpejtësinë e përfundimit të çështjeve civile 

 

Tabela 15: Statistika mbi shpejtësinë e përfundimit të çështjeve penale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërs

a për 

 

Shpejtësia e gjykimit të çështjeve penale, kërkesat penale, ushtarake për vitin 2019  

Lloji i Çështjes 

0-2 

muaj % 

2-6 

muaj % 

6-12 

muaj % 

Mbi 1 

Vit % Shuma 

Penale Themeli 1580 52 % 1219 40.1 % 163 5.3 % 72 2.3 % 3034 

Kërkesa Penale 617 69.4 % 259 29.1 % 10 1.1 % 2 0.2 % 888 

Kërkesa Penale me të 

Dëmtuar 36 39.1 % 53 57.6 % 3 3.2 % 0 0 % 92 

Çështje Ushtarake 11 44 % 11 44 % 1 4 % 2 .8 % 25 

Totali 2244  55.5 % 1542  38.1 % 177  4.3 % 76  1.8 % 4039 

Shpejtësia e gjykimit të çështjeve civile per vitin 2019 

Tipi Nen/Tipi 

0-2 

muaj % 

2-6 

muaj % 

Mbi 6 

muaj % Shuma 

Padi me palë 

kundërshtare 

Civile në 

përgjithësi 313 6.8 % 501 10.9 % 3755 82.1 % 4569 

Padi me palë 

kundërshtare 

Çështje 

Familjare 1183 41.6% 1113 39.1% 545 19.1% 2841 

Padi me palë 

kundërshtare 

Çështjet 

Tregtare 19 3.8 % 39 7.8 % 440 88.3 % 498 

Kërkesa pa 

kundërshtarë 

Civile në 

përgjithësi 4040 33.9 % 4932 41.4 % 2929 24.6 % 11901 

Kërkesa pa 

kundërshtarë 

Çështje 

Familjare 119 33.1% 203 56.5% 37 10.3 % 359 

OJF - 369 32 % 545 47.3 % 236 20.5 % 1150 

Kërkesa pa 

kundërshtarë 

Çështjet 

Tregtare 3 33.3 % 2 22.2 % 4 44.4 % 9 

Totali   6046  28.3% 7335  34.3% 7946  37.2 % 21327 
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çështjet penale , vetëm 1.8 % e totalit kanë zgjatur mbi 1 vit, duke përfshirë këto çështjet e pezulluara, për 

personat që gjykohen në mungesë. 

 

Tabela 16: Treguesit Statistikorë sipas Bashkimit Evropian 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

 

Lloji i Çështjes 

Nr. i çështjeve të 

përfunduar me 31 

Dhjetor 2019 

Nr. i çështjeve në 

gjykim me 31 

Dhjetor 2019 

Nr. i çështjeve të 

regjistruar gjatë vitit 2019 

Civile 21404 7509 23660 

Civile Themeli12 8960 6149 10164 

Kërkesa të tjera13 

civile 

12444 1360 13496 

Penale 12015 1808 12245 

Seanca paraprake 5108 681 5089 

Penale Themeli 3034 949 3244 

Ushtarake 28 9 22 

Masa Sigurimi 2865 0 2865 

Kërkesa penale 888 139 921 

Kërkesa Penale me të   

Dëmtuar 

92 30 104 

 

 33419 9317 35905 

 

Nga kjo tabelë rezulton se ngarkesa e çështjeve për gjyqtar për vitin 2019 ka qenë përafërsisht si më poshtë: 

Gjyqtari –Dhoma Civile – 498 vendime/gjyqtar ose 550 çështje /gjyqtar 

Gjyqtari – Dhoma Penale – 522 vendime/gjyqtar ose 532 çështje /gjyqtar 

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

 

 

 

 

 

 

 
12Çështje Civile,Tregtare,Familjare 
13Kërkesa civile, urdhra ekzekutimi, OJF, Leje votimi 
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Tabela 17: Volumi i çështjeve gjyqësore civile sipas standardit evropian CEPEJ. 

 

Nr 

Gjyqtarët 

Çështje të 

mbartura 

Totali 

çështjeve 

(çështje të 

reja) 

Çështje 

të 

zgjidhura 

Çështje të 

pazgjidhura 
RQ14 CR15 DT16 

1. Adriatik Bocaj 76 434 410 100 4.1 94.4% 89 

2. Agron Zhukri 104 672 598 178 3.3 88.9% 108.6 

3 Ahmet Metaliaj 0 0 0 0 ## 0% 0 

4 Alma Brati 57 158 215 0 ## 136% 0 

5 Alma Kodraliu 144 522 369 297 1.2 70.6% 293.7 

6 Alma Kolgjoka 0 0 0 0 ## 0% 0 

7 Altin Shkurti 127 628 600 155 3.8 95.5% 94.2 

8 Anila Capo - Zere 110 661 501 270 1.8 75.7% 196.7 

9 Anila Karanxha 141 583 585 139 4.2 100.3% 86.7 

10 Anila Kristani 65 224 289 0 ## 129% 0 

11 Antonela Prendi 157 618 553 222 2.4 89.4% 146.5 

12 Arben Kostandini 114 720 685 149 4.5 95.1% 79.3 

13 Arben Mullaj 124 590 552 162 3.4 93.5% 107.1 

14 Ardian Kalia 7 1 2 6 0.3 ## 1 

15 Ariana Caco 129 658 519 268 1.9 78.8% 188.4 

16 Arjan Aliaj 177 600 481 296 1.6 80.1% 224.6 

17 Arjana Liço 102 394 357 139 2.5 90.6% 142.1 

18 Armela Hasantari 0 0 0 0 ## 0% 0 

19 Artan Lazaj 1 0 1 0 ## 0% 0 

20 Astrit Faqolli 35 94 129 0 ## 137.2% 0 

21 Besjana Gerxenaj 0 2 0 2 0 0% 0 

22 Blerina Muça 121 680 566 235 2.4 83.2% 151.5 

23 Dhurata Balla 142 630 586 186 3.1 93% 115.8 

24 Dritan Caka 101 755 692 164 4.2 91.6% 86.5 

25 Eneida Civici 76 171 247 0 ## 144.4% 0 

26 EngjellusheTahiri 1 0 0 1 0 0% 0 

27 Enkela (Bajo) Vlora 152 635 546 241 2.2 85.9% 161.1 

28 Enkeledi Hajro 0 0 0 0 ## 0% 0 

29 Ervin Pollozhani 132 543 522 153 3.4 96.1% 106.9 

30 Fahrije Budo(Stringa) 110 393 372 131 2.8 94.6% 128.5 

31 Fatime Decolli 117 664 543 238 2.2 81.7% 159.9 

32 Fida Osmani 109 709 651 167 3.8 91.8% 93.6 

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

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

në përqindje. 

16 treguesi DT - koha e nevojshme për likuidimin e çështjes = = 365/ Raporti i qarkullimit të çështjeve 
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33 Flamur Kapllani 113 699 639 173 3.6 91.4% 98.8 

34 Ilir Çeliku 1 0 1 0 ## 0% 0 

35 Ilir Mustafaj 30 134 164 0 ## 122.3% 0 

36 Irena Hoxha 117 400 388 129 3 97% 121.3 

37 Irena Plaku 131 380 382 129 2.9 100.5 % 123.2 

38 Julian Haxhiu 154 520 526 148 3.5 101.1% 102.6 

39 Kace Agolli 136 366 349 153 2.2 95.3% 160 

40 Kastriot Gramshi 1 2 2 1 2 ## 182.5 

41 Klorinda Çela 88 701 636 153 4.1 90.7% 87.8 

42 Kujtim Vraniçi 0 1 1 0 ## ## 0 

43 Majlinda Dogga 104 403 373 134 2.7 92.5% 131.1 

44 Manjola Bejleri 88 759 691 156 4.4 91% 82.4 

45 Manjola Xhaxho 73 711 601 183 3.2 84.5% 111.1 

46 Marinela Osmani (Nuni) 130 537 448 219 2 83.4% 178.4 

47 Marjana Shegani (Dedi) 187 460 375 272 1.3 81.5% 264.7 

48 Martin Deda 53 465 402 116 3.4 86.4% 105.3 

49 MigenaLaska 134 581 659 56 11.7 113.4% 31 

50 Mimoza Kajo 142 635 570 207 2.7 89.7% 132.5 

51 Neritan Cena 123 517 294 346 0.8 56.8% 429.5 

52 Niko Rapi 133 647 576 204 2.8 89% 129.2 

53 Oltjona Goxha 0 0 0 0 ## 0% 0 

54 Regleta Panajoti 185 445 387 243 1.5 86.9% 229.1 

55 Rexhina Merlika 8 2 7 3 2.3 ## 156.4 

56 Rezarta Balliu(Vigani) 132 667 592 207 2.8 88.7% 127.6 

57 Rezarta Mataj 0 0 0 0 ## 0% 0 

58 Teuta Hoxha 141 514 428 227 1.8 83.2% 193.5 

59 Vjosa Zaimi 118 373 341 150 2.2 91.4% 160.5 

60 Enkeleida Hoxha 0 2 1 1 1 50 % 365 

 TOTALI 5253 23660 21404 7509 2.8 90.4% 128 

 

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 efiçent 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 efiçent”. 

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

me x çështje civile, për shkak të specifikës, vështirësisë dhe angazhimit të gjyqtarit për  menaxhimin e këtyre 

çështjeve. 

Por, në tërësi norma e zgjidhjes së çështjeve civile për gjykatën ka qenë më se e kënaqshme 90.4%. 
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Tabela 18:Volumi i çështjeve gjyqësore penale sipas standardit evropian CEPEJ. 

 

Nr 
Gjyqtarët 

Çështje të 

mbartura 

Totali 

çështjeve 

(çështje 

të reja) 

Çështje 

të 

zgjidhura 

Çështje të 

pazgjidhura 
RQ17 CR18 DT19 

1. Ahmet Metaliaj 68 533 518 83 6.2 97.1% 58.4 

2. Albert Meca 64 513 497 80 6.2 96.8% 58.7 

3 Altin Abdiu 80 557 520 117 4.4 93.3% 82.1 

4 Arben Mickaj             63 523 519 67 7.7 99.2% 47.1 

5 Ardian Kalia 81 566 571 76 7.5 100.8% 48.5 

6 Ardiana Bera 66 576 533 109 4.8 92.5% 74.6 

7 Armela Hasantari 60 506       515 51 10 101.7% 36.1 

8 Artan Gjermeni 36 581 589 28 21 101.3% 17.3 

9 Bedri Qori 58 504 490 72 6.8 97.2% 53.6 

10 Besnik Hoxha 77 550 541 86 6.2 98.3% 58 

11 Bledar Abdullai 0 0 0 0 0 0% 0 

12 Enkeledi Hajro 0 1 1 0 ## 100% 0 

13 Erjon Bani 69 591 591 69 8.5 100% 42.6 

14 Gerd Hoxha 78 525 527 76 6.9 100.3 % 52.6 

15 Kastriot Gramshi 65 509 490 84 5.8 96.2% 62.5 

16 Kreshnik Omari 71 538 519 90 5.7 96.4% 63.2 

17 Kujtim Vranici 71 573 587 57 10.2 102.4 % 35.4 

18 Lazer Sallaku 83 530 537 76 7 101.3% 51.6 

19 Oltjona Goxha 27 41 68 0 ## 165.8% 0 

20 Petrit Como 60 161 218 3 72.6 135.4% 5 

21 Rexhina Merlika 65 617 612 70 8.7 99.1% 41.7 

22 Shefkie Demiraj            59 549 531 77 6.8 96.7% 52.9 

23 Sokol Pasho 77 505 504 78 6.4 99.8% 56.4 

24 Sokol Tona 64       584 567 81 7 97% 52.1 

25 Tereza Lani 79 338 417 0 ## 123.3% 0 

26 Vjollca Spahiu 62 481 496 47 10.5 103.1% 34.5 

27 Totali 1583 11952 11958 1577 7.5 100% 48.1 

 

Gjithashtu norma e zgjidhjes së çështjeve penale është më se e kënaqshme 100% duke pasur parasysh 

trefishimin e ngarkesës së punës për vitin 2019, afatet e shkurtra kohore dhe mungesën e gjyqtarëve. 

 

 
17 Treguesi RQ-Raporti i qarkullimit të çështjeve = numri i çështjeve të zgjidhura/numri i çështjeve të pazgjidhura në fund 

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

në përqindje. 

19 treguesi DT - koha e nevojshme për likuidimin e çështjes = = 365/ Raporti i qarkullimit të çështjeve 
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Tabela 19. Volumi i çështjeve gjyqësore civile 

1 

 

Çështjet e 

reja 

Çështje të 

mbartura 

Çështje 

të 

zgjidhura 

Çështje të 

pazgjidhura RQ20 CR21 DT22 

2 

Totali 23660 5253 21404 7509 2.8 

90.4 

% 128 

 

Tabela 20. Volumi i çështjeve gjyqësore penale 

 

1 

 

Çështjet e 

reja 

Çështje të 

mbartura 

Çështje 

të 

zgjidhura 

Çështje të 

pazgjidhura RQ23 CR24 DT25 

2 Totali 11952 1583 11958 1577 7.5 100% 48.1 

 

 

1. STATISTIKA PËR DHOMËN CIVILE 

 
A. ÇËSHTJE CIVILE 

• Çështje civile të paraqitura në gjykatë 

Tabela 21 

Lloji i çështjeve Civile 

Çështje 

Civile te 

përgjithshme 

themeli 

Çështje 

Familjare26 

Çështje 

Tregtare27 

Kërkesa28 

civile 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 2019 3407 894 429 523 

Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2019 
4154 1150 597 1607 

Çështje të ardhura 5316 3456 1825 13063 

Çështje të përfunduara 4569 3200 1657 11979 

 

 
20 Treguesi RQ-Raporti i qarkullimit të çështjeve = numri i çështjeve të zgjidhura/numri i çështjeve të pazgjidhur në fund 
21 Tregues i CR- Norma e zgjidhjes së çështjeve = raporti ndërmjet çështjeve të reja dhe çështjeve të zgjidhura gjatë një periudhe, i shprehur 

në përqindje. 
22 treguesi DT - koha e nevojshme për likuidimin e çështjes = = 365/ Raporti i qarkullimit të çështjeve 
23 Treguesi RQ-Raporti i qarkullimit të çështjeve = numri i çështjeve të zgjidhura/numri i çështjeve të pazgjidhura në fund 

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

në përqindje. 

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

26Çështje familjare themeli dhe kërkesat e shqyrtuar nga ky seksion 

27 Çështje themeli tregtare, kërkesa tregtare dhe kërkesat e OJF 
28Kërkesa civile përfshin kërkesat civile në përgjithësi, urdhrat e ekzekutimit, dhe leje votimi nëse ka pasur, dhe  kërkesat për sigurim padie 
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• Çështje civile të pezulluara 
 

Tabela 22 

Nr. Gjyqtari Dosje te pezulluara 

1. Dhurata Balla 10 

2. Fahrije Stringa (Budo) 3 

3. Fatime Deçolli 9 

4. Migena Laska 12 

5. Regleta Panajoti 12 

6. Teuta Hoxha 26 

7. Julian Haxhiu 11 

8. Arben Kostandini 8 

9. Arben Mullaj 14 

10. Blerina Muca 15 

11. Arjan Aliaj 17 

12. Adriatik Bocaj 1 

13. Niko Rrapi 16 

14. Mimoza Kajo 23 

15. Anila Zere (Capo) 8 

16. Neritan Cena 5 

17. Fida Osmani 14 

18. Klorinda Cela 3 

19. Manjola Bejleri 11 

20. Alma Kodraliu 10 

21. Agron Zhukri 6 

22. Mariana Shegani (Dedi) 16 

23. Anila Karanxha 8 

24. Rezarta Vigani (Balliu) 12 

25. Dritan Caka 9 

26. Flamur Kapllani 13 

27. Vjosa Zaimi 11 

28. Ervin Pollozhani 8 

 TOTALI 311 

 

• Statistikat për Cilësinë në Ankim dhe Rekurs 

Tabela 23 

  Gjykata e Lartë – viti 2019   

 Lenie 

ne fuqi 

Ndryshuar Prishje-Pushim Prishje-

Kthim 

Mospranim 

rekursi 

      

Civile Themeli 2 0 0 5 0 

Kërkesa Civile  0 0 0 0 0 

Urdhra ekzekutimi  0 0 12 0 

Totali 2 0 0 17 0 
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Tabela 24 

  Gjykata e Apelit – viti 2019    

 Lënie 

në fuqi 

Ndryshuar Prishje-

Pushim 

Prishje-

Kthim 

Mospranim 

ankimi 

Prishur-

gjykuar në 

fakt 

Civile Themeli 151 18 4 27 16 1 

Kërkesa Civile 6 1 2 0 0 0 

Urdhra Ekzekutimi 

OJF 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

11 

0 

2 

2 

0 

0 

Totali 169 21 6 38 20 1 

 

Tabela 25: 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 0  0 

2 Agron Zhukri 0 0 0 2  0 

3 Alma Brati 0 0 0 0  0 

4 Alma Kodraliu 0 0 0 0  0 

5 Altin Shkurti 0 0 0 1  0 

6 Anila Capo Zere 0 0 0 0  0 

7 Anila Karanxha 0 0 0 0  0 

8 Anila Kristani 0 0 0 0  0 

9 Antonela Prendi 0 0 0 0  0 

10 Arben Kostandini 0 0 0 0  0 

11 Arben Mullaj 0 0 0 1  0 

12 Ariana Caco 0 0 0 0  0 

13 Arian Aliaj 0 0 0 1  0 

14 Ariana Lico 0 0 0 0  0 

15 Artan Lazaj 0 0 0 0  0 

16 Astrit Faqolli 0 0 0 3  0 

17 Blerina Muca 0 0 0 2  0 

18 Dhurata Balla 0 0 0 0  0 

19 Dritan Caka 0 0 0 0  0 

20 Eneida Civici 1 0 0 0  0 

21 Enkela Bajo Vlora 0 0 0 0  0 

22 Ervin Pollozhani 1 0 0 0  0 

23 Fahrije Budo Stringa 0 0 0 0  0 

24 Fatime Decolli 0 0 0 2  0 

25 Fida Osmani 0 0 0 0  0 

26 Flamur Kapllani 0 0 0 1  0 

27 Ilir Mustafaj 0 0 0  0  0 

28 Irena Hoxha 0 0 0 0  0 

29 Irena Plaku 0 0 0 0  0 

30 Julian Haxhiu 0 0 0 0  0 
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31 Kace Agolli 0 0 0  0  0 

32 Klorinda Cela 0 0 0  1  0 

33 Majlinda Dogga 0 0 0  0  0 

34 Manjola Bejleri 0 0 0  0  0 

35 Manjola Xhaxho 0 0 0  0  0 

36 Marinela Osmani 0 0 0  0  0 

37 Marjana Shegani 0 0 0  0  0 

38 Martin Deda 0 0 0  0  0 

39 Migena Laska 0 0 0  2  0 

40 Mimoza Kajo 0 0 0  0  0 

41 Neritan Cena 0 0 0  0  0 

42 Niko Rapi 0 0 0  0                    0 

43 Regleta Panajoti 0 0 0  0  0 

44 Rezarta Balliu 0 0 0  0                    0 

45 Teuta Hoxha 0 0 0  1  0 

46 Vjosa Zaimi 0 0 0  0  0 

 Totali 2 0 0  17  0 

 

Tabela 26: 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 4 0 0 0 0 0 

2 Agron Zhukri 1 1 0 1 0 0 

3 Alma Brati 1 0 0 2 0 0 

4 Alma Kodraliu 8 0 0 2 0 0 

5 Altin Shkurti 3 0 0 1 0 0 

6 Anila Capo Zere 0 1 0 1 0 0 

7 Anila Karanxha 8 0 0 0 0 0 

8 Anila Kristani 5 0 0 1 0 0 

9 Antonela Prendi 2 0 0 0 1 0 

10 
Arben 
Kostandini 

4 1 0 1 0 0 

11 Arben Mullaj 2 0 0 1 0 1 

12 Ariana Caco 0 1 0 1 0 0 

13 Arian Aliaj 0 2 1 0 0 0 

14 Ariana Lico 4 0 0 0 0 
                           
0 

15 Artan Lazaj 0 0 0 0 0 0 

16 Astrit Faqolli 1 0 0 0 0 0 

17 Blerina Muca 7 0 0 3 1 0 

18 Dhurata Balla 4 0 0 0 0 0 

19 Dritan Caka 5 1 0 0 0 0 
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20 Eneida Civici 8 1 1 2 0 0 

21 
Enkela Bajo 
Vlora 

1 0 0 1 0 0 

22 Ervin Pollozhani 8 0 0 1 2 0 

23 
Fahrije Budo 
Stringa 

2 0 0 0 0 0 

24 Fatime Decolli 2 0 1 3 0 0 

25 Fida Osmani 3 1 0 1 0 0 

26 Flamur Kapllani 6 2 0 4 1 0 

27 Ilir Mustafaj 2 0 0 0 1 0 

28 Irena Hoxha 4 0 0 0 2 0 

29 Irena Plaku 6 0 0 0 0 0 

30 Julian Haxhiu 3 1 0 1 1 0 

31 Kace Agolli 6 0 0 0 1 0 

32 Klorinda Cela 5 0 0 1 2 0 

33 Majlinda Dogga 7 2 1 0 1 0 

34 Manjola Bejleri 3 0 0 1 0 0 

35 Manjola Xhaxho 5 1 0 3 0 0 

36 
Marinela 
Osmani 

5 1 0 2 1 0 

37 
Marjana 
Shegani 

2 1 0 0 0 0 

38 Martin Deda 6 1 0 1 1 0 

39 Migena Laska 4 1 0 0 0 0 

40 Mimoza Kajo 4 1 0 2 1 0 

41 Neritan Cena 2 1 1 1 1 0 

42 Niko Rapi 3 0 0 0 1 0 

43 
Regleta 
Panajoti 

1 0 0 1 1 0 

44 Rezarta Balliu 5 1 0 0 1 0 

45 Teuta Hoxha 4 0 0 0 0 0 

46 Vjosa Zaimi 4 0 1 0 0 0 

  
Totali 170 

                    
22                6                39 

                     
20 

                           
1 

 

Tabela 27.  Cilësia e vendimeve të OJF për vitin 2019 

 
REGJISTRIME FILLESTARE 

 

   
SHOQATA 

 
QENDRA 

 
FONDACIONE 

Nr. 
Rendor 

 
GJYQTARËT 

Pranuar Mos 
pranim 

Pushuar/ 
kthim aktesh 

Pranuar Mos 
pranim 

Pushuar/ 
kthim aktesh 

Pranuar Mos 
pranim 

Pushuar/kthim 
aktesh 

1.  Alma Kodraliu 16 12 6 8 4 4 5 1 2 

2.  Eneida Civici 17 2  9 6 2 3 1 1 
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3.  Ervin Pollozhani 33 9 7 9 1 4 6 1 2 

4.  Julian Haxhiu 35  3 18  3 8 1 1 

5.  Marinela Osmani-Nuni 8 25  2 11 1 2 7 1 

6.  Marjana Shegani-Dedi 16 9  5 6  1 2 1 

7.  Neritan Cena 21 2  15   9   

8.  Regleta Panajoti 20 1 11 7 1 7 4  2 

9.  Teuta Hoxha 25 4 9 6 3 1 3 1  

10.  Totali 191 64 36 79 32 22 41 14 10 

 

 
 

 

   
NDRYSHIM EMRI 

 
NDRYSHIM KRYETARI, DREJTORI 

 
NDRYSHIM BORDI/KESHILLI 

 
NDRYSHIM SELIE 

Nr. 

Rendor 

 
GJYQTARËT 

Pranuar Mos 

pranim 

Pushuar/ 
kthim aktesh 

Pranuar Mos 

pranim 

Pushuar/ 
kthim aktesh 

Pranuar Mos 

pranim 

Pushuar/kthim 

aktesh 

Pranuar Mos 

pranim 

Pushuar/ 
kthim aktesh 

1.  Alma Kodraliu    11 8 1 12 6  9 
 

 

2.  Eneida Civici 1   11 3 2 6 6  4 
 

 

3.  Ervin Pollozhani 1   15 1  16 1  6 2 1 

4.  Julian Haxhiu    20  3 22  2 7  3 

5.  Marinela 

Osmani-Nuni 

   6 7  10 7 1 8 
 

1 

6.  Marjana 

Shegani-Dedi 

1   12 4  12 2 1 4 1 
 

7.  Neritan Cena    13   22 1  7 
 

 

8.  Regleta Panajoti    6 2 4 6  1 1  3 

9.  Teuta Hoxha    17 5  8 2  9 
 

 

10.  Totali 3 0 0 111 30 10 114 25 5 55 3 8 

   
NDRYSHIM ANETARESH 

 
LIKUJDIM/CREGJISTRIM 

 
TE TJERA 

 
NDREQJE GABIMI 

Nr. 

Rendor 

 
GJYQTARËT 

Pranuar Mos 

pranim 

Pushuar/ 
kthim aktesh 

Pranuar Mos 

pranim 

Pushuar/ 
kthim aktesh 

Pranuar Mos 

pranim 

Pushuar/kthim 

aktesh 

Pranuar Mos 

pranim 

Pushuar/ 
kthim aktesh 

1.  Alma Kodraliu 3  1 
   

5 4 1 1 
 

 

2.  Eneida Civici 4 4  1 4 
 

3 6  3 
 

 

3.  Ervin Pollozhani 1 1  1 1  8 5 2 4 
 

 

4.  Julian Haxhiu 4  1 1  1 5  1 4  
 

5.  Marinela 3 3 2 2 1  4 9 2 1 
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Osmani-Nuni 

6.  Marjana 

Shegani-Dedi 

12 1 3 1 1  5 6 3 1 
  

7.  Neritan Cena 8   3   7 
 

1 2 
 

 

8.  Regleta Panajoti 2  4 1 
 

1 2 2 4 
 

 
 

9.  Teuta Hoxha 5  1 5 1  9 3  2 
 

 

10.  Totali 42 9 12 15 8 2 48 35 14 18 0 0 

 

• Çështjet civile sipas mënyrës së përfundimit 

Tabela 28 

 

Lloji i çështjes Pranuar Rrëzuar Pushuar 

 

Te pajtuara 

 

 

Kthim aktesh 

 

1 Civile 9536 1506 5402 26  

1a Civile në përgjithësi  1937 675 1931 26  

1b Kërkesa civile 738 320 750   

1c Urdhra ekzekutimi 6861 511 2721   

2 Familjare 1997 181 1019 3  

2a Zgjidhje martese 1258 3 454   

2b Birësime 16 0 1   

2c Urdhra M. NJ. 

Mbrojtje + 

Urdhra mbrojtje 

458 145 351   

2d Heqje e zotësisë 

për të vepruar 

9 0 9   

2e Pjesëtim pasurie 

B/shortore 

10 1 17 1  

2f Të tjera 246 32 187 2  

3 Tregtare 261 56 185 4 1 

3a Tregtare në 

përgjithësi 

258 55 185 4  

3b Falimenti 3 1   1 

 OJF 752 17 381   

 Lejim Votimi 37 5 27  9 

 GJITHSEJ 12583 1765 7014 33 10 
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• Çështjet civile të llojit: Urdhra ekzekutimi, kundërshtim veprimesh përmbarimore dhe 

pavlefshmëri titulli ekzekutiv 

Tabela 29 

Lloji i çështjeve Urdhra 

ekzekutimi 

Kundërshtim 

veprimesh 

përmbarimore 

Pavlefshmëri 

titulli 

ekzekutiv 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 2019 107 104 155 

Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2019 
1099 123 110 

Çështje të ardhura 11085 489 150 

Çështje të përfunduara 10093 470 195 

 Pranuar 6861 96 68 

 

B. ÇËSHTJE FAMILJARE 

Tabela 30 

Lloji i çështjeve Zgjidhje 

martese 

Birësime Urdhëra 

mbrojtje dhe 

UMM 

Pjesëtim 

pasurie 

B/shortore 

 

Numri 

gjithsej 

(Shkalla 

1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 2019 621 5 35 65 

Çështje në pritje në 31 dhjetor 

2019 
840 6 35 72 

Çështje të ardhura 1934 18 954 36 

Çështje të përfunduara 1715 17 954 29 

 

 

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 
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zgjeruar kompetencën e seksionit në një numër çështjesh tregtare, të cilat do të vlerësohen në vitin e ardhshëm 

sa i takon numrit të çështjeve 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. 

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

• Çështje e Falimentit 

 Tabela31 

 Çështje në 1 

Janar të vitit 

referues 

Çështje  të reja 

gjatë vitit 

referues 

Çështje të 

përfunduara 

Pranuar Rrëzuar Pushuar/ 

Kthim aktesh 

 

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 

 Viti 2019 14 10 5 3 

 

1 

 

1 

 

• Çështje tregtare në përgjithësi  

 

Tabela 32: Çështjet tregtare 

 Çështje tregtare Falimenti Padi në kuadër 

falimenti 

Të tjera 

(sigurim 

padie) 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 

2019 
322 14 - 1 

Çështje në pritje në 31 

dhjetor 2019 
442 19 - 2 
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Çështje të ardhura 618 10 - 5 

Çështje të përfunduara 503 5 - 4 

 

Grafiku 1 

2. STATISTIKA PËR DHOMËN PENALE 

 
• Çështje penale të paraqitura në gjykatë 

 

 Tabela 33 

 Seancë 

Paraprake 

Penale29 

Themeli 

Kërkesa 

Penale 

Kërkesa me të 

dëmtuar 

 

Numri gjithsej 

(Shkalla 1-rë) 

Çështje në pritje në 1 janar 

2019 
699 756 106 18 

Çështje në pritje në 31 

dhjetor 2019 
681 958 139 30 

Çështje të ardhura 5089 3266 921 104 

Çështje të përfunduara 5108 3062 888 92 
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• Statistikat për Cilësinë në Ankim dhe Rekurs 

 

Tabela 34 

 

APEL Prishur Gjyk. 

Fakt 

Prishur 

Pushuar 

Ndryshuar Lenie ne fuqi Mospranim 

Ankimi 

Prishur Kthyer 

Penale themeli 

Penale 

ushtarake 

Seance 

paraprake 

Kërkesa penale 

Kërkesa me të 

dëmtuar 

0 

0 

 

0 

0 

0 

1 

0 

 

0 

1 

0 

5 

0 

 

29 

2 

0 

78 

0 

 

158 

20 

0 

30 

0 

 

16 

6 

0 

2 

0 

 

3 

2 

0 

 

Tabela 35 

REKURS Prishje Pushim Ndryshuar Lenie ne fuqi Mospranim 

Rekursi 

Prishur Kthyer 

Penale themeli 

Penale ushtarake 

Seance paraprake 

Kërkesa penale 

Kërkesa me te 

dëmtuar 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

 

• Statistika mbi shpejtësinë e përfundimit të çështjeve 

Tabela 36 

Lloji i çështjes 

 

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

Penale Themeli 

 

1580 1219 163 72 

 Kërkesë Penale 

 

617 259 10 2 

 Kërkesë Penale me   

të Dëmtuar 

36 53 3 0 

 Çështje Ushtarake 

 

11 11 1 2 
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       Tabela 37: Volumi i çështjeve penale ne vitin 2019 

Volumi Çështjeve Penale (Te reja pergjate vitit 2019) 

Seanca 

paraprake 
Çështje Penale Kërkesa Penale 

Kërkesat me të 

dëmtuar 

Çështje Penale 

Ushtarake 
Totali 

5089 3244 921 104 22 9380 

 

Grafiku 2:  Volumi i çështjeve penale në vitin 2019 

 

Tabela 38:  Tabela krahasuese e 4 viteve të fundit për nga nr. i çështjeve për disa prej veprave penale 

 

Çeshtje te reja Penale 

VITI 2015 VITI 2016 VITI 2017 

 

VITI 

2018 

VITI 

2019 Dhuna ne familje(Neni 130) 389 424 325 

 

 

239 309 

Korrupsioni pasiv i personave qe 

ushtrojnë funksione publike(Neni 25 

15 5 6 7 3 

Drejtimi i automjeteve ne gjendje te 

dehur apo pa dëshmi(Neni 291) 

1045 697 868 1084 921 

Vjedhja e energjisë elektrike ose 

impulseve telefonike (Neni 137) 

1426 664 171 149 50 

  

Tabela 39:  Çështje penale të ndara sipas llojit te veprës penale gjate vitit 2019 

Çështje Penale Të regjistruara % Të Përfunduara % Të mbartura 

Krim 2648 82.2 % 2482 81.8 % 775 

Kundravajtje 572 17.7 % 552 18.1 % 174 

Totali 3220 

 

3034 

 

949 
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       Grafiku 3:  Vepra penale “Krime” gjate vitit 2019 

            

Grafiku 4:  Vepra penale “Kundravajtje penale” gjate vitit 2019 

 

Tabela 40: Kërkesa penale  gjatë vitit 2019 

Kërkesa Penale Të regjistruara % Të përfunduara % 
Të 

Mbartura 

Lirimi me kusht 24 2.6 % 25 2.8 % 1 

Ekstradim 23 2.4 % 29 3.2 % 0 

Njohje e Vendimit penal te huaj 12 1.3 % 14 1.5 % 3 

Ulje dënimi 69 7.4 % 64 7.2 % 8 

Te tjera 793 86.1 % 756 85.1 % 127 

Totali 921  888  139 
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Grafiku 5: Kërkesa penale  gjatë vitit 2019 

 

Tabela 41: Masat e sigurimit të vendosura nga gjykata 

Masa e Sigurie Të Regjistruara Të Përfunduara Të Papërfunduara 

Totali 2865 2865 0 

                     Grafiku 6: Masat e sigurimit te vendosura nga gjykata 

 

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. 
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Tabela 42:  Detajimi i mënyrës së përfundimit te çështjeve penale 

  

Me vendim 

fajësie 

Me vendim 

pafajësie 

Vendim 

Pushimi 

Kthim për plotësim 

hetimesh 

Vendosur 

moskompetenca 

Nr. 2860 102 37 23 6 

% 94.2 % 3.3 % 1.2 % 0.7 % 0.1 % 

 

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

 

Tabele 43:  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 

289 2540 196 37 11 1 3074 

  

Grafiku 8:  Detajimi i masave te dënimit dhe personave të gjykuar 
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44:  Detajimi i masave te dënimit dhe personave të gjykuar 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Të dënuar të mitur Të dënuar të rritur Të dënuar gjithsej 

Nr. 99 2975 3074 

% 3.2% 96.7%  99.9% 

 

Grafiku 10: Detajimi i masave te dënimit dhe personave të gjykuar 
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Tabele 46: Çështjet penale sipas mënyrës së përfundimit 

 

Lloji i çështjes Pranuar Rrëzuar 

 

Inkopetenca Pushuar 

 

Kthim i 

akteve 

 

Tjetër 

1 Masa sigurimi 2819  9 37   

1a Masa sigurimi 2819  9 37   

2 Seanca paraprake 4433 368 15 93 191 8 

2a Pushim i çështjes 1412 26 6 51 172  

2b Dërgim për gjykim 2778  2 13 14 4 

2c Kundërshtim i 

vendimit të 

prokurorisë 

123 288 0 7 4 4 

2d Të tjera 120 54 7 22 1  

3 Penale themeli 3450 384 36 133 31 8 

 Vendime 

përfundimtare 

2797 102 6 37  6 

 Urdhra penalë 14    7  

3a Marrëveshje 49    16  

3b Ushtarake 28      

3c Kërkesa penale 502 281 28 67 8 2 

3d Kërkesa me të 

dëmtuar 

60 1 2 29   

 GJITHSEJ 10702 752 60 263 222 16 

 

 

• Çështjet penale sipas fajësisë  

 Tabele 47 

Lloji i veprave 

penale 

Me vendim 

fajësie 

Me vendim 

pafajësie 

Pushuar Kthim i akteve 

 

Vrasje me dashje 9 - - - 

Dhuna në familje 290 - - - 

Krimet seksuale 28 - 1 - 

Vjedhje me dhunë 14 - - - 

Vjedhja 244 5 5 - 

Mashtrimi 100 9 1 - 
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Vjedhje duke 

shpërdoruar 

detyrën 

23 - - - 

Shpërdorim i 

detyrës 

6 2 - - 

Shkelje e rregullave 

të qarkullimit 

Rrugor 

63 1 - - 

 

 

• SEKSIONI PENAL PËR TË MITUR 

Tabela 48: MOSHA E TË MITURVE TË DËNUAR NGA GJYKATA 

  

Të dënuar të mitur 

14-18 vjeç 
Të dënuar gjithsej 

Nr. 
99 99 

  

Tabela 49: Lloji i veprave penale të kryera nga të miturit 

 Lloji i veprave penale të kryera nga të miturit 

Vjedhje 43 

Vjedhje me dhunë 2 

Prodhimi dhe shitja e narkotikëve 12 

Krime seksuale 2 

Drejtim i mjetit në mënyrë të parregullt 17 

Të tjera 31 

 

 

Grafiku 11: Lloji i veprave penale të kryera nga të mituri 
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Tabele 50: Numri i seancave gjyqësore për të miturit dhe kohëzgjatja e tyre 

 

• Lloji dhe masa e dënimit të dhëna nga gjykata për të miturit. 

Tabela 51: Lloji dhe masa e dënimit të dhëna nga gjykata për të miturit 

Lloji Burgim Pezullim 

ekzekutimi 

Gjobë Punë në 

interes publik 

Përjashtim 

nga dënimi 

Qëndrim ne 

shtëpi 

Kufizim lirie Shmangia 

nga ndjekja 

Numri 7 64 4 14 5 3 2 10 

Masa30 19 muaj 497.5 dite 83,350 leke 71.4 ore - 12 muaj 6 muaj - 

Totali 133 muaj 31840 dite 333,400 leke 1000 ore - 36 muaj 12 muaj - 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30Sipas llojit të dënimit , masa kupton dënimin në ditë/muaj vite, afatin për mbikëqyrjen pas vënies në provë, për gjobën - 

vlerë në lekë, për punën në interes publik -  numrin e orëve të punës 
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Nr. seancave 

gjyqësore 

Lloji i dënimit 

Burgim Tjetër 

Krime 113 89 24 8374 433 7 87 

K/vajtje 5 2 3 133 7 0 2 

Totali 118 91 27 8507 440 7 89 
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• Cilësia e vendimeve penale . 

 

Tabela 52:  Cilësia e vendimeve penale, Gjykata e Apelit 

 

 
Gjyqtarët Lenie ne fuqi Ndryshuar 

Mospranim 

ankimi 

Prishje 

pushim 

Prishje 

kthim 

1. Ahmet Metaliaj 13 2 4 0 
 

2. Albert Meca 9 2 2 1 
 

3 Altin Abdiu 17 0 1 0 
 

4 Arben Mickaj 5 1 
 

0 1 

5 Ardian Kalia 16 1 4 0 
 

6 Ardiana Bera 10 0 3 0 
 

7 Armela Hasantari 11 3 3 0 
 

8 Artan Gjermeni 6 0 2 0 
 

9 Bedri Qori 9 0 3 0 
 

10 Besnik Hoxha 10 1 2 0 1 

11 Enkeledi Hajro 0 0 0 0 0 

12 Erjon Bani 16 5 6 0 
 

13 Gerd Hoxha 12 0 0 0 2 

14 Kastriot Gramshi 10 4 0 0 
 

15 Kreshnik Omari 12 4 3 0 
 

16 Kujtim Vranici 9 0 1 0 
 

17 Lazer Sallaku 12 2 5 0 
 

18 Oltjona Goxha 3 2 0 0 
 

19 Petrit Como 8 0 0 0 
 

20 Rexhina Merlika 12 1 2 0 1 

21 Shefkie Demiraj 8 1 2 0 
 

22 Sokol Pasho 9 2 1 0 1 

23 Sokol Tona 9 2 2 0 
 

24 Tereza Lani 11 1 2 1 1 

25 Vjollca Spahiu 19 2 4 0 
 

26 Totali 256 36 52 2 7 
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Tabela 53:  Cilësia e vendimeve penale, Gjykata e Lartë 

 

 
Gjyqtarët Lenie ne fuqi Ndryshuar 

Mospranim 

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 0 0 0 

5 Ardian Kalia 0 0 1 0 1 

6 Ardiana Bera 0 0 0 0 0 

7 Armela Hasantari 0 0 0 0 0 

8 Artan Gjermeni 0 0 0 0 0 

9 Bedri Qori 0 0 0 0 0 

10 Besnik Hoxha 0 0 1 0 0 

11 Enkeledi Hajro 0 0 0 0 0 

12 Erjon Bani 0 0 1 0 0 

13 Gerd Hoxha 0 0 0 0 0 

14 Kastriot Gramshi 0 0 0 0 0 

15 Kreshnik Omari             0 0 0 0 0 

16 Kujtim Vranici 0 0 0 0 0 

17 Lazer Sallaku 1 0 0 0 0 

18 Oltjona Goxha 0 0 0 0 0 

19 Petrit Como 0 0 0 0 0 

20 Rexhina Merlika 0 0 0 0 0 

21 Shefkie Demiraj 0 0 1 0 0 

22 Sokol Pasho 0 0 0 0 0 

23 Sokol Tona 0 0 0 0 0 

24 Tereza Lani 0 0 0 0 0 

25 Vjollca Spahiu 0 1 0 0 0 

26 
Totali 1 1 4 0 1 

 

Tabela: 54 

Dosje te pezulluara penale 

Nr. Gjyqtari Dosje te pezulluara 

1. Sokol Tona 8 

2. Kreshnik Omari 3 

3. Ardiana Bera 1 

4. Artan Gjermeni 4 

5. Vjollca Spahiu 1 

6. Gerd Hoxha 4 

7. Ahmet Metaliaj 4 

8. Armela Hasantare 3 
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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 2019 per çështje penale themeli 

Tabela 55 

 

 

Tabela 56 

             Penale                   Civile  Specifike 

Çështje të 

Regjistruara 

në vite 

Krime K/vajtje 

 

Seanca 

paraprake 

Kërkesa 

penale 

Zgjidhje 

martese 

Padi 

Shpërblim 

dëmi 

Urdhra 

ekzekutimi 

Masa 

sigurimi 

Urdhra 

Mnjh. 

Mbrojtje 

Viti 2019 2670 574 5089 921 1934 717 11085 2865 805 

 
31 Treguesi RQ-Raporti i qarkullimit të çështjeve = numri i çështjeve të zgjidhura/numri i çështjeve të pazgjidhura në fund 

31Tregues i CR- Norma e zgjidhjes së çështjeve = raporti ndërmjet çështjeve të reja dhe çështjeve të zgjidhura gjatë një periudhe, i shprehur në 

përqindje. 

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

9. Altin Abdiu 5 

10. Albert Meça 5 

11. Kujtim Vraniçi 7 

12. Kastriot Gramshi 1 

13. Erjon Bani 4 

14. Rexhina Merlika 7 

15. Lazer Sallaku 2 

16. Besnik Hoxha 11 

 TOTALI 70 

Tendenca në 

ngarkesën me 

çështje 

Çështjet e 

ardhura 

Çështjet e 

zgjidhura 

Çështjet e 

mbartura 
CR31 DT32 

2019 3244 3034 949 93.5 % 114.1 

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 
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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 

 

2. Krahasimi me vitet e tjera 

Tabela 57: 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, 2019. 

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 
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2016 28586 26687 6203 

2017 33920 36348 6501 

2018 33712 33260 6375 

2019 35905 33419 9317 

 

Analizë: Nga sa më lart konstatohet se numri i çështjeve të ardhura të reja në vitin 2019 ka ardhur duke u rritur, 

gjithashtu edhe numri i çështjeve të përfunduara është rritur, ndërsa vihet re se ka pasur rritje të 

konsiderueshme të numrit të çështjeve të mbartura, kjo për shkak edhe të ndryshimeve të reja që pësoi në 

veçanti Kodi i Procedurës Civile.  

Numri i lartë i çështjeve të reja tregon se sa i lartë është numri i qytetarëve që i drejtohen gjykatës, çka do të 

thotë që ka konflikte në rritje, që qytetarët i drejtohen  gjykatës në çdo rast për të kërkuar realizimin e të 

drejtave të tyre, çka reflekton edhe besim dhe zgjidhje përfundimtare tek gjykata, në rast mosveprimi të 

institucioneve të tjera jo gjyqësore. 

Tabela 31 dhe 32 tregon se ka një rritje të konsiderueshme të urdhrave të ekzekutimit dhe të kërkesave për 

lëshimin e urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes që përbëjnë 50% të ngarkesës të të gjitha çështjeve civile në 

gjykatë. 

Lidhur me çështjet 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, çka mbetet për tu vlerësuar në vazhdim. 

Grafiku 13: Treguesit për numrin e çështjeve në vite 
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VI. OBJEKTIVA DHE REKOMANDIME 

 

➢ Objektiva  

Analiza vjetore e punës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë  për vitin 2019, i  shërben stafit të gjykatës, si dhe 

aktorëve të tjerë që kontribuojnë 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 efiçencës dhe efikasitetit në dhënien e 

drejtësisë, si dhe përmirësimi i standardeve, duke u orientuar drejt një gjykate me një performancë të lartë.   

 

Synimet e institucionit tonë për vitet në vijim janë: 

- Rritja e efektivitetit dhe efiçencës 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 digjitalizimin e disa proceseve 

administrative.  

- Forcimi i solemnitetit, pavarësisë dhe paanësisë së gjyqtarit; 

- Përmirësim i burimeve njerëzore, shtimin e organikës, duke rritur cilësinë dhe performancën e 

shërbimeve të ofruara për përdoruesit e gjykatës. 

- Rritjen e aksesit dhe trajtimin sa me cilësor të publikut. 

 

Objektiva afatshkurtër dhe afatmesëm janë: 

- Miratimi i një plani strategjik për periudhën 2020-2022, afati i realizimit brenda vitit 2020; 

 

- Krijimi i një regjistri elektronik për OJF-të për të bërë të mundur aksesin e agjencisë ligjzbatuese në 

kuadër të Moneyval; 

 

- Rikonstruksion i godinave dhe përmirësim i vazhdueshëm i kushteve të punës;  

 

- Evidentimin dhe marrjen e masave për likujdimin e çështjeve të prapambetura ende në gjykim;  

 

- Përpunimin e dosjeve gjyqësore për ruajtje të përhershme/përkohshme dhe asgjësim, proces i cili do të 

realizohet në bashkëpunim me donatoret; 

 

- Marrjen e masa për të zyrtarizuar më shumë procedurën së njoftimeve elektronike nëpërmjet 

angazhimit dhe familjarizimit edhe të gjyqtarëve me këto procedura. Angazhimin e KLGJ-se në këtë 

proces për të dhënë ndihmesën e saj në lidhje edhe me krijimin e platformave të ndryshme dhe 

ndihmesën pranë Institucioneve të tjera; 

 

- Komunikimi me aktoret e tjerë, si Dhomën Kombëtare të Avokatisë, Prokurorinë, Policinë e Shtetit, dhe 

realizimi i takimeve periodike me ta, duke analizuar dhe evidentuar problematikat që shqetësojnë 

gjykatën. (Grupi i punës do të bëjë raportime periodike Këshillit të Gjykatës, sipas afateve të rëna 

dakord) 
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- Rritja e aksesit të përdoruesve të gjykatës, si dhe trajtimi i tyre me drejtësi, barazi dhe respekt. 

 

- Përpjekjet e vazhdueshme për të bere te mundur evidentimin sa më të plotë të shpenzimeve 

gjyqësore, llogaritjen e kostos për çështje ndarë kjo sipas natyrës dhe ndjekjen e procesit të vjeljes se 

tyre duke zbatuar kuadrin ligjor aktual, bërë kjo e mundur me vendimmarrjen nga Këshilli i Gjykatës për 

këtë problem. 

 

- Rishikimin e marrëveshjes me Posta Sha në lidhje me rritjen e cilësisë dhe shpejtësisë në lidhje me 

shërbimin e dokumentacionit gjyqësor. 

 

- Krijimin e një sektori të njoftimeve gjyqësore brenda gjykatës, duke angazhuar edhe më shumë 

personel sipas kërkesës së bërë KLGJ-se për rritje të numrit të punonjësve të angazhuar për njoftimet 

gjyqësore. 

 

- 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, si dhe tematika të tjera që do të 

dalin gjatë vitit. 

 

- Përmirësimi i rrjetit elektrik dhe kompjuterik, sistemimi i dhomës së serverit dhe miratimi i një 

rregullore për funksionimin e Teknologjisë së informacionit në gjykatë. 

 

➢ Për arritjen e këtyre objektivave rekomandojmë: 

 

2. Ndarje e punës sipas grupeve që do të ngrihen për secilin nga objektivat e mësipërme dhe caktimi i 

afateve në përfundimin e tyre. 

3. Angazhim të punonjësve të trajnuar dhe eksperteve të jashtëm për ato çështje ku vlerësohet e nevojshme. 

4. Kontroll dhe Menaxhimin periodik të çështjeve, kryesisht çështjet e prapambetura. Analizë të hollësishme 

të shkaqeve të mospërfundimit. 

5. Bashkëpunim me donatorët dhe partnerët e huaj. 

6. Ngritje e grupeve të monitorimit për secilën nga objektivat dhe raportim mujor mbi ecurinë e tyre nga 

grupet e punës përpara Këshillit të Gjykatës.  

7. Monitorim periodik nga Këshilli i Gjykatës në lidhje me objektivat e caktuara dhe ndjekjen e ecurisë të 

secilës prej objektivave. 

8. Paraqitjen e raporteve periodike KLGJ-se, si dhe kërkesa kësaj të fundit në lidhje  me problematikat që 

kërkojnë ndërhyrjen e KLGJ-se për zgjidhjen e situatave. 

9. Rritjen e bashkëpunimit me aktorët e tjerë, DHKA, Prokurori, Polici, si dhe Institucione te tjera. 

10. Zhvillimi i sondazheve në lidhje me aksesin, trajtimin e përdoruesve, kënaqësinë dhe cilësinë e ofrimit të 

shërbimeve ndaj përdoruesve të gjykatës. 

Në përfundim, duke përfituar nga rasti shprehim falënderime për të gjithë gjyqtarët, sekretarinë gjyqësore, si 

dhe gjithë stafin e gjykatës, të cilët me angazhimin e tyre kanë bërë të mundur përmbylljen e një viti të 

ngarkuar.  
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Gjithashtu falënderime shkojnë edhe për partnerët tanë, siç janë USAID, EURALIUS etj. te cilët me ndihmesën e 

tyre kanë bërë të mundur rritjen efikasitetit të punës së gjykatës. 

Me misionin “Drejtësi e vonuar, Drejtësi e mohuar”, besojmë në mbështetjen tuaj për realizimin e objektivave të 

vendosura me qëllim renditjen e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë si një nga gjykatat më ekselente në 

Shqipëri.  

KESHILLI I GJYKATES 

 

 
 

 


