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HKURTIME

RSH

Republika e Shqipërisë

KLGJ

Këshilli i Lartë Gjyqësor

ILD

Inspektori i Lartë i Drejtësisë

KLD

Këshilli i Lartë i Drejtësisë

KLP

Këshilli i Lartë i Prokurorisë

MD

Ministria e Drejtësisë

MF

Ministria e Financave

CEPEJ

Komisioni Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë

CCJE

Këshilli Konsultativ i Gjyqtarëve Evropian

KPK

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

KPA

Kolegji i Posaçëm i Apelimit

KPSAB

Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe Administrimit të Buxhetit

KZHK

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës

KVEVP

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale

KD

Komisioni Disiplinor

GJL

Gjykata e Lartë

ONM

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit

SHM

Shkolla e Magjistraturës
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ËSHILLI NË SHIFRA PËR VITIN 2020

Mbledhje Plenare
87

Struktura e
KLGJ
108 / 125

Verifikime
85

Akte të miratuara

11

72

17 + 10

6543

Anëtarët

Gjykata e
Lartë

Kandidatë për GJL
& Gj.Apel, etj.

508

Komisioni i
Përkohshëm i VEP

28

39
Kandidatë për
formim fillestar
SHM V19-‘20

Komisioni i
Zhvillimit të
Karrierës

72

Gjykatat e Rretheve
Gjyqësore

38

74

8

19

Komisioni i
Vlerësimit Etik Profesional

Transferime

Gj. Administrative
Shk1 dhe Apeli

Kandidatë
Magjistrat

84
Komisioni i
Planifikimit
Strategjik &
Buxhetit

5
Takime me
Gjykatat

Masa disiplinore
10

Komisioni Disiplinës

1

Prop/Emërime
& Caktime
431

35

220
Gjyqtar të
trajnuar

Caktime
gjyqtarësh për
çështje të
veçanta
874

40
Kuotat për
Magjistratë në SHM
V’20-‘21

Kërkesa për
Informacion
58

Përfshihen Propozimet për emërim në GJL, Emërimet në Gj.Rr. Gjyqësor dhe në Gjykatat Administrative.
2 3 gjatë vitit 2020 dhe 4 te përfunduar në mars te vitit 2021.
3 Përfshihen edhe vendimmarrjet e Komisioneve të Përkohshme, krahas 640 vendimmarrjeve të propozuara nga
Komisionet e Përhershme.
4 Janë transferuar në total 7 magjistratë, nga të cilët 4 me pëlqim.
5 2 masa disiplinore shkarkim nga detyra të marra gjatë 2020 dhe 1 pezullim gjatë 2021.
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ËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Këshilli i Lartë Gjyqësor, një ndër institucionet e pavarura të qeverisjes të sistemit të drejtësisë,
me përbërje dhe funksione të reja përmbylli 2 vitet e para të rrugëtimit të tij. Ky vit ka sjellë
sfida të reja në menaxhimin e sistemit gjyqësor në riorganizim e sipër dhe garantimin e një
drejtësie efikase dhe pa vonesa për qytetarët.
Tashmë, Këshilli ka hyrë në një fazë konsolidimi, e cila gjen shprehje si në veprimtarinë e
brendshme ashtu dhe në vizionin për të ardhmen, një qasje e cila fokusohet tek administrimi
profesional i sistemit gjyqësor dhe garantimi i një bazë solide për sistemin dhe vijueshmërinë
e tij.
Viti 2020 u karakterizua si një vit i vështirë, ku problematikave të mbartura të sistemit gjyqësor
ju bashkëngjitën edhe fatkeqësitë natyrore, të cilat përkonin me pasojat e shkaktuara nga
tërmeti i fundvitit 2019 dhe pandemia globale Covid-19. Këto fenomene sfiduan jo vetëm
sistemin gjyqësor, por shoqërinë shqiptare dhe atë globale në tërësi. Këto sfida e vendosën
KLGJ-në në kushte emergjente për të reaguar me shpejtësi për të adresuar rast pas rasti
problematikat e evidentuara por edhe për të mbajtur vizionin, qëllimet dhe objektivat e
përcaktuara nga Kushtetuta dhe ligji. Pasojat e kësaj situate të pazakontë u reflektuan në shtyrje
të procedurave administrative, ulje të produktivitetit dhe në disa raste edhe pezullim të
përkohshëm të veprimtarisë si të Këshillit ashtu edhe të gjykatave.
Duke ju përshtatur kontekstit të pandemisë globale, KLGJ-ja vijoi bashkëpunimin e brendshëm
dhe të jashtëm, në përputhje protokollet e sigurisë duke vijuar me zbatimin e një sërë
aktivitetesh, si konferenca dhe trajnime online, takime dhe komunikime dy dhe shumëpalëshe
me përfaqësues të trupit diplomatik, institucioneve vendase, ndërkombëtare, shoqërinë civile,
median etj.
Pavarësisht vështirësive, Këshilli u angazhua maksimalisht për të ruajtur ritmin e veprimtarisë
së tij në kuadër të përmbushjes së kompetencave kushtetuese, ligjore edhe strategjike. Në
veprimtarinë e tij, Këshilli u udhëhoq nga parimet e pavarësisë, integritetit, profesionalizmit,
paanshmërisë dhe llogaridhënies, në funksion të së cilave, gjatë vitit 2020, u shënuan zhvillime
pozitive, ndër të cilat përmendim:
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1.

Zhvillimin e 87 mbledhjeve plenare dhe miratimin e 654 vendimeve prej të cilave 640
janë vendimmarrje me nismën e Komisioneve të Përhershme dhe 14 nga Komisionet e
Përkohshme.

2.

Rifunksionalizimin e Gjykatës së Lartë dhe përfundimin e procedurës së përzgjedhjes
dhe emërimit të 3 gjyqtarëve nga radhët e juristëve të spikatur, si dhe hapjen e garës për
11 vende vakante për kandidatët magjistratë. Plotësimi i Gjykatës së Lartë me 7 6 anëtarë

Në mars të vitit 2021 janë emëruar 4 gjyqtarë.

7

shënoi funksionalizimin e plotë të saj duke mundësuar njësimin dhe unifikimin e
praktikave përmes shqyrtimit të çështjeve me trup gjykues të përbërë nga 5 anëtarë.
3.

Për herë të parë, Këshilli përmes një pakete aktesh nënligjore, nisi procesin e reformës
së administratës gjyqësore. Ky proces transformimi 360 gradë, në funksion të
garantimit të një administrate gjyqësore sa më profesionale, të qëndrueshme dhe me
integritet të lartë në ushtrimin e funksioneve publike, pati si pikënisje rekrutimin e 86
nëpunësve gjyqësorë.

4.

Me qëllim rritjen e efiçencës në sistemin gjyqësor, Këshilli ndërmori një sërë masash:
a. Për herë të parë, u krijuan njësitë e shërbimit ligjor në gjykatat e apelit të
juridiksionit7 të përgjithshëm, si një mekanizëm për të përshpejtuar evadimin e
dosjeve gjyqësore. Për këtë arsye,
u hapën 17 vende vakante në pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat e
apelit dhe u emëruan përkohësisht 9 të tillë pranë këtyre gjykatave.
b. U emëruan në mënyrë të përkohshme 4 këshilltarë ligjor pranë Gjykatës së Lartë.
c. U emëruan dhe caktuan në detyrë në total 34 magjistratë të diplomuar nga Shkolla
e Magjistraturës (janar- tetor 2020).
d. U rrit numri i kuotave në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2020-2021,
të cilat u plotësuan me 40 kandidatë për magjistratë në “profilin gjyqtar”, dhe 25
kandidatë në profilin këshilltar dhe ndihmës ligjor, për të cilët u krye edhe
verifikimi i kritereve formale-ligjore, pasurisë dhe figurës 8.
e. U finalizua propozimi i Hartës së re Gjyqësore9, i cili iu dërgua Ministrisë së
Drejtësisë10. Ky projekt, i cili ka si qëllim optimizimin e burimeve njerëzore dhe
financiare, rritjen e efiçencës së gjykatave, përmirësimin e shpejtësisë së gjykimit
dhe aksesit në drejtësi të qytetarëve, u hartua në bashkëpunim me partnerët
ndërkombëtarë dhe përmes një procesi të gjerë konsultimesh me aktorë brenda dhe
jashtë sistemit gjyqësor.
f. U propozuan ndryshime të kodeve të procedurave dhe ligjeve të paketës së reformës
në drejtësi me qëllim rritjen e efiçencës dhe efektshmërisë së gjyqësorit. Rregullimi
i mekanizmave procedurale të shqyrtimit të kërkesave/ankimeve dhe ulja e numrit
të gjyqtarëve në përbërje të trupave gjyqësore për shqyrtimin e disa lloj çështjesh,
do të sjellë impakt pozitiv në funksionimin e gjykatave dhe evadim më të shpejtë të
çështjeve gjyqësore.

5.

Këshilli vijoi bashkëpunimin me organet e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, duke
hartuar për llogari të KPK-së 72 raporte të aftësive profesionale dhe analizuar rreth 360
dosje gjyqësore. Në total, që nga fillimi i procesit të rivlerësimit, janë dorëzuar pranë

Neni 42 i Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.
39 nga 40 kandidatët që aplikuan për formim fillestar në Shkollën e Magjistraturës për vitin 2020, 19 kandidatët
magjistratë që përfunduan studimet në këtë shkollë gjatë vitit 2019-2020, dhe 1 kandidat për emrim në Gjykatën
e Lartë.
9
Neni 13, Ligji nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”
10
Datë 29 shtator 2020.
7
8
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KPK-së 300 raporte të cilat përmbyllin këtë proces për 65% të të gjithë subjekteve.
Mbeten ende 166 subjekte11 për të përfunduar plotësisht procesin e rivlerësimit kalimtar
nga ana e KLGJ-së.
6.

Me plotësimin e paketës së akteve për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve,
KLGJ-ja filloi procesin e vlerësimit periodik i cili nuk ishte zhvilluar prej vitesh duke
vlerësuar 30 gjyqtarë12 në përputhje me “Programin e vlerësimit etik dhe profesional të
gjyqtarëve për vitin 2020”. Për shkak të nevojës për t’i dhënë përparësi plotësimit të
vakancave në Gjykatën e Lartë si dhe situatës në gjykatat e apelit, Këshilli gjatë vitit
2020, u fokusua në vlerësimin e kandidatëve për t’u ngritur në detyrë pranë këtyre
gjykatave.

7.

Një nga arritjet për t’u përmendur është edhe miratimi i propozimit “Për llojet dhe masat
e tarifave gjyqësore dhe procedurën e mbledhjes së tyre”, hartuar në bashkëpunim me
partnerët ndërkombëtarë13. Ky propozim mban parasysh si përshkallëzimin ashtu dhe
proporcionalitetin e tarifave gjyqësore sipas shkallëve të gjykimit, garanton cilësinë e
shërbimeve gjyqësore dhe siguron aksesin e qytetarëve në drejtësi, veçanërisht për
shtresat në nevojë.

8.

Për herë të parë, gjatë vitit 2020, Këshilli filloi zbatimin e kompetencave të tij lidhur
me përgjegjësinë disiplinore ndaj gjyqtarëve duke zhvilluar 3 procedime disiplinore,
nga të cilat: një procedurë më objekt pezullimin dhe dy procedime disiplinore për
shkarkimin nga detyra e gjyqtarit.14

9.

Me qëllim plotësimin e trupave gjyqësore, Këshilli i Lartë Gjyqësor trajtoi 629 kërkesa
për caktimin e 874 gjyqtarëve të caktuar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta
në gjykata të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme.

10. Viti pandemik dhe vështirësitë që ai mbarti për sistemin gjyqësor shtuan nevojën për
komunikim profesional, të hapur dhe cilësor me palët e interesuara dhe publikun. Ndaj
në këtë kontekst dhe në funksion të garantimit të transparencës, KLGJ:
a. Hartoi dy dokumente strategjik: Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin
Gjyqësor15 dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me
median”16.
b. Në zbatim të ligjit për të drejtën e informimit, gjatë vitit 2020, u trajtuan 58 kërkesa
për informacion, të cilat morën përgjigje brenda një afati të arsyeshëm.
11. Me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore janë trajnuar 19 punonjës të KLGJ-së dhe
220 gjyqtarë, kjo në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës, ASPA si dhe partnerët

11

Në këtë shifër përfshihen subjektet gjyqtarë dhe ndihmësa/këshilltarë ligjore. Për këto të fundit presim udhëzime
mbi mënyrën e operimit nga ana e KPK-së.
12
30 raporte të përfunduara gjatë 3 mujorit të parë të 2021.
13
Misionin EURALIUS V dhe Drejtësi Për Të Gjithë – USAID.
14
Procedime këto në përputhje me Rregulloren “Për procedurat Disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”,
miratuar me Vendimin nr. 316, datë 14.09.2020.
15
Miratuar me vendimin nr. 590 datë datë 26.11.2020
16
Miratuar me vendimin nr. 592 datë 26.11.2020.
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rajonalë dhe ndërkombëtarë.
12. Në funksion të orientimit strategjik dhe në vijim të Planit Strategjik 2019-2020, Këshilli
finalizoi draftin për konsultim të Planit të ri Strategjik 2021-2023, i cili po i nënshtrohet
një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent diskutimi me grupet e interesit.
13. Në pamundësi për një sistem të ri të menaxhimit të çështjeve (ICMIS), KLGJ i hapi
rrugë përmirësimit të sistemeve dhe kapaciteteve aktuale të teknologjisë së
informacionit, duke kryer 84 zhvillime të reja të cilat i shërbejnë përmirësimit të punës
si nga gjyqtarët ashtu edhe nga stafi mbështetës.

G

JENDJA E SISTEMI GJYQËSOR GJATË VITIT 2020

Disa nga gjetjet dhe zhvillimet kryesore të sistemit gjyqësor gjatë vitit 2020, paraqiten të
përmbledhura si vijon:
Për shkak të kufizimeve të imponuar nga pandemia por edhe problematikave të sistemit, gjatë
vitit 2020, ka një rënie të numrit të çështjeve të reja të regjistruara por edhe një rritje të çështje
të mbartura (backlog-ut) nga vitet e kaluara. Numri i çështjeve të regjistruara rishtazi në 2020
pësoi ulje me 17% krahasuar me vitin paraardhës, ndërkohë që për shkak të rritjes së stokut të
çështjeve të mbartura, ngarkesa totale për gjykatat shënon një rënie reale prej 5%.
Në përgjithësi, evidentohet një përkeqësim i disa indikatorëve, me gjithë përpjekjet rregullatore
të Këshillit dhe vetë sistemit gjyqësor për të përballuar situatën dhe minimizuar ndikimin
negativ.


Gjykata e Lartë, ka ruajtur ritme të zgjidhjes së çështjeve në vlerat e gjykatave të apelit
në vend, të cilat funksionojnë me kapacitete më të mëdha. Në total, Gjykata e Lartë ka
shqyrtuar 1478 çështje, nga një trupë e vetme gjyqësore duke u renditur në vendin e 7-të
për sa i përket normës së efiçencës midis 38 gjykatave në vend.



Gjykatat për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, kanë realizuar një performancë
pozitive, duke menaxhuar mirë stokun e çështjeve të mbartura, ruajtur një rendiment
mesatar për gjyqtar dhe kanë tregues të kënaqshëm të efiçencës.



Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, kanë evidentuar kryesisht një ulje të
treguesve të efiçencës. Të gjitha gjykatat kanë pësuar rritje të çështjeve të mbartura. Kjo
me përjashtim të disa gjykatave si ajo e apelit Durrës, Vlorë dhe Gjirokastër të cilat kanë
arritur rezultate pozitive krahasuar me një vit më parë.



Gjykatat e shkallës së parë, juridiksioni i përgjithshëm kanë pasur një rendiment më të
ulët pune krahasuar me vitin e kaluar. 41% e këtyre gjykatave janë klasifikuar brenda nivelit
standard të efiçencës sipas përcaktimeve të CEPEJ. Ndërsa 59% e tyre, kanë rritje të
backlog-ut në çështje civile, penale apo të të dyjave kategorive. Stoku i çështjeve të
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mbartura në fund të vitit 2020, ka pësuar një rritje prej 29% në krahasim me fundin e vitit
2019. Kjo rritje përbën një fakt shqetësues për sistemin gjyqësor.


Gjykata Administrative e Apelit paraqet një nivel të ulët të efiçencës. Pavarësisht
mungesave të papërfillshme, krahasuar me gjykatat e apelit në përgjithësi, me vetëm 1.5
gjyqtarë për të plotësuar organikën, ritmi i punës ka qenë i ngadaltë. Kjo solli edhe uljen e
normës së likuidimit të çështjeve në nivelin 37% duke shpjeguar njëkohësisht rritjen e
backlog-ut dhe zgjatjen e afateve kohore të nevojshme për shqyrtimin e çështjeve.



Gjykatat administrative të shkallës së parë, kanë rezultuar me tregues efiçence të
niveleve të ngjashme me vitin e mëparshëm. Kjo ecuri ka sjellë ulje të backlog-ut të
çështjeve në disa prej tyre. Rritja e personelit gjyqësor ka sjellë njëkohësisht ulje të afateve
mesatare të shqyrtimit të çështjeve gjyqësore.

V

1.

1.1.

EPRIMTARIA E KËSHILLIT

M

BLEDHJET PLENARE

Viti 2020, është shënuar në kalendar si viti pandemik në Shqipëri dhe në mbarë botën. Ky vit
u shoqërua nga një mbyllje e përkohshme dhe ulje e përgjithshme e aktivitetit ekonomik dhe
social në të gjithë vendin duke prekur ndjeshëm dhe veprimtarinë e institucioneve shtetërore,
përfshirë Këshillin e Lartë Gjyqësor.
Me gjithë vështirësitë e krijuara , Këshilli, si organi qeverisës i sistemit gjyqësor, ka vazhduar
veprimtarinë e tij me përgjegjësi të lartë dhe në përmbushje të detyrave dhe funksioneve
kushtetuese e ligjore. KLGJ-ja duke treguar fleksibilitet dhe për t’u përshtatur me situatën e
krijuar, riorganizoi veprimtarinë vendimmarrëse në mënyra virtuale dhe mikse përmes
platformave elektronike. Duke filluar nga data 12 mars 2020, KLGJ ka zhvilluar veprimtarinë
përmes platformës “Microsoft Teams” duke realizuar rreth 70 mbledhje virtuale dhe qindra
komunikime javore të anëtarëve, stafit, ekspertëve dhe gjykatave.
Me qëllim adresimin e situatës dhe mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, gjatë vitit 2020, KLGJ
rriti veprimtarinë si në mënyrë sasiore ashtu edhe cilësore. Për rrjedhojë, vihet re një rritje e
ndjeshme e numrit të mbledhjeve dhe vendimeve të marra përkundrejt vitit 2019. Përkatësisht,
KLGJ ka organizuar 87 mbledhje plenare ose 35% më shumë se vitin që shkoi. Po ashtu, numri
i vendimmarrjeve të Këshillit gjatë vitit 2020 u dyfishua (654 vendimmarrje) në krahasim me
vitin 2019.
Vendimmarrjet e Këshillit patën në fokus: (i) hartimin e akteve nënligjore në funksion të
përmbushjes së përgjegjësive ligjore, (ii) realizimin e procedurave të ngritjes në detyrë të
gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë dhe gjykatat e apelit, (iii) adoptimin e mekanizmave për
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mirëadministrimin e sistemit gjyqësor si dhe (iv) përfundimin e propozimit mbi konfigurimin
e Hartës së re Gjyqësore nga grupi i punës.
Nga 654 vendimmarrje, 640 prej tyre janë propozuar nga komisionet e përhershme dhe 14 nga
komisionet e përkohshme. Nga këto, 11 janë akte të mirëfillta nënligjore u botuan në fletoren
zyrtare të Republikës së Shqipërisë, ndërkohë 377 akte individuale, 215 akte kolektive, 49 akte
rregullatore të brendshme dhe 2 akte janë udhëzime.
 Ushtrimi i veprimtarisë së Këshillit nën ndikimin e situatës së shkaktuar nga
covid-19
Për shkak të situatës së krijuar nga infeksioni Covid-2019, KLGJ vendosi më 10.03.2020
pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat e vendit17, të
juridiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm, duke përjashtuar adresimin e çështjeve të
ngutshme. Veprimtaria gjyqësore rifilloi më datë 22.04.2020 me vendosjen edhe të masave të
nevojshme për funksionimin e shërbimeve gjyqësore në kushtet e pandemisë.
Për këtë qëllim, Këshilli ngriti një Komision të Përkohshëm18 me detyrë përgatitjen dhe
mbikëqyrjen e një plani masash organizative dhe administrative, për ushtrimin e veprimtarive
e shërbimeve gjyqësore në përputhje me udhëzimet për mbrojtjen e shëndetit të gjyqtarëve,
stafit dhe qytetarëve gjatë kohëzgjatjes së pandemisë së shkaktuar nga virusi Covid-19. Gjatë
kësaj periudhe, Komisioni propozoi një sërë projekt-vendimesh, të cilat u miratuan nga
Këshilli, ndër të cilat:
- Rregulloren për marrjen e masave kufizuese për përhapjen e Covid -19 gjatë ushtrimit
të veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor ( vendimi nr.141 datë 22.04.2020);
- Rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore (vendimi nr.143 datë 22.04.2020);
- Miratimin e përdorimit të programit kompjuterik “Microsoft Teams” për ndërlidhjen
audiovizive në distancë dhe zhvillimin e seancave gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së
epidemisë. (vendimi nr.145 datë 27.04.2020);
- Miratimin e udhëzimit për përcaktimin e masave për kufizimin e përhapjes së Covid19 gjatë ushtrimit të veprimtarisë gjyqësore dhe administrative në gjykata (vendimi
nr.146, datë 27.04.2020).

17
18

Vendimi nr.127, datë 10.03.2020.
Vendimi nr.135, datë 16.04.2020.
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1.2.

ËRMBLEDHJE

E

VEPRIMTARISË

SË

KOMISIONEVE

TË

KËSHILLIT

1.2.1.

K

OMISIONET E PËRHERSHME

Sipas parashikimeve ligjore, Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron veprimtarinë e tij përmes katër
(4) Komisioneve të Përhershme:
1. Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit
2. Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale
3. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.
4. Komisioni Disiplinor
Gjatë vitit 2020, këto komisione kanë zhvilluar një punë intensive e cila është materializuar në
një numër voluminoz aktesh në kuadër të rregullimit, mbarëvajtjes dhe mirëadministrimit të
sistemin gjyqësor.
Në mënyrë të përmbledhur, veprimtaria e Komisioneve të Përhershme të Këshillit e pasqyruar
përmes shifrave është si më poshtë:

1
2
3

Komisionet e Përhershme
Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit
Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale
Komisioni i Zhvillimit të Karrierës

Nr. i akteve propozuara
84
38
508

4
5

Komisioni Disiplinor
Akte të Komisioneve të Përhershme

10
640

6

Akte të miratuara nga KLGJ (2020)19

654

Veprimtaria e komisioneve të përhershme do të pasqyrohet në mënyrë të përmbledhur në vijim,
ndërsa vetë komisionet në përputhje me detyrimin ligjor20 kanë hartuar dhe miratuar në seancë
plenare raportet e tyre vjetore. Raportet vjetore të veprimtarisë së komisioneve të përhershme,
ku janë të identifikuara gjetjet dhe rekomandimet përkatëse, janë publike në faqen zyrtare të
Këshillit (http://klgj.al/raporte-te-komisioneve-te-perhereshme/).

19

Këtu përfshihen dhe aktet e miratuara nga Komisionet e Përkohshme si dhe aktet e miratimit të procesverbaleve
të mbledhjes plenare.
20
Pika 16, e nenit 62 të Ligjit Ligji nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
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K

OMISIONI

I

PLANIFIKIMIT

STRATEGJIK,

ADMINISTRIMIT

DHE

BUXHETIT
Përbërja:
Kryetare: Naureda Llagami
Anëtare: Fatmira Luli
Anëtar: Medi Bici
Anëtar Zëvendësues:
Brikena Ukperaj
Erjon Muharremaj

Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe
Buxhetit në kuadër të përgjegjësive dhe kompetencave
kushtetuese dhe ligjore ka realizuar gjatë vitit 2020, 84
mbledhje të cilat janë materializuar në 71 vendimmarrje
konkrete21, nga të cilat:
 7 janë në fushën e planifikimit strategjik
 52 janë në fushën e administrimit dhe efiçencës së
gjykatave
 12 janë në fushën e planifikimit dhe menaxhimit

financiar dhe buxhetor
Rëndësi të veçantë paraqet puna e kryer nga Komisioni në hartimin dhe propozimin për miratim
të rregullave standarde për organigramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të
kategorive të punonjësve të Gjykatës së Lartë. Kjo në funksion të rritjes së efiçencës, evadimit
të stokut të çështjeve gjyqësore, mbështetjes dhe ndihmës ndaj trupës së anëtareve të gjykatës,
dhe shërbimit në kohë e me cilësi publikut, në përputhje edhe me objektivat e planit strategjik
të Këshillit. Nën këtë frymë vjen edhe hartimi i propozimit për llojet dhe masat e tarifave
gjyqësore dhe procedurën e mbledhjes së tyre. Qëllimi i këtij propozimi është jo vetëm
reflektimi i standardeve ligjore, por mbi të gjitha garantimi i efikasitetit dhe cilësisë së
shërbimeve gjyqësore duke mos cenuar në asnjë moment aksesin e qytetarëve në drejtësi.
Gjithashtu rëndësi të madhe paraqet edhe paketa e akteve nënligjore të hartuara dhe propozuara
nga Komisioni për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit
civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në gjykata, lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe
pranimin në shërbimin civil gjyqësor. Këto akte krijojnë bazat solide drejt pasjes së një
administrate civile gjyqësore profesioniste dhe me integritet të lartë. Në vijim të këtyre akteve,
Komisioni ka analizuar nevojën për burime njerëzore si dhe ka realizuar shpërndarjen e tyre në
të gjitha gjykatat e vendit në përputhje me nevojat e parashtruara.
Sa i përket çështjeve të trajtuara lidhur me administrimin dhe menaxhimin e fondeve buxhetore,
theksojmë se Komisioni në vendimmarrjet e tij, ka reaguar në mënyrë të shpejtë dhe të drejtë
ndaj nevojave të sistemit gjyqësor. Ky reagim ka pasjellë efiçencë dhe efektivitet, gjë e cila
dëshmon edhe realizimin e buxhetit për sistemin gjyqësor, në masën 95 % të tij.
Në funksion të rritjes së efiçencës, transparencës dhe cilësisë së shërbimeve gjyqësore,
Komisioni gjatë ushtrimit të funksioneve të tij është përqendruar edhe në administrimin dhe
përmirësimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve gjyqësore (ICMIS).
21

13 vendimmarrje janë miratime të procesverbaleve të mbledhjeve plenare.
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K

OMISIONI

I

VLERËSIMIT

TË

ETIKËS

DHE

VEPRIMTARISË

PROFESIONALE

Përbërja:
Kryetare: Brikena Ukperaj
(Lubonja)
Anëtare: Brunilda Kadi
Anëtar: Erjon Muharremaj
Anëtar Zëvendësues:
Fatmira Luli
Medi Bici

Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë
Profesionale në funksion të përgjegjësive dhe
kompetencave kushtetuese dhe ligjore ka realizuar gjatë
vitit 2020, 38 mbledhje të cilat janë materializuar në po aq
(38) vendimmarrje, nga të cilat:
 2 janë në fushën e etikës, komunikimit dhe transparencës
 30 janë në fushën e veprimtarisë profesionale
 6 janë në fushën e trajnimit të magjistratëve

Në një vështrim tërësor por dhe të përmbledhur të punës së
Komisionit për vitin 2020 rëndësi të veçantë i është kushtuar rregullave që përbëjnë sistemin e
vlerësimit të gjyqtarëve si dhe nisjes së procesit të vlerësimit për të gjithë gjyqtarët që kanë
aplikuar për ngritje në detyrë. Ky proces është parë nga ana e Komisionit si një prioritet
madhor, pasi plotësimi i vendeve të lira vakante në Gjykatën e Lartë, gjykatat e apeleve dhe
gjykatat e posaçme është i ndërlidhur dhe i ndërvarur pashmangshmërisht me ecurinë e procesit
të vlerësimit të gjyqtarëve. Në këto kushte siç është pasqyruar më lart, Komisioni krahas
hartimit të rregullave të domosdoshme për sistemin e vlerësimit ka nisur paralelisht edhe punën
për vlerësimin e kandidatëve për ngritjen në detyrë në përputhje edhe me objektivat e Planit
Strategjik të Këshillit.
Gjithashtu rëndësi të madhe paraqet iniciativa e Komisionit për krijimin e njësive të shërbimit
ligjor në gjykatat e apeleve, duke pasur parasysh situatën e krijuar në gjykata nga zbatimi i
procesit të rivlerësimit kalimtar. Si pasojë e këtij procesi, janë krijuar mungesa të mëdha në
burime njerëzore (gjyqtarë) dhe rritje e stokut të çështjeve gjyqësore të pashqyrtuara.
Në këtë këndvështrim është parë me rëndësi iniciativa dhe vendimmarrja për krijimin e bazës
së të dhënave në Gjykatën e Lartë si dhe autorizimi për akses në sistemin e menaxhimit të
çështjeve gjyqësore, si një çelës për të garantuar shkurtimin e kohës në shqyrtimin dhe trajtimin
e çështjeve gjyqësore në këtë gjykatë, uljen e stokut dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj
publikut.
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K

OMISIONI I ZHVILLIMIT TË KARRIERËS

Përbërja
Kryetar: Ilir Toska
Anëtare: Marçela Shehu
Anëtar: Alban Toro

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgjatë vitit 2020, në
zbatim të detyrave kushtetuese dhe ligjore ka realizuar 95
mbledhje të materializuara në 508 vendimmarrje, ndër të cilat:


4 kanë të bëjnë me hartimin dhe propozimin e akteve
nënligjore;
Anëtar Zëvendësues:

219 akte për procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën
Naureda Llagami
e Lartë, gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e
Dritan Hallunaj
organizuar, gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe
Gjykatën Administrative të Apelit;
 183 akte për zhvillimin e karrierës së gjyqtarit;
 43 akte për procedurat e verifikimit të kushteve dhe kritereve të kandidimit për në
formimin fillestar, profili gjyqtar, për në Shkollën e Magjistraturës;
 59 akte për procedurat e caktimit të gjyqtarëve në çështje gjyqësore të veçanta, në
gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme.
Komisioni ka hartuar dhe propozuar në Këshill miratimin e tre akteve nënligjore shumë të
rëndësishme që kanë të bëjnë me procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, lëvizjes paralele
të tyre, si dhe procedurat e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të
kandidatëve për kancelar, për këshilltar dhe ndihmës ligjor, përveç se edhe të disa shtesave në
aktin e tij nënligjor lidhur me trajtimin dhe zgjidhjen e nevojave për gjyqtarë në çështje
gjyqësore të veçanta në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Miratimi i akteve nënligjore për procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve hapi rrugën
zbatimit të procedurave të reja ligjore për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve në gjykatat më të
larta ose të specializuara. Kështu, mbi propozimet e Komisionit, gjatë vitit 2020, Këshilli hapi
procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve për 11 pozicione
të lira në të tria fushat e së drejtës, administrative, civile dhe penale, ndërsa ka në proces
shqyrtimi edhe propozimet për hapjen e procedurave të ngritjes në detyrë edhe për 3 pozicione
të tjera dhe të fundit të lira në këtë gjykatë. Po ashtu, mbi propozimet e Komisionit, Këshilli në
mënyrë periodike hapi disa procedura ngritjeje në detyrë në gjykatat e posaçme për
korrupsionin dhe krimin e organizuar, gjithsej për 12 pozicione të lira (nga 6 pozicione në
secilën gjykatë), në të cilat gjyqtarët kanë aplikuar vetëm për 6 pozicione të lira (për 4 pozicione
në gjykatën e apelit dhe 2 pozicione në gjykatën e shkallës së parë). Gjithashtu, mbi propozimet
e Komisionit, Këshilli hapi 22 procedura ngritjeje në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit
të përgjithshëm dhe në Gjykatën Administrative të Apelit, në të cilat gjyqtarët kanë aplikuar
vetëm për 18 pozicione të lira (për 17 pozicione në gjykatat e apelit të juridiksionit të
përgjithshëm dhe 1 pozicion në Gjykatën Administrative të Apelit). Procedurat e ngritjes në
detyrë si më lart janë në proces, ndërkohë që, pavarësisht kompleksitetit të tyre dhe aktorëve
të përfshirë në to, është arritur përfundimi i verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të
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kandidimit për shumicën e kandidatëve, për të cilët, nga ana tjetër, paralelisht ka vijuar
vlerësimi etik dhe profesional, si kriteri bazë i promovimit në detyrë.
Në kuadër të procedurave të ngritjes në detyrë, por edhe atyre te rekrutimit të kandidatëve për
gjyqtarë dhe emërimit të magjistratëve të sapodiplomuar, gjatë vitit 2020, pavarësisht
pengesave të hasura për shkak të pandemisë dhe ndonjë situate ligjore penguese, Komisioni
kreu verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit, përfshirë edhe atë të pasurisë
dhe figurës, për 113 kandidatë gjithsej, nga të cilët për 82 kandidatë procedurat e verifikimit
përfunduan tërësisht dhe Këshilli, brenda vitit 2020, shqyrtoi rregullisht rezultatet e verifikimit
për 80 prej tyre. Mund të veçohet se, pavarësisht fillimit me vonesë të procedurave të verifikimi
për kandidatët në formimin fillestar për magjistratë në Shkollën e Magjistraturës, kjo si pasojë
e organizimit të provimit të pranimit për shkak të pandemisë vetëm në muajin korrik,
Komisioni arriti të realizojë në kohë verifikimin për 39 kandidatë, duke bërë të mundur fillimin
në kohë të vitit akademik (javën e parë të muajit tetor) dhe vijimin normal të tij. Vlen të
përmendet po ashtu se, pas përfundimit të verifikimeve përkatëse për kandidatët magjistratë të
diplomuar, mbi propozimet e Komisionit, Këshilli gjatë vitit 2020, emëroi 34 magjistratë të
rinj të sapodiplomuar (15 të diplomuar në vitin akademik 2018-2019 dhe 19 të diplomuar në
vitin akademik 2019-2020), duke i caktuar ata më pas në pozicione pranë gjykatave të shkallës
së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe atë administrativ.
Në fokus të veprimtarisë së tij gjatë këtij viti Komisioni ka pasur edhe procesin e plotësimit të
vendeve vakante në gjykata edhe përmes skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm
të gjyqtarëve. Duhet përmendur se skema e re e delegimit u arrit të zbatohet për herë të parë
gjatë këtij viti, ndërsa në këtë skemë u përfshinë 9 gjyqtarë, të cilët, për shkak të nevojave
imediate, u caktuan për të gjykuar në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm.
Një aspekt tjetër i veprimtarisë së Komisionit ka qenë edhe në drejtim të përcaktimit të numrit
të kandidatëve magjistratë/profili gjyqtar, por edhe i kandidatëve këshilltarë dhe ndihmës
ligjorë, për në programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës. Mbi propozimin e
Komisionit, bazuar në nevojat e rritura në sistemin gjyqësor, duke patur parasysh edhe
kapacitetet infrastrukturore dhe akademike të Shkollës së Magjistraturës, Këshilli miratoi një
numër më të lartë pranimesh se nga çdo vit tjetër më parë, konkretisht 40 për kandidatët
magjistratë/profili gjyqtar dhe 25 për kandidatët këshilltarë dhe ndihmës ligjorë.
Po ashtu, gjatë vitit 2020, Komisioni ka trajtuar dhe përcjellë për shqyrtim në Këshill edhe një
numër të konsiderueshëm kërkesash (629) të drejtuesve të gjykatave në lidhje me caktimin e
gjyqtarëve, nga gjykata të tjera, për gjykimin e çështjeve gjyqësore të caktuara, në kushtet e
pamundësisë ligjore për gjykimin e tyre nga gjyqtarët e atyre gjykatave, ku përmes një
procedure transparente dhe shortimit elektronik, është arritur plotësimi në kohë i nevojave të
gjykatave.
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K

OMISIONI DISIPLINOR

Përbërja:
Kryetar: Medi Bici
Anëtar: Maksim Qoku
Anëtar: Dritan Hallunaj
Anëtar Zëvendësues:
Brunida Kadi
Alban Toro

Komisioni i Disiplinës në kuadër të përgjegjësive dhe
kompetencave kushtetuese dhe ligjore ka realizuar gjatë vitit
2020, 10 mbledhje të cilat janë materializuar në 4
vendimmarrje22 kryesore, nga të cilat:

1 ka të bëjë me hartimin e rregullave të procedimit
disiplinor.

3 kanë të bëjnë me procedimin konkret ndaj
magjistratëve.

Veprimtaria e Komisionit Disiplinor ndërvaret me veprimtarinë e Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë, institucion i krijuar vetëm në fillim të këtij viti. Ndër momentet më të rëndësishme
të punës së Komisionit është hartimi dhe propozimi i rregullores për procedurat disiplinore në
Këshillin e Lartë Gjyqësor. Kjo rregullore vjen në funksion të detajimit të procedurave në
zhvillimin dhe shqyrtimin e procedimit disiplinor duke synuar zhvillimin e kësaj procedure, në
përputhje me parimet e vendosura shprehimisht në ligj.
Gjatë vitit 2020 Komisioni Disiplinor ka shqyrtuar paraprakisht duke përfunduar me
vendimmarrje në Këshill tre procedura disiplinore, nga të cilat një procedurë më objekt
pezullimin e një magjistrati nga detyra dhe dy procedime disiplinore, të filluara nga Inspektori
i Lartë i Drejtësisë, duke vendosur shkarkimin nga detyra të tyre.
Gjithashtu gjatë këtij viti, Komisioni ka trajtuar në kohë të gjitha ankesat e ardhura në drejtim
të KLGJ-së për shkelje të pretenduara nga ana e gjyqtarëve të caktuar, duke orientuar subjektet
ankuese drejt ndjekjes së rrugës së duhur ligjore për zgjidhjen e tyre në kohë nga Inspektori i
Lartë i Drejtësisë.

1.2.2.

K

OMISIONET E PËRKOHSHME

Ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ka autorizuar Këshillin që
për çështje të veçanta, të cilat nuk i përkasin veprimtarisë së ndonjërit prej Komisioneve të
Përhershme, të krijojë Komisione të Përkohshme.
Komisionet e Përkohshme të krijuara gjatë vitit 2020 janë të lidhura me procese ad hoc të
ndërmarra në kuadër të adresimit të problematikave me të cilat është përballur sistemi gjyqësor,
të tilla si:
(i) Vlerësimi etik dhe profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve;
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6 vendimmarrje i përkasin procedurave të brendshme të Komisionit që lidhen me përcaktimin e seancave
plenare dhe caktimin e relatorëve.

18

(ii) Verifikimi i plotësimit të kritereve të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, që
do të pranohen për të ndjekur Programin e Formimit Fillestar pranë Shkollës së
Magjistraturës për vitin akademik 2020-2021;
(iii) Shqyrtimi i ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për
arkivimin e ankesës ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari;
(iv) Hartimi i planit të veprimeve lidhur me reduktimin e çështjeve të prapambetura dhe
rritjen e efikasitetit në Gjykatën e Lartë.
(v) Hartimi i rregullores së brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor
Komisioni i përkohshëm për vlerësimin etik dhe profesional (në kuadër të rivlerësimit
kalimtar të gjyqtarëve)
Ky Komision u krijua me vendimin nr. 15, datë 22.01.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, dhe
përbëhet nga pesë anëtarë, tre nga të cilët janë anëtarë gjyqtarë dhe 2 janë anëtarë jo gjyqtarë,
si më poshtë:
-

z. Dritan Hallunaj (kryetar)23
z. Maksim Qoku (anëtar)
z. Ilir Toska (anëtar)
z. Medi Bici (anëtar)
z. Erjon Muharremaj (anëtar)

Ngritja e këtij komisioni dhe hartimi i bazës së nevojshme nënligjore 24, të miratuara në vitin
2019, erdhi si nevojë imediate bazuar në përcaktimin e bërë në nenin 171 pika 2 të ligjit nr.
115/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Kjo
dispozitë parashikonte detyrimin e Këshillave për të mbështetur organet e rivlerësimit kalimtar
në realizimin e vlerësimit të aftësive profesionale, duke ndjekur udhëzimet dhe kërkesat e
këtyre organeve dhe duke pasur parasysh faktin se dhënia e ndihmës për këto organe ka
përparësi.
Në total gjatë vitit 2020, KPVEP ka zhvilluar 101 mbledhje dhe 148 shorte për përzgjedhjen e
5 dosjeve për 148 subjekte të rivlerësimit pranë gjykatave përkatëse. Pas organizimit të
shorteve për përzgjedhjen e dosjeve, komisioni ka organizuar punën për kërkimin e gjithsej
740 dosjeve gjyqësore/dokumente ligjore në gjykatat përkatëse ku administrohen këto akte,
secila prej tyre në 2 kopje (një kopje për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe një
kopje për Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM).
Theksojmë se, aktualisht mund të quhet i mbyllur procesi i zhvillimit të shorteve profesionale
nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor, lidhur me subjektet e rivlerësimit që kanë statusin e
gjyqtarit. Sa i përket subjekteve të rivlerësimit që kanë paraqitur formularin e vetëvlerësimit si
23

Kryetari i këtij komisioni z. Dritan Hallunaj është zgjedhur bazuar në propozimin e kryetares së KLGJ-së, i bërë
konform pikës 6 të nenit 62 të ligjit nr. 115/2016, ku në fjalinë e parë theksohet se komisionet zgjedhin kryetarët
përkatës bazuar në propozimin e Kryetarit të Këshillit.
24
Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 24, datë 07.02.2019 miratoi rregulloren “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në kuadër të procesit të rivlerësimit
kalimtar të gjyqtarëve”.
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më lart, në funksionin e tyre si ndihmës apo këshilltarë ligjorë, presim udhëzime të mëtejshme
nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit lidhur me zhvillimin e shorteve dhe hartimin
e raportit.
Në vijim të punës së tij, KPVEP ka proceduar me depozitimin e raporteve dhe të dosjeve
gjyqësore pranë KPK-së grupuar sipas institucioneve. Bazuar në këtë qasje janë depozituar
pranë KPK-së gjatë vitit 2020 gjithsej 72 raporte të hollësishme dhe të arsyetuara, të shoqëruara
me 360 dosje gjyqësore për 72 subjekte të rivlerësimit kalimtar.
Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e plotësimit të kritereve ligjore të pranimit në
provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2020-2021, të
kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë.
Përbërja:
Z. Maksim Qoku - Kryetar
Znj. Marcela Shehu - Anëtare
Znj. Brunilda Kadi - Anëtare
Në janar të vitit 2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës,
vendosi caktimin dhe publikimin e numrit maksimal të kandidatëve magjistratë, profili gjyqtar,
këshilltarë dhe ndihmës ligjorë.
Konkretisht Komisioni i Përkohshëm ka verifikuar gjithsej 131 kandidatë, prej të cilëve 51
kandidatë për këshilltarë ligjorë dhe 80 kandidatë për ndihmës ligjorë. Në përfundim të procesit
të verifikimit, Komisioni përfundoi në përcaktimin e:
(i) listës emërore me 24 kandidatë për Këshilltar Ligjorë që i plotësojnë kriteret dhe 27
kandidatë që nuk i plotësojnë kriteret, dhe
(ii) listës emërore me 72 kandidatë për ndihmës ligjorë, që plotësojnë kriteret dhe 8 kandidatë
që nuk i plotësojnë kriteret.
Komisioni i Përkohshëm për hartimin, propozimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të një
plani masash për ushtrimin e veprimtarisë e shërbimeve gjyqësore në mënyrën më të
sigurt të mundshme gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga virusi Covid-19.
Përbërja:
Znj. Naureda Llagami - Kryetare
Z. Medi Bici - Anëtar
Znj. Brunilda Kadi - Anëtare
Znj. Marcela Shehu - Anëtare
Z. Erjon Muharremaj - Anëtar
Në përmbushje të detyrave të tij, ky Komision ka kryer analizën e kuadrit ligjor në fuqi, duke
bashkëpunuar me këshillat e gjykatave, kryetarët dhe kancelarët e tyre, për të evidentuar të
gjitha problematikat që shfaq infrastruktura e gjykatave, me synimin e kufizimit të efekteve
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negative që pandemia Covid-19 shkakton në ushtrimin e veprimtarisë dhe shërbimeve
gjyqësore.
Në këtë kuadër Komisioni hartoi dhe i propozoi Këshillit miratimin e rregullores për
përcaktimin e masave për kufizimin e përhapjes së Covid-19 gjatë ushtrimit të veprimtarisë së
Këshillit si dhe gjithë sistemit gjyqësor si dhe miratimin e përdorimit të programit kompjuterik
“Microsoft Teams”. Ky program mundëson ndërlidhjen audiovizive në distancë për zhvillimin
e seancave gjyqësore dhe pjesëmarrjen e të paraburgosurve/të dënuarve dhe përfaqësuesve të
tyre në seancat gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. Në funksion të ushtrimit të
veprimtarisë së këtij komisioni, KLGJ ka marrë 5 vendime.
Komisioni i Përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të Inspektorit të
Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankesës ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari
Përbërja:
Z. Ilir Toska - Kryetar
Z. Alban Toro - Anëtar
Z. Erjon Muharremaj - Anëtar
Anëtarë zëvendësues Znj. Brikena Ukperaj dhe Znj. Fatmira Luli
Ngritja e këtij Komisioni vjen si detyrim i përcaktuar në nenin 62, të ligjit nr.115/2016 “Për
organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Në funksion të organizimit të punës Komisioni
ka hartuar dhe propozuar në Këshill rregulloren për organizimin dhe funksionimin e vetë
Komisionit.
Përgjatë vitit 2020, në Këshill janë regjistruar 26 ankime kundër vendimeve të Inspektorit të
Lartë të Drejtësisë për arkivimin e ankimit, nga të cilat 24 prej tyre janë shqyrtuar nga
Komisioni duke vendosur refuzimin e tyre si të pabazuar. Gjatë vitin 2020 nuk ka pasur asnjë
vendimmarrje nga ana e Komisionit për shfuqizimin e vendimit të Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë. Gjithashtu nuk ka pasur asnjë ankim të regjistruar në Këshill kundër vendimit të
Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari.
Komisioni i Përkohshëm për hartimin e një plani veprimesh lidhur me reduktimin e
çështjeve të prapambetura dhe rritjen e efikasitetit në Gjykatën e Lartë.
Ky komision është ngritur me qëllim hartimin e një plani veprimesh për reduktimin e çështjeve
gjyqësore të prapambetura si dhe mbikëqyrjen dhe zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit,
të nënshkruar mes Këshillit dhe Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim
Ndërkombëtar. Kontribut i rëndësishëm i dhënë nëpërmjet këtij memorandumi është rekrutimi
i një stafi mbështetës të cilët do të ndihmojnë gjyqtarët e kësaj gjykate për të trajtuar me
shpejtësi çështjen e stokut të akumuluar. Aktualisht, 12 juristë, në rolin e nëpunësve për uljen
e numrit të çështjeve të prapambetura po punojnë për krijimin e një inventari të hollësishëm të
çështjeve të prapambetura në këtë gjykatë. Ky inventar do të shërbejë si bazë për kategorizimin
e çështjeve në grupe të cilat do të trajtohen më pas nga këshilltarët ligjorë dhe gjyqtarët.
21

Gjithashtu, Këshilli ka miratuar udhërrëfyesin për efikasitetin e Gjykatës së Lartë dhe
reduktimin e çështjeve të prapambetura, i cili është një derivat i memorandumit dhe punës së
vazhdueshme të Komisionit të Përkohshëm.
Komisioni i Përkohshëm për Mbrojtjen e Gjyqtarëve, të Familjes dhe të Pasurisë së tyre.
Në zbatim të Vendimit Nr. 564, datë 31.07.2019 "Për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e
veçantë të magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak të tij”, të Këshillit të
Ministrave u krijua Komisioni për Mbrojtjen e gjyqtarëve. Ky Komision i cili ka në përbërjen
e tij përfaqësues nga institucione të ndryshme shtetërore. Gjatë vitit 2020, pranë Komisionit
kanë ardhur 3 kërkesa, për të cilat janë marrë 3 vendime, 1 vendim për zgjatje të afatit të
mbrojtjes së gjyqtarit dhe 2 vendime për rrëzim të kërkesës për mbrojtje.
Komisioni i Përkohshëm për hartimin e Rregullores së Brendshme të Këshillit të Lartë
Gjyqësor
Përbërja:
Z. Maksim Qoku - Kryetar
Z. Medi Bici - Anëtar
Znj. Brunilda Kadi - Anëtar
Znj. Fatmira Luli - Anëtar
Znj. Marçela Shehu - Anëtar
Në përmbushje të detyrës së ngarkuar nga Këshilli ky Komision përgjatë vitit 2020, ka
përmbyllur pjesën e parë të rregullores, e cila përfshin në mënyrë të detajuar objektivat,
qëllimet, përgjegjësitë dhe punët që kryen Këshilli, marrëdhëniet e ndërsjella midis
komisioneve të Këshillit, si dhe marrëdhëniet e Këshillit me të tretët. Gjithashtu është
përpunuar dhe është drejt përfundimit pjesa e dytë e rregullores që ka të bëjë me funksionimin
dhe organizmin e Administratës së Këshillit. Theksojmë se ky proces është kryer me
mbështetjen dhe të përfaqësuesve të misionit EURALIUS V dhe projektit “Drejtësi për të
Gjithë”- USAID.

1.3.

P

LANIFIKIMI STRATEGJIK PER PERIUDHËN 2021 – 2023

Mbështetur në eksperiencën pozitive të një viti më parë, Këshilli ka iniciuar në shtator - dhjetor
të vitit 2020 një proces të brendshëm planifikimi strategjik. Në këtë proces, i cili lidhet me
orientimin e veprimtarisë institucionale të KLGJ-së dhe sistemit gjyqësor për periudhën 20212023, Këshilli është mbështetur nga Projekti Drejtësi për të Gjithë – USAID. Në funksion të
frymës së vazhdimësisë dhe mbështetjes në arritjen e deri tanishme, 5 shtyllat e drejtimit të
Planit Strategjik të Këshillit dhe sistemit gjyqësor për periudhën 2021 -2023 janë:
SYNIMI 1:

Përshpejtimi i Reformës së Pushtetit Gjyqësor dhe Akordimit të Burimeve.
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SYNIMI 2:
SYNIMI 3:
SYNIMI 4:
SYNIMI 5:

Përmirësimi i standardeve të ekselencës gjyqësore, zbatimi dhe monitorimi i
zbatimit të tyre në praktikë
Rritja e eﬁkasitetit të shërbimeve gjyqësore/ Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve
gjyqësore përmes miratimit dhe zbatimit të hartës së re gjyqësore
Fuqizimi i kapaciteteve të brendshme të KLGJ-së.
Ndërveprimi dhe komunikimi i përmirësuar, transparent dhe efektiv në
përputhje me dokumentet strategjik të miratuar nga KLGJ

Gjatë hartimit të dokumentit strategjik, Këshilli ka bashkërenduar punën edhe me aktorë të tjerë
në fushën e drejtësisë, e sidomos me Ministrinë e Drejtësisë. Bashkëpunim ky që vjen në kuadër
të hartimit të Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë 2021 – 2025 (SND II), me qëllim për të
garantuar koherencën midis këtyre dy dokumenteve strategjik. Gjithashtu, duke mbajtur në
konsideratë aspiratat e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, është parë e
domosdoshme edhe konsultimi dhe harmonizimi me dokumente të tjerë strategjik që Shqipëria
ka nënshkruar.
Plani i ri Strategjik, i cili është në fazën e finalizimit, është produkt i një procesi gjithëpërfshirës
konsultimi me aktorët e brendshëm dhe të jashtëm të sistemit, përfshirë: 38 gjykatat e vendit,
15 organizatat e shoqërisë civile që veprojnë në fushën e drejtësisë, si dhe partnerët
ndërkombëtarë si: Misioni EURALIUS V, OSBE, Delegacioni i BE-së, dhe Këshilli i Evropës
(SEJIII).
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Gjetjet kryesore!


























87 mbledhje plenare dhe 654 vendime, prej të cilave 640 me nismën e Komisioneve të Përhershme
dhe 14 të komisioneve të përkohshme.
Nga 654 vendimmarrje, 11 janë akte të mirëfillta ligjore, 377 akte individuale, 215 akte kolektive,
49 akte rregullatore të brendshme dhe 2 akte janë udhëzime.
Përfundimi i procedurave të vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes për 3 kandidatët për gjyqtarë në
Gjykatën e Lartë nga radhët e juristëve të spikatur.
12 juriste, në rolin e nëpunësve për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura, atashuar pranë
Gjykatës së Lartë në kuadër të nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit mes Këshillit dhe
Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar.
Miratimi i udhërrëfyesin për efikasitetin e Gjykatës së Lartë dhe reduktimin e çështjeve të
prapambetura.
Emërimi i përkohshëm i 4 këshilltarëve ligjorë pranë Gjykatës së Lartë.
Miratimi i vendimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit
civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në gjykata”.
Krijimi i njësive të shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm, shpallja
e 17 vendeve vakante në pozicionin e ndihmësit ligjor si dhe emërimi i përkohshëm i 9 ndihmësve
ligjorë pranë këtyre gjykatave.
Plotësimi i paketës së akteve nënligjore dhe rregullatore mbi sistemin e vlerësimit etik dhe
profesional.
Zhvillimi i procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të 16 gjyqtarëve për periudhat e vlerësimit
2013-2016 (për efekt gradimi) dhe 14 gjyqtarëve për periudhën e vlerësimit viti 2019.
Verifikimi i kritereve formalo-ligjore, pasurisë dhe figurës, për kandidatët që kanë konkurruar për
ngritjen në detyrë për plotësimin e 12 pozicioneve të lira pranë Gjykatës së Lartë, të 5 pozicioneve
të lira pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe të 18 pozicioneve
të lira në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe atë administrative, gjithsej për 24
kandidatë, nga të cilët 17 për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë.
Përfundimi i procedurave të verifikimit të kritereve formalo-ligjore, pasurisë dhe figurës, për 19
kandidatë për magjistratë të sapodiplomuar.
Përfundimi i procedurave të verifikimit të kritereve formalo-ligjore, pasurisë dhe figurës, për 39
kandidatë për në formimin fillestar për magjistratë në Shkollën e Magjistraturës.
Përfundimi i procedurave të emërimit dhe caktimit në pozicion për 34 magjistratë të diplomuar.
Ngritja e skemës së delegimit pranë KLGJ përmes komandimit të 9 gjyqtarëve.
Standardizimi i procedurave të plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor, në funksion
të garantimit të një administrate sa më profesionale dhe me integritet të lartë në ushtrimin e
funksioneve publike përmes miratimit të vendimit “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe
pranimin në shërbimin civil gjyqësor”.
Miratimi i rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor” dhe zhvillimi i tre
procedimeve disiplinore.
148 shorte në mbështetje të procesit të rivlerësimit kalimtar, të cilat përmbyllin këtë proces (hedhjes
së shorteve).
72 raporte të hollësishme dhe të arsyetuara për 72 subjekte të rivlerësimit kalimtar. Në total, nga
fillimi i procesit të rivlerësimit janë dorëzuar pranë KPK-së 300 raporte të analizimit të aftësive
profesionale ose 65% të të gjithë subjekteve që kanë paraqitur formularin e rivlerësimit pranë ishKëshillit të Lartë të Drejtësisë.
131 kandidatë, prej të cilëve 51 kandidatë për këshilltarë ligjorë dhe 80 kandidatë për ndihmës ligjorë,
verifikuar mbi plotësimin e kritereve të pranimit në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës.
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2.

ASAT E MARRA NGA KLGJ PËR RRITJEN E EFIÇENCËS SË

SISTEMIT GJYQËSOR
Në një demokraci funksionale krahas pavarësisë, integritetit dhe profesionalizmit, efiçenca e
sistemit gjyqësor është përbërësi thelbësor i sistemit të drejtësisë. Ndaj, Këshilli i Lartë
Gjyqësor duke njohur këtë rëndësi e ka shndërruar efiçencën në kryefjalë të politikave të tij
vendimmarrëse, të cilat synojnë garantimin e një sistemi gjyqësor funksional dhe me fokus
qytetarin.
Këshilli, i vetëdijshëm për situatën dhe me qëllim adresimin e problematikave të identifikuara,
ka ndërmarrë një set masash të cilat synojnë të minimizojnë efektin negativ të procesit të
rivlerësimit kalimtar në boshatisjen e sistemit gjyqësor krahas mbështetjes me prioritet të
reformës në drejtësi. Këto masa janë tregues të përgjegjësisë kushtetuese dhe ligjore që Këshilli
ka për qeverisjen dhe mirëadministrimin e sistemit gjyqësor. Por, mbi të gjitha masat e
ndërmarra janë tregues të vizionit strategjik dhe proaktivitetit shumëdimensional të Këshillit
për të adresuar problematikat e sistemit në planin afatshkurtër dhe afatgjatë.
Së pari:

Harta e re Gjyqësore

Këshilli, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë25, ka hartuar një projekt për Hartën e re
Gjyqësore26 e cila është produkt i një procesi të gjatë dhe intensiv konsultimesh mes një sërë
aktorësh, përfshirë këtu Ministrinë e Drejtësisë, ekspertët e sistemit gjyqësor dhe grupet e
interesit.
Sipas kritereve dhe metodologjisë së dakordësuar nga grupi ndërinstitucional i punës, Këshilli
ka propozuar: që nga 22 gjykatat e rretheve gjyqësore me juridiksion të përgjithshëm, 6 gjykatat
administrative të shkallës së parë dhe 6 gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm të
riorganizohen në 12 gjykata me juridiksion të përgjithshëm dhe 2 gjykata administrative në
shkallë të parë, dhe 1 gjykatë apeli.
Raporti i finalizuar për hartën gjyqësore është një punë shumë voluminoze, përpilimi i të cilit
ka kërkuar hulumtim dhe një punë teknike të specializuar, të cilën Këshilli e ka kryer me
shumë impenjim dhe përgjegjësi, si institucioni kompetent për administrimin e sistemit
gjyqësorë në Republikën e Shqipërisë, duke u bazuar gjithmonë në parimet e pavarësisë,
llogaridhënies, transparencës dhe të efiçencës.
Në momentin kur ligji kërkon një bashkërendim të punës për hartën gjyqësore me Ministrinë e
Drejtësisë, gjë të cilën Këshilli e ka zbatuar në përpikëri, është kërkuar i njëjti vlerësim edhe

25
26

Projekti Drejtësi për të Gjithë - USAID dhe Projekti SEJ 3 i Këshillit të Evropës.
Neni 13, Ligji nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.
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nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Kjo pasi harta e re gjyqësore është çelësi dhe një proces
shumë i rëndësishëm për zgjidhjen e sfidave të sistemit gjyqësor, lidhur me ngarkesën e punës,
delegimet, aksesin, koston dhe efektshmërinë, për të zhbllokuar kështu situatën aktuale në të
cilën ndodhen gjykatat e të gjitha shkallëve në Republikën e Shqipërisë. Në këtë kuptim, Harta
e re Gjyqësore do t’i shërbejë optimizimit të burimeve njerëzore dhe financiare, rritjes së
efiçencës së gjykatave, përmirësimit të shpejtësisë së gjykimit dhe aksesit në drejtësi të
qytetarëve, si dhe minimizimit të kostove dhe pasojave të rivlerësimit kalimtar.
Ndërkohë, nga bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë evidentohet se kjo e fundit nuk ka
pasur të njëjtën qasje sikurse Këshilli, duke shkaktuar zvarritje të procesit. Zvarritje kjo e cila
ka pasur një ndikim negativ për sistemin gjyqësor. Aktualisht, produkti konkret nga grupi i
punës, i cili propozon konfigurimin e ri gjeografik të gjykatave, i është vënë në dispozicion
zyrtarisht Ministrisë së Drejtësisë, si palë bashkë-propozuese, në datë 29.9.2020.
Së dyti:

Rritja e burimeve njerëzore

Këshilli ka konsideruar rritjen e burimeve njerëzore si një mekanizëm që do t’i japë
frymëmarrje sistemit gjyqësor, aq më tepër në kushtet e efekteve negative që ka krijuar procesi
i rivlerësimit. Ky mekanizëm është mundësuar falë bashkëpunimit me Kuvendin e Republikës
së Shqipërisë, i cili i ka akorduar KLGJ-së përgjatë tre viteve 206 punonjës shtesë. Këto burime
janë përdorur nga Këshilli për t’u shpërndarë nëpër gjykata me qëllim për t’i ardhur në ndihmë
këtyre të fundit në plotësimin e nevojave të tyre.
Gjithashtu, në kushtet kur mungesa e gjyqtarëve efektivë ka sjellë bllokimin e gjykimeve
sidomos në apel dhe Gjykatën e Lartë, Këshilli, për herë të parë, ka krijuar njësinë e shërbimit
ligjor pranë këtyre gjykatave. Njësia ligjore ushtron veprimtari këshilluese dhe ndihmëse në
procesin vendimmarrës duke përfshirë: analizimin e praktikës gjyqësore përkatëse mbi
interpretimin e dispozitave të zbatueshme për çështjet në gjykim; si dhe përpunimin dhe
përgatitjen e çështjeve të thjeshta standarde me shkallë kompleksiteti të ulët për marrjen e
vendimit nga gjyqtari. Me ndryshimet e reja ligjore (shih më poshtë) kjo njësi do të krijohet
edhe në gjykatat e rretheve gjyqësore27. Shtimi i burimeve njerëzore në gjykata me ndihmës
ligjorë do të shërbejnë si instrument për të përshpejtuar evadimin e dosjeve gjyqësore duke i
ardhur në ndihmë gjyqtarëve për të rritur efiçencën e tyre në gjykim. Strukturimi i njësive
ligjore të kësaj natyre në sistemin gjyqësor, do të ketë një impakt pozitiv në funksionalitetit e
gjykatës.
Së treti:

Ndryshimet ligjore

Këshilli, në cilësinë e organit qeverisës të sistemit gjyqësor, në përputhje me funksionin ligjor
të dhënies së opinioneve mbi legjislacionin, që mund të ndikojnë në punën e gjyqësorit dhe çdo
çështje tjetër që është nën përgjegjësinë e tij, në bashkëpunim me Misionin EURALIUS V, ka

27

Vendimi për krijimin e njësisë së ndihmësve ligjorë në gjykatat e rretheve gjyqësore hyn në fuqi në 2021.
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ndërmarrë iniciativën për disa ndryshime në legjislacionin procedural (civil, administrativ dhe
penal) si dhe ligjet e paketës së reformës në drejtësi.
Këto ndryshime të parashikuara në Kodin e Procedurës Civile dhe Kodin e Procedurës
Penale vijnë si rezultat i evidentimit të një sërë problematikash gjatë zbatimit në praktikë të
këtyre dy ligjeve, dhe me qëllim rritjen e efiçencës dhe efektshmërisë në sistemin e drejtësisë,
përmes rregullimeve procedurale.
Sa i përket ndryshimeve të propozuara në Kodin e Procedurës Civile dhe Kodin e Procedurës
Penale,
a) lidhur me gjykimin në Gjykatën e Lartë, është parashikuar:
1- Gjykimi me trup gjykues të përbërë nga 5 gjyqtarë, për njësimin dhe zhvillimin e
praktikës gjyqësore;
2- Gjykimin në Kolegje të Bashkua sa i përket ndryshimit të praktikës gjyqësore;
3- Shqyrtimi i rekursit mbi bazë dokumentesh në dhomë këshillimi dhe gjykimi në kolegje
me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë;
4- Shqyrtimi i kërkesës për përjashtim nga një gjyqtar tjetër i kësaj gjykate, i ndryshëm
nga gjyqtarët e trupit gjykues të cilit i përket gjyqtari që kërkohet të përjashtohet;
5- Rritjen e rolit të gjyqtarit relator;
b) lidhur me gjykimin në Gjykatën e Apelit, është parashikuar:
1- Gjykimi me një gjyqtar të vetëm i ankimeve kundër vendimeve për paditë me vlerë deri
në njëzet-fishin e pagës minimale në shkallë vendi, që rrjedhin nga marrëdhënia
kontraktore;
2- Gjykimi me një gjyqtar të vetëm të ankimit të veçantë kundër vendimit të refuzimit të
kërkesës për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit;
3- gjykimi me një gjyqtar të vetëm të ankimeve të veçanta kundër vendimeve të gjykatës
që ka shqyrtuar kundërshtimin e veprimeve të përmbaruesit gjyqësor etj.;
4- Shqyrtimi i kërkesës për përjashtim nga një gjyqtar tjetër i kësaj gjykate, i ndryshëm
nga gjyqtarët e trupit gjykues të cilit i përket gjyqtari që kërkohet të përjashtohet;
5- Gjykimi në dhomë këshillimi, mbi bazë dokumentesh;
6- Përgatitja e relacionit dhe njoftimi i palëve nga relatori i çështjes dhe jo nga kryetari i
trupit gjykues.
Këto iniciativa ligjore, të reflektuara në ndryshimet e kodeve procedurale si më lart, vijnë
paralelisht dhe në harmoni edhe me ndryshimet e kryera në ligjin nr. 49/2012 “Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar, dhe kanë si qëllim rritjen e efiçencës28 dhe
efektshmërisë së gjyqësorit. Ndryshime të tilla lidhen me:

28

Ashtu si me ndryshimet ne kodet e procedurave, sa i përket përbërjes së trupit gjykues, edhe ndryshimet në
ligjin nr. 49/2012, lidhen kryesisht me përbërjen e Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe trupës gjykuese.
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1- gjykimin me 3 gjyqtarë të të gjitha çështjeve, me përjashtim të rekurseve të paraqitura
kundër vendimeve të Gjykatës Administrative të Apelit që kanë shqyrtuar padi ndaj
aktit nënligjor normativ;
Gjithashtu, Këshilli, ka kërkuar ushtrimin e nismës për ndryshime ligjore në funksion të
adresimit të disa problematikave të lindura, edhe në ligjet e paketës së Reformës në Drejtësi,
duke propozuar:
I. shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokuroreve në
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar;
II. shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të
drejtësisë”, i ndryshuar;
III. shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.98/2016 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në
Republikën e Shqipërisë";
Një nga problematikat e evidentuara si pasojë e procesit të rivlerësimit kalimtar është ulja e
numrit të gjyqtarëve që ushtrojnë funksionet e tyre pranë gjykatave. Kjo gjë ka sjellë rritjen e
ngarkesës së gjyqtarëve që janë konfirmuar apo që presin t’i nënshtrohen procesit të
rivlerësimit kalimtar. Si e tillë, duke patur parasysh nevojën për të gjykuar çështjet brenda
afateve dhe për të sjellë ngarkesën e krijuar në parametra normal, u propozua, (miratuar me
ligjin nr. 46/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e
pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”);
1- që gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit (juridiksionit të përgjithshëm apo të posaçëm)
të gjykojnë me trupa gjykues të përbërë nga një gjyqtar, ose me trup gjykues të përbërë
nga tre gjyqtare, përveç rasteve kur në ligj parashikohet ndryshe;
Ndryshime të rëndësishme në këtë ligj, u propozuan lidhur me gjykimin në Kolegjet e Gjykatës
së Lartë29 (civil, penal dhe administrativ), të cilat synojnë të rrisin efektivitetin dhe shpejtësinë
e gjykimit, në trajtimin e çështjeve të paraqitura, duke sjellë ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e
çështjeve të prapambetura.
Përmes propozimeve për ndryshime në këtë ligj, në funksion të uljes së ngarkesës dhe punës
së gjyqtarëve, duke sjellë rritje të shpejtësisë dhe efikasitetit në gjykimin e çështjeve, u
propozua ngritja për herë të parë e njësisë së shërbimit ligjor pranë gjykatave të shkallës së
parë, dhe u rikthye shërbimi ligjor pranë gjykatave të apelit. Në rrjedhën e propozimeve, me
funksion si më lart, në mënyrë që të ketë sa më shumë juristë që kandidojnë për pozicione të
tilla, u propozua ulja e kufirit të viteve të përvojës profesionale sa i përket këshilltarëve dhe
ndihmësve ligjorë. Ndërhyrje të tilla është menduar që do ndihmojnë në shqyrtimin e çështjeve
të prapambetura por dhe atyre të reja, në një kohë sa më të shpejtë dhe efektive.
Ndërkohë që, me anë të propozimeve për ndryshim në ligjin nr. 96/2016, të cilat u miratuan
me ligjin nr. 50/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e
Neni 6 i ligjit nr. 46/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit
gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”
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gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, është synuar
garantimi i pavarësisë dhe objektivitetit të magjistratëve gjatë kryerjes së detyrës. Pjesë e
ndryshimeve të këtij ligji ishte dhënia e shtesës për vjetërsi pune 80 % të pagës bruto fillestare,
për gjyqtarët e gjykatave të posaçme, duke marrë në konsideratë shkallën e lartë të vështirësisë
së punës së kryer. Gjithashtu kjo rritje u mendua të shërbejë si nxitje për të gjithë ata kandidatë
që stepen për të kandiduar për pozicione të tilla. Përmes propozimeve lidhur me rekrutimin e
kandidatëve për magjistratë synohet që të ketë më shumë aplikime dhe eventualisht plotësim
më të shpejtë të vakancave të krijuara nga procesi i rivlerësimit, e cila do sillte ulje të ngarkesës
dhe rritje të efiçencës.
Në përfundim, Këshilli i Lartë Gjyqësor i vlerëson këto masa të propozuara si çelësi për të
lehtësuar procesin e gjykimeve, sidomos në apel dhe Gjykatën e Lartë, me qëllim reduktimin
e stokut të çështjeve të prapambetura në këto gjykata, si dhe rritjen e efiçencës së sistemit
gjyqësor në vend. Ndërmarrja e këtyre nismave dhe zbatimi i tyre në praktikë do të jetë drita
në fund të tunelit në kuadër të adresimit dhe zgjidhjes efikase të sfidave me të cilat po përballet,
sot, sistemi gjyqësor.

Gjetjet kryesore!
Masat në kuadër të rritjes së eficencës së sistemit gjyqësor:



Hartimi i projektit për Hartën e re Gjyqësore, përcjellë zyrtarisht Ministrisë së
Drejtësisë (si palë bashkë-propozuese) me 29.09.2020.



Rritja e burimeve njerëzore me 206 punonjës shtesë në 3 vite, falë mbështetjes dhe
bashkëpunimit me Kuvendin e Shqipërisë.



Krijimi për herë të parë i njësive të shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit, të
rretheve gjyqësore dhe Gjykatës së Lartë.



Propozimi i iniciativave ligjore për amendimin e paketës së Reformës në Drejtësi,
duke synuar rritjen e efiçencës dhe efektshmërisë së gjyqësorit.



Ndryshimi i kodeve procedurale (civile dhe penale), si dhe i ligjit mbi gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative në funksion të rregullimit të mekanizmave
proceduralë të shqyrtimit të kërkesave/ankimeve, vendosjes në eficencë të dhomës së
këshillimit me 1 ose 3 gjyqtarë, si dhe uljes së numrit të gjyqtarëve në përbërje të
trupave gjyqësore për shqyrtimin e disa lloj çështjesh.

29

B

3.

ASHKËPUNIMI DHE TRANSPARENCA

B

3.1.

ASHKËPUNIMI I BRENDSHËM

Këshilli i Lartë Gjyqësor në trekëndëshin e pushteteve (ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor) ka
për mision ndërtimin, udhëheqjen dhe qeverisjen e një sistemi gjyqësor me performancë të
lartë, që meriton besimin e publikut. Në përmbushje të këtij misioni, Këshilli, gjatë vitit 2020,
ka ndjekur një qasje sa institucionale, të diktuar nga ligji, aq dhe proaktive, duke bashkëpunuar
ngushtësisht me aktorë të tjerë të rëndësishëm që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fushën e
drejtësisë. Bashkëpunimi me institucionet e ndryshme shtetërore vlerësohet si tepër frytdhënës
dhe kjo veçanërisht në dy fusha kryesore, përkatësisht në fushën e drejtësisë dhe atë të
integrimit evropian.
Në lidhje me fushën e drejtësisë, bashkëpunimi ndërinstitucional, është drejtuar nga detyrimet
kushtetuese ligjore të cilat parashikojnë ndërveprim ose detyrues (ligji parashikon
bashkëpunim për nxjerrje aktesh të përbashkëta) ose konsultativ (sugjerohet konsultimi me
qëllim marrjen e një vendimmarrjeje apo nxjerrjen e praktikave të unifikuara). Mozaiku i
bashkëpunimeve të Këshillit është i larmishëm, gjë e cila tregon për shumëllojshmërinë e
problematikave të trajtuara gjatë vitit 2020.
Bashkëpunimi me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ka konsistuar në tre drejtime
kryesore, që lidhen me:
-

raportimin vjetor mbi gjendjen e sistemit gjyqësor;
përmirësimin e legjislacionit në fushën e drejtësisë;
si dhe zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Integrimit Evropian.

Bashkëpunimi me Presidentin e Republikës, gjen shtratin në ndërlidhjen e herëpashershme
të veprimtarisë së dy institucioneve parashikuar në dispozitat kushtetuese30. Në këtë kuadër,
bashkëpunimi me institucionin e Presidentit konsiston kryesisht për funksionalizimin e
Gjykatës së Lartë përmes dekretimit të gjyqtarëve të propozuar nga Këshilli.
Bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë: KLGJ-ja, bazuar në kërkesën e Ministrisë, ka
hartuar një seri opinionesh mbi projektvendime apo projektligje të ndryshme të cilat ndikojnë
në mënyrë të drejtpërdrejt apo të tërthortë në sistemin gjyqësor, ndër të cilat:
1.

Projektligjin “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të
paraburgosurve”;

Sipas shkronjës “c”, pika 1, të nenit 147/a, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, KLGJ-ja është organi
kushtetues i ngarkuar, ndër të tjera, edhe me funksionin e propozimit pranë Presidentit të Republikës të listën së
kandidatëve për emrim si gjyqtarë në Gjykatën Lartë.
30
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Projektvendimin “Për miratimin, në parim, të marrëveshjes ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut,
mbi transferimin e personave të dënuar”;
3. Projektligjin “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”, Projektvendimin “Për
krijimin, organizimin, funksionimin dhe kompetencat e Qendrës së Teknologjisë së
Informacionit për sistemin e drejtësisë”;
4. Projektligjin “Për arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë”,
5. Projektvendimin “Mbi miratimin e politikave të përgjithshme shtetërore për sistemin e
teknologjisë së informacionit për institucionet e drejtësisë”,
6. Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9695, datë 19.03.2007 “Për
procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”;
7. Projektligjin “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar”,
8. Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10193, datë 03.12.2009 “Për
marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”,
9. Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9062, 08.05.2003 “Kodi i
Familjes”, të ndryshuar”,
10. Projektvendimin “Për miratimin, në parim, të Protokollit ndryshues të Konventës “’Për
mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale”.
2.

Në ushtrim të kompetencave kushtetuese dhe ligjore, Këshilli ka përcjellë pranë Ministrisë së
Drejtësisë, kërkesën për ushtrimin e nismës për ndryshime ligjore në funksion të adresimit të
disa problematikave të lindura gjatë zbatimit të Reformës në Drejtësi. Për të siguruar
pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor në Republikën e
Shqipërisë, konkretisht është propozuar nga KLGJ-ja amendimi i paketës ligjore si më poshtë:
I. Propozime për shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve
dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
II. Propozime për shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes
së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar;
III. Propozime për shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit
gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”;
IV. Propozimi “Për llojet dhe masat e tarifave gjyqësore dhe procedurën e mbledhjes së
tyre”,
V. Kodi i Procedurës Civile
VI. Kodi i Procedurës Penale
VII. Ligji “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.
Gjatë vitit 2020, pjesë e këtij bashkëpunimi ishte dhe nënshkrimi i Udhëzimit të Përbashkët të
Ministrit të Drejtësisë dhe KLGJ-së nr. 9, datë 17.06.2020 “Për përcaktimin e rregullave për
krijimin e një baze të dhënash të posaçme për çështjet e dhunës në familje në Gjykata dhe
unifikimin e regjistrimin e tyre”. Ky nënshkrim erdhi pas një procesi pothuajse një vjeçar të
zhvillimit të bisedimeve dhe tryezave të përbashkëta mes institucionit të KLGJ-së dhe atij të
Ministrisë së Drejtësisë, konsultimit me kancelarët dhe grupet e interesit.
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Vlen të theksohet se bashkëpunimi me MD ka qenë i ndërsjellë, dhe ai reflektohet edhe në
raportimin periodik të KLGJ-së në lidhje me zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë,
Strategjisë Kundër Korrupsionit, dhe Strategjisë së Drejtësisë për të Miturit. Gjithashtu, vijon
bashkëpunimi në kuadër të grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin Evropian, si dhe
lidhur me Kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”.
Bashkëpunimi me Shkollën e Magjistraturës (SHM): Një ndër bashkëpunëtorët e
përhershëm të Këshillit, është dhe do të mbetet SHM në kuadër të përcaktimit të kuotave për
kandidatët për formimin fillestar dhe të vazhdueshëm të profilit magjistrat, këshilltarë dhe
ndihmës ligjorë sikurse është analizuar më lart. Në këtë kontekst vlerësohet se bashkëpunimi
ka ndikim të drejtpërdrejtë si në rritjen profesionale të gjyqtarëve ashtu dhe në dhënien e
drejtësisë nga këta të fundit. Në këtë kuadër janë miratuar tre vendime lidhur me pjesëmarrjen
e gjyqtarëve në Programin e Formimit Vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës, për
periudhën janar 2020 – mars 202031.
Bashkëpunimi me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë: Një ndër bashkëpunëtorët më të
ngushtë të Këshillit në ushtrimin e kompetencave të tij disiplinore, është ILD-ja, si organi që
inicion hetimin disiplinor ndaj gjyqtarëve. Ndaj, menjëherë pas krijim të tij, në kuadër të
bashkëpunimit ndërinstitucional, janë zhvilluar takime koordinuese mes përfaqësuesve të dy
institucioneve përkatëse, me qëllim përcaktimin e modaliteteve të bashkëpunimit për njësimin e
praktikave lidhur me procedimin disiplinor të gjyqtarëve në të ardhmen.
Bashkëpunimi me Inspektorin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave dhe Shërbimet Informative Shtetërore. Një ndër proceset e
rëndësishme të kryera nga Këshilli gjatë vitit 2020 është ai i verifikimit të pasurisë dhe figurës
për kandidatët për ngritjen në detyrë në gjykatat më të larta ose të specializuara, për kandidatët
për magjistratë të diplomuar nga SHM, për kandidatët për në formimin fillestar për magjistratë
në SHM, për kancelarët në detyrë, si dhe për kandidatët për në formimin fillestar për këshilltarë
dhe ndihmës ligjorë. Gjatë këtij viti, KLGJ-ja ka pasur një bashkëpunim të mirë si me
ILDKPKI dhe me SHISH në ndërveprim me të cilët ka realizuar rreth 113 verifikime 32 në
verifikimin e kandidatëve të ndryshëm për të cilat ligji ka ngarkuar KLGJ për kryerjen e kësaj
procedure. Të dy këto institucione janë kujdesur për t’u përgjigjur në kohë dhe brenda afateve
ligjore.
Bashkëpunimi me gjykatat: Me qëllim krijimin e një kulture inovacioni dhe forcimin e
kapaciteteve në këtë drejtim, KLGJ-ja në bashkëpunim me Projektin “Drejtësi për të Gjithë” USAID gjatë vitit 2020 kanë vijuar takimet periodike me kryetarët e gjykatave nëpër rretheve.
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Vendimi nr. 59, datë 30.01.2020, Vendimi nr. 167, datë 28.05.2020, dhe Vendimi nr. 494, datë 21.10.2020.
Nga të cilët: 24 kandidatë për GJL (1 jogjyqtar dhe 23 gjyqtarë); 4 kandidatë për GJPAKKO (1 kandidat është
edhe për GJL), 2 kandidatë për GJPSHPKKO, 26 kandidatë për gjykatat e apelit (3 kandidatë janë edhe për GJL),
19 kandidatë për magjistratë, 2 kandidatë për SHM (viti akademik 2019-2020) dhe 40 kandidatë për SHM (viti
akademik 2020-2021)
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Gjithashtu, Kryetarja e KLGJ-së, në kuadrin e Planifikimit Strategjik për vitin 2021-2023, si
dhe për të diskutuar nevojat e gjyqtarëve dhe gjykatave në rrethe, ka zhvilluar disa takime me
disa prej gjykatat e rretheve gjyqësore si dhe gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm.
Bashkëpunim me institucionet e rivlerësimit kalimtar: Nuk mund të lihet pa përmendur
bashkëpunimi i ngushtë i KLGJ-së me organet e rivlerësimit kalimtar të magjistratëve, i cili i
është përgjigjur edhe prioriteteve të KLGJ-së.
Përveç institucioneve të lartpërmendura, Këshilli në kuadër të Ligjit nr. 138/2015 “Për
garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”,
i ndryshuar ka bashkëpunuar ngushtësisht me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, Drejtorinë
e Përgjithshme të Gjendjes Civile si dhe Prokurorinë e Përgjithshme. Gjithashtu, gjatë vitit
2020 është intensifikuar edhe bashkëpunimi me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e
Ish- Sigurimit të Shtetit në kuadër të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i
ndryshuar.

3.2.

B

ASHKËPUNIMI I JASHTËM

Në vitin e dytë të ekzistencës së tij, Këshilli hyri drejt fazës së konsolidimit të marrëdhënieve
me bashkëpunëtorët dhe partnerët ndërkombëtarë. Në sajë të mbështetjes, ekspertizës por edhe
shkëmbimeve të ndërsjellta të informacioneve, shumë procese të një rëndësie madhore për
sistemin gjyqësor, si planifikimi strategjik apo hartimi dhe zbatimi i Udhërrëfyesit për
funksionalitetin e Gjykatës së Lartë dhe Reduktimin e Stokut të Çështjeve të Prapambetura, u
bënë realitet. Dinamika e këtyre proceseve, dhe e shumë të tjerave të ndërmarra nga Këshilli
por të mbështetura nga partnerët ndërkombëtarë, eci paralelisht me garantimin e cilësisë së
tyre, duke e shndërruar binomin shpejtësi – cilësi, përcaktuese të veprimtarisë së Këshillit.
Në kuadër të konsolidimit të marrëdhënieve me jashtë, duhet përmendur se pandemia globale
shkaktuar nga Covid-19, ngadalësoi ritmin e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë.
Ndonëse në kushte tashmë të reja, me qëllim ruajtjen e të gjitha protokolleve të sigurisë,
Kryetarja e Këshillit ka zhvilluar takime periodike me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, Sh.S.Znj. Yuri Kim, Ambasadorin e Bashkimit Evropian, Sh.T.Z. Luigi Soreca;
Ambasadoren e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, Sh.S.Znj. Guusje Korthals Altes; si dhe
Ambasadorin e Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës Federale të Gjermanisë në
Shqipëri, Sh.T.Z. Peter Zingraf. Qëllimi i këtyre takimeve ishte diskutimi mbi ecurinë e
reformës në drejtësi, sfidat, arritjet si dhe rëndësinë e progresit në këtë fushë si një parakusht
për integrimin evropian të vendit.
Në mënyrë të vazhdueshme, që prej krijimit të tij, institucioni i KLGJ-së është mbështetur nga
projekte të asistencës teknike të vendeve partnere si BE dhe SH.B.A. Kështu gjatë vitit 2020,
KLGJ-ja ka punuar dhe është konsultuar ngushtësisht, duke përfituar nga ekspertiza e vyer, me
projektin “Drejtësi për të gjithë” – USAID, Misionin EURALIUS V, si dhe Projektin e Cilësisë
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dhe Efikasitetit të Drejtësisë, të Këshillit të Evropës. Gjithashtu, Këshilli gjatë veprimtarisë së
tij është mbështetur nga projekte dhe organizata të tjera ndërkombëtare, si OPDAT, OSBE,
(Drejtësi pa Vonesa), Qendrën për Ndërmjetësim të Integruar në Berlin, Agjencisë Suedeze për
Zhvillim (SIDA) etj. Bashkëpunime këto, një pjesë e të cilave janë materializuar me
nënshkrimin e memorandumeve të përbashkëta të mirëkuptimit.
Në arenën ndërkombëtare, KLGJ-ja, ka bashkëpunuar me organizata të ndryshme në kuadër të
ndjekjes së vazhdueshme të aktiviteteve periodike të organizuara prej tyre. Në vijim të statusit
të “Vendit Vëzhgues” pranë Rrjetit të Këshillave Gjyqësorë Evropian (ENCJ), përfaqësues të
KLGJ-së kanë marrë pjesë në një sërë aktivitetesh të organizuara nga kjo e fundit përmes
platformave të ndryshme të teknologjisë së informacionit.
Pavarësisht, pandemisë globale të shkaktuar nga Covid-19, përfaqësues të KLGJ-së kanë marrë
pjesë aktive në aktivitetet e organizuara nga Komiteti Evropian i Cilësisë dhe Efikasitetit të
Drejtësisë (CEPEJ), Rrjetit të Këshillave Gjyqësorë Evropian (ENCJ), Rrjeti Evropian i
Trajnimeve Gjyqësore (ENJT) dhe Shoqata Ndërkombëtare për Administrimin Gjyqësor
(IACA), duke u njohur kështu me praktikat më të mira të këtyre organizatave si për çështje të
cilësisë dhe efikasitetit të dhënies së drejtësisë (CEPEJ) dhe standardet dhe praktikat më të mira
në lidhje me pavarësinë e sistemit gjyqësor (ENCJ) apo trajnimet bashkëkohore për
magjistratët e profilit “gjyqtar” (ENJT).
Përshtatur me modalitetin e ri të organizimit të aktiviteteve përmes platformave të teknologjisë
së informacionit, që imponoi viti pandemik, disa nga aktivitetet më të rëndësishme të Këshillit
gjatë vitit 2020 janë:
• Tryeza e rrumbullakët me Gjyqtarët e Medias, Nëpunësit Civilë Gjyqësorë për
Marrëdhëniet me Median dhe Publikun, si edhe me përfaqësues të medias që
mbulojnë veprimtarinë e sistemit gjyqësor, organizuar në datën 22 janar 2020, në
bashkëpunim me projektin “Drejtësi për të Gjithë”- USAID. Takimin e përshëndeti Znj.
Anne Trice, Drejtuese e Projektit, ndërsa ekspertja e USAID në fushën e marrëdhënieve
të gjykatës me publikun dhe median, Znj. Leah Gurowitz, ndau me të pranishmit
eksperiencën e saj në SHBA. Kjo tryezë do të shënonte hapin e parë drejt vendosjes së
një bashkëpunimi që do i mundësojë publikut marrjen e informacionit në lidhje me
veprimtarinë e sistemit gjyqësor në Shqipëri.

•

Konferenca Kombëtare “Kohëzgjatja e shqyrtimi Gjyqësor në Apel, 2019 dhe
analiza krahasuese 2016-2019”, organizuar nga Qendra INFOÇIP më datë 6 Mars
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2020. Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, e shoqëruar nga
anëtarët z. Erjon Muharremaj dhe znj. Brikena Ukperaj, ishte pjese e panelit të
kompozuar me përfaqësues nga trupi diplomatik, Avokatura e Shtetit, Inspektorati i
Lartë i Drejtësisë, Dhomës së Avokatisë, dhe Shoqërisë Civile. Pasi falënderoi
organizatorët për gjetjet e bëra në raport me kohëzgjatjen e proceseve gjyqësore në
gjykatat e apeleve në Shqipëri, znj. Llagami u shpreh, se nisma të tilla monitoruese, jo
vetëm ndërgjegjësojnë publikun e interesuar për çështjet e drejtësisë dhe për reformën
në drejtësi, por lidhen direkt me disa nga prioritetet si afatgjata dhe afatshkurtra të
KLGJ-së.

•

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit lidhur me Zbatimin e Projektit
Drejtësi për të Gjithë (“JFA”) në Shqipëri, zhvilluar më datë 29 prill 2020. Në vazhdën
e vendimmarrjeve të KLGJ, për të kthyer funksionalitetin e plotë të Gjykatës së Lartë,
miratimi i këtij memorandumi synon uljen e stokut të çështjeve të prapambetura me
qëllim sigurimin e mbarëvajtjes së sistemit gjyqësor dhe dhënien e një drejtësie të
shpejtë dhe pa vonesa për qytetarët.

•

Takimi mbi “Prezantimin e Udhërrëfyesit për Efikasitetin e Gjykatës së Lartë dhe
reduktimin e stokut të çështjeve të prapambetura”, i cili shënoi përmbylljen e
takimeve konsultative midis përfaqësuesve të KLGJ-së, Gjykatës së Lartë dhe projektit
Drejtësi për të Gjithë –USAID, u zhvillua më datë 29 Korrik 2020. Ky aktivitet u
përshëndet nga Ambasadorja e Sh.B.A, Sh.S.Znj. Yuri Kim si dhe Ambasadori i
Delegacionit të Bashkimit Evropian, Sh.T.Z. Luigi Soreca. Takimi u hap me fjalën e
Kryetares së KLGJ-së, Znj. Naureda Llagami, e cila theksoi se situata në të cilën gjendej
Gjykata e Lartë deri 1 vit më parë, ishte dhe vazhdon të jetë kambanë e fortë alarmi për
sfidat me të cilat po përballet KLGJ si dhe për nevojën për ta ngritur këtë gjykatë në
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vendin dhe dinjitetin që i takon si autoriteti ligjor, udhëheqës dhe i pavarur për njësimin
e praktikës gjyqësore në Shqipëri. Hartimi dhe miratimi i një paketë të plotë aktesh
nënligjore, përveç angazhimit, punës dhe përkushtimit maksimal ka kërkuar kohën e
nevojshme, me qëllim që këto akte të reflektonin jo vetëm nevojat aktuale të sistemit,
por mbi të gjitha të paraprinin dhe të vendosnin standarde të reja për të ardhmen.

•

Më datë 10 shtator 2020, në ambientet e Këshillit, u organizua ceremonia e betimit
të tetë (8) anëtarëve të rinj të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, përzgjedhur nga shorti
publik i datës 8 shtator 2020. Në fjalën e saj përshëndetëse, Kryetarja e Këshillit, znj.
Naureda Llagami, shprehu rëndësinë që ka krijimi i Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor jo
vetëm si një detyrim kushtetues, por mbi të gjitha moral. Kjo për faktin së trupa e
gjyqtarëve të përzgjedhur kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, duke
garantuar integritet të lartë moral dhe etik në ushtrimin e funksioneve të tyre.

•

Më datë 8 tetor 2020, me mbështetjen e Misionit EURALIUS V dhe me pjesëmarrjen
e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të Prokurorisë, u organizua seminari
me temë ‘Praktikat e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut mbi çështjet
disiplinore të magjistratëve’. Ky aktivitet ju ofroi përfaqësuesve të institucioneve
njohuritë, standardet dhe parimet e konsoliduara nga GJEDNJ në çështjet disiplinore të
magjistratëve.
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•

•

•

Takimi konsultativ me përfaqësuesit e medias, zhvilluar më datë 14 tetor 2020.
Takimi u organizua nga z. Erjon Muharremaj, anëtar i Këshillit, i caktuar për
Marrëdhëniet me Median dhe Publikun, me pjesëmarrjen e znj. Saida Dollani, gjyqtare
e medias në juridiksionin e Posaçëm të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e
Organizuar, znj. Edlira Petri, gjyqtare e medias në juridiksionin e Apelit Tiranë, znj.
Lindita Sinanaj, gjyqtare e medias në juridiksionin e apelit administrativ, si edhe
përfaqësues të medias që mbulojnë çështjet e drejtësisë. Qëllimi i takimit ishte diskutimi
i problematikave dhe vështirësive për marrjen e informacionit në lidhje me veprimtarinë
e sistemit gjyqësor, veçanërisht në kushtet e kufizimeve të vendosura në kuadrin e
masave për parandalimin e përhapjes së Covid-19 nga Akti Normativ nr. 9/2020, si dhe
për mënyrën e komunikimit dhe mbajtjes së kontakteve midis gjyqësorit dhe medias.
Event ndërgjegjësues, zhvilluar më datë 27 tetor 2020. Eventi u organizuar me
mbështetjen e Misionit EURALIUS V dhe me pjesëmarrjen e Kryetares së KLGJ-së,
Znj. Naureda Llagami dhe Kryetarit të Gjykatës së Posaçme për Korrupsionin dhe
Krimin e Organizuar, të shkallës së parë, Z. Sandër Simoni. Në këtë aktivitet u ftuan
gjyqtarët të aplikojnë në pozicionet e hapura në gjykatat e posaçme me qëllim
plotësimin e tyre.

Në kuadër të zbatimit të projektit “Mbështetje për Mjetet Juridike Kombëtare për
Lehtësimin e Ekzekutimit të Vendimeve Të GJEDNJ-së” të Këshillit të Evropës,
financuar me fondet e Bashkimi Evropian, gjatë periudhës shkurt - tetor 2020 janë
zhvilluar disa takimeve me gjykatat e rretheve gjyqësore33 si dhe me gjykatat e apelit

33

Përkatësisht në Gjykatat e rretheve gjyqësore Korçë, Pogradec, Elbasan, Berat, Vlorë, Përmet, Gjirokastër, dhe
Sarandë.
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të juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ34. Kryetarja e KLGJ-së, znj. Naureda
Llagami, në këto takime diskutoi mbi nevojat e gjyqtarëve dhe gjykatave në këto rrethe
me qëllim rritjen e efiçencës dhe cilësisë së shërbimeve gjyqësore.

Takim i zhvilluar në Pogradec me gjykatat e rrethit gjyqësor Elbasan, Korçë dhe Pogradec Gjykatën e Apelit
Korçë dhe Gjykatën Administrative të Korçës

Takim i zhvilluar në Gjirokastër me gjykatat e rrethit gjyqësor Përmet, Sarandë dhe Gjirokastër, Gjykatën e
Apelit Gjirokastër dhe Gjykatën Administrative të Gjirokastrës.

Takim i zhvilluar në Vlorë me gjykatat e rrethit gjyqësor Vlorë dhe Berat si dhe me Gjykatën e Apelit Vlorë dhe
Gjykatën Administrative të Vlorës.
34

Gjykatat e apelit (juridiksioni përgjithshëm dhe administrative) Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër.
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3.3.

T

RANSPARENCA

Një element i rëndësishëm që ka ushqyer sidomos bashkëpunimin e jashtëm të Këshillit me
partnerët, median dhe publikun është qasja plotësisht transparente dhe e hapur që KLGJ ka
aplikuar që në krye të herës. Transparenca, ndershmëria, llogaridhënia dhe besueshmëria janë
parimet udhëheqëse të Këshillit të Lartë Gjyqësor në raport jo vetëm me sistemin gjyqësor por
edhe me të tretët. Viti pandemik dhe vështirësitë që ai mbarti për sistemin gjyqësor e shtuan
akoma edhe më shumë nevojën për të komunikuar në mënyrë sa më profesionale, të hapur dhe
cilësore me publikun. Në këtë kontekst dhe nën garancinë e ligjit për të drejtën e informimit,
vlen të përmendet angazhimi i Këshillit, i cili vjen i materializuar në hartimin e dy dokumenteve
strategjike:
-

-

Planit Strategjik i Komunikimit për Sistemin Gjyqësor, miratuar me vendimin nr.
590 datë 26.11.2020. Nëpërmjet këtij plani synohet përcaktimi i bazave për
përmirësimin e marrëdhënieve të gjyqësorit me median dhe publikun, të kuptuarit prej
publikut të mjeteve dhe mënyrës së komunikimit me gjykatat, të veprimtarisë dhe
shërbimeve që ofrohen nga gjykatat, të mënyrës së marrjes së vendimeve dhe kufizimet
në punën e gjyqtarëve.
Rregullorja “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”, miratuar
me vendimin nr. 592 datë 26.11.2020. Nëpërmjet kësaj rregulloreje synohet përcaktimi
i parimeve, rregullave dhe procedurave të veçanta për komunikimin e ligjshëm,
transparent, të përgjegjshëm dhe profesional të Këshillit me median e shkruar dhe
elektronike, si dhe me çdo përfaqësuesi të saj.

Të dyja këto dokumente strategjike janë hartuar në bashkëpunim të ngushtë me Projektin
“Drejtësi për të gjithë”- USAID dhe njëkohësisht i janë nënshtruar një procesi gjithëpërfshirës
proaktiv konsultimesh me aktorët brenda dhe jashtë sistemit.
Gjithashtu, gjatë vitit 2020 KLGJ ka ndërmarrë 84 zhvillime/ përmirësime në sistemin aktual
të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMIS (për më shumë referohu kapitullit 6). Këto
zhvillime, të cilat adresojnë problematika të rëndësishme si p.sh.: publikimi në kohë i
vendimeve gjyqësore në faqet e internetit të gjykatave apo aksesimi online i tyre, etj., vijnë në
kuadër të rritjes së transparencës, efiçencës dhe aksesit të qytetarëve në vendimmarrjet e
gjykatave.
KLGJ, në zbatim të ligjit për të drejtën e informimit gjatë vitit 2020, ka trajtuar 58 kërkesa për
informacion të ardhura si përmes postës elektronike ashtu edhe në rrugë zyrtare duke u kthyer
përgjigje, brenda një afati të arsyeshëm, të gjithë kërkuesve të informacionit. Në asnjë nga
rastet e trajtuara të kërkesave për informacion, nuk është konstatuar ankim tek Komisioneri për
të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale lidhur me refuzimin e
informacionit apo kalimin e afateve ligjore të parashikuara për dhënien e informacionit.
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Gjetjet kryesore!
Duke iu përshtatur konteksit të pandemisë globale Covid -19 dhe në përputhje me
modalitetet e reja që impononin protokollet e sigurisë, gjatë vitit 2020 Këshilli ka
intensifikuar bashkëpunimin me:
 Institucionet shtetërore të tillë si: Presidenti i Republikës, Kuvendi, Ministria e
Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Inspektori i
Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave dhe
Shërbimet Informative Shtetërore, etj.
 Parterët ndërkombëtarë dhe shoqërinë civile në kuadër të së cilës janë zhvilluar
takime dy dhe shumëpalëshe me përfaqësues të trupit diplomatik, konferenca dhe
trajnime online me institucionet ndërkombëtare, shoqërinë civile, etj.
 Hartimi i Planit Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor dhe Rregullores
“Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.
 Trajtimi i 58 kërkesave për informacion, në zbatim të ligjit për të drejtën e
informimit.

I

4.

4.1.

NFRASTRUKTURA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Q

ENDRA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Nevojë parësore, në drejtim të sistemeve TIK, është ngritja e Qendrës së Teknologjisë së
Informacionit për Sistemin e Drejtësisë (këtu e në vijim Qendra). Për rrjedhojë, Këshilli i Lartë
Gjyqësor, ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme miratimin e akteve nënligjore, për zbatim të
nenit 92, pika 1, Ligji nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, finalizuar
me VKM nr. 972 datë 02.12.2020.
Qendra e Teknologjisë së Informacionit, që do të funksionojë si një urë ndërlidhëse mes
institucioneve ushtron funksionet nëpërmjet 2 organeve drejtuese: Bordit Drejtues (me
funksion vendimmarrës) dhe Drejtorit Ekzekutiv (me detyra kryesisht administrative). Qendra
do të gëzojë mbështetjen e një Ekipi Këshillimor Ekspertësh dhe do të jetë i përbërë nga
nëpunës të lartë, përgjegjës për çështjet e teknologjisë së informacionit në institucionet e
sistemit të drejtësisë.
Në kuadër të funksionalizimit të Qendrës, Këshilli i Lartë Gjyqësor, menjëherë pas miratimit
të VKM së sipër përmendur, ka kryer procedurat për zgjedhjen e anëtarit të Bordit 35 dhe
35

Vendimi nr. 34, datë 28.01.2021.

40

caktimin e Znj. Naureda Llagami, Kryetare të qendrës. Vendimmarrje e cila përkon me
rëndësisë që ka kjo qendër si njësi e centralizuar e sistemeve TIK për gjithë sistemin gjyqësor.
Njëkohësisht janë zhvilluar procedurat për përzgjedhjen e përdoruesve fundor, duke u fokusuar
në gjithë përfshirjen e aktorëve në gjykatë.

4.2.

Z

HVILLIMET NË INFRASTRUKTURË N EKZISTUESE TË SISTEMEVE

TEKNOLOGJIKE
Prej vitit 2005, në gjykatat shqiptare operojnë dy sisteme të ndryshme elektronike për ndarjen
e çështjeve gjyqësore dhe ecurinë e zhvillimit të tyre (ARKIT dhe ÇMIS/ICMIS). Aktualisht
sistemi i menaxhimit të çështjeve gjyqësore (civile, penale dhe administrative) është funksional
në të gjitha gjykatat e vendit, përfshirë Gjykatën e Lartë. Përjashtim nga aplikimi i këtij sistemi
(ICMIS) bën vetëm Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatat e Posaçme për
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Pavarësisht investimeve të vazhdueshme për mirëmbajtjen e sistemit të menaxhimit të
çështjeve, eksperienca e deri tanishme në përdorimin e tij nga gjykatat, ka nxjerr në pah nevojën
e paevitueshme për një sistem të ri të menaxhimit të çështjeve.
Gjatë vitit 2020, KLGJ në bashkëpunim me gjykatat ka realizuar analizën e plotë të
problematikave dhe nevojat imediate që duhet të përmbushen nëpërmjet sistemit të menaxhimit
të çështjeve.
Mangësitë e raportuara nga gjykatat janë të natyrave të ndryshme dhe tashmë janë kthyer në
pengesë të punës dhe veprimtarisë së tyre. Shumë nga këto problematika, që lidhen kryesisht
me procesin e regjistrimit të çështjeve, hedhjen e shortit, publikimin e vendimit si dhe sigurimin
e informacionit, janë kritike për mbarëvajtjen e proceseve gjyqësore e për pasojë edhe për
funksionimin e gjykatave. Ndonëse pritej që aplikimi i teknologjive të reja të lehtësonte punën
e gjykatave, për shkak të funksionaliteteve të munguara në sistemin elektronik të menaxhimit
të çështjeve, sot gjykatat kryejnë punë dyfishe.
Mbështetur në problematikat e evidentuara, Këshilli ka projektuar ndërhyrje strategjike në
sistemin aktual të menaxhimit të çështjeve, të cilat për herë të parë në 15 vjet, janë përcaktuar
nga vetë përdoruesit e tij. Falë këtij procesi janë realizuar 84 ndryshime strategjike duke
maksimizuar impaktin, në funksion të rritjes së transparencës, efiçencës dhe aksesit të
qytetarëve në vendimmarrjet e gjykatave. Ndërhyrjet kryesore janë të fokusuara në:
 përshtatjen e sistemit me programet e reja,
 anonimizimin automatik të vendimeve gjyqësore
 ndërveprimin me regjistrin e Gjendjes Civile dhe QKB,
 gjurmimin e veprimeve administrative të dosjes duke shmangur abuzimet,
 paralajmërimin për afatet e shqyrtimit të çështjeve,
 rritjen e cilësisë dhe saktësisë së raporteve,
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përditësimin me kuadrin ligjor në fuqi.

Pavarësisht përpjekjeve për të përmirësuar sistemin e menaxhimit të çështjeve, aksesi dhe
transferimi i informacionit në gjykatat e niveleve më të larta, unifikimi i sistemeve për të gjitha
gjykatat e vendit, integrimi me sistemin e regjistrimit audio, siguria e të dhënave, si dhe
gjenerimi i të dhënave statistikore, mbeten disa nga problematikat madhore të sistemit
ekzistues. Në funksion të rritjes së transparencës e cila ndikon drejtpërdrejt në rritjen e besimit
të publikut në sistemin gjyqësor, Këshilli vlerëson emergjente nevojën për një sistem të ri të
menaxhimit të çështjeve. Ky sistem i ri do të mundësojë unifikimin e sistemeve në të gjitha
gjykatat e Republikës së Shqipërisë, sigurinë e të dhënave të regjistruara ndaj ndërhyrjeve të
jashtme si dhe përdorimin sa më efikas të tyre, duke rritur efiçencën, transparencën dhe cilësinë
e shërbimeve gjyqësore ndaj publikut. Në këtë kuptim, investimi për një sistem të ri të
menaxhimit të çështjeve gjyqësore është një investim afatgjatë i cili, ndër të tjera, do t’i
mundësojë Këshillit ndërmarrjen e politikave gjyqësore të bazuar në të dhëna statistikore të
sakta dhe të shumëllojshme, në funksion të një drejtësie pa vonesa për qytetarët.

Gjetjet kryesore!
Në drejtim të infrastrukturës së sistemeve të teknologjisë së informacionit:



Ngritja e Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë.
Përmirësim i sistemit aktual të menaxhimit të çështjeve gjyqësore ICMIS (nëpërmjet
84 zhvillime) me qëllim rritjen e transparencës, efiçencës dhe aksesit të qytetarëve
në vendimmarrjet e gjykatave.
 Ndërhyrjet kryesore:
 përshtatjen e sistemit me programet e reja,
 anonimizimin automatik të vendimeve gjyqësore
 ndërveprimin me regjistrin e Gjendjes Civile dhe QKB,
 gjurmimin e veprimeve administrative të dosjes duke shmangur abuzimet,
 paralajmërimin për afatet e shqyrtimit të çështjeve,
 rritjen e cilësisë dhe saktësisë së raporteve,
 përditësimin me kuadrin ligjor në fuqi.
 Nevojë imediate për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore në funksion
të rritjes së efiçencës, transparencës dhe cilësisë së shërbimeve gjyqësore ndaj
publikut.
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B

5.

5.1.

URIMET NJERËZORE DHE FINANCIARE

A

DMINISTRIMI I KAPACITETEVE NJERËZORE

Gjatë vitit 2020, në funksion të arritjes së objektivave strategjikë, administrimi i kapaciteteve
njerëzore është orientuar në drejtim të rritjes profesionale të stafit, forcimit dhe ruajtjes së një
mjedisi pune motivues dhe llogaridhënës për punonjësit, si ato që përfshihen në sferën e
shërbimit civil ashtu edhe ato të shërbimeve administrative dhe gjyqësore.
Ndjekja e politikave dinamike të punësimit, menaxhimit dhe motivimit të stafit administrativ,
për një organizim strukturor profesional dhe fleksibël, mbeten në vijimësi prioritet i Këshillit.
Një vëmendje të veçantë Këshilli i ka kushtuar zhvillimit profesional të burimeve njerëzore ku
gjatë vitit 2020, pavarësisht vështirësive të shkaktuara nga pandemia globale Covid-19:
- 220 gjyqtarë ose rreth 61.3% e tyre kanë marrë pjesë në trajnimet e zhvilluara nga
Shkolla e Magjistraturës.
- 19 punonjës ose rreth 31.6 % e punonjësve të Këshillit janë trajnuar nga ASPA në
përputhje me nevojat për trajnim. Gjithashtu gjatë vitit me mbështetjen e projektit
Drejtësi për të Gjithë (USAID), janë kryer trajnime për trajnues, lidhur me çështje të
administrimit të gjykatave.

5.2.1.

B

URIMET NJERËZORE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Struktura organizative e Këshillit përbëhet nga 125 punonjës përfshirë këtu edhe 11 anëtarët e
Këshillit. Në nivel funksional ajo përbëhet nga katër njësi organizative kryesore dhe njësi të
tjera më të vogla, të cilat mbështesin veprimtarinë dhe funksionet kryesore të Këshillit, si një
organ qendror qeverisës i sistemit gjyqësor.
Aktualisht organika faktike e KLGJ-së, është 108 punonjës në total. Përfaqësimi gjinor i stafit,
në nivel drejtues dhe profesional, është i ekuilibruar përkatësisht 58 femra me 50 meshkuj ose
e shprehur ndryshe 53.70 % e organikës janë femra përkundrejt 46.30 % meshkuj. Ndërsa për
nivelin drejtues, aktualisht kemi 7 punonjës, i cili në raportin femra – meshkuj janë 1 me 6 (ose
ndryshe 14.28% janë drejtuese femra dhe 85.72 % janë drejtues meshkuj). Një kujdes i veçantë
i është kushtuar edhe kombinimit të stafit profesional me përvojë me stafin e ri, me qëllim
shkëmbimin e njohurive.
Menaxhimi i burimeve njerëzore
Gjatë vitit 2020, janë realizuar gjithsej 17 procedura rekrutimi për plotësimin e 17 pozicioneve
vakante pjesë e shërbimit civil, përkatësisht: 1 pozicion i nivelit të mesëm drejtues, 5 pozicione
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të nivelit të ulët drejtues dhe 11 pozicione të nivelit ekzekutiv. Nga këto 17 pozicione vakante
të shpallura, 14 janë punonjës të rekrutuar sipas procedurës së pranimit në shërbimin civil, nga
jashtë institucionit dhe 3 janë ngritje në detyrë të punonjësve që kanë qenë pjesë e organikës
së Këshillit.
5.2.2.

B

URIMET NJERËZORE NË GJYKATA

Këshillit të Lartë Gjyqësor, gjatë 2 viteve iu akorduan 206 punonjës shtesë për sistemin
gjyqësor, përkatësisht 20 punonjës në 2018, 100 në vitin 2019 dhe 86 në vitin 2020. 86
punonjësit shtesë për vitin 2020 iu shpërndanë: Gjykatës së Lartë (6 punonjës), Gjykatës së e
Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (5 punonjës), Gjykatave të e
Apelit (14 punonjës), Gjykatave të Rretheve Gjyqësore (48 punonjës), Gjykatave
Administrative të Shkallës së parë (7 punonjës) dhe Qendrës së Teknologjisë së Informacionit
(6 punonjës)36. Pavarësisht rritjes me 86 punonjës shtesë, kërkesat për burime njerëzore në
sistem kanë qenë gjithmonë më të larta sesa burimet e akorduara.
Numri i punonjësve, sipas strukturës organizative të gjykatave të të gjitha niveleve është 1468
punonjës, nga të cilët 408 gjyqtarë dhe 1060 administratë gjyqësore. Në dhjetor të vitit 2020,
numri total i gjyqtarëve faktikë në sistemin gjyqësor ishte 359 gjyqtarë (nga 408 të përcaktuar
me dekret). Ndërkohë, numri i gjyqtarëve që efektivisht kanë ushtruar funksionin është 287 në
të njëjtën periudhë kohore. Kjo nënkupton se sistemi gjyqësor gjatë 2020 ka funksionuar me
pothuajse 70% të kapacitetit të tij.
Për sa i përket humbjeve nga sistemi, rezulton se për vitin 2020 janë larguar përfundimisht 13
gjyqtarë si pasojë e shkarkimit me vendim të formës së prerë të organeve të rivlerësimit
kalimtar. Ndërkohë me vendim të KPK-së janë shkarkuar 25 gjyqtarë, të cilët presin zhvillimin
e procesit në KPA, duke ruajtur statusin e gjyqtarit për shkak të pezullimit si dhe duke përfituar
sipas ligjit edhe 75% të pagës. Efekti financiar i të cilëve përllogaritet në masën 30,319,462
lekë. Nëse do i referohemi që nga fillimi i procesit të rivlerësimit kalimtar deri në dhjetor 2020,
ku janë shkarkuar (pezulluar) gjithsej 75 gjyqtarë37, efekti financiar i përllogaritur për të gjithë
periudhën, rezulton në masën 155,150,486 lekë. Ky është tregues se procesi i rivlerësimit
kalimtar krahas efektit në boshatisjen e sistemit gjyqësor shoqërohet me kosto financiare
relativisht të lartë për buxhetit gjyqësor.
Në këto kushte, për të plotësuar nevojat për gjyqtar Këshilli, gjatë vitit 2020 ka emëruar në
sistemin gjyqësor 38 gjyqtarë, nga të cilët 3 gjyqtarë në Gjykatën e Lartë dhe 35 të tjerë në
gjykatat e rretheve gjyqësore.
Numri faktik i punonjësve të administratës gjyqësore38 për të gjitha gjykatat, në dhjetor të
vitit 2020, rezulton të jetë në total 926 punonjës (nga 1060 të përcaktuar me dekret). Krahasuar
36

Qendra e Teknologjisë së Informacionit për sistemin e drejtësisë është pjesë e programit buxhetor të gjyqësorit.
Nga të cilët janë shkarkuar nga KPK, 18 gjyqtar në vitin 2018, 27 gjyqtar në vitin 2019 dhe 25 gjyqtar në vitin
2020, ndërsa 5 gjyqtarë janë shkarkuar nga KPA, pas konfirmimit në KPK.
38
Termi administratë gjyqësore përfshirë atë civile dhe punonjësit e tjerë.
37
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me 1 vit më parë, kjo organikë me gjithë vështirësitë e hasura për shkak të pandemisë globale
dhe ngadalësimit të veprimtarisë institucionale në të gjithë vendin, gjatë 2020 u shtua me 67
punonjës shtesë. Për rrjedhojë, rezulton se ajo ka funksionuar me pothuajse 87.3 % të
kapacitetit të saj.
Pavarësisht rekrutimeve të reja në sistem, burimet njerëzore (përfshirë gjyqtarë dhe
administratë gjyqësore në gjykatat e të gjitha niveleve) mbeten akoma në nivele të ulëta
krahasuar me standardet e sistemet gjyqësore evropiane.
Raporti midis numrit të gjyqtarëve për 100 mijë banorë, referuar numrit faktik të gjyqtarëve
prej 359 në raport me numrin e popullsisë në vitin 202039 është 12,61 gjyqtar / 100 mijë banorë,
kur mesatarja evropiane është 21.4 gjyqtarë/100 mijë banorë40.
Ndërsa raporti i numrit të punonjësve të administratë gjyqësore sipas organikës në fakt (926
punonjës) për 100 mijë banorë rezulton të jetë 32.53 punonjës administratë gjyqësore /100 mijë
banorë, përkundrejt mesatares evropiane 59.7 punonjës/100 mijë banorë. Ky raport është ende
larg standardit të CEPEJ edhe nëse do të llogaritej me organikat e përcaktuara sipas dekretit.
Krahasuar me vitin 2019, si rezultat i politikave të ndjekur nga KLGJ-ja, raporti punonjës
administratë gjyqësore /100 mijë është rritur, nga 32.68 punonjës / 100 mijë banorë, që ka qenë
në vitin 2019, në 37.24 punonjës / 100 mijë banorë, në fund të vitit 2020 si dhe pritet të rritet
akoma më shumë në vitin 2021. Kjo për faktin se me ligjin për buxhetin e shtetit për vitin 2021,
janë miratuar edhe 8641 punonjës shtesë për administratën gjyqësore, e cila do të bëhet efektive
gjatë vitit 2021.
Raporti midis gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore, pra numri i gjyqtarëve sipas strukturës
organizative (408) me numrin e administratës gjyqësore (1060) punonjës (nëpunës civil
gjyqësorë dhe punonjës të tjerë gjyqësor), rezulton 1 gjyqtarë / 2.59 staf administrativ gjyqësor.
Numri i gjyqtarëve sipas organikës në fakt (359) me numrin e administratës gjyqësore, sipas
organikës faktike (926) punonjës (nëpunës civil gjyqësorë dhe punonjës të tjerë gjyqësor),
rezulton 1 gjyqtarë / 2.57 staf administrativ gjyqësor. Ndërsa numri mesatar i gjyqtarëve efektiv
në punë në fakt (295) me numrin e administratës gjyqësore, sipas organikës faktike (926)
punonjës (nëpunës civil gjyqësorë dhe punonjës të tjerë gjyqësor), rezulton 1 gjyqtarë / 3.13
staf administrativ gjyqësor. Ky treguesi fundit është duke iu afruar mesatares evropiane e cila
sipas raportit të CEPEJ është 1 gjyqtarë / 4 staf administrativ gjyqësor.
Krahasuar me standardet mesatare evropiane dhe me qëllim rritjen e cilësisë, efiçencës dhe
efektivitetit në dhënien e drejtësisë, është ende e nevojshme rritja e burimeve njerëzore
(gjyqtarë). Kjo nevojë merr vlerë të shtuar sidomos në kuadër të ndryshimeve ligjore, ku
përcaktohet ngritja e njësive të shërbimit ligjorë edhe në gjykatat e rretheve gjyqësore.
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Popullsia e Shqipërisë në vitin 2020 është 2,845,955 banorë.
Nderkohë mesorja evropiane për këtë tregues është 17.7 gjyqtarë/ 100 mijë banorë.
41
Nga të cilët 80 punonjës janë për gjykatat dhe 6 për Qendrën e Teknologjisë së Informacionit
40
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V

5.2.

EPRIMTARIA FINANCIARE E KËSHILLIT

Me Ligjin nr. 88, datë 18.12.2019 “Për buxhetin për vitin 2020”, është miratuar buxheti për
Sistemin Gjyqësor për vitin 2020, i cili përbëhet nga shpenzimet korrente (shpenzime
personeli, shpenzime operative) dhe nga shpenzimet kapitale. Ky buxhet përbehet nga dy
programe buxhetore:



Programi buxhetor 01110, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, ku përfshihen
fondet buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Programi buxhetor 03310, “Buxheti Gjyqësor”, ku përfshihen fondet buxhetore, për
funksionimin e veprimtarisë së gjykatave në të tre nivelet.

Buxheti i miratuar në fillim të vitit është rreth 91% i buxhetit të kërkuar për vitin 2020. Krahasuar
me vitin 2019, buxheti i akorduar për sistemin gjyqësor në vitin 2020 ka një rritje në masën 20%,
rritje kjo e cila ka qenë kryesisht për shpenzimet korrente.
Tabela 1. Buxheti i kërkuar, i miratuar, i Rishikuar dhe Realizmi i tij për Këshillin e Lartë Gjyqësor për vitin
2020 (dy programet)
Në mijë lekë
Buxheti i
Buxheti i
Buxheti i
Buxheti i
Raporti (në %)
Emërtimi
kërkuar për
miratuar për
Rishikuar për
Realizuar për
Realizim/
vitin 2020
vitin 2020
vitin 2020
vitin 2020
Buxhet i
rishikuar për
vitin 2020
Paga
2,896,000
2,704,000
2,234,700
2,209,560
99 %
Sigurime
Shoqërore
Shpenzime
Operative
Investime

564,000

497,150

465,450

434,242

93%

289,010

208,000

208,000

112,015

54%

TOTALI

3,749,010

3,409,150

2,908,150

2,755,817

95%

Në zërin Shpenzime personeli
Buxheti i miratuar për vitin 2020, ka mbuluar më së shumti nevojat në shpenzime
personeli për strukturën organike prej 1593 punonjës, (1468 punonjës për programin 03310
– “Buxheti Gjyqësor” dhe 125 punonjës për programin 01110 – “Planifikim, Menaxhim dhe
Administrim”). Fondi i akorduar për shpenzime personeli, i rishikuar është 2,234,700 mijë lekë
dhe masa e tij e realizimit është 98.8%.
Deri në fund të vitit 2020, në sistemin gjyqësor ka pasur në total 200 mungesa, përkatësisht 49
gjyqtarë42 dhe 151 personel administrativ, nga të cilët 134 në gjykata dhe 17 në KLGJ. Duke

42

Në këtë numër janë përfshirë hyrjet dhe daljet nga sistemi gjyqësor për 3 vitet e fundit. Për vitin 2020 kemi 13
gjyqtar të larguar përfundimisht nga sistemi me vendim të formës së prerë nga organet e rivlerësimit dhe 16 janë
vendimmarrje të Këshillit lidhur me dorëheqjet dhe daljet në pension të gjyqtarëve.
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qenë se numri i gjyqtarëve, pagat e të cilëve kanë një efekt financiar më të madh në buxhet,
është në ndryshim të vazhdueshëm për shkak të dorëheqjeve, pezullimeve dhe procesit të
vetting-ut, njësia e buxhetit në KLGJ, ka monitoruar ecurinë e realizimit të fondeve buxhetore
në këtë zë, për përdorimin sa më efiçent të tyre. Si rrjedhojë, janë rialokuar fondet në shpenzime
personeli nga njëra gjykatë në tjetrën, apo janë transferuar fondet nga shpenzime personeli në
ato operative, sipas nevojave të paraqitura gjatë vitit ushtrimor, me miratim të Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisë.
Në zërin shpenzime operative
Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit, për vitin 2020, është pothuajse i njëjtë më kërkesën
buxhetore për këtë zë shpenzimesh ose ndryshe 465,450 mijë lekë. Realizimi i tij paraqitet në
masën 93% të buxhetit të rishikuar, si pasojë e dy faktorëve të mëposhtëm:
1. Situatës së vështirë krijuar nga pandemia Covid-19 për shkak të secilës me Udhëzimin
e Ministrisë së Financave43 dhe njoftimin e Agjencisë së Prokurimit Publik (A.P.P) nr.
237, dt.31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së procedurave të reja të prokurimit
publik, si dhe atyre që ishin në proces, është kushtëzuar funksionimi i plotë të aktivitetit
të gjykatave. Kjo pasi gjatë periudhës mars-qershor në kushtet e pezullimit të
veprimtarisë gjykatat kanë kryer vetëm shpenzimet për plotësimin e nevojave të tyre
më emergjente.
2. Numrit faktit të punonjësve në sistemit gjyqësor pavarësisht organikës së miratuar.
Për programin 01110-planifikim, menaxhim dhe administrim, përveç faktorit të parë
(situatës nga pandemia), është specifike edhe transferimi në godinën e re “Poli i Drejtësisë”.
Godina e re ishte e mobiluar me pajisjet e zyrës, ndaj dhe nuk u shfrytëzua fondi i planifikuar
për blerje pajisje zyrash.
Në zërin shpenzime kapitale
Niveli i buxhetit të miratuar në shpenzime kapitale është në masën 72% të kërkesës buxhetore
ose 208,000 mijë lekë. Realizimi i këtij zëri u arrit në masën 54% (ose 112,000 mijë lekë), si
rezultat i faktorëve:
• Parashikimeve më të larta lidhur me rikonstruksionin e gjykatave të dëmtuara nga
tërmeti, të cilat zënë rreth 50% të vlerës së fondit të parealizuar.
• Procedurave të prokurimit (përfshirë pezullimin, prokurimin online apo ndryshimet në
objektin e prokurimit) të cila ka ndikuar në masën 50% të shumës së parealizuar.
Referuar objektivave strategjikë të përcaktuara në Strategjinë e KLGJ-së si dhe në Strategjinë
Ndërsektoriale të Sistemit të Drejtësisë 2017-2020, nevojat për investime në gjyqësor janë më
të larta se buxheti i akorduar. Për vitin 2020 janë trajtuar me prioritet përmirësimi i
infrastrukturës elektronike të gjykatave, kompletimi i gjykatave me pajisje dhe mobilje si dhe
përmirësimi i situatës së transportit, për shkak të amortizimit të mjeteve në përdorim të
gjykatave.
43

Udhëzimi Nr.14 datë 24.03.2020, "Për procedurat e menaxhimit dhe monitorimit të zbatimit të buxhetit në
kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore".
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Megjithatë, mbetet emergjente nevoja për investime në dy drejtime kryesore:
1. Infrastrukturën e gjykatave, kryesisht të Gjykatës së Lartë, gjykatave të Durrësit,
Fierit, Beratit, Lezhës etj.
2. Sistemi i menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fondi i investimeve akorduar për vitin
2020, ishte në vlerën 208,000 mijë lekë me fokus mirëmbajtjen e sistemit ekzistues.

5.2.1.

N

EVOJAT BUXHETORE

Në vlerësim të situatës buxhetore të lartpërmendur evidentojmë se:
1. Aktualisht nevojat në shpenzime korrente të dyja programet (gjykatat dhe KLGJ), janë
plotësuar, pavarësisht mungesës së buxheteve të akorduara. Kjo pasi:


numri i punonjësve nuk është i plotë sipas organikave përkatëse. Këto mungesa kanë
bërë që të ketë tepricë fondesh në shpenzime personeli apo edhe në shpenzime
operative, për përdorimin e të cilave janë përdorur mekanizmat financiarë si rialokim
i fondeve, transferime etj.



kufizimit të aktivitetit të gjykatave për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19, e cila
ka sjellë dhe reduktim të shpenzimeve operative në gjykata.

2. Fondet buxhetore janë mbajtur në vëmendje, duke analizuar hap pas hapi nevojat reale
buxhetore dhe rialokuar fondet sipas kërkesave përkatëse.
3. Për sa i përket shpenzimeve kapitale, nevojat e gjyqësorit janë disa herë më të mëdha se
buxheti i miratuar, nëse do të mbajmë në konsideratë nevojat për godina të reja të gjykatave
të Gjykatës së Lartë, gjykatave të Durrësit, Fierit Beratit, Lezhës etj. Megjithatë për një
kuadër më të plotë dhe pamje të qartë të nevojave në infrastrukturën ndërtimore, pritet pas
hartimit të planit strategjik të zhvillimit të infrastrukturës ndërtimore, me miratimin e hartës
së re gjyqësore.
Në dy vjet të funksionimit të KLGJ-së, buxheti i sistemit gjyqësor ka pasur rritje të
konsiderueshme të cilat kanë shkuar fillimisht për sistemin e ri të pagave për magjistratët si
dhe për rritjen e numrit të punonjësve të administratës gjyqësore. Kjo gjë ka vendosur baza
solide për të përmirësuar më tej sistemin në drejtim të fillimit intensiv të punës për të
siguruar godina bashkëkohore, ku merret një shërbim gjyqësor më i shpejtë, transparent,
dinjitoz dhe me kushte sigurie për të gjithë palët që janë pjesë e shërbimit gjyqësor.
Tashmë është realizuar analiza e nevojshme për gjendjen e godinave ekzistuese dhe janë
përcaktuar qartë që të paktën 10 prej tyre e kanë të domosdoshëm ndërtimin e një godine të
re për të realizuar standardet bashkëkohore. Gjykatat e përcaktuara si të tilla kanë mungesa
thelbësore të elementëve që përbëjnë standardet e funksionimit të një gjykate, të cilat janë :
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Mungesa e hapësirës së domosdoshme dhe të mjaftueshme për veprimtarinë e
përditshme. Në disa gjykata (pjesë e të cilave janë edhe gjykatat e evidentuara më lart)
paraqesin pamjaftueshmëritë e mëposhtme:
Sipërfaqet e zyrave nuk plotësojnë standardet ndërkombëtare të punës. Ato janë
më të vogla se 8 m2 dhe për pasojë gjyqtarët dhe sekretarët gjyqësor ndajnë të
njëjtat hapësira pune.
Ambientet e shërbimit të publikut mungojnë ose nuk janë në nivelin e duhur për
të garantuar shërbim të shpejtë, transparent, të përshtatshëm për personat me
aftësi të kufizuara, etj. Ambienti i shërbimit të publikut, në varësi edhe të
dokumentacionit që përpunon duhet të ketë një sipërfaqe pune rreth 70 m2.
Mungesën e sallave të gjyqit, e cila shkakton vonesa në zhvillimin e seancave
gjyqësore ose realizimin e tyre në zyrat e gjyqtarëve.
Mungesa e një sistemi sigurie dhe skema e brendshme funksionale e gjykatës e cila do
të siguronte hyrje dhe dalje të veçanta për palët veçanërisht në procesin penal.
Bashkëpronësia e godinave me disa institucione të tjera, si p.sh.: zyrat e prokurorisë,
shërbimi i provës, avokati i shtetit, etj., vështirëson funksionalitetin e brendshëm të
gjykatave dhe komprometon sigurinë e gjykatave.

Referuar sa më sipër, KLGJ vlerëson se do të ishte e nevojshme një investim serioz në
infrastrukturën ndërtimore të gjykatave. Kjo do të kërkojë investime të konsiderueshme të cilat
KLGJ do t’i paraqesë në programimin e buxhetit në vitet në vijim.
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Gjetjet kryesore!
Burimet njerëzore
 Trajnimi i 19 punonjësve të KLGJ-së dhe 220 gjyqtarëve.
 86 punonjës shtesë vetëm për 2020, nga të cilët 80 punonjës i janë shpërndarë
sistemit gjyqësor dhe 6 Qendrës së Teknologjisë së Informacionit.
 108 punonjës nga 125 miratuar me ligj është organika faktike e KLGJ në fund
të vitit 2020.
 359 gjyqtarë nga 408 miratuar me ligj është organika faktike e sistemit
gjyqësor në fund të vitit 2020.
 13 gjyqtarë janë larguar përfundimisht nga sistemi si pasojë e shkarkimit me
vendim të formës së prerë të organeve të rivlerësimit kalimtar.
 25 gjyqtarë janë shkarkuar me vendim të KPK-së (në pritje të zhvillimit të
procesit në KPA) duke ruajtur statusin e gjyqtarit për shkak të pezullimit si
dhe duke përfituar sipas ligjit 75% të pagës.
 38 gjyqtarë, nga të cilët 3 gjyqtarë në Gjykatën e Lartë dhe 34 të tjerë në
gjykatat e rretheve gjyqësore dhe 1 gjyqtar në Gjykatën Administrative të
Apelit, janë emëruar në sistemin gjyqësor për vitin 2020.
 926 punonjës të administratës gjyqësore (47 punonjës më shumë se 2019)
nga 1060 të miratuar me ligj është organika faktike e sistemit gjyqësor në
fund të vitit 2020.
Buxheti për vitin 2020
 Buxheti i miratuar është 75% e buxhetit të kërkuar.
 Buxheti i akorduar ka rritje në masën 20% krahasuar me vitin 2019 që shkon
kryesisht për shpenzime korrente.
 Fondi i akorduar për shpenzime personeli - 2,234,700 mijë lekë. Masa e
realizimit 98.8%.
 Fondi i akorduar për shpenzime operative - 465,450 mijë lekë. Masa e
realizimi 93%.
Fondi i akorduar për investime - 208,000 mijë lekë. Masa e realizimi 54%.
Nevojat buxhetore
 Investime në infrastrukturë – ndërtimi i Gjykatës së Lartë, gjykatave të
Durrësit, Fierit Beratit, Lezhës etj.
 Investime në sistemet e TIK – Sistemi i ri i Menaxhimit të Çështjeve
Gjyqësore.
 Burime njerëzore – me të paktën 100 punonjës më shumë se numri aktual i
punonjësve në sistemin gjyqësor.
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6.

A

M

NALIZA MBI SITUATËN E GJYKATAVE

ETODOLOGJIA

Ndër detyrat funksionale të KLGJ-së, sipas kuadrit ligjor në fuqi44 është ndër të tjera edhe
përcaktimi i standardeve për funksionimin e brendshëm të gjykatave dhe standardeve lidhur
me efiçencën dhe cilësinë e drejtësisë që jepet në gjykata.
Në këtë kontekst monitorimi i vazhdueshëm i efiçencës dhe cilësisë së gjyqësorit, dhe analiza
e treguesve sasiorë dhe cilësorë, është i një rëndësie themelore pasi bën të mundur që organi
qeverisës i gjyqësorit të këtë një qasje proaktive duke reaguar në mënyrë adekuate dhe në kohën
e duhur ndaj problematikave që shfaqen.
Qëllimi i kësaj analize është matja dhe interpretimi i treguesve të performancës së gjyqësorit
me synim evidentimin e nevojave për përmirësimin e punës dhe ofrimin e një drejtësie cilësore
dhe pa vonesa ndaj qytetarëve. Matja e parametrave dhe për më tepër analiza e të dhënave është
një element kyç për përmirësimin e drejtësisë. Treguesit e drejtësisë dhe të sundimit të ligjit
janë mjete të dobishme për të vlerësuar performancën, për të tërhequr vëmendjen ndaj
çështjeve, për të vendosur standarde, për të monitoruar progresin dhe për të vlerësuar ndikimin
e ndërhyrjeve apo reformave. Këta tregues gjithashtu kontribuojnë në përmirësimin e
transparencës dhe llogaridhënies së sistemit të drejtësisë.
Përcaktimi i indikatorëve dhe mbledhja e të dhënave
Pavarësia, cilësia dhe efikasiteti janë parametra thelbësorë të një sistemi gjyqësor efektiv,
pavarësisht nga modeli i sistemit kombëtar të drejtësisë ose tradita ligjore në të cilën është
ankoruar. Për këtë arsye, vlerësimet mbi këto tre parametra duhet të lexohen së bashku, pasi të
tre elementët janë të domosdoshëm për efektivitetin e sistemit të drejtësisë dhe kanë karakter
ndërveprues.
Këshilli i Lartë Gjyqësor, për herë të parë, , miratoi udhëzuesin45 për mbajtjen dhe plotësimin
e tabelave me të dhëna statistikore për efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe
efiçencës së gjykatave. Ky udhëzues u përgatit në bashkëpunim me partnerë dhe ekspertë
ndërkombëtarë, bazuar në metodologjinë e konsoliduar të CEPEJ dhe ka për qëllim vendosjen
e rregullave standarde dhe të unifikuara për të gjitha gjykatat për mbledhjen dhe raportimin e
të dhënave me qëllim përmirësimin dhe harmonizimin e aktivitetit statistikor të gjykatave duke
synuar rritjen e performancës dhe të efiçencës.

Ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe ligji nr. 115/2016
“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
45
Vendim nr. 47, datë 11.02.2021.
44
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Përveç kësaj, udhëzimi përkufizon termat e përdorur në tabelat e standardizuara, për të
garantuar krahasimin dhe trendin e përgjithshëm dhe mes gjykatave të ndryshme. Në këtë
kuadër, statistikat gjyqësore shërbejnë si burim të dhënash dhe informacioni që mund të
përdoren për menaxhimin efiçent, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në aktivitetin e
gjykatës.
Duke marrë parasysh që sistemet aktuale të menaxhimit të çështjeve (ARK IT dhe ICMIS) nuk
ofrojnë të dhëna statistikore të detajuara, ky raport u hartua bazuar në të dhëna të gjeneruara
automatikisht si dhe të nxjerra manualisht nga gjykatat, bazuar në formatin e paracaktuar nga
KLGJ-ja. Situata e krijuar si pasojë e pandemisë Covid-19, shtoi vështirësinë në mbledhjen dhe
saktësinë e të dhënave statistikore nga gjykatat. Rrjedhimisht edhe rezultatet e përftuara nga
përpunimi i tyre, mund të paraqesin një marzh gabimi të pranueshëm që nuk komprometon
gjetjet dhe përfundimet e arritura.
Për të pasqyruar një panoramë sa më realiste të indikatorëve kryesorë, analiza e gjendjes së
gjyqësorit është bërë e kategorizuar sipas juridiksionit dhe nivelit të gjykatave, në përputhje të
plotë me Udhëzuesin si më sipër. Të dhënat e përcjella nga gjykatat, u verifikuan dhe
konsoliduan edhe në raport me raportimet periodike të vitit 2020. Informacioni për burimet
njerëzore efektive është llogaritur mbi bazën e kontributit real dhe konkret të çdo gjyqtari. Pra,
në llogaritjen e stafit gjyqësor efektiv janë marrë në konsideratë vetëm ata gjyqtarë që kanë
gjykuar efektivisht dhe vetëm për atë periudhë që kanë gjykuar (p.sh. një gjyqtar i emëruar me
datë 1 korrik është llogaritur për gjashtë muaj ose si 0.5 gjyqtar efektiv). Informacioni i
përcjellë nga gjykatat gjithashtu përmban të dhëna të detajuara në lidhje me menaxhimin e
çështjeve sipas kategorive, stokun e çështjeve të mbartura, atyre të përfunduara, periudha
kohore që çështjet e pazgjidhura kanë në pritje të gjykimit, etj.
Mbi bazën e të dhënave raporti ofron edhe një analizë të treguesve kryesorë të funksionimit të
sistemit si: ngarkesën mesatare të çështjeve për gjyqtar (treguesi WR), rendimenti mesatar i
punës për gjyqtar (treguesi ER), Raporti i qarkullimit të çështjeve (treguesi RQC), koha e
nevojshme për evadimin e çështjeve (treguesi DT) dhe norma e zgjidhjes së çështjeve (treguesi
CR) për çdo gjykatë.
Gjithashtu, bazuar në metodologjinë CEPEJ, aty ku është e mundur, është paraqitur edhe një
tregues i kombinuar i efiçencës së gjykatave që merr në konsideratë efektin e përbashkët të dy
treguesve CR dhe CT.
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BURIMET
NJERËZORE

KATEGORIA

TREGUESI
ÇFARË TREGON
Burimet njerëzore efektive Llogaritur mbi bazën e kontributit real dhe konkret të
çdo gjyqtari.
Nr. i gjyqtarëve për 100 Krahasohet me mesataret e vendeve CEPEJ
000 banorë

Backlog-u i mbartur nga Përcaktohet nga numri i çështjeve në pritje të
një vit më parë
gjykimit në fillim të periudhës së raportimit.

MENAXHIMI I ÇËSHTJEVE

Çështjet
e
regjistruara

reja

Sa më i madh të jetë backlog-u aq me pak efiçent ka
qenë sistemi gjyqësor / gjykata në menaxhimin e
fluksit të çështjeve në vite dhe aq më shumë kohë do
t’i duhet për të gjykuar çështjet.
të Numri i çështjeve që regjistrohen në gjykatë gjatë
periudhës së raportimit.
Tregon trendin e çështjeve që pritet të regjistrohen në
gjykatë përcaktuar nga ndryshime ligjore,
demografike, ekonomike, sociale, etj.
në Shuma e backlog-ut dhe çështjet e reja të regjistruara

EFICENCA

Ngarkesa e punës
gjykatë
Ngarkesën mesatare e Ngarkesa e punës në gjykatë në raport me numrin
punës
për
gjyqtar efektiv të gjyqtarëve.
(treguesi WR)
Shërben si element krahasues mes të njëjtit
juridiksion dhe nivel gjykimi për të përcaktuar
ngarkesën e gjyqtarëve në kushte të ngjashme.
Backlog-u i mbartur në Numri i çështjeve në pritje të gjykimit në fund të
fund të periudhës së periudhës së raportimit.
raportimit
Krahasuar me atë të llogaritur në fillim të periudhës
së raportimit tregon ecurinë gjatë vitit të gjykatës /
juridiksionit.
Rendimenti mesatar i Raporti ndërmjet numrit të çështjeve të zgjidhura dhe
punës
për
gjyqtar numrit të gjyqtarëve efektivë gjatë periudhës së
raportimit.
(Treguesi ER)

Shërben si element krahasues mes të njëjtit
juridiksion dhe nivel gjykimi për të vlerësuar
rendimentin e gjyqtarëve në kushte të ngjashme.
Koha e nevojshme për Raporti i numrit të çështjeve të pazgjidhura me
evadimin
e
çështjes numrin e çështjeve të zgjidhura gjatë periudhës së
(treguesi DT) shprehur në monitoruar shumëzuar me 365.
ditë
Raporti mat se sa shpejt sistemi gjyqësor punon mbi
çështjet e marra, që do të thotë sa kohë duhet për një
lloj të caktuar çështjeje për t’u zgjidhur. Ky tregues
jep një perceptim se si sistemi gjyqësor menaxhon
sasinë apo fluksin e çështjeve të ardhura.
Norma e likuidimit të Përcaktohet nga raporti ndërmjet çështjeve të
çështjeve (treguesi CR)
përfunduara brenda një periudhe dhe çështjeve të
reja, dhënë në përqindje.

53

Ky tregues ofron një element krahasimor nëse
gjykatat kanë arritur të ruajnë ritmin mes çështjeve të
reja të regjistruara dhe atyre të përfunduara. CR
gjithashtu tregon trendin e ndryshimit të backlog-ut.

6.1.

G

jykata e Lartë dhe masat në kuadër të funksionalizimit të saj

Funksionalizimi i plotë i Gjykatës së Lartë, përveçse një nga rekomandimet e Kuvendit, mbetet
prioritet për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Viti 2020 shënoi rifillimin e shqyrtimit gjyqësor në
Gjykatën e Lartë, me emërimin e 3 anëtarëve jo gjyqtar dhe kulmoi me funksionalizimin e saj,
nëpërmjet emërimit të 4 anëtarëve të rinj nga radhët e gjyqësorit.
Procesi i vlerësimit dhe emërimit të gjyqtarëve nga radhët e juristëve të spikatur, filloi në vitin
2019, duke konkluduar me vendimet nr. 110, nr. 111 dhe nr. 112 datë 05.03.2020 me anë të të
cilëve, KLGJ-ja i dorëzoi Presidentit të Republikës, listën e kandidatëve të propozuar për
emërim në Gjykatën e Lartë.
Gjatë vitit 2020, KLGJ ka punuar intensivisht për funksionalizimin e plotë të GJL duke shpallur
11 vende vakante nga radhët e gjyqtarëve nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë për:
- 3 vende vakante në fushën e të drejtës civile
- 4 vende vakante në fushën e të drejtës administrative
- 4 vende vakante në fushën e të drejtës penale
Për këtë qëllim u miratuan vendime për plotësimin e paketës nënligjore për përzgjedhjen e
gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. Në bazë dhe për zbatim të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, u miratuan 646 akte që
plotësojnë tërësisht Skemën e Vlerësimit të Gjyqtarëve. Këto akte sigurojnë një kuadër bazë,
të unifikuar dhe transparent të vlerësimit të gjyqtarëve, duke bërë të mundur zhvillimin dhe
ngritjen në detyrë në bazë të meritës.
Këshilli i Lartë Gjyqësor administroi 23 dosje kandidatësh nga radhët e gjyqësorit. Nga 11
procedurat e nisura, u përfunduan 4 emërime përmes procedurës së ngritjes në detyrë në fushën
e së drejtës penale. Ndërsa 7 procedurat e tjera janë ende në shqyrtim në pritje të përfundimit
të procesit të rivlerësimit kalimtar47, vlerësimeve etike-profesionale për kandidatët si dhe

“Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”.
“Udhëzues për plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore për efekt të vlerësimit etik dhe profesional të
gjyqtarëve”.
“Për miratimin e Formularit të Integruar të Vlerësimit të Gjyqtarit”.
“Për miratimin e “ Rregullave për përzgjedhjen me short të çështjeve në procesin e vlerësimit etik dhe profesional
të gjyqtarit”.
“Për miratimin e modelit të hartimit të raportit analitik për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit.
“Për miratimin e modelit të hartimit të projektraportit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit”.
47 Mungesa e vendimeve të rivlerësimit kalimtar të 5 kandidatëve që kanë aplikuar në 7 vende vakante, ka
bllokuar vazhdimësinë e procedurave për këto pozicione.
46
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vështirësive të tjera objektive 48. Me plotësimin e këtyre vendeve vakante, do të mundësohet
kuorumi i nevojshëm i mbledhjes së gjyqtarëve për të përmbushur detyrimet ligjore në lidhje
me emërimet e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Sot këto procedura janë në pritje për shkak
të vijimit të procesit të rivlerësimit. Nga ana e tij Këshilli, me një vendimmarrje proaktive, ka
bërë të mundur krijimin e mekanizmave zhbllokues për zhvillimin e mëtejshëm të procedurave.
Ndaj mungesës së vlerësimeve etike-profesionale të kandidatëve, janë marrë masat duke kryer
procedurat e përshpejtuara për të gjithë gjyqtarët që kanë kandiduar për ngritje në detyrë dhe
kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit.
Përtej vështirësive, në mars 202149, KLGJ plotësoi Gjykatën e Lartë me 4 gjyqtarë në fushën e
së drejtës penale. Plotësimi i Gjykatës së Lartë me 7 (shtatë) anëtarë shënon hapin e parë
të funksionalizimit të plotë të saj. Aktualisht Gjykata e Lartë mundëson njehsimin dhe
unifikimin e praktikave, duke shqyrtuar çështje me trup gjykues të përbërë nga 5
anëtarë.
Për sa i përket 350 pozicioneve ende të pa shpallura, KLGJ-ja është në pritje të progresimit të
procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve me qëllim rritjen e numrit të kandidatëve
potencial aplikues.
Masat për rritjen e efiçencës
Këshilli i Lartë Gjyqësor, përpos plotësimit të trupës gjyqësore të Gjykatës së Lartë ka marrë
masa për rritjen e efiçencës së gjykatës si një aparat organizativ, duke shënuar kështu arritjen
e likuidimit të 1478 dosjeve nga një trupë e vetme gjyqësore. Masat janë përqendruar në 5
fusha kyçe për të maksimizuar rendimentin e strukturës aktuale të Gjykatës së Lartë:
- Krijimin e instrumentit strategjik të personalizuar për Gjykatën e Lartë
- Rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore
- Masat për uljen e çështjeve të mbartura në gjykatë
- Miratimi i ndryshimeve ligjore
1. Miratimi i “Udhërrëfyesit për Funksionalitetin e Gjykatës së Lartë”
Këshilli i Lartë Gjyqësor në bashkëpunim të ngushtë me Gjykatën e Lartë, ka hartuar
“Udhërrëfyesin për Funksionalitetin e Gjykatës së Lartë”51. Ky është një instrument me rëndësi
jetike si në lidhje me plotësimin e numrit të gjyqtarëve ashtu edhe në kuadër të arritjes së
kushteve optimale infrastrukturore dhe njerëzore, metodave të punës dhe sistemeve të
menaxhimit të të dhënave për një Gjykatë të Lartë jo vetëm funksionale, por edhe efiçente.
Përmes kësaj vendimmarrjeje, Këshilli ka rikonfirmuar synimin e tij strategjik për
48 Parakusht për promovimin e gjyqtarëve janë 2 vlerësime etike-profesionale për të mundësuar gradimin e tyre.
49 Në datën 12.03.2021, Këshilli i përcolli Presidentit të Republikës, propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë
për katër pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale, të shpallura me vendimet numër 88, 89, 90dhe 91, datë
12.03.2021. Dekretimi i katër gjyqtarëve nga Presidenti i Republikës u shpall më datë 19.03.2021, ndërsa fillimi
i detyrës më datë 24.03.2021.
50 Nga 19 pozicione për 19 gjyqtarë në Gjykatën e Lartë.
51
Prezantuar në datën 29.07.2020 në një takim të përbashkët mes drejtuesve të KLGJ, GJL dhe partnerëve
ndërkombëtarë.
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transformimin e Gjykatës së Lartë në një gjykatë karriere ku përcaktimi i standardeve të
mirëorganizimit dhe funksionimit të saj merr një vlerë të shtuar.
Duke ritheksuar synimin e tij multidimensional për Gjykatën e Lartë, udhërrëfyesi, parashikon
një set masash konkrete, përqendruar kryesisht në promovimin e gjyqtarëve të kualifikuar dhe
emërimin e më shumë këshilltarëve ligjorë. Ne përputhje me planet institucionale dhe
sektoriale, ky plan masash është një mekanizëm praktik, i drejtpërdrejtë dhe i hartuar
posaçërisht për të adresuar situatën e krijuar në këtë gjykatë.
2. Rritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore
Rendimenti i lartë i gjyqtarëve, gjatë vitit 2020, vjen si rezultat i një sërë masash ku roli kryesor
i atribuohet stafit mbështetës në gjykatë.
Për të kompensuar ritmet disi të ngadalta në emërimin e gjyqtarëve, Këshilli mori masa të
shtuara për plotësimin e strukturës organizative të gjykatës, përmes emërimit të përkohshëm të
4 këshilltarëve jo magjistrat si dhe përfundoi procedurat për rekrutimin e 6 këshilltarëve të rinj
(aktualisht në formim fillestar).
Me miratimin nga Këshilli i paketës së akteve nënligjore për krijimin e statusit të shërbimit
civil gjyqësor dhe të rregullave standarde për organigramën, përshkrimin e detyrave dhe
përgjegjësive të kategorive të punonjësve të Gjykatës së Lartë gjatë vitit raportues filloi dhe
plotësimi i administratës gjyqësore në Gjykatën e Lartë. Këto akte synojnë promovimin e
nëpunësve brenda sistemit gjyqësor në Gjykatën e Lartë.
3. Rritja e masave për uljen e Backlog-ut në Gjykatën e Lartë
Një instrument tjetër që ka shërbyer si katalizator për rritjen e efikasitetit të punës në Gjykatën
e Lartë është miratimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mes KLGJ dhe Agjencisë së Shteteve
të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Krahas përmirësimit dhe modernizimit të
proceseve të punës si dhe zbatimit të teknologjisë së informacionit në funksion të përmirësimit
të transparencës dhe marrëdhënieve me publikun, një ndër kontributet më të rëndësishme që
Memorandumi ofron është mbështetja e Gjykatës së Lartë me burime njerëzore, në funksion të
reduktimit të numrit të çështjeve të prapambetura. Aktualisht, 12 juristë punojnë për krijimin e
një inventari të hollësishëm të rreth 38,00052 çështjeve të prapambetura në këtë gjykatë. Ky
inventar do të shërbejë si bazë për kategorizimin e çështjeve në grupe të cilat do të trajtohen
me pas nga këshilltarët ligjorë dhe gjyqtarët, duke lehtësuar punën e këtyre të fundit.
Konkretisht, angazhimi i tre gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, të këshilltarëve ligjorë dhe të
operatorëve, ka bërë që stoku i çështjeve të prapambetura të reduktohet ndjeshëm. Në funksion
të zbatimit të këtij memorandumi përmes analizimit të rrjetit aktual të administrimit të dosjeve
dhe përpunimit të praktikave të mira të punës brenda administratës gjyqësore, krahas
evidentimit të dosjeve më prioritare nga pikëpamja e afateve kohore, po analizohen dhe
përpunohen mekanizmat e mundshëm për rritjen e normës së evadimit të çështjeve.
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Backlog-u në fund të vitit 2020 është 36288 çështje.
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Në ndihmë të këtij procesi vjen edhe vendimi “Për krijimin e bazës së të dhënave në Gjykatën
e Lartë dhe dhënien e autorizimit për akses në sistemet e menaxhimit të çështjeve gjyqësore”53.
Kjo bazë të dhënash do të bëjë të mundur aksesin në dosjet gjyqësore dhe vendimmarrjen e
gjykatave të shkallës së parë dhe apelit, duke ulur kohët e procedurave administrative.
4. Ndryshimet ligjore për rritjen e efiçencës në gjykatë
Në funksion të rritjes së efiçencës në gjykatë, si zgjidhje imediate dhe afatgjatë është menduar
ndryshimi i kodeve të procedurës civile dhe penale. Një informacion i zgjeruar jepet në
Kapitullin nr. 2 : Masat e marra nga KLGJ për rritjen e efiçencës së sistemit gjyqësor.

ANALIZA STATISTIKORE E GJYKATËS SË LARTË
Çështje të regjistruara: Duke marrë në
konsideratë kufizimet objektive që lidhen me
numrin e gjyqtarëve dhe të një trupi të vetëm
gjyqësor, trendi i çështjeve të regjistruara në
Gjykatën e Lartë në vitin 2020 është ulur
ndjeshëm. Në total vërehet një ulje me 47% nga
viti 2019.
Ky tregues pozitiv lidhet me ndryshimin e
kompetencave të Gjykatës së Lartë dhe reduktimin
e numrit e tipologjisë së çështjeve të gjykuara në
juridiksion fillestar nga kjo gjykatë. Ky trend në
ulje reflekton edhe një ulje të rekurseve ndaj
vendimeve të gjykatave të shkallëve të mëposhtme.

Çështje të regjistruara në
Gjykatën e Lartë në vitin 2020

Administrativ
e
37%

Civile
38%

6149

3246

Viti 2019

Viti 2020

Për sa i përket tipologjisë së çështjeve, në vitin
2020 rezultojnë 3,246 çështje të regjistruara
nga të cilat 1,246 (38.5%) janë çështje civile,
814 (25%) çështje penale dhe 1186 (36.5%)
çështje administrative.

Penale
25%
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Çështje të regjistruara në
Gjykatën e Lartë

Vendimi nr. 540 datë 05.11.2020.
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Trendi i çështjeve të regjistruara në secilën kategori reflektohet, si në grafikun më poshtë:
Çështje të regjistruara në
Gjykatën e Lartë, sipas kategorive
6149

3246

2650

1246
Civile

1118

2381

814

Penale

1186

Administrative

viti 2019

Total

viti 2020

Rezulton se në vitin 2020 janë regjistruar 53% më pak çështje civile dhe 27% çështje penale
se në vitin paraardhës. Në lidhje me çështjet administrative të regjistruara gjatë vitit 2020,
vërehet një përgjysmim i tyre në vlerë. Këto vlera u ndikuan nga ulja e numrit të çështjeve të
përfunduara nga gjykatat e apelit në rang vendi.
Raporti, i shprehur në përqindje për secilën kategori, në raport me numrin total të çështjeve të
regjistruara paraqiten në formë grafike si më poshtë vijon:
Raporti në përqindje

39%

37%

18%

25%

43%

38%

VITI 2019

VITI 2020
Civile

Penale

Administrative

Në vitin 2020 çështjet penale zënë 25% të volumit total. Ky raport vjen pasi numri i çështjeve
penale të regjistruara rishtazi, është ulur më pak se çështjet civile dhe administrative si dhe në
raport me uljen totale prej 47% .
Çështjet e prapambetura (backlog-u) në Gjykatën e Lartë: Stoku i çështjeve të
prapambetura (backlog) gjatë vitit 2020, për shkak të problematikave të mbartura ndër vite,
vazhdon të ketë një trend në rritje. Kjo rritje është e pritshme për shkak të numrit të vogël të
gjyqtarëve efektiv në Gjykatën e Lartë si dhe numrit të çështjeve të regjistruara rishtazi, të cilat
ndonëse në ulje në krahasim me vitet e mëparshme, ndikojnë në rritjen e përgjithshme të
çështjeve të mbartura.
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Krahasuar me vitin e
Rritja e Backlogut në përqindje
mëparshëm ku rritja e
stokut të çështjeve të
30%
prapambetura ishte në
masën 20%, gjatë vitit
20%
2020 kemi një rritje totale
në masën 5%. Ky është
5%
një tregues pozitiv i cili i
jep mundësinë gjykatës
01/01/2019
01/01/2020
01/01/2021
për menaxhim më të mirë
ndërkohë që pritet edhe plotësimi i trupave gjyqësore me numrin e kërkuar të gjyqtarëve .
Duke analizuar grafikun e backlog-ut ndër vite, rezulton se për vitin 2020 backlog-u ka ardhur
duke u ulur, duke shënuar vlerat më pozitive në 3 vitet e fundit. Në vlera absolute, backlog-u i
çështjeve totale të prapambetura paraqitet si më poshtë:

Backlogu në Gjykatën e Lartë

34520

36288

2020

2021

28657

2019

Ngarkesat e punës dhe efiçenca e gjyqtarëve54: Në vitin 2020 treguesi i ngarkesës për secilin
gjyqtar të Gjykatës së Lartë është 12,588.7, çka do të thotë se secili gjyqtar ka në administrim
pothuajse 12,589 dosje gjyqësore. Kjo vlerë shënon një ngarkesë 21 herë më të lartë se
mesatarja në rang vendi, e cila është 596 çështje për gjyqtar.
Falë masave të ndërmarra për rritjen e efiçencës së aparatit të gjykatës si strukturë në tërësi,
janë realizuar norma të larta rendimenti për gjyqtarët (ER). Treguesi ER është indikatori bazë
i ritmeve mesatare të punës për gjyqtar. ER për vitin 2020, në lidhje me GJ.L paraqitet në vlerën
493 çështje të shqyrtuara për gjyqtar, krahasuar me mesatarisht 360 çështje të zgjidhura për
gjyqtar në rang vendi. Gjykata e Lartë renditet në vendin e 7-të për treguesin ER55 dhe gjyqtarët
e GJ.L rezultojnë se kanë rendiment më të lartë se kolegët e tyre në gjykatat e apelit.
54

Ngarkesa e gjykatave përbëhet nga dy komponentë: stoku (backlog-u) i çështjeve të mbartura nga një vit më
parë dhe nga çështjet e regjistruara gjatë vitit të referencës. Ky volum pune, me të cilin përballet çdo gjykatë gjatë
vitit të referencës, nëse pjesëtohet me numrin efektiv të gjyqtarëve rezulton në ngarkesën mesatare të çështjeve
për gjyqtar (treguesi WR).
55
6 vendet e para mbahen nga Gj.Rr.Gj. Elbasan, Gj.Adm.Shkalla e I Vlorë, Gj.Rr.Gj.Kavajë, Durrës, Lezhë,
Lushnje.
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Norma e zgjidhjes së çështjeve në gjykatë56: Në vitin 2020 raportohet se Gjykata e Lartë ka
arritur norma të pëlqyeshme të zgjidhjes së çështjeve. Kështu vërehet se treguesi CR për
çështjet civile është në vlerën 32%, për çështjet penale prej 59%, ndërsa në çështjet
administrative në masën 50%.
Në lidhje me tipologjinë e çështjeve të gjykuara, gjatë vitit 2020, rezulton se 27% e çështjeve
janë civile, 40% administrative dhe 33% çështje penale.
A.
B.
C.
D.

Lloji i çështjes
Çështje civile
Çështje administrative
Çështje penale
Gjithsej (A+B+C)

Të gjykuara
403
595
480
1478

Norma e zgjidhjes së çështjeve në Gjykatën e Lartë është e ngjashme me atë në Gjykatën e
Apelit Tiranë si për çështjet civile ashtu edhe ato penale. Në lidhje me çështjet administrative
ritmi i Gjykatës së Lartë raportohet më i lartë, pra në vlerën 50%, ndërsa në Gjykatën
Administrative të Apelit norma e zgjidhjes është në vlerën 37% .
Norma e zgjidhjes së çështjeve në gjykatë nuk mund të trajtohet si një indikator i pavarur, por
analizohet e kryqëzuar me raportin e gjyqtarëve efektiv (në krahasim organikën e miratuar).
Kështu, ndërsa treguesit CR penal dhe Civil në Gjykatën e Apelit Tiranë janë të njëjtë me
Gjykatën e Lartë, organika e Gjykatës së Apelit Tiranë është 3 herë më e lartë, ndonëse për
shkak të natyrës së gjykimit në Gjykatë të Lartë, koha e nevojshme për studimin dhe shqyrtimin
e çështjeve mund të ndryshojë krahasuar me gjykatat e apelit. Aktualisht, organika e gjyqtarëve
në Gjykatën e Apelit Tiranë është e plotësuar në masën 49.74%, kundrejt 15.79% në Gjykatën
e Lartë.
Lidhur me normën e çështjeve administrative, ku arrihet të gjykohet 50% e numrit të çështjeve
të regjistruara, indikatori CR për Gjykatën e Lartë është shenjë pozitive përkundrejt indikatorit
CR me vlerë 37% në Gjykatën Administrative të Apelit, e cila funksionon me 80.77% të
gjyqtarëve të planifikuar.
Burimet njerëzore në Gjykatën e Lartë: I artikuluar në mënyrë të përsëritur përgjatë analizës
statistikore të veprimtarisë së Gjykatës së Lartë, emërimi i gjyqtarëve në këtë gjykatë është
thembra e Akilit. Përpos vështirësive tashmë të njohura, masat e marra për plotësimin e
organikës njëkohësisht të gjyqtarëve dhe të stafit mbështetës, kanë sjellë sot notat e para
pozitive për veprimtarinë e Gjykatës së Lartë. Falë mirëorganizimit të punës brenda strukturës
dhe mbështetjes nga 20.43 nëpunës për secilin gjyqtar, janë arritur trendet pozitive në efiçencën
e kësaj gjykate.
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Norma e zgjidhjes së çështjeve (Treguesi CR) është indikatori mbi të cilin vlerësohet nëse gjykatat kanë arritur
ose jo të ruajnë ritmin mes çështjeve të reja të regjistruara dhe atyre të përfunduara. Treguesi CR përcaktohet nga
raporti ndërmjet çështjeve të përfunduara dhe çështjeve të reja brenda një periudhe, e dhënë kjo në përqindje.
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Vlen të përmendet se të dhënat mbi burimet njerëzore të vitit 2020 nuk janë më aktuale. Pas
emërimit të 4 gjyqtarëve, duke çuar në 7 numrin e gjyqtarëve në fakt, kemi një raport prej 8.8
nëpunës mbështetës për secilin gjyqtar.
Gjykata

Gjykata
Lartë

e

Nr. i
gjyqtarëv
e sipas
dekretit

Nr. i
gjyqtarëv
e në fakt

Fakti
v
dekret
i në
%

Nr. i
stafit
mbështetë
s sipas
organikes

Nr. I
stafit
mbështetë
s fakt

Fakti v
organik
a në %

19.00

3.00

15.79

112.00

61.30

54.73

Staf
mbështetë
s për
gjyqtar
sipas
organikës
5.89

Staf
mbështetë
s për
gjyqtar në
fakt
20.43

Bazuar në popullsinë e Republikës së Shqipërisë në vitin 2020, raporti gjyqtar i Gjykatës së
Lartë për 100.000 banorë është 0.105 krahasuar me mesataren evropiane e cila është 1.93 dhe
larg mesores evropiane (0.64). Pavarësisht vështirësive, vërehet se raporti i vitit 2020 vazhdon
të jetë më i lartë se minimumi evropian prej 0.02 gjyqtar për 100.000 banorë. Nëse do të
përllogaritej me numrit aktual prej 7 gjyqtarësh, raporti është 0.25 gjyqtar për 100.000 banorë.
Vlen të theksohet se bazuar në popullsinë e vitit 2020, në hipotezën e plotësimit tërësor të
organikës së planifikuar raporti për 100.000 banorë do të ishte 0.667 gjyqtarë të Gjykatës së
Lartë, vlerë më e ulët se mesatarja evropiane. Pra në të ardhmen, referuar popullsisë aktuale,
mund të jetë e nevojshme rritja e organikës së miratuar.
Sa i përket stafit administrativ jo gjyqtar, organika totale e Gjykatës së Lartë është 112 nëpunës
administrativ, ose 3.94 punonjës për 100.000 banorë. Kjo vlerë është më lartë se mesatarja
evropiane prej 3 nëpunës për çdo 100.000 banorë. Ndërsa situata reale gjatë vitit 2020, me 61.3
nëpunës në detyrë, rezulton në një raport prej 2.145 nëpunës për 100.000 banorë e cila është
më ulët se mesatarja evropiane e raportuar nga CEPEJ.
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Gjetjet kryesore!





6.2.

Gjykata e Lartë, në vijim të masave të marra nga Këshilli për rritjen e efiçencës, si
emërimet e reja të gjyqtarëve, miratimi i udhërrëfyesit, mbështetja me staf të specializuar
në kuadrin e memorandumit me USAID, plotësimi i organikës së stafit mbështetës,
përmirësimeve në sistemin e menaxhimit të çështjeve, etj. ka arritur të ruajë ritme të
zgjidhjes së çështjeve në vlerat e gjykatave të tjera.
Në total Gjykata e Lartë ka arritur të evadojë 1478 çështje, nga një trupë e vetme
gjyqësore.
Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë kanë rendimentin mesatar për gjyqtar (ER) të 7-tin në vend.

G

jykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar

Si një prej arritjeve të reformës në drejtësi, gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e
organizuar, filluan veprimtarinë e tyre më 19.12.2019. Me qëllim për t’i hapur rrugë
funksionalizimit të këtyre gjykatave, KLGJ ndërmori procedurën e caktimit (në mënyrë të
përhershme dhe të përkohshme) të gjyqtarëve pranë këtyre gjykatave. Këto procedura
konkluduan me caktimin e:
 1157 gjyqtarëve, për Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe
Krimin e Organizuar nga 16 që është numri minimal sipas ligjit58,
 dhe 659 gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e
Organizuar nga 11 që është numri minimal i lejuar60.
Përpos mekanizmave të tjerë për zgjidhje të përkohshme, gjatë vitit 2020 Këshilli ka hapur dhe
rihapur 12 herë procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe atë të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe
Krimin e Organizuar, për plotësimin e organikave të tyre. Megjithatë, numri i aplikimeve ka
qenë i ulët dhe gjyqtarët kanë hezituar të shprehin interesin për këto pozicione.
Duke i kushtuar rëndësi të madhe funksionalizimit të plotë të gjykatave të posaçme, dhe në
përgjigje të situatës sa më lart, Këshilli ndërmori gjatë vitit 2020 ndryshime të rëndësishme
ligjore në ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e
Shqipërisë” të cilat garantuan një trajtim financiar favorizues për kategorinë e gjyqtarëve të
këtyre gjykatave. Ky rregullim ligjor i cili garanton një ‘shtesë për vështirësi në punë’, në
masën 60 % të pagës (në pritje të hyjë në fuqi rritja prej 80%) së bashku me disa fushata
57

2 të caktuar në mënyrë të përhershme dhe 9 të tjerë në mënyrë të përkohshme, në pritje të përfundimit të procesit
të rivlerësimit kalimtar për ata
58
Neni 15, Ligji nr. 98/ 2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”
59
5 të caktuar në mënyrë të përhershme dhe 1 në mënyrë të përkohshme, në pritje të përfundimit të procesit të
rivlerësimit.
60
idem
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ndërgjegjësuese për të kandiduar në këto pozicione, që KLGJ ka ndërmarrë në bashkëpunim
me misionin EURALIUS V, shprehin qartë angazhimin maksimal të Këshillit për të rritur
motivimin nga ana e gjyqtarëve për të aplikuar.
Nga analizat dhe diskutimet me gjyqtarët, dy janë shkaqet kryesore të motivimit të ulët për të
aplikuar në këto pozicione:
(i)
humbja e privatësisë së gjyqtarit dhe familjarëve të tij61 dhe
(ii)
procesi i rivlerësimit kalimtar, ku në rast kandidimi kuadri ligjor në fuqi kërkon që
kandidati të ketë kaluar me sukses këtë proces62.
Gjithsesi KLGJ gjatë vitit 2020 është përpjekur të ruajë funksionimin normal të këtyre
gjykatave duke ndryshuar aktet nënligjore sikurse ndryshimet e bëra në vendimin e KLGJ
nr.30, datë 14.02.2021963, amendime këto që i hapën rrugën trajtimit të kërkesat që vinin nga
këto gjykata në rast nevoje, për plotësimin e trupave gjyqësore në shqyrtimin e çështjeve
gjyqësore të veçanta.
Gjatë vitit 2021, plotësimi i pozicioneve të lira pranë gjykatave të posaçme për korrupsionin
dhe krimin e organizuar, përbën një prioritet dhe një sfidë për KLGJ, kjo në kushtet kur
funksionaliteti i tyre, për sa i përket numrit të gjyqtarëve është ulur për shkak të emërimit të 4
gjyqtarëve nga këto gjykata në Gjykatën e Lartë. Ndërkohë që, ende gjyqtarë pjesë e këtyre
gjykatave, janë kandidatë potencial për ngritje në detyrë në Gjykatën e Lartë.
6.2.1 Gjykata e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar u hapën
gjatë vitit 2020, 6 pozicione të lira. Me vijimin e procesit të rivlerësimit kalimtar, numri i
kandidatëve potencialë mund të rritet, për pasojë edhe mundësitë për përzgjedhjen e
kandidatëve cilësorë. Vendosja e afateve të ndryshme për plotësimin e këtyre pozicioneve rrit
mundësinë që Këshilli të përfundojë në një kohë sa më të shpejtë procedurat e veçanta të
ngritjes në detyrë për çdo pozicion të lirë.
Situata e deritanishme e kandidimeve për 6 pozicionet e lira paraqitet me 4 kandidatë për 4
pozicione, ndërsa për 2 pozicione të tjera nuk ka aplikime, ndonëse gara për to është rihapur 4
herë gjatë vitit 2020. Për gjyqtarët që kanë aplikuar në këto procedura ka nisur menjëherë
Nenit 162, pika 2, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,
“Këshilli i Lartë Gjyqësor cakton në mënyrë të përhershme gjyqtarët në detyrë në gjykatën e posaçme për gjykimin
e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, me kërkesë të tyre, nëse: a) .....;b) ....;c) gjyqtari, si dhe
familjarët e afërm të tij japin pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve
vetjake, sipas ligjit "Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e
organizuar".
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Pika 7, e nenit 162, të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,
i ndryshuar, sipas të cilit “Këshilli i Lartë Gjyqësor ngre në detyrë pa vonesë gjyqtarët që kalojnë me sukses
procesin e rivlerësimit në një pozicion të lirë në gjykatat e posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit
dhe krimit të organizuar, me qëllim për të siguruar numrin minimal të gjyqtarëve të përcaktuar për këto gjykata
në ligjin "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë".
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Me vendimin nr. 126, datë 06.03.2020.
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proceduara e verifikimit, ajo e vlerësimit etiko-profesional, si dhe renditja e tyre sipas
pozicioneve. Këto procedura kanë vijuar deri në fillim të vitit 2021, dhe kanë përfunduar me
ngritjen në detyrë të këtyre kandidatëve pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin
dhe Krimin e Organizuar.
Burimet njerëzore: Këshilli i Lartë Gjyqësor i ka kushtuar një vëmendje të veçantë plotësimit
të organikës së gjykatave të posaçme dhe ka ndërmarrë një sërë masash me qëllim funksionimin
sa më të mirë të tyre. Aktualisht, situata e burimeve njerëzore paraqitet e tillë:
Nr. i
gjyqtarëve
sipas
dekretit

Nr. i
gjyqtarëve
në fakt64

Fakti v
dekreti
në %

Nr. i stafit
mbështetës
sipas
organikes

Nr. i stafit
mbështetës
fakt65

Fakti v
organika
në %

11

5.4

49%

23

15.2

66%

Staf
mbështetës
për gjyqtar
sipas
organikës
2.1

Staf
mbështetës
për gjyqtar
në fakt
2.8

Nga 11 gjyqtarë që parashikon organika, gjatë vitit 2020 kanë qenë në funksion vetëm 5.42
gjyqtarë efektivë ose rreth 49% e organikës së parashikuar. Për sa i përket administratës
gjyqësore, nga 23 të parashikuar në organikë, kjo gjykatë ka pasur në dispozicion vetëm 15.20
staf efektiv ose rreth 66% të organikës në një raport prej 2.80 punonjësish të administratës
gjyqësore për çdo gjyqtar.
Menaxhimi i çështjeve: Në fillim të periudhës së raportimit (1 Janar 2020) Gjykata e Posaçme
e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar kishte një numër prej 24 çështjesh të
mbartura: 15 krime dhe 9 çështje penale administrative. Ky stok (backlog i vitit 2019) i përket
kryesisht çështjeve të mbartura nga ish gjykata e apelit për krimet e rënda.
Gjatë vitit 2020, pranë kësaj gjykate u regjistruan 297 çështje të reja, përkatësisht 18 krime,
277 çështje penale administrative dhe 2 çështje të ligjit anti-mafia.
Ngarkesa e punës së Gjykatës së Posaçme të Apelit për
Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
350
300
250
200
150

277

100
50
0

18
15
Krime
backlog 2019

9
Çështje penale administrative

2
Çështje të ligjit antimafia

Çështje të reja të paraqitura në gjykatë
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Këtu vlerësohet vetëm periudha efektive e punës së gjyqtarëve gjatë vitit. P.sh. nëse një gjyqtar është emëruar
në mes të vitit kontributi efektiv i tij ka qenë vetëm 0.5.
65
Idem për stafin mbështetës.
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Në total ngarkesa e punës së kësaj gjykate, që përbëhet nga dy komponentë: backlog-u i
çështjeve të mbartura nga një vit më parë dhe nga çështjet e regjistruara gjatë vitit të referencës,
paraqitet në grafikun në vijim:
Treguesi WR66: Treguesi WR për gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin e
organizuar për vitin 2020, është 59.2, me një ndryshim prej rreth -14% krahasuar me ish
Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda. Duke marrë në konsideratë që dy gjykatat kanë
juridiksione të ndryshme, ky krahasim nuk përbën një indikator cilësor të mjaftueshëm për t’u
analizuar.
Çështje të gjykuara

Gjykata e posaçme e apelit për
korrupsionin dhe krimin e organizuar,
gjatë vitit 2020, ka evaduar 296
çështje gjithsej, sipas grafikut në
vijim:

8%

92%
Krime

Çështje penale administrative

Për sa i përket mënyrës së zgjidhjes së çështjeve, gjykata e posaçme e apelit, në shumicën e
rasteve (62%) ka lënë në fuqi vendimin e
Mënyra e zgjidhjes
gjykatës së shkallës së parë dhe vetëm në një
numër të kufizuar të rasteve i ka ndryshuar
vendimet e shkallës së parë (9%) apo i ka
kthyer për rigjykim (2%). Këto të dhëna
Tjetër
27%
mund të interpretohen edhe si një indikator
indirekt i nivelit të mirë profesional të
Lënie
në
Të
gjykatës së posaçme të shkallës së parë.
fuqi
ndryshuara
9%
Dërguar
për rigjykim
2%

62%
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Ngarkesa mesatare e çështjeve për gjyqtar, ose treguesi WR, përcaktohet nga raporti mes ngarkesës së punës së
gjykatës me numrin efektiv të gjyqtarëve. Treguesi WR bazohet në totalin e çështjeve të mbartura dhe ato të
regjistruara; si i tillë tregon një pamje të momentit të ngarkesës mesatare për gjyqtar. Ndryshimi i tij në periudha
të ndryshme kohore, në vetvete nuk përbën tregues pozitiv apo negativ. Diçka e tillë mund të verifikohet rast pas
rasti, duke krahasuar të dhënat individuale, sepse ndryshimi i ngarkesës së punës mund të vijë si nga faktorë të
brendshëm (efiçenca dhe rendimenti në punë) ashtu edhe nga faktorë të jashtëm (ligjorë, demografikë, socialë,
etj.).
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Backlog-u i krijuar në fund të vitit 2020, është 25
çështje që ndahen sipas kategorive në grafik. Ky
backlog i krijuar përbën rreth 8% të ngarkesës
totale, por duke marrë në konsideratë numrin e ulët
të gjyqtarëve efektivë si dhe rrethanat e pa
favorshme që u hasën gjatë vitit 2020, mund të
thuhet që me plotësimin e mëtejshëm të organikës,
ky numër përbën një backlog të tolerueshëm dhe
lehtësisht të eliminueshëm.

Backlog 2020
Krime

4%

40%

Çështje penale
administrative
Çështje të ligjit
antimafia

56%

Treguesit e efiçencës
Treguesi ER67: Për vitin 2020, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e
Organizuar ka pasur një rendiment mesatar për gjyqtar prej 54.8 çështjesh.
STATISTIKAT PËR NGARKESËN DHE PRODUKTIVITETIN E GJYQTARËVE
Numri i
Totali i çështjeve të
Totali i çështjeve të
Ngarkesa e
Totali i çështjeve
gjyqtarëve
reja të paraqitura për gjykuara për gjyqtar
çështjeve për
të mbartura për
efektivë në
gjyqtar
(treguesi ER)
gjyqtar (treguesi
gjyqtar
gjykatë
WR)
5.4
55
54.8
59.4
4.6

Treguesi CR68: Treguesi i normës së
likuidimit të çështjeve në Gjykatën e
Posaçme të Apelit (CR) është mjaft
pozitiv (pothuaj 100%). Për sa i
përket kategorisë së çështjeve të ligjit
anti-mafia, megjithëse CR është
vetëm 50%, duhet marrë në
konsideratë që bëhet fjalë vetëm për
dy çështje të regjistruara nga të cilat
një është mbartur në vitin pasardhës.

CR e Gjykatës së Posaçme të Apelit për
Korrupsionin dhe Krimin e
Organizuar
128%
99.70%

98%
50%
Krime
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Çështje penale Çështje të ligjit
administrative
antimafia

TOTAL

Treguesi ER, ose rendimenti mesatar për gjyqtar, llogaritet si raport ndërmjet numrit të çështjeve të përfunduara
dhe numrit të gjyqtarëve efektivë . Treguesi ER përfaqëson një element të rëndësishëm të analizës – indikator të
ritmeve mesatare të punës për gjyqtar por, duke qenë se shërben për të pasur një panoramë të përgjithshme dhe
krahasuese mes gjykatave të të njëjtit juridiksion, ky tregues nuk përmban elementët domethënës për gjykatat e
posaçme. Në përcaktimin e numrit të gjyqtarëve efektivë vlerësohet vetëm periudha efektive e punës së gjyqtarëve
gjatë vitit. P.sh. nëse një gjyqtar është emëruar në mes të vitit kontributi efektiv i tij ka qenë vetëm 0.5.
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Treguesi i normës së likuidimit të çështjeve (CR) i dhënë në përqindje vlerëson nëse gjykatat kanë arritur të
ruajnë ose jo ritmin e likuidimit mes çështjeve të reja të regjistruara dhe atyre të përfunduara. Treguesi CR
përcaktohet nga raporti ndërmjet çështjeve të përfunduara dhe çështjeve të reja brenda një periudhe, e dhënë kjo
në përqindje. Kur ky tregues është nën 100% do të thotë që gjykatat nuk kanë mundur të ruajnë ritmin, si dhe
backlog-u i çështjeve është rritur krahasuar me një vit më parë. Treguesi CR jep një pamje të përgjithshme mbi
gjendjen e sistemit gjyqësor sa i përket ecurisë së evadimit të çështjeve gjatë periudhës së raportimit.
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Treguesi DT69 (Treguesi i kohës së nevojshme për evadimin e çështjeve) jep një perceptim
se si sistemi gjyqësor menaxhon fluksin e çështjeve të ardhura në funksion të dhënies së një
drejtësie pa vonesa. Ky indikator tregon se sa ditë do t’iu duheshin gjykatave për të trajtuar
mesatarisht një çështje, që nga data e regjistrimit deri në datën e vendimit përfundimtar.
Mbështetur në të dhënat statistikore të raportuara nga vetë gjykata, rezulton se DT për vitin
2020, sipas kategorive të çështjeve, është si më poshtë:
Koha deri në zgjidhjen e çështjes (ditë)
365

159

Krime

19

30

Çështje penale
administrative

Masa sigurimi

31
Çështje të ligjit
antimafia

Çështje penale
gjithsej

Nga ky grafik vihet re që treguesi DT i përgjithshëm është pozitiv (31 ditë). Por kjo e dhënë
influencohet ndjeshëm nga kategoria e çështjeve penale administrative që kërkojnë një kohë
shumë të shkurtër për t’u trajtuar (19 ditë) në krahasim me kategori të tjera si p.sh. çështjet e
ligjit anti-mafia për të cilat kërkohen mesatarisht 365 ditë.

Gjetjet kryesore!



o
o
o
o

Ndonëse ka funksionuar me rreth 49% të gjyqtarëve dhe me rreth 66% të stafit
mbështetës, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionit dhe Krimin e Organizuar
(GJPAKKO) ka arritur të ketë një performancë pozitive.
GJPAKKO ka arritur të:
Ruajë një stok të ulët të çështjeve të mbartura, në nivelin e 8% të ngarkesës totale,
ketë një rendiment mesatar për gjyqtar prej 54.6 çështjesh,
dhe një tregues të normës së likuidimit të çështjeve (CR) mjaft pozitiv (pothuaj 100%)
ketë një tregues të kohës së nevojshme për evadimin e çështjeve (DT) të përgjithshëm
pozitiv – vetëm 31 ditë.
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Treguesi DT krahason numrin e çështjeve të zgjidhura gjatë periudhës së monitoruar dhe numrin e çështjeve të
pazgjidhura në fund të periudhës së monitoruar. Sa më i lartë treguesi DT aq më e vështirë është për gjykatat që
të trajtojnë backlog-un e krijuar dhe aq më e gjatë është koha mesatare (në ditë) që i nevojitet për të marrë një
vendim.
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6.2.2 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
u hapën gjatë vitit 2020, 6 pozicione të lira duke caktuar edhe afate të ndryshme për
përfundimin e tyre. Ashtu si në Gjykatën e Posaçme të Apelit, edhe për këto pozicione, interesi
i gjyqtarëve ka qenë shumë i ulët70 ndaj dhe Këshilli ka rihapur 571 herë garën gjatë vitit 2020.
Për gjyqtarët që kanë aplikuar në këto procedura ka nisur menjëherë proceduara e verifikimit,
ajo e vlerësimit etiko-profesional, shtrirë këto procedura edhe gjatë vitit 2021. Kjo për shkak
të ndërvarjes me procesin e rivlerësimit kalimtar, ku njëri prej kandidatëve kaloi me sukses atë,
duke bërë kështu që dhe Këshilli të vijojë menjëherë procedurën për emërim. Ndërsa për
kandidatin tjetrin pritet ende të përfundojë procesi i rivlerësimit nga KPK.
Burimet njerëzore: Këshilli i Lartë Gjyqësor i ka kushtuar një vëmendje të veçantë plotësimit
të organikës së Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e
Organizuar dhe ka ndërmarrë një sërë masash me qëllim për të siguruar një funksionim sa më
të mirë të saj. Situata e burimeve njerëzore gjatë vitit 2020 paraqitet në tabelë, ku siç vihet re,
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka
funksionuar me 63% të organikës së gjyqtarëve dhe me 83% të organikës së stafit mbështetës.
Nr. i
gjyqtarëve
sipas
dekretit

Nr. i
gjyqtarëve
në fakt

Fakti v
dekreti
në %

Nr. i stafit
mbështetës
sipas
organikes

Nr. i stafit
mbështetës
fakt

Fakti v
organika
në %

16

10.1

63%

46

38.3

83%

Staf
mbështetës
për gjyqtar
sipas
organikës
2.9

Staf
mbështetës
për gjyqtar
në fakt
3.8

Menaxhimi i çështjeve: Gjykatat e posaçme nisën punën në dhjetor 2019 dhe mbartën një
numër çështjesh nga ish-gjykatat e krimeve të
Në pritje të gjykimit në fillim
rënda. Gjykata e Posaçme e shkallës së parë me
të periudhës
nisjen e aktivitetit u përball me një volum prej 57
7%
çështjesh të karakterit penal, ku pjesën më të
madhe e zinin krimet dhe çështjet penale
Krime
administrative. Grafiku në vijim paraqet një tablo
46%
Çështje penale
të gjendjes më 31 dhjetor 2019.
47%

70
71

administrative

Çështje të ligjit
antimafia

Vetëm 2 kandidatura për 2 pozicione, ndërsa për 4 pozicionet e tjera nuk ka pasur asnjë kandidaturë.
Për 1 pozicion është rihapur 4 herë dhe për 3 pozicione është rihapur 5 herë.
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Gjatë vitit 2020, pranë kësaj gjykate janë
regjistruar 1952 çështje të reja, nga të cilat 1790
janë çështje penale administrative dhe ndër
çështjet më sensitive mund të veçohen ato që i
përkasin kategorive të krimit të organizuar,
korrupsionit dhe çështje të ligjit anti-mafia,
gjithsej 82 çështje. Grafiku në vijim paraqet
ndarjen mes çështjeve të reja të regjistruara gjatë
vitit 2020.

Çështje të reja të paraqitura në
gjykatë
1%

4%

Krime
Çështje penale
administrative
Çështje të ligjit
antimafia
95%

Ngarkesa e punës së kësaj gjykate, e shprehur si
shuma e çështjeve të mbartura ose backlog-u
2019 dhe i çështjeve të reja të regjistruara gjatë periudhës së raportimit është 2009 çështje.
Treguesi WR ose ngarkesa mesatare për gjyqtar në kushtet kur organika e kësaj gjykate është
e plotësuar në masën 63%, gjatë vitit 2020 ka qenë rreth 199 çështje për gjyqtar. Gjykata e
posaçme e shkallës së parë ka arritur të evadojë gjithsej 1853 çështje gjatë vitit.
Backlog-u i çështjeve në fund të periudhës: Çështjet e mbartura për në vitin 2021, pra
backlog-u i krijuar nga kjo gjykatë në fund të vitit 2020, i përkasin kryesisht regjistrimit të 6mujorit të dytë të vitit, rreth 89%. Çështje të mbartura nga gjysma e parë e vitit janë 8, ose 5%
të totalit, ato që janë në pritje të gjykimit për më shumë se një vit72 janë 7 ose 4.4%, dhe çështje
që janë në pritje të gjykimit për më shumë se një vit janë vetëm 2 ose 1.3%.

Lloji i çështjes
Krime
Kundërvajtje penale
Çështje penale
administrative
Çështje të ligjit anti-mafia
Çështje penale gjithsej

NUMRI I ÇËSHTJEVE NË PRITJE TË GJYKIMIT
Në pritje të gjykimit në <
6 6-12
1-2
2-3
fund të periudhës
muaj
muaj
vjet73 vjet74
55
38
8
7
2
93

93

8
156

8
139

8

7

2

3-5
vjet

> 5
vjet

0

0

Të gjithë këto tregues janë mjaft të mirë, dhe megjithëse jo perfektë, duke marrë në konsideratë
faktorët pengues si pandemia dhe numri jo i plotë i gjyqtarëve, si dhe faktit që është viti i parë
i funksionimit të kësaj gjykate. Ndaj, parashikohet që backlog-u i krijuar do të trajtohet shpejt
dhe që niveli i efiçencës së gjykatës për periudhën në vijim do të përmirësohet më tej.

72

Këto çështje i përkasin backlog-ut të mbartur nga ish-gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda.
Idem.
74
Idem.
73
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Treguesit e efiçencës
Treguesi ER75 ose rendimenti mesatar i punës për gjyqtar. Gjatë vitit 2020, treguesi ER
për gjykatën e posaçme të shkallës së parë është 185 çështje për gjyqtar. Nëse gjykata do të
kishte funksionuar me organikë të plotë (16 gjyqtarë) dhe me të njëjtin rendiment, backlog-u i
krijuar në fundin e vitit do të ishte 0.
STATISTIKAT PËR NGARKESËN DHE PRODUKTIVITETIN E GJYQTARËVE
Numri i
Totali i çështjeve të Totali i çështjeve të
Ngarkesa e
gjyqtarëve
reja të paraqitura
gjykuara për gjyqtar çështjeve për
efektivë në
për gjyqtar
(treguesi ER)
gjyqtar (treguesi
gjykatë
ËR)
10.10
195
185
201

Totali i
çështjeve të
mbartura për
gjyqtar
16

Treguesi CR, ose norma e zgjidhjes së çështjeve. Për Gjykatën e posaçme të shkallës së parë,
viti 2020 ka një CR të barabartë me 95%. I shprehur sipas kategorive më sensitive, treguesi CR
paraqitet grafikisht në vijim:
Norma e likuidimit të çështjeve (%)

85
62
52

Korrupsioni

Krimi i organizuar

Çështje të ligjit antimafia

Për këto kategori çështjesh ka pasur një ecuri të kënaqshme të proceseve gjyqësore.
Treguesi DT ose koha mesatare e nevojshme për zgjidhjen e një çështjeje, është një tregues
me mjaft interes për sa i përket efiçencës së kësaj gjykate. DT e përgjithshme është vetëm 31
ditë, që do të thotë që mesatarisht një çështje pritet të ketë përfunduar 31 ditë nga data e
regjistrimit.
Për çështjet ndaj të cilave ka një ndjeshmëri të shtuar nga opinioni publik dhe media, siç janë
ato që lidhen me korrupsionin, krimin e organizuar dhe ato të parashikuara nga ligji anti-mafia76
më sensitive, që njëkohësisht janë edhe ato që kërkojnë volumin më të madh të punës,
75

Ky tregues ka domethënie vetëm në krahasimin mes gjykatave të të njëjtit nivel dhe juridiksion, ose për periudha
të ndryshme kohore të së njëjtës gjykatë. Në këto rrethana, për gjykatën e posaçme të shkallës së parë treguesi ER
mund të jepet si e dhënë por në pamundësi krahasimi mbetet pa një indeks pozitiviteti apo negativiteti.
76
Ligji nr. 10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit
dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar

70

megjithatë, treguesi DT paraqitet në afate ndjeshëm më të gjata. Gjithnjë duke marrë në
konsideratë dy faktorët e jashtëzakonshëm pengues të sipërpërmendur por edhe kompleksitetin
e veçantë të çështjeve, të dhënat e treguesit DT, për çështjet sensitive, paraqiten grafikisht në
vijim.
Koha deri në zgjidhjen e çështjes (ditë)
1000
939

800
600
400
200

264
133

0
Korrupsioni

Krimi i organizuar

Çështje të ligjit antimafia

Gjetjet kryesore!
Gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, shkalla e parë, megjithëse ka
funksionuar me një organikë efektive të reduktuar prej 63% ka arritur të ketë efektivitet dhe
tregues të mirë të efiçencës:




6.3.

rendimenti mesatar për gjyqtar (ER) është 185 çështje,
norma e likuidimit të çështjeve (CR) është 95%,
koha mesatare e nevojshme deri në zgjidhjen e një çështjeje (DT) e përgjithshme
është 31 ditë.

G

jykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm

Sistemi gjyqësor në vend funksionon me gjashtë gjykata të apelit me juridiksion të
përgjithshëm. Gjatë vitit 2020 në 6 gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm kanë
ushtruar detyrën efektivisht 4177 gjyqtarë nga 78 të përcaktuar në organikë,
Këto gjykata kanë funksionuar gjatë vitit 2020 me numër të reduktuar gjyqtarësh, pra me një
organikë të pjesshme, situatë kjo e mbartur, por që gjatë vitit 2020 është bërë edhe më e
ndjeshme, kryesisht si pasojë e vendimmarrjeve të procesit të rivlerësimit kalimtar dhe
dorëheqjeve nga ana e gjyqtarëve.
Të gjendur përpara kësaj situate ku nevojat për plotësim të organikës ishin të mëdha, Këshilli
hapi gjatë vitit 2020, 20 procedura për ngritjen në detyrë në të gjitha gjykatat e apelit të
77

Sipas organikës së Dhjetor 2020. Në këtë numër janë përfshirë edhe gjyqtarët e skemës së delegimit.
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juridiksionit të përgjithshëm , që i korrespondojnë 20 pozicioneve të lira78. Në total rezulton që
për pozicionet e lira të shpallura kanë kandiduar 26 gjyqtarë, për të cilët Këshilli ka nisur
procedurat e verifikimit. Në disa gjykata apeli të juridiksionit të përgjithshëm79 nuk ka pasur
aplikime, çka ka sjellë rihapjen e procedurave në mënyrë të përsëritur.
Një nga problematikat kryesore në këto procedura të ngritjes në detyrë në gjykatat e apelit të
juridiksionit të përgjithshëm është mos përfundimi i procesit të rivlerësimit kalimtar nga
organet e vetting-ut për kandidatët që nuk kishin kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar në
momentin e kandidimit80 për të cilët organeve të vetting-ut iu është kërkuar trajtimi me
përparësi. Ecuria e ngadaltë e këtij procesi ka sjellë vonesa si në plotësimin e organikave ashtu
edhe në ecurinë normale të punës në to.
Gjatë vitit 2020 Këshilli me përgjegjësinë e mbarëvajtjes së pushtetit gjyqësor ka ndërmarrë
masa imediate për zgjidhjen e situatave të krijuara në disa gjykata të apeleve me qëllim
mosbllokimin e tyre, por ecurinë e punës dhe shqyrtimin e çështjeve gjyqësore, nëpërmjet
caktimit të 9 gjyqtarëve në “skemë delegimi” dhe “caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e
çështjeve të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku ushtrojnë detyrën” sipas 394
kërkesave të drejtuesve të tyre.
Burimet njerëzore: Tabela e mëposhtme paraqet gjendjen e organikës së gjyqtarëve në vitin
2020 për gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Krahasuar me atë të shkallës së parë
të të njëjtit juridiksion, vihet re që gjykatat e apelit kanë qenë ato që kanë pasur edhe impaktin
më të madh nga procesi i vetting-ut deri më tani. Në total, gjykatat e apelit të juridiksionit të
përgjithshëm kanë funksionuar me rreth 53% të personelit magjistrat të parashikuar. Organika
e gjyqtarëve të këtyre gjykatave varion nga 38% në rastin e apelit Korçë në 86% në rastin e
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
Gjykata e
Apelit

Nr. i
gjyqtarë
ve sipas
dekretit

Nr. i
gjyqtarë
ve në
fakt

Fakti
v
dekre
ti në
%

Nr. i
stafit
mbështet
ës sipas
organikë
s

Nr. i
stafit
mbështet
ës fakt

Fakti v
organi
ka në
%

Staf
mbështet
ës për
gjyqtar
në fakt

93

Staf
mbështet
ës për
gjyqtar
sipas
organikë
s
2.0

Tiranë

31

15.4

50

63

58.6

Shkodër

10

5.5

55

21

18.8

90

2.1

3.4

Durrës

13

5.3

40

21

19.2

91

1.6

3.7

Korçë

6

2.3

38

13

12.0

92

2.2

5.3

Gjirokastër

6

5.2

86

13

12.0

92

2.2

2.3

78

3.8

22 pozicione nga ku 1 pozicion në gjykatën administrative të apelit është plotësuar.
Për pozicionin e gjyqtarit në fushën e së drejtës penale, pranë Gjykatës së Apelit Korçë nuk ka patur asnjë
aplikim, si rezultat ky pozicion është rihapur 6 herë. Për pozicionin e gjyqtarit në fushën e së drejtës penale, pranë
Gjykatës së Apelit Shkodër nuk ka patur asnjë aplikim, si rezultat ky pozicion është rihapur 3 herë, ndërsa për
pozicionin e gjyqtarit pranë kësaj gjykate, në fushën e së drejtës civile, pozicioni është rihapur 3 herë.
80
Ngritja në detyrë e gjyqtarit varet nga kalimi me sukses i procesit të rivlerësimit kalimtar, pra vettingut.
79

72

Vlorë

12

7.6

63

22

20.7

94

1.8

2.7

TOTAL

78

41.3

53%

153

141.3

92%

1.96

3.4

Për sa i përket administratës gjyqësore, të gjitha gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm
kanë pasur një nivel të kënaqshëm të plotësimit të organikës: mbi 90%.
Menaxhimi i çështjeve: Stoku
(backlog-u) i çështjeve të
mbartura, ashtu siç u trajtua
edhe më herët, është një ndër
treguesit më të rëndësishëm të
efiçencës së sistemit gjyqësor
pasi tregon sa arrin sistemi
gjyqësor që të përballojnë
fluksin
e
çështjeve
të
regjistruara në vijimësi.

Çështje të mbartura nga viti 2019
10000
5000
0
Ap. Durrës
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Ap. Korçë
Ap.
Ap. Tiranë Ap. Vlorë
Gjirokastër
Shkodër
Civile

Penale

Ndër gjykatat e apelit, Gjykata e Apelit Tiranë ka dukshëm numrin më të lartë të çështjeve të
mbartura në nivelin e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, ose rreth 60% të tyre.
Backlog-u i çështjeve të mbartura, varet nga tre faktorë kryesorë: rendimenti mesatar i
çështjeve të zgjidhura për gjyqtar (treguesi ER), numri i gjyqtarëve në dispozicion të çdo
gjykate, si dhe nga ngarkesa e punës (fluksi i çështjeve të reja të regjistruara dhe backlog-u i
krijuar në vitet e mëparshme).
Ecuria e procesit të vetting-ut dhe rrjedhimisht ulja e numrit të gjyqtarëve efektivë, e kombinuar
me ndikimin e situatës së pandemisë kanë pasur ndikimin e tyre në këtë drejtim. Por,
megjithatë, backlog-u i krijuar mbetet faktor shqetësues për ecurinë e këtyre gjykatave.
Gjithashtu, duhet theksuar që, bazuar në të dhënat e këtyre gjykatave, në fund të periudhës së
raportimit rezultojnë 5976 çështje (4262 civile dhe 1714 penale) në pritje të gjykimit për më
shumë se dy vjet ose 26% e totalit (prej 22734 çështjesh të mbartura) për vitin 2021.

Çështje civile

Çështje në pritje të gjykimit për më
shumë se dy vjet
4262

% e çështjeve në pritje të gjykimit mbi 2
vjet
27

Çështje penale

1714

25

GJITHSEJ

5976

26

Gjatë vitit 2020, pranë gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm u regjistruan 13803
çështje të reja, 6674 çështje civile dhe 7129 penale. Krahasuar me një vit më parë, kur u
regjistruan 9956 çështje civile dhe 7814 çështje penale, vihet re një ulje e konsiderueshme e
fluksit të çështjeve të reja, përkatësisht 49% dhe 10%.
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Numri më i madh i çështjeve
të reja është regjistruar në
20000
Gjykatën e Apelit Tiranë me
17770
5494 çështje të cilat përbëjnë
15000
rreth 42% të totalit të
13803
10000
çështjeve
të
reja
të
9956
regjistruara. Ndërsa numri më
7814 7129
5000
6674
i vogël i çështjeve është
0
regjistruar në Gjykatën e
Çështje civile
Çështje penale
GJITHSEJ
Apelit Gjirokastër me 750
2019 2020
çështje ose 5.4% e totalit.
Numri i lartë ose i ulët i
çështjeve në gjykatat e apelit lidhet me faktorë të tillë si numri i gjykatave të shkallës së parë
në juridiksionin e tyre, shtrirja territoriale dhe numri i popullsisë.
Çështje të reja të regjistruara

Ngarkesa e punës në këto
gjykata, e dhënë si shumatore
e çështjeve të mbartura nga
periudha
pararendëse
(backlog) dhe e atyre të
regjistruara rishtazi, vërehet se
nuk ka pësuar ndryshim
domethënës:

Ngarkesa e punës në Gjykatat e Apelit,
Juridiksioni i përgjithshëm
32000

19827

19553

Çështje civile

12173

12263

Çështje penale

Ngarkesa e punës në vitin 2019

31816

GJITHSEJ

Ngarkesa e punës në vitin 2020

Pra, megjithëse fluksi i regjistrimit të çështjeve të reja është ulur ndjeshëm në vitin 2020,
backlog-u i akumuluar i çështjeve në vitet e mëparshme ka bërë që ngarkesa e punës në këto
gjykata të mos ndryshojë.
Treguesi WR: Tabela në vijim pasqyron treguesin WR për vitet 2019 dhe 2020 si dhe
ndryshimin në përqindje.
GJYKATA E APELIT
Tiranë
Shkodër
Durrës
Korçë
Gjirokastër
Vlorë

WR 2019
741
400
651
346
189
746

WR 2020
1062
588
842
539
190
738
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Ndryshimi në %
+43.3
+47
+29.3
+55.8
+0.5
-1.1

Në grafik shihet qartë trendi rritës i ndryshimit në përqindje të ngarkesës mesatare të gjyqtarëve
të gjykatave të apelit, juridiksioni i
Ndryshimi në % i treguesit WR
përgjithshëm. Vërehet që gjykatat e
60
apelit Vlorë dhe Gjirokastër kanë një
ndryshim minimal ndërsa gjykatat e
55.8
50
apelit Durrës, Tiranë, Shkodër dhe
47
40
43.3
Korçë kanë evidentuar një rritje të
30
konsiderueshme. Ky ndryshim, duke
29.3
20
marrë në konsideratë që ngarkesa e
10
çështjeve ka pasur një ndryshim
0.5
minimal (vetëm 0.6%) vjen kryesisht si
0
-1.1
rrjedhojë e uljes së numrit të
-10
gjyqtarëve efektivë në këto gjykata si
pasojë e procesit të vetting-ut.
Stoku
i
çështjeve
të
prapambetura
(backlog-u)
Backlog-u i çështjeve të mbartura
2020: Stoku i çështjeve të
papërfunduara në fund të vitit
Çështje civile Çështje penale GJITHSEJ
22734
2020 ka pësuar një rritje të
18013
konsiderueshme
me
26%.
15802
krahasuar me fundin e vitit 2019,
12879
pra nga 18013 në 22734 çështje.
6932
Kjo rritje përbën një fakt
5134
shqetësues për këto gjykata pasi
do të ndikojë ndjeshëm në
Në pritje të gjykimit në fillim të
Në pritje të gjykimit në fund të
ngarkesën e punës, në efiçencën e
periudhës
periudhës
tyre në vitet në vazhdim dhe
kryesisht në kohëzgjatjen e përfundimit të çështjeve.
Nga analiza e numrit të
Vjetërsia e çështjeve në pritje të gjykimit
çështjeve në pritje të gjykimit
7000
në fundin e periudhës së
6000
raportimit vihet re që numri i
5000
çështjeve civile zë rreth 69.5% e
4000
totalit, ndërsa çështjet penale
3000
2000
30.5%. Ndër këto çështje të
1000
mbartura për në vitin pasardhës
0
<6
6-12
1-2
2-3
3-5
2021, rreth 47% janë çështje të
> 5 vjet
muaj
muaj
vjet
vjet
vjet
regjistruara gjatë vitit të fundit,
Çështje penale 1784
1875
1491
1029
767
0
pra në pritje më pak se 12 muaj,
Çështje civile 3088
3940
4590
3104
1147
13
rreth 27% janë çështje në pritje
për një periudhë 1-2 vjeçare dhe 18% për një periudhë 2-3 vjeçare.
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Treguesit e efiçencës
Treguesi ER: shpreh ritmet mesatare të punës për gjyqtar dhe tregon situatën e përgjithshme
krahasuese mes gjykatave të të njëjtit juridiksion. Niveli i këtij treguesi demonstron një
variacion të ndjeshëm nga njëra gjykatë tek tjetra. P.sh. Gjykata e Apelit Durrës e ka 347
çështje të përfunduara për gjyqtar ndërsa Gjykata e Apelit Gjirokastër ka treguesin ER më të
ulët me 129 çështje të përfunduara për gjyqtar. Për vitin 2020, treguesi ER paraqitet për çdo
gjykatë në tabelën më poshtë:
GJYKATA E APELIT

TREGUESI ER

Tiranë

162

Shkodër

254

Durrës

347

Korçë

240

Gjirokastër

129

Vlorë

285

Arsyet e ndryshimit të rendimentit të gjyqtarëve nga njëra gjykatë në tjetrën (deri në 269%)
janë të vështira për t’u qasur dhe kërkojnë një analizë më të thelluar. Ngarkesa mesatare e punës
për gjyqtar (treguesi WR) ka parimisht një ndikim thelbësor pasi çdo gjyqtar do të duhet të
merret me një numër çështjesh njëkohësisht dhe kjo ndikon edhe në numrin e atyre që
përfundohen. Gjithsesi nëse vihen në një grafik të kombinuar rendimenti për gjyqtar, dhe
treguesi WR i ngarkesës mesatare për gjyqtar, përftohet pasqyra e mëposhtme:
Ndikimi i ngarkesës së punës mbi rendimentin
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Korrelacioni mes këtyre dy indikatorëve duket se ndjek një trend të ndryshëm për gjykata të
ndryshme: kështu gjykatat e apelit Tiranë dhe Korçë evidentojnë ulje të rendimentit me rritjen
e ngarkesës mesatare, ndërsa gjykatat e tjera të apelit kanë pasur rritje të rendimentit me rritjen
e ngarkesës dhe ulje të rendimentit me uljen e ngarkesës. Ndërsa, Gjykata e Apelit Gjirokastër
karakterizohet nga një ulje e rendimentit për gjyqtar megjithëse ngarkesa mesatare e punës për
gjyqtar mbetet pothuajse e njëjtë.
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Treguesi CR: ose siç njihet ndryshe norma e likuidimit të çështjeve jepet në përqindje të
raportit mes çështjeve të përfunduara dhe çështjeve të reja brenda një periudhe kohore. Ky
indikator jep një pamje të përgjithshme mbi gjendjen e sistemit gjyqësor sa i përket ecurisë
gjatë vitit. Bazuar në këtë indikator vlerësohet nëse gjykatat kanë arritur të ruajnë ose jo ritmin
mes çështjeve të reja të regjistruara dhe atyre të përfunduara, gjithnjë në raport me periudhën
e raportimit.
Kur ky tregues është nën 100% do të thotë që gjykatat nuk kanë mundur të ruajnë ritmin dhe
backlog-u i çështjeve pëson rritje krahasuar me një vit më parë. Për rastet kur CR është më e
madhe se 100% do të thotë që po evadohet edhe backlog-u i krijuar në vitet e mëparshme.
Tabela në vijim pasqyron treguesin CR për vitin 2020 për të gjitha gjykatat e apelit të
juridiksionit të përgjithshëm, sipas kategorive të çështjeve dhe në raport me mesoren evropiane,
sipas CEPEJ81.
GJYKATA
Mesore evropiane
Apeli Gjirokastër
Apeli Shkodër
Apeli Durrës
Mesore
Apeli Vlorë
Apeli Korçë
Apeli Tiranë

CR CIVILE
105
91
80
74
73
72
33
32

CR PENALE
99
87
87
85
85
85
81
59

Siç mund të vihet re nga tabela e mësipërme, asnjë nga gjykatat e apelit të juridiksionit të
përgjithshëm nuk ka arritur të ketë një CR afër shifrës 100%. Këto gjykata mund të thuhet që
nuk e kanë ruajtur dot ritmin e gjykimit dhe kanë rritur backlog-un e çështjeve të mbartura
krahasuar me një vit më parë. Për më tepër, të gjitha gjykatat në fjalë janë më poshtë së mesorja
evropiane prej 105% (civile) dhe 99% (penale).
Gjykatat që kanë CR më të ulët janë gjykatat e apelit Tiranë dhe Korçë. Në përgjithësi, ndër
faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këto të dhëna për treguesin CR janë burimet njerëzore të
pamjaftueshme, veçanërisht si pasojë e procesit të rivlerësimit kalimtar (numri efektiv i
gjyqtarëve për dy gjykatat e sipërpërmendura është respektivisht 50% dhe 38% i numrit të
magjistratëve në organiken e miratuar).
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https://public.tableau.com/profile/cepej#!/vizhome/CEPEJ-Countryprofilev1_0EN/CountryProfileA4part1
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Relacioni mes nivelit të CR dhe plotësimit të organikës së
gjyqtarëve
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% e plotësimit të organikës

Siç vërehet edhe në grafikun e mësipërm, gjykata me nivele të ngjashme të plotësimit të stafit
rezultojnë me nivele të ndryshme të CR. Nga kjo mund të deduktojmë që numri i faktorëve
ndikues mbi treguesin CR është më i madh se vetëm stafi gjyqësor efektiv dhe duhen marrë në
konsideratë edhe elementë si kompleksiteti i çështjeve, numri i gjyqtarëve të parashikuar në
organikë, numri dhe cilësia e stafit mbështetës, përshtatshmëria e infrastrukturës, etj. Këto
tregues duhet të jenë edhe pjesë e analizave cilësore brenda gjykatave për t’u adresuar me masa
që targetojnë problematika dhe situata që prekin një gjykatë apo juridiksion të caktuar.
Krahasimi i treguesit CR për vitin 2019 me atë të vitit 2020 pasqyrohet si më poshtë:
Ndryshimi i treguesit CR në vitin 2020 krahasuar me 2019
50%
0%
-50%

Gj. e Apelit
Durrës

Gj. e Apelit
Gjirokastër

Gj. e Apelit
Korçë

Gj. e Apelit
Shkodër

Gj. e Apelit
Tiranë

Gj. e Apelit
Vlorë

-100%
# CR Civile

# CR Penale

Nga grafiku i mësipërm vihet re se:
 Përmirësim të treguesit CR kanë pasur gjykatat e apelit Durrës, Gjirokastër dhe Vlorë
në lidhje me CR të çështjeve penale;
 Përkeqësim në të dy treguesit e CR, civile dhe penale, kanë evidentuar gjykatat e apelit
Tiranë, Shkodër, Korçë.
Ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këtë trend është ulja e numrit efektiv të gjyqtarëve
në gjykata dhe periudha e funksionimit të pjesshëm gjatë muajve të mbylljes si pasojë e
pandemisë Covid-19. Një tjetër element që duhet marrë në konsideratë por që nuk mund të
vlerësohet nga ana numerike me të dhënat në dispozicion, është edhe numri i delegimeve të
gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta, i cili ka ndikuar drejtpërdrejt, pasi gjyqtarët
janë të detyruar të gjykojnë në gjykata të tjera nga ku ushtrojnë funksionin.
CR e përgjithshme për këto gjykata rezulton të jetë 66% që e krahasuar me atë të një viti më
parë (75%) rezulton të jetë 9% më e ulët.
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Treguesi DT: ofron një perceptim se sa arrijnë gjykatat t’i përgjigjen ngarkesës së krijuar të
çështjeve, pra sa ditë do t’iu duheshin atyre për të trajtuar mesatarisht një çështje. Mbështetur
në të dhënat statistikore të raportuara nga vetë gjykatat, rezulton se DT për vitin 2020, për çdo
gjykatë është si më poshtë:
GJYKATA
Mesore DT civile Evropiane
Apeli Gjirokastër
Apeli Shkodër
Apeli Durrës
Mesore DT civile
Apeli Vlorë
Apeli Korçë
Apeli Tiranë

DT CIVILE
141
236
747
859
890.5
922
1447
4090

GJYKATA
Apeli Gjirokastër
Mesore DT penale Evropiane
Apeli Korçë
Apeli Shkodër
Mesore DT penale
Apeli Durrës
Apeli Vlorë
Apeli Tiranë

DT PENALE
88
104
191
241
246
251
317
973

Nga analiza e tabelës së mësipërme rezultojnë dy përfundime të rëndësishme:
1. Asnjë nga gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm nuk arrin në nivelin e
mesores evropiane, për sa i përket çështjeve civile dhe vetëm Gjykata e Apelit
Gjirokastër ka një tregues DT më të mirë se mesorja Evropiane për çështjet penale.
2. Gjykata e Apelit Gjirokastër ka treguesit më të mirë të DT për të dy llojet e çështjeve,
ndërsa gjykata e Apelit Tiranë ka treguesit më negativë të DT për të dy llojet e
çështjeve. Megjithatë, ashtu siç edhe paraqitet grafikisht në vijim, duket se numri i
gjyqtarëve efektivë nuk është faktori i vetëm ndikues në indikatorin DT. P.sh., Gjykata
e Apelit Durrës ka DT më pozitive se gjykata e apelit Vlorë megjithëse organikën e
magjistratëve e ka të plotësuar në një nivel dukshëm më të ulët: 40% kundrejt 63%.
DT e përgjithshme për këto gjykata rezulton të jetë 913.7 ditë që e krahasuar me atë të një viti
më parë (511.3 ditë) rezulton të jetë 44% më e lartë.

Gj. e Apelit
Durrës

Gj. e Apelit
Gjirokastër
DT civile

Gj. e Apelit
Korçë

Gj. e Apelit
Shkodër

DT Penale

Gj. e Apelit
Tiranë

Gj. e Apelit
Vlorë

% e organikës së
gjyqtarëve

Ditë

Grafiku i kombinuar i DT / gjyqtar efektiv

%e plotësimit të organikës gjyqtarë

Në gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm, për çështjet civile, Kodi i Procedurës Civile
përcakton afatin e arsyeshëm prej dy vitesh për secilën shkallë gjykimi. Nga krahasimi i DT
për gjykatat e apelit, me afatin e arsyeshëm, rezulton se mesatarja e DT kalon afatin e
arsyeshëm për shqyrtimin e çështjeve të përcaktuar nga ligji (2 vjet ose 730 ditë) në të gjitha
gjykatat me përjashtim të asaj të Gjirokastrës.
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Për çështjet penale, neni 399/2 parashikon si afat të arsyeshëm për gjykimin e çështjeve penale
për krime afatin 2-vjeçar në shkallë të parë dhe 1-vjeçar në shkallë të dytë; për kundërvajtjet
penale afatin 1-vjeçar për gjykimin në shkallë të parë dhe 6-mujor për gjykimin në shkallë të
dytë. Në këtë rast, me përjashtim të gjykatës së apelit Tiranë, të gjithë gjykatat e tjera janë në
nivele të pranueshme.
Bazuar në metodologjinë e kategorizimit të efiçencës sipas CEPEJ, ku ofrohet një qasje e
kombinuar e dy faktorëve CR dhe DT, për sa i përket gjykatave të apelit të juridiksionit të
përgjithshëm, vihet re që asnjëra prej tyre nuk mund të klasifikohet në nivelin standard të
efiçencës, madje Gjykata e Apelit Tiranë është shumë pranë klasifikimit me DT shumë të lartë
për të dy treguesit, civile dhe penale. Të gjitha gjykatat po ndikojnë në rritjen e backlog-ut të
çështjeve.
Gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, si pasojë kryesisht e numrit të gjyqtarëve
efektivë të reduktuar ndjeshëm nga ecuria e procesit të Veting-ut por edhe e kufizimit të
funksionalitetit nga pandemia Covid-19, gjatë vitit 2020 kanë evidentuar kryesisht një ulje të
treguesve të efiçencës.
Me gjithë kufizimet e sipërpërmendura, vihet re gjithashtu që në disa indikatorë niveli i
ndryshimit relativ nuk ka qenë në të njëjtat raporte, madje ka gjykata që kanë arritur rezultate
pozitive krahasuar me një vit më parë, si p.sh. përmirësimi i treguesit CR për 50% të gjykatave
të apelit.

Gjetjet kryesore!






Të gjitha gjykatat apelit të juridiksionit të përgjithshëm po ndikojnë në rritjen e stokut
(backlog-ut) të çështjeve, i cili është rritur me 26% në fund të vitit 2020, krahasuar
me vitin 2019.
Këto gjykata, gjatë vitit 2020 kanë evidentuar kryesisht një përkeqësim të treguesve
të efiçencës:
 Treguesi i kohës mesatare të nevojshme deri në zgjidhjen e një çështjeje (DT)
shënon një rritje prej 44% (402.4 ditë)
 Norma e likuidimit të çështjeve (CR) është ulur me 9%
Megjithë kufizimet e sipërpërmendura, vihet re gjithashtu që disa gjykata kanë arritur
rezultate pozitive krahasuar me një vit më parë, si psh përmirësimi i treguesit CR për
çështjet civile, nga 50% e gjykatave të apelit (Durrës, Gjirokastër dhe Vlorë).
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6.4.

G

jykata Administrative e Apelit

Sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit administrativ. Në
këtë gjykatë gjatë vitit 2020 kanë ushtruar detyrën 9 gjyqtarë, nga 13 të tillë që parashikohet
në organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, KLGJ-ja ka hapur dy pozicione të lira,
ku njëri është mbyllur me caktimin në pozicion të një ish gjyqtari të Gjykatës së Lartë82.
Këshilli ka ndërmarrë masa për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të reduktuar të
gjyqtarëve, duke përdorur skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta
në gjykata të tjera të ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm.
Burimet njerëzore: Planifikimi i burimeve njerëzore në secilën gjykatë realizohet mbi
volumin ekzistues të punës dhe pritshmëritë në të ardhmen, prandaj mungesa e gjyqtarëve dhe
e administratës gjyqësore ndikon drejtpërdrejt në efiçencën e gjykatës.
Tabela paraqet gjendjen e organikës së gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore në vitin 2020.
Krahasuar me gjykatat administrative të shkallës së parë ku punohet me 92.4% të gjyqtarëve
të planifikuar, në apel ushtrojnë detyrën vetëm 80.77% e tyre. Kjo vlerë është rezultat i efektit
të vetting-ut në gjykatat e apelit. Në vitin 2019 kanë ushtuar funksionin 12 gjyqtarë që përkonte
me 92.31% të organikës. Duke iu referuar situatës si të organikës gjyqësore ashtu edhe asaj
ndihmëse, në ndryshim nga gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, efiçenca në
Gjykatën Administrative të Apelit nuk është ndikuar drejtpërdrejtë nga procesi i vetting-ut.
Ndikimet indirekte si dhe problematikat specifike që lidhen me këtë gjykatë kërkojnë një
analizë të thelluar dhe cilësore.
Sa i përket administratës gjyqësore, rezulton se plotësimi i organikës është në masën 85.33% .
Secili gjyqtar ndihmohet mesatarisht nga 3.66 nëpunës jo magjistrat.
Gjykata

Nr.
i
gjyqtarë
ve sipas
dekretit

Nr.
i
gjyqtarë
ve
në
fakt

Fakti
v
dekre
ti në
%

Nr.
i
stafit
mbështet
ës sipas
organike
s

Nr.
I
stafit
mbështet
ës fakt

Fakti v
organi
ka në
%

Gj.
Administrativ
e e Apelit

13.00

10.50

80.77

45.00

38.40

85.33

Staf
mbështet
ës
për
gjyqtar
sipas
organikë
s
3.46

Staf
mbështet
ës
për
gjyqtar
në fakt

3.66

Ngarkesa e gjykatës: Ngarkesa e gjykatave jep një pamje të gjykatës duke përllogaritur
volumin e çështjeve të mbartura si dhe prurjet e reja në gjykatë. Pjesë e ngarkesës së gjykatës
është edhe ngarkesa për secilin gjyqtar.

Si pasojë e detyrimit ligjor parashikuar nga neni 62 i Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe
prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
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Backlog-u i gjykatës në fillim
të
vitit:
Në
Gjykatën
Administrative
të
Apelit
vërehet se viti i punës ka filluar
me një ngarkesë të shtuar prej
4.85%
në
backlog.
Konkretisht, nga 12217 çështje
të mbartura në fillimit të vitit
2019, fillimi i vitit 2020 ka
shënuar 12810 çështje të
mbartura.

Backlogu i Gjykatës Administrative të Apelit

12810

12217

Viti 2019

Viti 2020

Sipas llojit të çështjes, përbërja e backlog-ut në fillim të vitit 2020 raportohet si më poshtë:
Përbërja e backlogut
Administrative të
përgjithshme

8%
15%

Marrëdhënie pune

77%

Çështje
administrative pa
palë kundërshtare (të
apeluara ose të
juridiksionit fillestar)

Volumi kryesor zihet nga çështjet administrative të përgjithshme, të cilat përbëjnë 77% të
stokut (9,931 çështje). Marrëdhëniet e punës janë në total 1889 çështje, që përkon me 15% të
volumit. Kurse çështjet administrative pa palë kundërshtare janë 990 çështje të pashqyrtuara
ose 8% e backlog-ut.
Në lidhje me origjinën e çështjeve në pritje të gjykimit vërehet se pjesa kryesore e backlog-ut
është nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë.
Origjina e Backlogut në Gjykatë
GJ. Adm. Shk. I Vlorë
GJ. Adm. Shk. I Tiranë
GJ. Adm. Shk. I Shkodër
GJ. Adm. Shk. I Korçë
GJ. Adm. Shk. I Gjirokastër
GJ. Adm. Shk. I Durrës
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Çështje të reja të regjistruara: Në
Gjykatën Administrative të Apelit janë
regjistruar 3,746 çështje të reja gjatë vitit
2020. Kjo shifër është 18.9% më e vogël
se viti paraardhës dhe 9% më e ulët se
vitit 2018. Kjo mund të shpjegohet me
numrin më të ulët të çështjeve të
gjykuara nga gjykatat administrative të
shkallës së parë.

Çështje të reja të regjistruara
4620

4111

3746

2018

2019

2020

Në lidhje me natyrën e çështjeve në Gjykatën Administrative të Apelit, nga 3,746 çështje të
reja, 2,763 ose rreth 73.8% janë çështje administrative të përgjithshme, 132 ose 3.5% janë
çështje që burojnë nga marrëdhëniet e punës dhe 851 ose rreth 22.7% janë çështje
administrative pa palë kundërshtare.
Lloji i çështjeve të reja
Administrative të
përgjithshme
Marrëdhënie pune

23%

Çështje administrative
pa palë kundërshtare
(të apeluara ose të
juridiksionit fillestar)

3%

74%

Në lidhje me origjinën e çështjeve të reja situata paraqitet si më poshtë:
Origjina e çështjeve të reja
Durrës

Gjirokastër

Korçë

11%

Shkodër

Tiranë

Vlorë

15%
6%
6%
4%

58%

Vërehet se prurjet kryesore si të çështjeve të reja ashtu edhe të stokut në Gjykatën
Administrative të Apelit vijnë nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, trend ky
tashmë i evidentuar prej disa vitesh në këtë gjykatë.
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Ngarkesa mesatare e punës (Treguesi WR)
GJYKATA
Apel Adm
Mesatare në shkallë vendi

WR 2019
1403
640

WR 2020
1577
587

Ndryshimi në %
+12.4
-8.3

Backlog-u në fund të vitit 2020: Në
fund të vitit referues, rezulton se
kemi një backlog prej 15178 çështje,
që shënon edhe një rritje prej 18.5%
në krahasim me fundin e vitit 2019.

12217

12810

Backlogu në vite

Viti 2019

Viti 2020

15178

Nga të dhënat e tabelës së mësipërme duket qartë se në Gjykatën Administrative të Apelit,
ndryshe nga panorama e përgjithshme kemi rritje të ngarkesës me 174 dosje më tepër për t’u
shqyrtuar nga secili gjyqtar. Kjo si rezultat i uljes së numrit efektiv të gjyqtarëve nga 12 në
10.5.

Viti 2021

Sa i përket moshës së backlog-ut, situata paraqitet sipas grafikut të mëposhtëm.
Vjetërsia e çështjeve në pritje të gjykimit
0%
11%

< 6 muaj

25%

6-12 muaj
12%

1-2 vjet
2-3 vjet
3-5 vjet

25%

27%

> 5 vjet

Vërehet se pjesa më e madhe e stokut ose 27%, ka një kohë pritjeje të gjykimit prej 1-2 vjet.
Rezulton se 76.12% e çështjeve të mbartura në vitit 2021 kanë kaluar afatin e gjykimit të
arsyeshëm, parashikuar nga neni 399/2 të Kodit të Procedurës Civile. Ndërsa shënohen edhe
11 çështje administrative të përgjithshme që zgjasin prej më se 5 vjetësh.
Vlen të theksohet se 81% e çështjeve të gjykuara në viti 2020, janë më të vjetra se 1 vit.
Kjo tregon se gjykata, koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke
ulur numrin e çështjeve jashtë afatit.
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Treguesit e efiçencës
Treguesit e efiçencës në gjykatë janë 3 dhe lidhen me rendimentin e gjyqtarëve, normat e
zgjidhjes së çështjes dhe kohën e nevojshme për likuidimin e çështjes nga gjykata. Këto tre
indikatorë, të ndërlidhur mes tyre japin panoramën e plotë të efiçencës së gjykatës si
mekanizëm.
Norma e efiçencës (ER): Treguesi ER në rang vendi është mesatarisht 360 çështje të zgjidhura
për gjyqtar në vit, që shënon një rënie rreth 19.7% krahasuar me mesataren e një viti më parë
(448.3 çështje për gjyqtar). Për gjykatat e apelit, juridiksioni i përgjithshëm, mesatarja e ER
për vitin 2020 është 188.7, ndërsa për Gjykatën Administrative e Apelit ky tregues është 131
çështje për gjyqtar.
Gjykata

Përfunduar
2019

Përfunduar
2020

# në %

Gjyqtarë
2019

Gjyqtarë
2020

ER
2019

ER
2020

Apel Adm.

3993

1378

-65.5

12

10.5

333

131

# në
% i
ER
-60.7

Sikurse vërehet, kemi një ulje prej 60.7% të çështjeve të zgjidhura për gjyqtar. Rënia e ritmit
të punës vërehet në rang vendi por rënia drastike e efiçencës së Gjykatës Administrative të
Apelit, nuk shpjegohet në krahasim me indikatorët e tjerë të gjykatës si numri i gjyqtarëve
efektiv në raport me numrin total të gjyqtarëve në organikë.
Norma e zgjidhjes së çështjeve (treguesi CR): Në Gjykatën Administrative të Apelit vërehet
një rënie prej 49.4% në normën e zgjidhjes së çështjeve. Kjo rënie tregon se, gjatë vitit 2020,
kjo gjykatë ka shtuar stokun e çështjeve të prapambetura, të cilat në pamundësi për t’u likuiduar
me të njëjtin ritëm me prurjet e çështjeve të reja do të mbarten në vitin pasardhës.
GJYKATA
Apel Adm.

CR ADM. 2019
86.4

CR ADM. 2020
37

# ADM.
- 49.4

Ulja e treguesit ER sjell gjithashtu ulje të treguesit CR. Ndërsa të ndërthurur së bashku këta
indikatorë, diktojnë zgjatjen e kohës së nevojshme për likuidimin e çështjeve, treguesi DT.

Grafik i kombinuar CR me gjyqtarë efektiv
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70%
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% e Plotësimit të stafit magjistrat

Vërehet se një ulje prej 12.5% e gjyqtarëve efektivë në gjykatë përkthehet dhe në përgjysmimin
e normës së zgjidhjes së çështjeve. Ky raport tregon një lidhje në mënyrë të drejtë mes dy
ndryshoreve por ndryshimi i thellë lë të kuptohet se ky indikator nuk mund të jetë e vetmja
arsye.
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Koha e nevojshme deri në zgjidhjen e çështjes (treguesi DT): Si dallohet nga tabela, koha
mesatare e nevojshme për shqyrtimin e një çështjeje në Gjykatën Administrative të Apelit
Tiranë është dyfishuar në krahasim me vitin paraardhës. Nga analiza tërësore e sistemit, vërehet
se koha e nevojshme për likuidimin e çështjes është zgjatur në rang vendi, por këto ndryshime
nuk janë në të njëjtat nivele.
Gjykata

Dt administrative 2019

Gj. Adm. e Apelit Tiranë
Mesatare në shkallë vendi

1171
598.2

Dt
2020
4020
711

administrative Diferenca në %
-243
-18.86

Në mënyrë të kombinuar është shfaqur në grafik lidhja mes uljes së gjyqtarëve që gjykojnë
çështjet dhe zgjatjes së afateve të nevojshme për zgjidhjen e tyre.
Grafik i kombinuar DT me me gjyqtarë efektiv
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Më poshtë janë inkorporuar në një grafik të vetëm 4 indikatorët e performancës së gjykatës.
Efiçenca e Gjykatës Administrative të
Apelit
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CR (në %)

DT (në ditë)

Grafiku tregon qartë se ulja e performancës së gjyqtarit (treguesi ER) dhe ulja performancës së
gjykatës (treguesi CR) sjellin një përkeqësim të ngarkesës mesatare të gjyqtarit dhe zgjatjen
afateve kohore të nevojshme për zgjidhjen e çështjes.
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Gjetjet kryesore!


Gjykata Administrative e Apelit, gjatë vitit 2020 ka regjistruar 18.9% më pak çështje të
reja në krahasim me një vit më parë.
 Sa i përket treguesve të efiçencës së kësaj gjykate vërehet një përkeqësim i treguesve të
efiçencës që kanë sjellë rritjen e backlog-ut dhe zgjatjen e afateve kohore:

Rendimenti mesatar i likuidimit të çështjeve për gjyqtar (ER) është ulur me 61% në
vitin 2020 krahasuar me një vit më parë.

Norma e likuidimit të çështjeve (CR) është ulur nga 86% në vitin 2019 në 37% në
vitin 2020.

Koha mesatare e nevojshme deri në zgjidhjen e një çështjeje (DT) është rritur nga
1171 ditë në 4020 ditë.

6.5.

G

jykatat e rretheve gjyqësore të juridiksionit të përgjithshëm

Gjykatat e rretheve gjyqësore me juridiksion të përgjithshëm funksionojnë të shtrira në
shumicën e rretheve të vendit, me numër total 22 gjykata dhe numër total prej 235 gjyqtarësh.
Gjatë vitit 2020, në 22 gjykatat e rretheve gjyqësore të juridiksionit të përgjithshëm kanë
ushtruar efektivisht detyrën 190.6783 gjyqtarë ose 81.3% e tyre
Në këto gjykata, si pasojë e vendimmarrjeve të procesit të rivlerësimit kalimtar – vetting-ut,
daljes në pension dhe dorëheqjeve ka vijuar të reduktohet numri i gjyqtarëve efektivë.
Gjatë vitit 2020, Këshilli ka emëruar dhe caktuar në mënyrë të përhershme, pranë gjykatave të
rretheve gjyqësorë 34 magjistratë që përfunduan Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik
2018-2019 (15 magjistratë) dhe 2019-2020 (19 magjistratë).
Siç shihet fluksi i magjistratëve të rinj ka ndikuar dhe do ndikojë pozitivisht në funksionimin
e këtyre gjykatave, gjë e cila për vitin 2021 nuk do të mund të ketë vijimësi, për shkak së në
vitin 2018 nuk është hapur programi i formimit fillestar, ndaj dhe nuk do të ketë të diplomuar
të cilët do të emërohen gjatë vitit 2021.
Burimet njerëzore: Gjatë vitit 2020, vetëm 5 gjykata të juridiksionit të përgjithshëm, shkalla
e parë, nga 22 gjithsej, kanë funksionuar me numër të plotë gjyqtarësh, ndërkohë që 12 prej
tyre kanë pasur në dispozicion më pak se 80% të organikës së parashikuar të gjyqtarëve. Ky
83

Ashtu siç është trajtuar më lart në këtë aspekt është llogaritur vetëm numri i gjyqtarëve për kohën efektive të
punës gjatë vitit. Psh për një gjyqtar të dalë në pension në muajin qershor është llogaritu që ka punuar për 5 muaj,
dhe në vlerë është marrë 5/12 = 0.42.
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fakt ka pasur ndikimin e tij në aktivitetin e gjykatave në vend. Tabela në vijim prezanton
tablonë e përgjithshme të situatës së burimeve njerëzorë në këto gjykata për vitin 2020.
Gjykata e rrethit
gjyqësor

Nr.
i
gjyqtarëve
sipas
dekretit

Nr.
i
gjyqtar
ëve në
fakt

Fakti
v
dekr
eti në
%

Nr.
i
stafit
mbështe
tës sipas
organik
es

Nr.
I
stafit
mbështe
tës fakt

Fakti
v
organi
ka në
%

Berat
Dibër
Durrës
Elbasan
Fier
Gjirokastër
Kavajë
Korçë
Krujë
Kukës
Kurbin
Lezhë
Lushnje
Mat
Përmet
Pogradec
Pukë
Sarandë
Shkodër
Tiranë
Tropojë
Vlorë
Total

10
4
17
14
14
6
4
14
4
4
4
5
5
4
4
4
4
6
14
76
4
14
235

7.25
4.00
12.75
10.67
12.25
5.00
3.42
11.00
4.00
3.00
3.08
5.00
5.00
2.92
4.00
2.25
2.00
4.25
13.08
61.08
3.00
11.67
190.67

73
100
75
76
88
83
86
79
100
75
77
100
100
73
56
100
50
70
93
80
75
83
81

19
14
36
31
31
16
12
29
13
12
15
17
14
12
11
12
12
16
30
156
12
30
550

18.1
13.0
34.3
29.9
29.3
15.3
12.0
27.2
12.7
11.0
14.7
16.0
14.0
12.0
11.0
12.0
11.2
15.0
28.5
150.8
12.0
28.2
528.2

95
93
95
96
95
96
100
94
98
92
98
94
100
100
100
100
93
94
95
97
100
94
96

Plotësimi i organikës gjyqësore në %
120%
100%
80%
60%
40%
20%

0%
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Staf
mbështe
tës për
gjyqtar
sipas
organik
ës
1.9
3.5
2.1
2.2
2.2
2.7
3.0
2.1
3.3
3.0
3.8
3.4
2.8
3.0
2.8
3.0
3.0
2.7
2.1
2.1
3.0
2.1
2.34

Staf
mbështe
tës për
gjyqtar
në fakt

2.5
3.3
2.7
2.8
2.4
3.1
3.5
2.5
3.2
3.7
4.8
3.2
2.8
4.1
4.9
3.0
5.6
3.5
2.2
2.5
4.0
2.4
2.77

Një tjetër element me interes për sa i përket burimeve njerëzore dhe që ndikon edhe në
rendimentin e gjyqtarëve dhe të gjykatave në përgjithësi është administrata gjyqësore – e
konceptuar për të lehtësuar punën e magjistratëve. Në total administrata gjyqësore efektive ka
qenë në nivelin 96% të stafit të planifikuar, që përbën një nivel mjaft të mirë të plotësimit të
organikës së administratës gjyqësore.
Ngarkesa e gjykatave: Backlog-u i çështjeve të mbartura është një ndër treguesit më të
rëndësishëm të efiçencës së sistemit gjyqësor pasi tregon sa arrin gjyqësori dhe gjykatat që të
përballojnë fluksin e çështjeve të regjistruara.
Numri i çështjeve të mbartura nga viti 2019 për në vitin 2020, është në total 22 288 çështje.
Konkretisht, 15 675 janë çështje civile dhe 6613 penale.
Backlog-u i çështjeve të vitit 2019 sipas
kategorive

Në vijim paraqiten grafikisht të dhënat
e backlog-ut të çështjeve të mbartura
nga viti 2019 sipas gjykatave dhe llojit
të çështjeve:

30%
Çështje civile
Çështje penale
70%

Numrin më i madh të çështjeve të mbartura në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të
përgjithshëm e ka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me 42% të totalit të çështjeve të mbartura.
Ndërkohë janë 4 gjykata, ato të rretheve Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Vlorë që kanë rreth 62 %
të totalit të çështjeve të
Çështje të mbartura nga viti 2019
mbartura, ndërsa 18
8000
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0
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Dibër
Durrës
Elbasan
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Gjirokastër
Kavajë
Korçë
Krujë
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Kurbin
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Lushnjë
Mat
Përmet
Pogradec
Pukë
Sarandë
Shkodër
Tiranë
Tropojë
Vlorë

gjykata të tjera rreth 38
%. Stoku i krijuar në
vitin 2020 prej 22 288
çështje është i përafërt
me stokun e çështjeve të
prapambetura të krijuar
në vitin 2019, 22 352
çështje, me një ulje të
lehtë prej 0.3%.

Civile

Penale

Çështje të reja të regjistruara: Në gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm,
gjatë vitit 2020 u regjistruan 89 309 çështje të reja, nga të cilat 44 485 çështje civile dhe 44 824
çështje penale. Në krahasim me vitin 2019, kur u regjistruan 59629 çështje civile dhe 47946
çështje penale, vihet re një ulje prej 34% për çështjet civile dhe 7% për ato penale.
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Ngarkesa e punës për këto gjykata, për vitin 2020, ishte më e ulët se ajo e një viti më parë me
rreth 14% (21% më e ulët për çështjet civile dhe 5% më e ulët për ato penale).
Ngarkesa e punës në gjykatat e shkallës së parë,
juridiksioni i përgjithshëm
150000
100000
50000
0
backlog 2018 backlog 2019

çështje të
çështje të ngarkesa 2019 ngarkesa 2020
regjistruara në regjistruara në
2019
2020

çështje civile

çështje penale

Treguesi WR: Treguesi WR bazohet në totalin e çështjeve të mbartura dhe atyre të
regjistruara; si i tillë tregon një pamje të momentit të ngarkesës mesatare për gjyqtar të
gjykatave të veçanta apo të sistemit gjyqësor në përgjithësi. Ndryshimi i tij në periudha të
ndryshme kohore, në vetvete nuk përbën tregues pozitiv apo negativ sepse ndryshimi i
ngarkesës së punës mund të vijë si nga faktorë të brendshëm (efiçenca dhe rendimenti në punë)
ashtu edhe nga faktorë të jashtëm (ligjorë, demografikë, socialë, etj.). Tabela në vijim pasqyron
treguesin WR për vitet 2019 dhe 2020 si dhe ndryshimin në përqindje.
Gjykata e rrethit gjyqësor
Pukë
Tropojë
Berat
Dibër
Vlorë
Lushnje
Pogradec
Shkodër
Lezhë
Krujë
Fier
Korçë
Kurbin
Kukës
Mat
Gjirokastër
Tiranë
Përmet
Elbasan
Sarandë
Kavajë
Durrës

WR 2019
491
446
915
630
821
805
627
701
843
778
645
544
688
641
404
610
643
316
802
603
714
586

WR 2020
224
231
575
424
590
591
469
525
649
620
534
454
582
555
375
575
617
315
836
633
762
684

90

Ndryshimi në %
-54.4
-48.2
-37.2
-32.7
-28.1
-26.6
-25.2
-25.1
-23.0
-20.3
-17.2
-16.5
-15.4
-13.4
-7.2
-5.7
-4.0
-0.3
4.2
5.0
6.7
16.7

Siç vihet re edhe nga tabela e mësipërme, në shumicën e gjykatave, ose në 82% të tyre, gjyqtarët
kanë pasur një ngarkesë mesatare më të vogël në vitin 2020, krahasuar me një vit më parë.
Vetëm në 4 gjykata (rreth 18%) ngarkesa mesatare për gjyqtar ka qenë më e madhe. Mesatarja
në shkallë vendi, e llogaritur mbi të gjitha gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të
përgjithshëm është 585 çështje për gjyqtar, nga 664 që ishte në vitin 2019, pra një rënie prej
rreth 12%.
Stoku (backlog-u) 2020: Stoku
(backlog-u) i çështjeve të
Ndryshimi i backlog-ut në tre vitet e fundit
mbartura në fund të vitit 2020
nga gjykatat e shkallës së parë ka
28693
pësuar një rritje prej 29% në
22352 22288
20767
krahasim me fundin e vitit 2019.
16072 15675
Kjo rritje përbën një faktor
6280 6613 7926
shqetësues për këto gjykata pasi
çështje civile
çështje penale
Total
do të ndikojë ndjeshëm në
backlog 2018
backlog 2019
backlog 2020
efiçencën e tyre në vitet në
vazhdim dhe kryesisht në
kohëzgjatjen e përfundimit të çështjeve.
Nga analiza e numrit të çështjeve në pritje të gjykimit vihet re që numri i çështjeve civile është
rreth 62% e totalit, ndërsa çështjet penale zënë 28%. Ndër këto çështje të mbartura, 834 çështje
janë në pritje të gjykimit për më shumë se 2 vjet (769 civile dhe 65 penale).

Treguesit e efiçencës
Treguesi ER: Niveli i këtij treguesi varion dukshëm në gjykata të ndryshme. Ndërsa disa
gjykata e kanë treguesin ER në nivele mjaft të larta (Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan – 630
dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë - 577), gjykata të tjera e kanë këtë tregues ndjeshëm
më të ulët. Për vitin 2020, treguesi ER paraqitet për çdo gjykatë në tabelën më poshtë:
GJYKATA
Berat
Dibër
Durrës
Elbasan
Fier
Gjirokastër
Kavajë
Korçë
Krujë
Kukës
Kurbin
Lezhë
Lushnje

TREGUESI ER
400
352
520
630
424
444
577
372
482
460
479
503
498
91

Mat
Përmet
Pogradec
Pukë
Sarandë
Shkodër
Tiranë
Tropojë
Vlorë

296
257
376
184
417
434
420
169
430

I paraqitur grafikisht, treguesi ER për gjykatat e shkallës së parë, juridiksioni i përgjithshëm,
paraqet pamjen e mëposhtme, në trend rritës. Gjykatat në të majtën e mesores (me vlerë 427)
janë ato me rendiment më të ulët, ndërsa ato në të djathtë të mesores kanë rendimentin më të
lartë mesatar për gjyqtar. Ndërkohë mesatarja matematike e rendimentit për këtë grup gjykatash
është 435 çështje të përfunduara për gjyqtar.
Treguesi ER , gjykatat e shkallës së parë, juridiksioni i përgjithshëm

630
577

352 372 376
257

400 417 420 424

427 430 434 435

479 482
444 460

498 503 520

296

169 184

Nëse bëhet një krahasim me një vit më parë, pra vitin 2019, vihet re që me përjashtim të
gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, të gjitha gjykatat e tjera kanë pasur një rendiment dukshëm
më të ulët për gjyqtar. Shkaqet e një rezultati të tillë duhen kërkuar kryesisht në pasojat e
pandemisë Covid – 19, ku për një periudhë të gjatë kohore aktiviteti gjyqësor u pezullua pothuaj
krejtësisht (me përjashtim të rasteve urgjente). Gjithashtu, edhe pas periudhës së rifillimit të
aktivitetit, pjesa më e madhe e gjyqtarëve patën periudha të ndryshme inaktiviteti për shkak të
infektimit të tyre apo të familjarëve të afërt dhe të karantinës.
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Ndryshimi në % i ER krahasuar me vitin 2019
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Treguesi CR: Treguesi CR jep një pamje të përgjithshme mbi gjendjen e sistemit gjyqësor sa
i përket ecurisë gjatë vitit. Bazuar në të vlerësohet nëse gjykatat kanë arritur të ruajnë ose jo
ritmin mes çështjeve të reja të regjistruara dhe atyre të përfunduara. Tabela në vijim pasqyron
treguesin CR për vitin 2020 për të gjitha gjykatat e shkallës së parë, juridiksioni i përgjithshëm,
të ndara sipas kategorive të çështjeve dhe shprehur në %.
GJYKATA
Pukë
Kukës
Përmet
Dibër
Kavajë
mesore CR civile Evropiane
Kurbin
Pogradec
Lushnjë
Shkodër
Korçë
Elbasan
mesore CR civile
Fier
Krujë
Gjirokastër
Lezhë
Tropojë
Vlorë
Mat
Tiranë
Durrës
Berat
Sarandë

CR CIVILE
106
104
103
102
101
101
100
100
97
97
96
91
91
91
91
90
89
89
89
88
85
84
82
77

GJYKATA
Gjirokastër
Lezhë
Durrës
Shkodër
Lushnjë
Kukës
Kurbin
mesore CR penale Evropiane
Pukë
Pogradec
Korçë
Tiranë
mesore CR penale
Dibër
Fier
Mat
Kavajë
Tropojë
Vlorë
Përmet
Krujë
Berat
Sarandë
Elbasan

CR PENALE
104
104
104
103
102
100
100
100
99
99
99
99
98
97
97
96
95
94
93
92
92
92
87
86

Nga interpretimi i të dhënave të paraqitura në tabelën e mësipërme vihet re që vetëm gjykatat
e rretheve gjyqësore Pukë, Kukës, Përmet, Dibër, Kavajë, (ose rreth 23% e totalit) kanë një CR
më të mirë se mesorja evropiane për sa i përket kategorisë së çështjeve civile, ndërkohë vetëm
gjykatat e rretheve gjyqësore Gjirokastër, Lezhë, Durrës, Shkodër, Lushnjë, Kukës dhe Kurbin
(ose rreth 32% e totalit) kanë një tregues më të mirë sesa mesorja evropiane për çështjet penale.
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CR mesatare për të dy kategoritë e çështjeve për vitin 2020 është rreth 93%, lehtësisht më e
ulët në krahasim me një vit më parë kur ishte 96%.
Treguesi DT: Treguesi DT jep një perceptim mbi sa ditë do t’i duhej mesatarisht një gjykate
për të trajtuar një çështje. Ky indikator tregon se sa arrijnë gjykatat t’i përgjigjen ngarkesës së
krijuar të çështjeve. Mbështetur në të dhënat statistikore të raportuara nga vetë gjykatat,
rezulton se DT për vitin 2020, për çdo gjykatë është si më poshtë:
GJYKATA
Pukë
Përmet
Kukës
Lushnjë
Dibër
Kurbin
Fier
Shkodër
Krujë
Korçë
Mat
mesore DT civile
Durrës
Pogradec
Vlorë
Tropojë
Elbasan
Lezhë
Gjirokastër
mesore DT civile evropiane
Kavajë
Berat
Tiranë
Sarandë

DT CIVILE
ditë)
56
84
88
91
108
127
127
133
137
143
146
151.5
157
164
168
170
171
175
188
201
204
236
252
283

Parashikimi ligjor për afatin e arsyeshëm

(në

GJYKATA

DT PENALE (në ditë)

Korçë
Kurbin
Lushnjë
Pogradec
Dibër
Shkodër
Lezhë
Gjirokastër
Mat
Tiranë
Kavajë
mesore DT penale
Kukës
Fier
Krujë
Durrës
Përmet
Elbasan
Berat
Vlorë
Tropojë
Sarandë
Pukë
mesore
DT
penale
evropiane

37
41
42
46
50
51
54
54
63
63
66
66.5
67
68
73
73
80
91
93
95
95
99
105
122

730

730

Për referencë krahasuese është marrë në konsideratë edhe mesorja evropiane sipas të dhënave
të publikuara nga CEPEJ për vitin 201884. Vihet re që për çështjet civile vetëm gjykatat e
rretheve gjyqësore Kavajë, Berat, Tiranë dhe Sarandë kanë një kohë të nevojshme për
likuidimin e çështjeve më të madhe sesa mesorja evropiane. Ndërsa për çështjet penale, të
gjitha gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm, shkalla e parë, kanë një normë më të ulët se
mesorja evropiane.
Në gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm, për çështjet civile, Kodi i Procedurës Civile
përcakton afatin e arsyeshëm prej dy vitesh për secilën shkallë gjykimi. Nga krahasimi i DT
84

https://public.tableau.com/profile/cepej#!/vizhome/CEPEJ-Countryprofilev1_0EN/CountryProfileA4part1
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për gjykatat e shkallës së parë me afatin e arsyeshëm, rezulton se norma mesatare e DT është
ndjeshëm më e ulët se afati i arsyeshëm. Pra në asnjë nga këto gjykata nuk konstatohet normë
më e lartë DT sesa afati i arsyeshëm për shqyrtimin e çështjeve civile.
Për çështjet penale, neni 399/2 parashikon si afat të arsyeshëm për gjykimin e çështjeve penale
për krime afatin 2-vjeçar në shkallë të parë, ndërsa për kundërvajtjet penale afatin 1-vjeçar për
gjykimin në shkallë të parë.
Në përgjithësi mund të evidentohet që gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit të
përgjithshëm kanë vijuar të ruajnë nivele të kënaqshme të efektivitetit të punës dhe indikatorët
e efiçencës, pavarësisht pasojave që kanë ardhur si pasojë e pandemisë Covid-19 dhe të
reduktimit të gjyqtarëve në detyrë – si impakt i procesit të Vetting-ut, mbeten përgjithësisht
pozitivë.
Treguesi DT në vitin 2020 evidenton një zgjatje të afateve mesatare të zgjidhjes së çështjeve
nga 78.7 ditë në 126.3 ditë. Bazuar në metodologjinë e kategorizimit të efiçencës sipas CEPEJ,
ku ofrohet një qasje e kombinuar e dy faktorëve CR dhe DT në lidhje me efiçencën e gjykatave
të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm, vihet re që rreth 41% e tyre 85 mund të
klasifikohet në nivelin standard të efiçencës. Por, kujdes i veçantë i duhet kushtuar rritjes së
stokut (backlog-ut) të çështjeve pasi 13 gjykata ose rreth 59% e totalit po ndikojnë në rritjen e
backlog-ut të çështjeve civile86, atyre penale87 apo të të dyja88 kategorive.

Gjetjet kryesore!





Stoku (backlog-u) i çështjeve të mbartura në fund të vitit 2020 nga gjykatat e shkallës
së parë, juridiksioni i përgjithshëm, ka pësuar një rritje prej 29% në krahasim me fundin
e vitit 2019. Kjo rritje, në të cilën kanë ndikuar rreth 59% e këtyre gjykatave, përbën
një faktor shqetësues për sistemin gjyqësor.
Vetëm 41% e këtyre gjykatave mund të klasifikohet në nivelin standard të efiçencës
sipas përcaktimeve të CEPEJ.
Gjatë vitit 2020 pjesa më e madhe e gjykatave të shkallës së parë, juridiksioni i
përgjithshëm kanë përkeqësuar treguesit e efiçencës:
 rendimenti i punës për gjyqtar (treguesi ER) për vitin 2020 (434.8 çështje për
gjyqtar) ka një ulje prej rreth 20% krahasuar me treguesin ER të vitit 2019 (545.5
çështje për gjyqtar).
 norma e likuidimit të çështjeve (CR) është ulur nga 96% në 93%
 koha mesatare e nevojshme deri në zgjidhjen e një çështjeje (DT) është rritur me
47.6 ditë.
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Gjykatat e rretheve gjyqësore Dibër, Kavajë, Korçë, Kukës, Kurbin, Lushnjë, Pogradec, Pukë dhe Shkodër.
Gjykatat e rretheve Elbasan, Fier, Krujë, Gjirokastër, Lezhë, Tropojë, Vlorë, Mat, Tiranë, Durrës, Berat dhe
Sarandë.
87
Gjykatat e rretheve Tropojë, Vlorë, Përmet, Krujë, Berat, Sarandë dhe Elbasan.
88
Gjykatat e rretheve Elbasan Krujë Tropojë Vlorë Berat Sarandë
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6.6.

G

jykatat administrative të shkallës së parë

Në sistemin gjyqësor përfshihen 6 gjykata administrative të shkallës së parë të shpërndara në
disa qarqe të vendit si Shkodër, Durrës, Tiranë, Vlorë, Korçë dhe Gjirokastër, me numër total
të përcaktuar prej 36 gjyqtarësh. Procesi i rivlerësimit kalimtar, përmes shkarkimit të
gjyqtarëve ka ndikuar në funksionimin optimal të tyre. Për të zgjidhur problematikën, Këshilli
ka operuar me transferimin e gjyqtarëve pranë këtyre gjykatave, duke siguruar kështu
funksionimin e tyre. Gjatë vitit 2020 përllogaritet të kenë ushtruar efektivisht detyrën 34
gjyqtarë nga 36 të përcaktuar në organikë.
Burimet njerëzore: Gjatë vitit 2020 gjykatat administrative duket se i kanë shpëtuar
problematikës së krijuar nga efektet e vetting-ut në vend. 4 nga 6 gjykata kanë funksionuar me
numër të plotë gjyqtarësh, ndërsa 2 prej tyre, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës
dhe Vlorë funksionojnë me një gjyqtar më pak.
Sa i përket administratës gjyqësore, asnjë prej gjykatave nuk funksionon me staf të plotë. Masa
e plotësimit të organikës varion mes 82% në Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë të
Vlorës dhe Korçës dhe në maksimum 98.33% ajo e Gjirokastrës.
Gjykata

Nr.
i
gjyqtarëv
e sipas
dekretit

Nr.
i
gjyqtarëv
e në fakt

Fakti
v
dekret
i në %

Nr.
i
stafit
mbështet
ës sipas
organikes

Nr.
I
stafit
mbështet
ës fakt

Fakti v
organik
a në %

4
4
4
4

4
3
4
4

100
75
100
100

13
17
12
12

10.9
14.8
9.8
11.8

4
16

3.2
16

79.3
100

17
46

13.9
41.0

Adm Shkodër
Adm Durrës
Adm Korçë
Adm
Gjirokastër
Adm Vlorë
Adm Tiranë

Staf
mbështet
ës
për
gjyqtar
në fakt

83.9
87.1
81.7
98.3

Staf
mbështet
ës
për
gjyqtar
sipas
organikës
3.3
4.3
3.0
3.0

81.8
89.1

4.3
2.9

4.4
2.6

2.7
4.9
2.5
3.0

Në krahasim me vitin e mëparshëm numri i gjyqtarëve i shprehur në përqindje shfaqet si më
poshtë:
Numri i gjyqtarëve efektiv, i shprehur në përqindje
150.00%
100.00%
50.00%

0.00%
Adm Tiranë

Adm Shkodër

Adm Durrës

fakti vs dekreti ne % ne vitin 2019
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Adm Korçë

Adm Gjirokastër

fakti vs dekreti ne % ne vitin 2020

Adm Vlorë

Vërehet se emërimi i 7 gjyqtarëve në gjykatat e juridiksionit administrativ të shkallës së parë,
ka sjellë plotësimin e plotë të organikës në 4 nga 6 gjykatat në vend. Ndërsa Gjykata
Administrative e Shkallës së Parë Vlorë gjatë 2020 ka funksionuar me një gjyqtar më pak.
Ngarkesa e gjykatave: Ngarkesa e gjykatave jep pamjen e përgjithshme të gjykatës duke
shqyrtuar volumin e çështjeve të mbartura, regjistrimet e çështjeve të reja në gjykata dhe
ngarkesën për gjyqtar.
Stoku (backlog-u)89 i gjykatave në fillim të vitit: Backlog-u total i gjykatave administrative
në vend shënon një rritje me 8%. Ky stabilitet në backlog-un total vjen si rrjedhojë e balancimit
të uljes së backlog-ut në 4 gjykata me rritjen e shkaktuar në Tiranë dhe Shkodër.
Backlogu në gjykatat e shkallës së parë administrative

4154

1171 1129

147 127

340 158

978 1232

1020 1362

498 482

Durrës

Gjirokastër

Korçë

Shkodër

Tiranë

Vlorë

Viti 2019

4490

Total

Viti 2020

Rezulton se Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë e nis vitin me një ngarkesë të
shtuar me 54% në krahasim me çështjet e mbartura vitin paraardhës. Numrin më të vogël të
mbartjeve e shënon gjykata e Gjirokastrës, me vetëm 127 çështje.
Në lidhje me llojin e çështjeve, sipas natyrës, janë administruar të dhëna për disa nënkategori
çështjesh (çështje administrative me dhe pa palë kundërshtare) dhe për kategorinë
administrative më palë është vlerësuar të veçohen çështjet administrative të përgjithshme dhe
çështjet që shqyrtojnë marrëdhëniet e punës.
Të ndara sipas llojit, raportohet se 4010 çështje administrative të përgjithshme, 147 çështje mbi
marrëdhëniet e punës dhe 333 çështje administrative pa palë, presin të shqyrtohen në gjykatat
administrative të shkallës së parë. Të shprehur në përqindje mbi backlog-un total sipas grafikut:

89

Backlog është numri total i çështjeve të pashqyrtuara nga viti paraardhës, ndryshe thënë stoku i çështjeve të
mbartura në gjykatë.
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Backlogu sipas llojit të çështjeve
8%
Administrative të
përgjithshme

3%

Marrëdhënie pune
Çështje administrative pa
palë kundërshtare

89%

Çështje të regjistruara të reja: Në 6 gjykatat rretheve të juridiksionit administrativ, janë
regjistruar në total 13.598 çështje të reja. Numrin më të madh të çështjeve të regjistruara e ka
Tirana me 5806 çështje, që përbëjnë 42.7% të totalit të çështjeve të regjistruara. Numrin më të
vogël e shënon Shkodra me 1017 çështje ose 7.5% të regjistrimeve totale në vend.
Nga grafiku rezulton se në rang vendi kemi më pak çështje të regjistruara në krahasim me një
vit më parë. Regjistrimet janë ulur në të gjitha gjykatat, me përjashtim të Tiranës ku shënohet
një rritje me 24.7% .

Durrës

Gjirokastër

Korçë

Shkodër

13682
2260

5960

Tiranë

2016

1020

4781

Viti 2020

1017

1792

1523

1823

1108

2006

1974

Viti 2019

13598

Çështje të reja të regjistruara

Vlorë

Total

Në gjykatat administrative të shkallëve të para, nga 13598 çështje të regjistruara të reja, 6842
janë çështje administrative të përgjithshme, 256 çështje që burojnë nga marrëdhëniet e punës
dhe 6500 çështje administrative pa palë kundërshtare. Të shprehura në përqindje, vërehet se
volumin më të vogël e zënë marrëdhëniet e punës që janë ulur me 23.8% në krahasim me 2019.
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Çështjet e regjistruara
të shprehura në %
Administrative të
përgjithshme
Marrëdhënie pune
48%

50%

Administrative pa palë
kundërshtare

2%

Ngarkesa mesatare e punës (Treguesi WR): Ngarkesa mesatare e punës është totali i gjithë
çështjeve që administrohen nga një gjyqtar në vitin kalendarik. Ajo është shuma e çështjeve të
mbartura (backlog) dhe atyre të regjistruara rishtazi. E krahasuar me një vit më parë, për
gjykatat e juridiksionit administrativ ky tregues është si vijon:
GJYKATA
Adm Tiranë
Adm Shkodër
Adm Durrës
Adm Korçë
Adm Gjirokastër
Adm Vlorë
Mesatare në shkallë vendi

WR 2019
363
1297
1059
1066
985
690
640

WR 2020
448
562
1034
420
309
788
587

Ndryshimi në %90
+23.4
-56.7
-2.4
-60.6
-68.6
+14.2
-8.3

Trendi rezulton pozitiv pasi shënohen ulje të ngarkesës për gjyqtar në 4 gjykata në vend. Bëjnë
përjashtim Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë dhe ajo e Tiranës. Në Tiranë
ngarkesa e shtuar shkaktohet nga rritja njëherazi e backlog-ut dhe regjistrimeve të reja.
Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur njëkohësisht indikatorët e ngarkesës së gjyqtarit për 2
vitet e fundit dhe plotësimi i organikës i shprehur në përqindje për gjyqtarët efektiv.

90

Vlerat me ngjyrë të kuqe tregojnë përkeqësim të indikatorit, ndërsa ngjyra jeshile shpreh përirësim.
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Grafik i kombinuar mes ngarkesës dhe gjyqtarëve efektiv
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WR 2019
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fakti vs dekreti ne % ne vitin 2020

fakti vs dekreti ne % ne vitin 2019

Nga analiza e kryqëzuar deduktohet se ulja drastike e ngarkesës për gjyqtar në Gjykatat
Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Korçë dhe Gjirokastër ka ardhur prej emërimeve
të reja në gjykatë. Ndërsa ulja e gjyqtarëve në gjykatën e Vlorës ka sjellë një rritje të lehtë në
ngarkesë.
Backlog-u 2020: Në fund të periudhës referuese, numri i çështjeve të mbartura për vitin 2021
është rritur me 24%, i shpërndarë nëpër gjykata si vijon:
Backlog 2021
3000
2000
1000
0
Durrës

Gjirokastër

Korçë

Shkodër

Tiranë

Vlorë

Sipas llojit të çështjeve situata paraqitet në grafik:
Backlogu në fillim dhe në fund të periudhës
6000
5000
4000
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154

333
147

3000
2000

4806

4010

1000
0
Viti 2020
Administrative të përgjithshme

Viti 2021
Marrëdhënie pune
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Çështje administrative pa palë kundërshtare

Në rang vendi rezulton një dyfishim i çështjeve administrative pa palë kundërshtare. Kjo e
dhënë nuk duket të ketë lidhje shkakësore me të dhënat e tjera statistikore.
Vjetërsia e çështjeve në pritje të gjykimit: Sikurse vërehet në grafik, backlog-u total në
gjykatat administrative të shkallës së parë përbëhet kryesisht nga çështjet e mbartura prej vitit
paraardhës (më të vogla se 6 muaj). Ndërsa raportohen edhe 41 çështje në 5 gjykata të cilat
presin prej 5 vjetësh. Ato gjenden kryesisht në gjykatën e Vlorës.
Vjetërsia e çështjeve në pritje të gjykimit

1938
1311
1111
570

391

< 6 muaj

32

3

8

168
2

41
0

6-12 muaj

1-2 vjet

2-3 vjet

3-5 vjet

> 5 vjet

çështje administrative me palë kundërshtare

çështje administrative pa palë kundërshtare

Treguesit e efiçencës
Treguesit e efiçencës japin një panoramë të përgjithshme të funksionimit të gjykatës. Duke
ndërthurur të dhëna si rendimenti i gjyqtarëve, normën e qarkullimit të çështjeve dhe
shpejtësinë e likuidimit të tyre jepet një lloj diagnoze për mënyrën e funksionimit të gjykatës.
Norma e efiçencës (Treguesi ER): Mesatarisht një gjyqtar administrativ ka gjykuar 376
çështje në vit. Krahasuar me një vit më parë vërehet një rënie prej 20%, pra nga 470 në 376
çështje për gjyqtar. Nga juridiksioni administrativ, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë
Vlorë ka rendimentin më të lartë për gjyqtar. Kjo reflektohet më pas në një backlog prej 88
çështje për t’u shqyrtuar në vitin e ardhshëm. Ndërsa rezultojnë më pak efiçente Gjykata
Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër dhe Shkodër.
Treguesi ER
577.9
398.3

381.7

359.3
276.5

272.3

Gj. Admin. Shk. Gj. Admin. Shk. Gj. Admin. Shk. Gj. Admin. Shk. Gj. Admin. Shk. Gj. Admin. Shk.
Parë Durrës
Parë Gjirokastër
Parë Korçë
Parë Shkodër
Parë Tiranë
Parë Vlorë
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Gjykata
Adm. Tiranë
Adm. Shkodër
Adm. Durrës
Adm. Korçë
Adm. Gjirokastër

ER 2019
281
497
683
988
922

ER 2020
349
277
382
398
272

# në % i ER91
+24.2
-44.3
-44.1
-59.7
-70.5

Adm. Vlorë

569

578

+1.6

Nëse të dhënat për gjykata të të njëjtit juridiksion krahasohen me të dhënat e vitit 2019, vihet
re një rënie e dukshme e numrit të çështjeve të përfunduara në pjesën më të madhe të gjykatave.
Grafik i kombinuar ER, gjyqtar efektiv
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Nga analiza e kryqëzuar rezulton se ulja e rendimentit në Shkodër dhe Korçë shkaktohet nga
emërimi i gjyqtarëve të rinj dhe uljes të çështjeve të reja të regjistruara. Deduktohet se
rendimenti është në norma optimale pasi është ulur backlog-u për vitin 2021. Ndërsa në
Gjirokastër, emërimet e gjyqtarëve dhe ulja e regjistrimeve të reja, nuk kanë mundur të
ndikojnë në stok pasi rënia e treguesit ER ka qenë drastike.
Në gjykatën e Vlorës ku ka pasur ulje të numrit të gjyqtarëve, është kompensuar me një rritje
të lehtë të rendimentit si pasojë e rritjes totale të ngarkesës për gjyqtar (Treguesi WR). Ndërsa
në Durrës, me kushte të njëjta ngarkese për gjyqtar, backlog-u dhe regjistrimesh të reja,
deduktohet se rendimenti varet edhe nga faktorë të tjerë.
Norma e zgjidhjes së çështjeve (Treguesi CR): Në krahasim me vitin 2019 treguesi CR
shfaqet sipas tabelës:
GJYKATA
Adm. Tiranë
Adm. Shkodër

91
92

CR ADM. 2019
94.1
75.1

CR ADM. 2020
96
109

# CR ADM.92
1.9
33.9

Vlerat me ngjyrë të kuqe tregojnë përkeqësim të indikatorit, ndërsa ngjyra jeshile shpreh përmirësim.
Vlerat me ngjyrë të kuqe tregojnë përkeqësim të indikatorit, ndërsa ngjyra jeshile shpreh përmirësim.
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Adm. Durrës
Adm. Korçë
Adm. Gjirokastër
Adm. Vlorë

102.1
110.2
101.1
100.7

58
105
98
91

-44.1
-5.2
-3.1
-9.7

Nga ky grup gjykatash, vihet re përmirësim në Gjykatat Administrative të Shkallëve të Para
Tiranë e Shkodër. Gjykatat e tjera administrative e kanë treguesin CR në rënie; pra për vitin
2020 kanë rritje të stokut (backlog-ut) krahasuar me vitin 2019. Në Gjykatat Administrative të
Shkallës së Parë Korçë dhe Shkodër vërehet se ka filluar të ulet lehtë backlog-u. Konkludohet
se 5 nga 7 gjykata nuk kanë mundur të ruajnë të njëjtat ritme me vitin 2019 duke shënuar ulje
kryesisht të lehta.
Koha mesatare e nevojshme deri në zgjidhjen e një çështjeje (Treguesi DT): DT më të ulët
e kanë Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë Korçë dhe Gjirokastër në të cilat një çështje
zgjat mesatarisht më pak se 2 muaj. Bazuar në parashikimet ligjorë për kohëzgjatjen e
arsyeshme të gjykimit, mund të thuhet se çështjet administrative në shkallë të parë gjykohen
brenda afateve të arsyeshme. Përjashtim bëjnë Tirana dhe Shkodra ku afati mesatar e kalon 1
vit.
GJYKATA

DT 2019

DT 2020

# Dt në %93

Gj. Admin. Shk. Parë Durrës

201

624.2

211.5

Gj. Admin. Shk. Parë Gjirokastër

24

48.9

103.8

Gj. Admin. Shk. Parë Korçë

29

20.2

-30.3

Gj. Admin. Shk. Parë Shkodër

587

377.2

-35.7

Gj. Admin. Shk. Parë Tiranë

106

100

-5.7

Gj. Admin. Shk. Parë Vlorë

68

132.7

95.1

Në krahasim me vitin paraardhës vërehet ulje e kohëve mesatare të shqyrtimit në 50% të
gjykatave të shkallëve të para të juridiksionit administrativ. Ky shkurtim i kohës së nevojshme
ka ardhur si rezultat i rritjes së efiçencës në gjykatë.
Rikujtojmë se treguesi DT lidhet ngushte me raportin e qarkullimit të çështjeve i cili gjithashtu
ka pasur një përmirësim të ndjeshëm krahasuar me vitin e mëparshëm.

93

Idem.

103

Kohëzgjatja mesatare e çështjes, shqyrtuar në
ditë
331

203

Administrative të
përgjithshme

226

Marrëdhënie pune

Çështje administrative pa
palë kundërshtare

Rezulton se çështjet që gjykohen më shpejt janë çështjet administrative të përgjithshme, të cilat
duan mesatarisht 203 ditë. Çështjet pa palë kundërshtare vërehet se kërkojnë kohën më të gjatë
të shqyrtimit prej 331 ditësh.

Gjetjet kryesore!




Gjykatat administrative të shkallës së parë janë përpjekur të ruajnë treguesit e efiçencës
në nivele të ngjashme me vitin e mëparshëm. Megjithatë, evidentohet që backlog-u i
çështjeve të mbartura në fund të vitit 2020 është rritur me 24%, krahasuar me të njëjtën
periudhë të një viti më parë.
Në lidhje me treguesit e efiçencës, vihet re që:
 Rendimenti mesatar i zgjidhjes së çështjeve është 366.2 çështje për gjyqtar ose 28%
më i ulët se një vit më parë,
 Norma e likuidimit të çështjeve (CR) është ulur nga 98% që ishte në vitin 2019 në
92% në vitin 2020.
 Koha mesatare e nevojshme deri në zgjidhjen e një çështjeje (DT) është rritur nga
119 ditë që ishte në vitin 2019 në 163 ditë në 2020
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7.

K

ONKLUZIONE DHE ANGAZHIME

I dedikuar për garantimin e pavarësisë dhe mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor, i vetëdijshëm dhe
në njohje të thellë të situatës së tij, i ndërgjegjshëm për problematikat e hasura gjatë vitit 2020,
KLGJ-ja angazhohet që gjatë vitit 2021, të punojë për përmbushjen e një sërë detyrash, ku ndër
prioritetet kryesore theksohen:
 Vazhdimin e zbatimit të reformës në drejtësi përmes hartimit dhe miratimit të akteve të
tjera nënligjore të nevojshme për konsolidimin institucional të KLGJ-së në përputhje
me praktikat e mira të punës së evidentuara nga organet e tij vendimmarrëse 94 si dhe
adresimin në kohë të nevojave të gjykatave me qëllim dhënien e një drejtësie të shpejtë
dhe pa vonesa për qytetarët;
 Përfundimin e procedurës së emërimit95 në Gjykatën e Lartë, për 8 pozicione të lira të
shpallura, 4 në fushën e së drejtës administrative dhe 4 në fushën e së drejtës civile dhe
plotësimin e kësaj gjykate në një kohë sa më të shpejtë me të paktën 15 gjyqtarë.
 Miratimin dhe fillimin e zbatimit të Hartës së re Gjyqësore pas dakordësimit me
Ministrinë e Drejtësisë dhe konsultimit me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurorin
e Përgjithshëm, dhe Ministrinë e Financave.
 Përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatat e apeleve për
21 pozicione96 të lira me qëllim plotësimin për sa është e mundur të organikës së këtyre
gjykatave.
 Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për 4 pozicione të lira, në Gjykatën e
Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe 2 pozicione të lira,
në Gjykatën e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe
emërimin me prioritet të gjyqtarëve të cilët konfirmohen në detyrë nga organet e
rivlerësimit kalimtar97.
 Fuqizimin e bashkëpunimit me organet e rivlerësimit kalimtar për sa i përket dorëzimit
të 90 raporteve të aftësive profesionale të gjyqtarëve në kohë, duke synuar përmbylljen
e procesit të rivlerësimit kalimtar të të gjithë gjyqtarëve në sistem98.

94

Komisioneve të përhershme apo të përkohshme dhe praktikave të tyre të punës.
Këtu flitet si për procedurën e ngritjes në detyrë të kandidatëve gjyqatarë dhe për procedurën për emrim në
Gjykatën e Lartë për kandidatët nga radhët e juristëve të spikatur.
96
21 pozicione të lira të hapuara gjatë vitit 2020, ku 20 pozicione ne gjykatat e apelit të juridiksionit te
përgjithshëm, 1 në gjykatën administrative të apelit
97
6 pozicione të lira për seicilën gjykatë të hapura gjatë vitit 2020.
98
Kjo nuk do të thotë përfundim të procesit, pasi mbeten ende rreth 60 subjekte (ndihmësa dhe këshilltarë ligjor).
95
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 Vazhdimin e zbatimit dhe përfundimin e procesit të vlerësimit etik-profesional të
gjyqtarëve, sipas programit të vlerësimit për vitin 2020-2021, në përputhje me skemën
e re të vlerësimit të gjyqtarëve.
 Verifikimin dhe konfirmimin në detyrë të kancelarëve, në përputhje me rregulloren mbi
“Procedurën e verifikimit të plotësimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të
kandidatit për kancelar, për këshilltar ligjor në Gjykatën e Lartë dhe për ndihmës ligjor
në gjykatat e apelit” të miratuar gjatë vitit 202099.
 Miratimin e rregullave të etikës për gjyqtarët si dhe përpilimin e manualit praktik
zbërthyes të këtyre rregullave.
Për sa më sipër, Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkon mbështetjen e Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë në lidhje me:
 Rritjen e burimeve njerëzore në gjykata me të paktën 100 punonjës100 për
administratën gjyqësore në shkallë vendi, kur nevojat e fillestare kanë qenë të
vlerësuara për 300 punonjës. (Referohu raporteve vjetore 2018-2019).
 Mbështetjen financiare në investime për gjykatat në nevojë si p.sh. Gjykatës së Lartë,
gjykatave të Durrësit, Fierit, Beratit, Lezhës etj., si dhe për sisteme bashkëkohore të
teknologjisë së informacionit, veçanërisht për zhvillimin e një Sistemi të ri për
Menaxhimin e Çështjeve Gjyqësore.

99

Aktualisht janë 37 kancelarë në detyrë (por 5 prej tyre janë të komanduar)
Në raportin vjetor të vitit 2018, është evidentuar nevoja për shtim të burimeve njerëzore në gjykata me 300
punonjës. Deri më sot, me mbështetjen e Kuvendit është mundësuar shtimi i burimeve njerëzore me 206 punonjës
(20 gjatë vitit 2018, 100 gjatë vitit 2019 dhe 86 gjatë vitit 2020)
100
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