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kalendarik 2021, parashtron njëkohësisht problematikat e konstatuara gjatë këtij 
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Tema të analizuara: 

 

 

I. Hyrje 

 

 

II. Veprimtaria Gjyqësore   

1. Ngarkesa dhe lloji i çështjeve gjyqësore.  

2. Tendenca e ngarkesës me çështje.  

3. Likujdimi/përfundimi i çështjeve. 

a. Çështjet penale themeli 

b. Kërkesa penale 

c. Kërkesa penale në seancë paraprake 

d. Kërkesa penale-administrative 

e. Çështjet civile 

4. Ngarkesa me çështje për gjyqtar. 

a. Delegimet e gjyqtarëve 

5. Shpejtësia në gjykim. 

6. Kontrolli i vendimarrjes nga gjykata më e lartë. 

7. Heqjet dorë nga gjykimi i çështjeve. 

8. Përjashtimet e gjyqtarëve nga gjykimi i çështjeve. 

 

 

 

III. Menaxhimi i Lëvizjes së Çështjeve Gjyqësore  

1. Mbikqyrja e progresit të çështjeve.   

2. Sistemi elektronik i menaxhimit të çështjeve gjyqësore. 

 

 

 

IV. Menaxhimi administrativ i gjykatës 

1. Organika dhe burimet njerëzore.   

2. Teknologjia e informacionit.  

3. Ofrimi i shërbimeve nga administrata gjyqësore. 

4. Aksesi, transparenca, marrëdhëniet me publikun dhe median. 

5. Çështjet e ruajtjes dhe sigurisë në gjykatë.  

6. Administrimi i fondeve publike. 

7. Marrëdhëniet me institucionet e tjera.  



ANALIZA VJETORE E GJYKATËS SË APELIT VLORË PËR VITIN 2021 

 

 

3 

 

 

 

I. HYRJE 

 

Gjykata e Apelit Vlorë gjatë vitit 2021 ka patur organikë të paplotësuar, pasi numri 

i gjyqtarëve ka ardhur duke u zvogeluar, nga 6 në fillim të vitit kalendarik 2021 në 

4 në fund të tij, ndërkohë që dy gjyqtarë te tjerë janë shtuar nëpërmjet skemës së 

delegimit, ndonëse organika e kësaj gjykate sipas Dekretit te Presidentit duhej të 

ishte 12 (dymbëdhjetë) gjyqtarë. 

Për shkak të numrit të vogël të gjyqtarëve, shpërndarja në dhoma dhe seksione 

(penale dhe civile) nuk mund të realizohet. Edhe pas shtesave dhe ndryshimeve në 

ligjin nr.7905, Datë 21.03.1995, “Kodi i Procedurës Penale i RSH”, të ndryshuar, 

me ligjin nr.35/2017, nuk është bërë e mundur të krijohen seksione për shqyrtimin 

e kërkesave të seancës paraprake në çështjet penale deri në dt.01.06.2021, sepse 

pas kësaj date janë zbatuar ndryshimet e bëra këtij Kodi me ligjin nr.41/2021.   

Ndërsa, në mbështetje të nenit 28§2 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur të 

miratuar me ligjin nr.37/2017, dhe Udhëzimit nr.79 datë 30.05.2019 të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, me urdhër  të Kryetares së Gjykatës janë caktuar tre gjyqtarë të 

specializuar për cështjet penale me të mitur, për gjykimin e çështjeve penale me të 

mitur në konflikt me ligjin ose të mitur viktimë nga vepra penale.  

 

II. VEPRIMTARIA GJYQËSORE 

 

1. NGARKESA DHE LLOJI I ÇËSHTJEVE GJYQËSORE. 

 

Gjatë vitit 2021 në Gjykatën e Apelit Vlorë janë regjistruar në total 7105 cwshtje, 

ku vetëm për 2871 çështje (të natyrës penale, penale-administrative, civile dhe 

familjare) ka përfunduar gjykimi në vitin 2021, ndërsa 4234 çështje janë regjistruar 

në vitin 2021, sipas tabelës me poshte: 
 

 

Volumi i Çështjeve viti 2021 

 

Numri 

 

Çështje të gjykuara 2871 

Çështje të regjistruara në vitin 2021 4234 

Totali i çështjeve të regjistruara gjithsej 7105 

 

 

Nga totali i çështjeve të gjykuara rezulton se: 

1. Në lëndë penale janë gjykuar në total 1501 çështje. Në këtë numër 

përfshihen çështje penale themeli, penale të  posaçme, kërkesa penale-
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administrative, kërkesa penale gjatë hetimeve paraprake, në seancë 

paraprake dhe kërkesa penale gjatë fazës së ekzekutimit të dënimit. 

2. Në lëndë civile janë gjykuar 1370 çështje. 
 

 

 

STATISTIKAT PËR ÇËSHTJET E GJYKATËS (GJITHSEJ, CIVILE + PENALE) 

 

Lloji i çështjes 

ADMINISTRIMI I ÇËSHTJEVE  
TREGUESIT E 
EFICENCWS 

SEANCAT GJYQËSORE 
 

Në pritje 
të 

gjykimit 
në fillim 

të 
periudhës 

Çështje të 
reja të 

paraqitura 
në gjykatë  

Të 
gjykuara  

Në pritje 
të 

gjykimit 
në fund 

të 
periudhës 

Të 
regjistruara 

gjithsej  

Norma e 
likuidimit 

të 
çështjeve 

(%) 

Çështje 
më të 

vjetra se 
2 vjet në 

fund 
periudhës  

% e 
çështjeve 
në pritje 

të 
gjykimit 

mbi 2 
vjet  

Numri i 
seancave 
gjyqësore 

Numri i 
seancave 
gjyqësore 

për 
çështje 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

A. 
Çështje 
civile 

2379 1972 1370 2981 4351 69 0 0 0 0 
 

B. 
Çështje 
penale 

1057 1697 1501 1253 2754 88 0 0 0 0 
 

C. 
GJITHSEJ 
(A+B) 

3436 3669 2871 4234 7105 78 0 0 0 0 
 

 

Nga analiza e të dhënave të mësipërme, rezulton se ngarkesa me çështje gjyqësore 

është shumë e lartë për organikën aktuale të gjyqtarëve të gjykatës.  

Diferenca ndërmjet numrit të çështjeve penale te gjykuara me ato civile është rritur 

në vitin 2021, per shkak te rritjes se kriminalitetit, numrit me te larte te 

kundervajtjeve penale, por edhe rritjes se numrit te ceshtjeve penale administrative, 

ku për dy kategoritë e fundit, ndryshimet në K.Pr.Penale diktojnë gjykimin brenda 

afateve saktësisht të përcaktuara. Numri i çështjeve penale të gjykuara është më i 

lartë, përkatësisht me  131 çështje më shumë krahasuar me çështjet civile. 

 

 

2. TENDENCA E NGARKESËS ME ÇËSHTJE. 
 

Vitet Çështje të regjistruara gjithsej Çështje të gjykuara 
Çështje të mbartura për 

vitin pasardhës 

V
it

i 

2
0
2
1
  

7105 

 

 

2871 

 

4234 

V
it

i 

2
0
2
0
  

5597 

 

2161 

 

3436 
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Raporti i numrit të çështjeve të regjistruara në total (përfshirë të mbartura nga viti 

paraardhës) në dy vitet e fundit: 
  

         Çështje të regjistruara në total (penale dhe civile) 

Viti 2020 Viti 2021 

5597 7105 

 

 

 

Numri i çështjeve të regjistruara të reja (duke mos përfshirë të mbarturat nga viti i 

mëparshëm) në dy vitet e fundit: 
 

Çështje të regjistruara të reja (penale dhe civile) 

Viti 2020 Viti 2021 

3436 4234 

 

 

 

Numri i çështjeve të gjykuara në dy vitet e fundit: 
 

Çështje të gjykuara penale dhe civile 

Vitit 2020 Vitit 2021 

2161 2871 

 

 

Të dhënat statistikore për tendencën e ngarkesës me çështje për vitet e fundit 

tregojnë se në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 ka një numër në rritje të 

çështjeve të gjykuara dhe konkretisht 710 cështje më shumë. 

 

 

 

Duke analizuar numrin e çështjeve të regjistruara të reja në secilin vit, del se ka po 

ashtu një prurje më të madhe me çështje të reja dhe me tendencë në ngritje.  

 

 

Ngarkesa vijon të mbetet shumë e lartë për numrin e gjyqtarëve në organikën e 

gjykatës. 
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a. Cështjet penale 

 

 

Të dhëna statistikore për numrin e çështjeve të gjykuara në bazë të figurës së 

veprës penale: 
 

 

Nr. 

 

Figura e veprës 

penale 

Numri i 

çështjeve të 

gjykuara në 

vitin 2020 

Numri i 

çështjeve të 

gjykuara në 

vitin 2021 

1.  Krime 272 386 

2.  A1.Vrasjet, kanosje, nxitje 

per gjakmarrje (nenet 76, 77, 

78, 78/a, 79,  79/a, 79/b, 79/c, 

81, 82, 83) 

8 8 

3.  A.2 Vjedhje (nenet 139, 140, 

141) 
8 26 

4.  A.3 Dhunë në familje (Neni 

130/a i K.Penal) 
51 57 

5.  A.4 Krime të kryera nga ose 

ndaj të miturve 
7 16 

6.  B. Kundervajtjet penale 22 13 

7.  B.1 Kundervajtjet penale të 

kryera nga ose ndaj të 

miturve 

0 0 

 

 

Nisur nga të dhënat e mësipërme rezulton se kriminaliteti kryesisht karakterizohet 

nga veprat penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore.  

Veprat penale më të përhapuara në vitin 2021 janë veprat penale të prodhimit e 

shitjes së lëndëve narkotike e kultivimit të narkotikëve, të parashikuara nga nenet 

283, 283/a e 284 të K.Penal .  

 

Konstatohet se përsa u përket veprave penale të vrasjes, numri i rasteve të gjykuara 

ne vitin 2021 është i njëjtë me ato te regjistruara ne vitin 2020. 

 

Vërehet një rritje e konsiderueshme e veprës penale të vjedhjes e konkretisht me 44 

raste te reja te regjistruara në vitin 2021. Për rrjedhim, ka nevojë për më shumë 

ndërgjegjësim dhe parandalim të kësaj vepre penale.  
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Ndërsa përsa i përket gjykimit të veprës penale të dhunës në familje vërehet një 

rritje e lehtë, por gjithsesi qëndrueshmëri në përhapjen e kësaj vepre krahasuar me 

vitet paraardhëse.  

Rritja me 22 raste te reja të veprës penale të “Dhunës në familje” te regjistruar në 

vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 lidhet me vazhdueshmërinë e problematikës 

dhe fenomenit të dhunës në familje. Vërehet se  viktimat e dhunës në familje në një 

numër të konsiderueshëm rastesh kërkojnë urdhër mbrojtje, por jo ndjekje penale.  

 

Në vitin 2021 ka një rritje të  lehtë të ceshtjeve penale te regjistruara persa u perket 

veprave penale të kryera nga dhe ndaj të miturve  krahasuar me vitin 2020. 

Konkretisht nga 7 raste (në 2020) në 18 raste (në 2021), përkatësisht një rritje me 9 

raste.    

 

 

 

Përsa u përket dënimeve, Gjykata e Apelit Vlorë ka qenë e kujdesshmë në krijimin 

e një politike dënimi, të tillë që duhet të mbahet parasysh edhe nga gjykatat më të 

ulëta nën juridiksionin e saj.  

 

 

Llojet e dënimeve të dhëna nga gjykata: 

 
 

 

Dënimi  

 

Numri i personave të 

dënuar në vitin 2020 

 

 

Numri i personave të 

dënuar në vitin 2021 

 

Me gjobë 1 0 

Burgim deri në dy vjet. 24 44 

Burgim nga 2 deri ne 5 vjet. 30 44 

Burgim nga 5 deri ne 10 vjet. 18 14 

Burgim nga 10 deri ne 25 vjet. 6 5 

Burgim i përjetshëm 0 1 

Totali 79 108 

 

 

Gjatë vitit 2021 rezulton të jetë dënuar një person me burgim të përjetshëm. Në 

vitin 2021 ka një rritje të konsiderueshme të dënimeve me burgim deri në dy vjet 

dhe ka një rënie të lehtë të dënimeve më të rënda.  
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Dënimet më të aplikuara nga gjykata janë dënimi me burgim deri në dy vjet dhe ai 

nga 5 deri ne 10 vjet, që referuar të dhënave statistikore për figurat e veprave 

penale, përputhen me rrezikshmërinë e veprave penale më të përhapura, tregues ky i 

rritjes së kriminalitetit.  

 
 

 

 

Lloji i dënimit  

 

Numri i 

personave të 

dënuar në 

vitin 2020 

 

 

Numri i 

personave të 

dënuar në 

vitin 2021 

 

Punë me interes publik (neni 63 i K.Penal) 0 1 

Pezullimi  i  ekzekutimit  të  dënimit  me  burgim dhe  

vënia  në  provë (Neni 59 i K.Penal) 

5 8 

Dënim me gjobë 1 0 

Dënim me burgim 78 108 

Gjysmëliria (Neni 58 i K.Penal) 0 0 

Totali 84 117 

 

Numri i dënimeve alternative është i pakët dhe dënimi alternativ më i aplikuar 

është ai i pezullimit të dënimit me burgim dhe vënies në provë, i ndjekur nga 

kryerja e një pune me interes publik pa shpërblim, ndërsa nuk ka patur asnjë rast të 

aplikimit të gjysmëlirisë. Gjithsesi dënimi alternativ më i aplikuar mbetet ai i 

pezullimit të dënimit me burgim, parashikuar nga neni 59 i K.Penal.Rritja e rasteve 

të dënimeve me burgim nga 78 në vitin 2020 në 108 në vitin 2021 tregon edhe 

njëherë tendenvën në rritje të kriminalitetit dhe përhapjes së veprave me 

rrezikshmëri mbi mesatare shoqërore. 

 

 

b. Kërkesat penale. 

 

Gjatë vitit 2021 janë gjykuar 1102 çështje penale administrative, ku përfshihen 

kërkesat në fazën e hetimeve paraprake, kërkesa të seancës paraprake,  kërkesa për 

vleftësim arresti dhe caktim mase sigurimi personal, lejim përgjimi etj, kërkesa në 

fazën e ekzekutimit të dënimit, si ulje dënimi, lirim para kohe me kusht nga vuajtja 

e dënimit, aplikim të dënimeve alternative, kërkesa për marrëdhëniet juridiksionale 

me jashtë si kërkesa për njohje të vendimeve të gjykatave të huaja, kërkesë për 

ekstradim, ceshtje te ligjit Antimafia, etj.  
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Nga krahasimi me të dhënat e vitit 2020 me  924 cështje të tilla, rezulton një rritje 

e konsiderueshme në vitin 2021, rrethanë që lidhet kryesisht me natyrën e veprave 

penale më të përhapura, të cilat kanë diktuar organin procedues ne rritjen e 

kerkesave për caktimin e më shumë masave te sigurimit ne raport me vitin 2020  

dhe në ankimimin kundër më shumë vendimeve  për mosfillimin e procedimit 

penal dhe për pushimin e ceshjes penale.  

 

Gjatë vitit 2021 janë gjykuar 525 çështje të natyrës kërkesa penale me objekt 

vleftësim arresti dhe caktim mase sigurimi personal për të cilat është vendosur:  

 
 

 

Lloji i masës sigurimit  

 

Numri i personave në 

vitin 2020 

 

 

Numri i personave në 

vitin 2021 

 

Arrest në burg 154 156 

Arrest në shtëpi 53 63 

Detyrim për paraqitje 57 72 

Garanci pasurore 6 5 

Arrest në burg në mungesë - - 

Totali 270 296 

 

 

Nga treguesit e mësipërm rezulton se në vitin 2021 masat e sigurimit më të 

aplikuara nga gjykata janë ato “arrest në burg” dhe “detyrim për paraqitje në 

policinë gjyqësore”.  Në disa raste, masat e sigurimit personal të karakterit 

shtrëngues janë caktuar së bashku me masa të tjera ndaluese si “Pezullim i 

ushtrimit të një detyre a shërbimi publik”.  

Nga të dhënat për vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 vërehet rritje e 

konsiderueshme e aplikimit të masave të sigurimit personal “detyrim për paraqitje 

në policinë gjyqësore”.  

 
 

 

Nr. Natyra e kërkesës penale Numri i çështjeve të gjykuara 

1 Shuarje mase dënimi 41 

2 Revokim/shuarje  mase 

sigurimi 

6 

3 Ankim kundër vendimit të 

prokurorit për mosfillim  

104 

4 Ankim kundër vendimit të 

pushimit 

201 

5 Kthim sendi të sekuestruar 8 
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6 Deklarim ikje 0 

7 Asgjesim i materialeve të 

përgjimit 

0 

8 Zgjatje e afateve të hetimeve 1 

19 Totali  361 

 

Në vitin 2021  ka patur një numër të lartë të kërkesave penale me objekt 

kundërshtimin e vendimit të prokurorit për mosfillim të procedimit penal 104 

cështje apo pushimit te ceshjes penale, përkatësisht 201 të tilla.  

 

 

Numri i ulët i çështjeve të kërkesave penale në seancë paraprake të mbartura për 

vitin pasardhës në periudhën 2020-2021 është për shkak të respektimit rigoroz prej 

gjyqtarëve të gjykatës të afatit të gjykimit të kësaj kategorie cështjesh, per shkak te 

ritit monokratik të gjykimit të tyre prej datës 09.06.2021. Problematika e vetme 

serioze e gjykatës në treguesit e afateve të gjykimit të këtyre kërkesave në vitet 

paraardhëse në formimin e trupave gjykues për gjykimin e kërkesave të tilla, për 

shkak të numrit të pakët të gjyqtarëve ka ardhur në zbehje në vitin 2021. 

 

Nga të dhënat rezulton se në vitin 2021 numri i cështjeve penale administrative në 

fazën e ekzekutimit të vendimit penal, ku përfshihen kërkesat me objekt uljen e 

dënimit, lirimin para kohe me kusht, lirim për shkaqe shëndetësore (shtyrja e 

ekzekutimit të dënimit), dënim alternativ qëndrim në shtëpi etj, duke e krahasuar 

me vitin 2020 vëret rritje, përkatësisht 209 kërkesa me shumë në vitin 2021. Rritja 

e kërkesave penale-administrative lidhet kryesisht me transferimin e më shumë të 

dënuarve në IEVP Fier.  

Për kërkesat e paraqitura pas transferimit, kompetencën tokësore në shqyrtimin e 

këtyre kërkesave e ka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier si gjykatë e vendit të 

vuajtjes së dënimit e për shkak të juridiksionit, Gjykata e Apelit Vlorë. Gjithsesi, 

edhe në  vitin 2021 numrin më të lartë të kërkesave penale-administrative e zënë 

kërkesat për ulje dënimi dhe lirim para kohe me kusht nga vuajtja e dënimit.  

 

 

 

c. Çështjet civile: 

 

Gjatë vitit 2021 janë gjykuar gjithsej 1370 çështje civile, nga të cilat 1220 civile 

themeli. Në krahasim me vitin 2020, në të cilin janë gjykuar gjithsej 942 cështje 

civile, nga të cilat 814 cështje janë civile me palë kundërshtare, konstatohet rritje 

shume e madhe e numrit të cështjeve civile të gjykuara në vitin 2021 me 428 

cështje më shumë, ku domonojnë cështjet me palë kundërshtare.  
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Nga analiza e të dhënave statistikore konstatohet regjistrimi i një numri më të lartë 

të cështjeve civile qoftë me palë kundërshtare, qoftë pa palë kundërshtare , 

përkatësisht prej 458 çështjesh civile me palë kundërshtare më shumë në raport me 

vitin 2020 dhe 199 cështjesh civile pa palë kundërshtare në raport me vitin 2020.  

 

Gjatë vitit 2021 janë gjykuar në total 1370 çështje të natyrës civile. Llojet më të 

përhapura të çështjeve të natyrës civile në vitet 2020 e 2021 paraqiten si vijon:  

 

 
 

Lloji i çështjes 

 

Numri i çështjeve në vitin 

2020 

 

 

Numri i çështjeve në vitin 

2021 

 

Çështje civile me palë 

kundërshtare 

(A.1+A.2+A.3+A.4)(të 

apeluara ose të 

juridiksionit fillestar) 

814 1220 

Të përgjithshme civile me 

palë kundërshtare  
629 1147 

Familjare me palë 

kundërshtare  
90 38 

Zgjidhje Martese 80 5 

Tregtare me palë 

kundërshtare  
6 1 

Marrëdhënie pune 89 34 

Çështje civile pa palë 

kundërshtare 

(B.1+B.2+B.3)(të apeluara 

ose të juridiksionit 

fillestar) 

128 150 

Të përgjithshme civile pa 

palë kundërshtare  
128 150 

Familjare pa palë 

kundërshtare 
0 0 

Tregtare pa palë 

kundërshtare  
0 0 

Faliment 0 3 

 

Nga analiza e të dhënave të mësipërme rezulton se edhe për vitin 2021 ngarkesa 

më e lartë është me çështje te pergjithshme civile me palë kundërshtare dhe pas 
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tyre renditen cështjet civile pa palë kundërshtare. Në të njëjtin raport rritjeje është 

edhe numri i cështjeve të regjistruara për këtë natyrë të cështjeve civile.  

Çështjet familjare (185 të tilla) dhe zgjidhjet e martesave (14 të  tilla) kanë 

tendencë në zbritje karahasuar me numrin prej 226 çështjesh të regjistruara në vitin 

2020, ku 102 janë regjistruar si zgjidhje martese. 

Nga të dhënat e vitit 2021 rezulton se janë paraqitur 274 cështje civile per 

marredheniet e punes dhe ka patur tendencë në rritje krahasuar me vitin 2020 ku u 

regjistruan 226 cështje të tilla.  

 

 

d.Kërkesat civile (çështje civile të përgjithshme pa palë kundërshtare), disa 

lloje: 
 

 

Lloji kërkesave civile pa palë kundërshtare 

 

 

Numri i 

çështjeve në 

vitin 2020 

 

Numri i 

çështjeve në 

vitin 2021 

Lëshimi i urdhërit të ekzekutimit 99 440 

Vërtetim fakti i vjetërsisë në punë 15 5 

Njohej vendimi te huaj 78 134 

Vërtetim fakti juridik 80 127 

 

 

Nga analiza e të dhënave rezulton se ngarkesa më e lartë është me kërkesat për 

lëshimin e urdhërit të ekzekutimit, ku mbizotërojnë kërkesat për tituj ekzekutivë si 

faturat e energjisë elektrike, fatura të konsumit të ujit dhe kontratave te kredisë 

bankare.  

Vërehet rënie e numrit të  kërkesave për vërtetimin e faktit të vjetërsisë në punë 

nga ana e shtetasve që kërkojnë përfitimin e të drejtës për pension, për shkak të 

mungesës së dokumentacionit të kohës.  

 

3. LIKUJDIMI/PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE.  

 

Numri i çështjeve të mbartura në vitet e fundit: 
 

Çështje të mbartura penale dhe civile 

Vitit 2020 Vitit 2021 

3436 4234 

 

 

Nga analiza e të dhënave të mësipërme rezulton se numri i çështjeve të mbartura 

është rritur ndjeshëm krahasuar me vitin paraardhës 2020. 
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Një nga shkaqet kryesore të rritjes së numrit të çështjeve të mbartura lidhet me 

faktin  e pezullimit të veprimtarisë  për shkak të pandemisë dhe gjykimit kryesisht 

të cështjeve me karakter tepër urgjent dhe urgjent, rrethanë kjo e diktuar nga numri 

gjithmonë e ne zbritje i numrit të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit Vlorë, për shkak 

të shkarkimit nga detyra të disa prej magjistraëve të kësaj gjykate në procesin e 

rivlerësimit kalimtar të magjistratëve. Gjithashtu, në javët e fundit të muajit 

Dhjetor konstatohet një numër i lartë çështjesh të regjistruara, veçanërisht kërkesa 

penale të depozituara nga Prokuroria dhe çështje civile të cilat për shkak të  

situatës pandemike nuk janë  shqyrtuar, ç’ka ka ndikuar në numrin prej 4234 të 

çështjeve të mbartura nga viti 2020 për vitin 2021. Kjo rezulton edhe nga të dhënat 

në tabelën vijuese, në të cilën pasqyrohet rritje e konsiderueshme e numrit të 

çështjeve penave themeli dhe civile të mbartura.  

 
 

 

 

Lloji i çështjeve të mbartura 

 

 

Numri i 

çështjeve të 

mbartura në 

vitin 2020 

 

Numri i 

çështjeve të 

mbartura në 

vitin 2021 

Krime 837 1017 

Kundërvajtje penale 164 186 

Cështje penale administrative 56 50 

Civile me palë kundërshtare 2226 2681 

Civile pa palë kundërshtare 153 300 

 

 

Shpërndarja e ngarkesës ndërmjet gjyqtarëve në vitin 2021 është pothuajse e 

barabartë në numër çështjesh (duke mos patur parasysh kompleksitetin e 

çështjeve). Në disa raste diferenca lidhet me shqyrtimin e një numri të lartë 

kërkesash të hetimeve paraprake për procedim penal, nga gjyqtaret e hetimeve 

paraprake, seancës paraprake. Sidoqoftë shpërndarja e barabartë e ngarkesës me 

çështje mbetet sfidë për të ardhmen, e cila mund të zgjidhet nëpërmjet një sistemi 

elektronik të ri të menaxhimit të çështjeve. 

 

Norma e zgjidhjes/likuidimit të çështjeve “Clearance rate”, (që është raporti i 

thjeshtë i dalë nga pjestimi ndërmjet çështjeve të zgjidhura me çështjet e reja të 

regjistruara brenda një periudhe vjetore, i shprehur në përqindje), në vitin 2021 

është 78 %. Norma e zgjidhjes së çështjeve tregon se Gjykata e Apelit Vlorë ka 

qënë e aftë të zgjidhë më shumë se ¾ e çështjeve e cështjeve të regjistruara për 

shqyrtim në vitin 2021 dhe për rrjedhim, edhe një pjesë e çështjeve të mbartura nga 
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viti i mëparshëm janë zgjidhur. Kjo normë e likujdimit të cështjeve, në kushtet 

ekstreme në të cilat kjo Gjykatë ka punuar në vitin 2021, ku përkundrejt zvogëlimit 

gjithmonë e më shumë të organikës së gjyqtarëve, numri i cështjeve të regjistruara 

ka ardhur në rritje, pra në përpjestim të zhdrejtë, është tregues pozitiv i përpjekjeve 

maksimale të gjyqtarëve për likujdimin e çështjeve. Norma e likujdimit të 

çështjeve penale 88% në raport me atë për çështjet civile 69% është  me diferencë 

të konsiderueshme, tregues tjetër ky i kujdesit maksimal për likujdimin kryesisht të 

cështjeve penale dhe menaxhimit aktiv në qarkullimin e çështjeve penale.  

 

 

 Për të gjitha çështjet e shqyrtuara në gjykatë në vitin 2021, norma e 

përfundimit/likuidimit të çështjeve “Clearance rate” është 78 %. 

 

2871 [numri i çështjeve të gjykuara]  

Clearance rate                                                                              X 100  = 78 % 

                                   3669numri i çështjeve të reja për 2021] 

 

 

 

 Për çështjet e natyrës penale themeli, norma e përfundimit/likuidimit të 

çështjeve “Clearance rate” është 88 %. 

 

1501 [numri i çështjeve të gjykuara]  

Clearance rate  X 100  = 88 % 

                              1697 [numri i çështjeve të reja për 2021] 

 

 

 

 Për çështjet e natyrës civile themeli, norma e përfundimit/likuidimit të 

çështjeve “Clearance rate” është 69%. 

 

 1370 [numri i çështjeve të gjykuara]  

Clearance rate           -------------------------------------------------------X 100  = 69% 

                                    1972 [numri i çështjeve të reja për 2021] 

 

 

Për të krijuar një tablo më të qartë në lidhje me ngarkesën e punës, duke i 

specifikuar këta tregues në mënyrë analitike, pasqyra e mëposhtme pasqyron 

treguesit, të lidhur me ngarkesën e secilit gjyqtar ne ceshtjet si relator: 
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EVIDENCA E NGARKESES  INDIVIDUALE E PUNES SE GJYQTAREVE 

JANAR - DHJETOR 2021 
      Emer  

   Mbiemer  

 Çështje 

    të 

gjykuara   

        

PENALE 

       

CIVILE 

   

DELEGIME 

        

KERKESA  

 PENALE 

 

KERKESA 

CIVILE 

I vetëm 

dhe 

kryesue

s 

Trup 

gjykues   

  

I vetëm 

dhe 

kryesues 

Trup 

gjykues 

 

Penale 

 Civile 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Bezati 350 45 47 45 42 4 4 130 122 

S.Ngresi 336 36 95 68 89 0 0 124 108 

N.Troka 268 36 88 46 88 5 2 130 49 

S.Damini 520 60 141 83 159 6 2 225 144 

K.Gjyzari 31 4 6 3 16 0 0 16 8 

M.Buhali 629 91 122 90 163 4 5 208 231 

L.Fuçia 406 60 142 127 125 5 3 135 76 

E.Pëllumbi 319 38 90 43 75 6 0 125 107 

Albana 

Boksi 

  1       

Dhimiter 

Lara 

2 1      1  

Sokol 

Binaj 

  1       

Enton 

Dhimitri 

2  1  2   2  

Dritan 

Banushi 

1       1  

Irena 

Brahimi 

2  1  1   2  

Miranda 

Andoni 

3 1 3  1   2  

Valbon 

Çekrezi 

  2       

Anita Mici   1  1     

Sokol Pina 2 1      1  

Të 

komanduar  

10 (dhjete) 

gjyqtarë 

         

SHUMA 2871 373 741 505 762 30 16 1102 845 

 

               

Është për t’u theksuar se krahas ngarkesës së punës si relator në çështjet civile dhe 

penale, gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, kanë përballuar një ngarkesë të 

konsiderueshme pune, e lidhur me pjesëmarrjen në formimin e kolegjeve, 

ngarkesë e cila pasqyrohet si më poshtë: 
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EVIDENCA E NGARKESES  INDIVIDUALE E PUNES NEPER KOLEGJE TE GJYQTAREVE 

JANAR - DHJETOR 2021           
      Emer  

   Mbiemer  

 Çështje 

    të 

gjykuara   

        

PENALE 

       

CIVILE 

   

DELEGIME 

        

KERKESA  

 PENALE 

 

KERKESA 

CIVILE 

I vetëm 

dhe 

kryesue

s 

Trup 

gjykues   

  

I vetëm 

dhe 

kryesues 

Trup 

gjykues 

 

Penale 

 Civile 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Bezati 439 45 47 45 42 4 4 130 122 

S.Ngresi 520 36 95 68 89 0 0 124 108 

N.Troka 444 36 88 46 88 5 2 130 49 

S.Damini 820 60 141 83 159 6 2 225 144 

K.Gjyzari 53 4 6 3 16 0 0 16 8 

M.Buhali 914 91 122 90 163 4 5 208 231 

L.Fuçia 673 60 142 127 125 5 3 135 76 

E.Pëllumbi 484 38 90 43 75 6 0 125 107 

Albana 

Boksi 

1  1       

Dhimiter 

Lara 

2 1      1  

Sokol 

Binaj 

1  1       

Enton 

Dhimitri 

5  1  2   2  

Dritan 

Banushi 

1       1  

Irena 

Brahimi 

4  1  1   2  

Miranda 

Andoni 

7 1 3  1   2  

Valbon 

Çekrezi 

2  2       

Anita Mici 2  1  1     

Sokol Pina 2 1      1  

Të 

komanduar  

10 (dhjete) 

gjyqtarë 

         

SHUMA 4374 373 741 505 762 30 16 1102 845 

 

 

 
STATISTIKAT PËR NGARKESËN DHE 

PRODUKTIVITETIN E GJYQTARËVE PER VITIN 
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2021 

Numri i 
gjyqtarëve 
në gjykatë  

Totali i 
çështjeve 
të reja të 

paraqitura 
për gjyqtar 

Totali i 

çështjeve 

të 

gjykuara 

për 

gjyqtar 

Totali i 

çështjeve 

për 

gjyqtar 

Totali i   

çështjeve 

të 

mbartura 

për 

gjyqtar 

1 2 3 4 5 

6 612 479 1184 706 

 

Duke përllogaritur numrin e çështjeve të gjykuara, rezulton se për vitin 

2021, secili nga gjyqtarët në detyrë, mesatarisht ka gjykuar rreth 479 çështje 

(afërsisht 119 çështje më shumë se në vitin 2020), ngarkesë që efektivisht është 

shume më e lartë duke patur parasysh edhe faktin se gjyqtarët janë angazhuar edhe 

në gjykimin e çështjeve në Gjykatat e Apelit Korçë, Shkodër dhe Gjirokastër, në 

Gjykatën e Posacme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar si dhe në 

Gjykatën Administrative të Apelit.  

Në këtë drejtim, çmoj se kanë ndikuar një rritje e theksuar e numrit të 

çështjeve civile, kërkesave penale dhe civile të veçanta si dhe kërkesave për caktim 

masë sigurimi, etj.  

 

Në raport me vitet 2017, 2018, 2019, në periudhën 2020-2021 numri i 

cështjeve të caktuara me short gjyqtarëve ka ardhur për shkak të rritjes së papritur 

të volumit të çështjeve, dhe aspekteve të tjera që lidhen me zvogëlimin e numrit të 

gjyqtarëve si rezultat i largimit të një pjese gjyqtarësh për shkak të Vettingut dhe 

rishortimit të cështjeve për efekt të barazimit të ngarkesës midis gjyqtarëve të kësaj 

gjykate, rrethana këto, të cilat nuk janë aspak përgjegjësi personale e gjyqtarëve.  

 

Është për t’u nënvizuar fakti se të gjithë gjyqtarët jo vetëm kanë realizuar 

standardin sasior të ngarkesës së punës, siç përcaktohet në Vendimin e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, por edhe e kanë tejkaluar mbi katerfish, duke përballuar një 

ngarkesë të konsiderueshme pune për gjyqtarët, ndonëse organika e gjyqtarëve ka 

ardhur gjithmonë në reduktim, në raport të zhdrejtë me ngarkesën e punës, e cila ka 

ardhur  gjithnjë në rritje.  

 

Gjykimi në gjykatën e Apelit realizohet kryesisht me tre gjyqtarë, si për 

cështjet civile dhe për ato penale. Për pasojë, gjyqtarët kanë gjykuar jo vetëm 

cështjet, ku paraqiten si relatorë , por edhe cështjet e tjera ku janë anëtarë të trupës 

gjyqësore, që në fakt trefishojnë numrin e cështjeve të gjykuara për cdo vit nga 

gjyqtari.  
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Nisur nga numri 479 i cështjeve të gjykuara prej gjyqtarëve si relator dhe 

numri 1184 i totalit të cështjeve të gjykuara për cdo gjyqtar, në raport me totalin e 

ceshtjeve te reja te paraqitura per gjyqtar prej 612 cështjesh, atëherë rezulton se 

numri I cështjeve të gjykuara prej gjyqatrëve të Gjykatës së Apelit është shumë më 

i lartë se cështjet e gjykuara nga gjykatat e tjera të apeleve për një vit sic është ajo 

e Apelit të Posacëm për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar , apo apele të tjera 

si ai i Gjirokastrës, Korcë, Durrës, Shkodër , Tiranë.  
 

Në këtë kontekst, nëpërmjet kësaj analize vjetore sugjerohet për KLGJ-në që qënia 

anëtar i trupit gjykues të përfshihet në vlerësimin e përgjithshëm të rendimentit të 

ngarkesës në punë që mund të përballojë gjyqtari, pasi edhe në këto cështje gjyqtari 

anëtar ka të njëjtën peshë vendimmarrëse si relatori dhe impenjim kohor dhe mund të 

ngarkohet me arsyetimin e vendimit përfundimtar ose me mendimin në pakicë, duke 

rritur realisht ngarkesën e tij të punës, përvec cështjeve ku është relator. 

 

 

Duam të evidentojmë një problematikë lidhur me menyren e vleresimit te 

gjyqtareve përsa i perket rendimentit. Sipas statistikave duhet te vleresohet ne 

rendiment me noten maksimale gjykata e te njejtit lloj apeli qe ka gjykuar me 

shume ceshtje .  

Ne krahasim me ate, duhet te ulet perqindja e rendimentit per gjykatat e tjera 

qe kane gjykuar me pak, nderkohe qe kane ngarkese te njejte ose te perafert me ate 

qe ka gjykuar maksimumin e ceshtjeve per nje vit. Ky do të ishte vleresimi me i 

drejte, real dhe objektiv i punes se gjykates ne teresi dhe i gjyqtareve në vecanti qe 

kane perballuar ngarkese. 

 

 

Për të pasqyruar më saktë numrin e cështjeve te mbartura nga viti 2020, 

atyre te reja të regjistruara gjate vitit 2021, mënyrës së përfundimit te gjykimit, 

numrit të cështjeve të përfunduara dhe atyre ende të pashqyrtuara deri në datën 

31.12.2021, afatet e shqyrtimit të cështjeve të zgjidhura, qëndrimet e mbajtura nga 

Gjykata e Apelit për gjykimet në Shkallë të Dyte të çështjeve të gjykuara nga 

Gjykatat e Rretheve Gjyqësorë Vlorë, Fier, Berat, Lushnjë, që përfshihen në 

kompetencën tokësore të Gjykatës së Apelit Vlorë, janë tabelat në vijim, sipas 

kategorive të çështjeve: 

 

STATISTIKAT PËR ÇËSHTJET CIVILE NGA GJYKATA E SHKALLËS SË PARË 
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Gjykata e 

Rrethit 

Gjyqësor 

Në pritje 

të 

gjykimit 

në 01.01. 

Çështje të 

reja të 

paraqitura 

në gjykatë 

Çështje të gjykuara 

Në 

pritje 

të 

gjyk. 

në 

31.12 

Çështje 

të regj. 

gjithsej 

 

Çështje të 

gjykuara 

Lënie në 

fuqi 

Dërguar 

për 

rigjykim 

Të 

ndryshuara 
Tjetër   

 

 

 

Nr. 
%

--- 
Nr. % Nr. % Nr. %    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

A. BERAT 326 207 134 82 61 20 15 14 10 18 13 399 533  

B. FIER 759 480 387 206 53 102 26 54 14 25 6 852 1239  

C. LUSHNJE 214 207 133 74 56 28 21 24 18 7 5 288 421  

D. VLORE 1080 637 489 272 56 88 18 80 16 49 10 1228 1717  

E. 
VLORE 

APELI 
0 441 227 46 20 3 1 0 0 178 78 214 441  

  Totali 2379 1972 1370 680 50 241 18 172 13 277 20 2981 4351  

 

 

 

 

STATISTIKAT PËR ÇËSHTJET PENALE NGA GJYKATA E SHKALLËS SË PARË 

 

  
Gjykata e 

Rrethit 

Gjyqësor 

Në pritje 

të 

gjykimit 

në fillim 

të 

periudhë

s 

Çështje të 

reja të 

paraqitura 

anë gjykatë 

Çështje të gjykuara 

 

Në pritje 

të 

gjykimit 

në fund të 

periudhës 

Çështje të 

regj. 

gjithsej 

 

Çështje të 

gjykuara 

Lënie në fuqi 

Dërguar 

për 

rigjykim 

Të 

ndryshuara 
Tjetër   

 

 

 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

A. BERAT 186 189 165 108 65 4 2 24 15 29 18 210 375  

B. FIER 465 706 643 448 70 13 2 77 12 105 16 528 1171  

C. LUSHNJE 177 170 147 96 65 5 3 24 16 22 15 200 347  

D. VLORE 229 595 509 326 64 29 6 75 15 79 16 315 824  

E. 
VLORE 

APELI 
0 37 37 4 11 0 0 0 0 33 89 0 37  

  Totali  1057 1697 1501 982 65 51 3 200 13 268 18 
125

3 
2754  

 

 

Një një vlerësim konkret të këtyre treguesve, rezulton se duke i analizuar të 

dhënat ne lidhje me çështjet penale të ardhura për gjykim në Shkallë të Dytë, 

rezulton se numri më i madh i tyre është nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Vlorë 
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dhe Fier, prej të cilëve nga 2754 çështje penale të ankimuara dhe 1501 të 

shqyrtuara, 1171 ankime i përkasin Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe 824 prej 

tyre i përkasin Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ndërsa janë gjykuar 643 ankime 

të Gjykatës së Rrethit Fier dhe  509 ankime të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, 

duke vlerësuar edhe faktin se shumica e çështjeve penale të ardhura për gjykim në 

Shkallë të Dytë, kanë qenë krime e vepra penale të karakterit të rëndësishëm. Vlen 

të përmendet se ka një rritje të numrit të çështjeve penale të ardhura nga Gjykata e 

Shkallës së Parë Fier me 178 çështje më shumë se në vitin 2020 dhe nga Gjykata e 

Shkallës së Parë Vlorë me 195 cështje më shumë.  

 

Në lidhje me mjetet ligjore të vënies në lëvizje të gjykimit në Shkallë të 

Dyte, çështjet penale kryesisht kanë ardhur për gjykim mbi ankimin e të 

pandehurve dhe mbrojtësve të tyre. Përsa i përket përmbajtjes së ankimit të 

prokurorit, rezulton se ankimet kanë qënë kryesisht kundër vendimeve të 

pafajësisë, për ndryshimin e kualifikimit ligjor të veprës penale, si dhe per masën e 

dënimit të caktuar nga gjykata dhe në pak raste të tjera për pushimin e çështjes.  

 

Nga ana tjetër, theksojmë se ka një rritje në treguesit e reagimit të 

prokurorëve kundër ankimeve të të pandehurve, nëpërmjet apelit kundërshtues, 

sidomos nga Prokuroritë pranë Gjykatave të Rretheve Gjyqësorë Vlorë dhe Fier, 

fakt i cili ndikon në një analizë më të hollësishme të vendimit të ankimuar dhe 

evidentimit të qartë të të gjitha problemeve ligjore të konstatuara gjatë gjykimit. 

 

Në këtë drejtim, secili gjyqtar ka bërë përpjekje maksimale për të 

përmirësuar punën e tij, sidomos lidhur me studimin paraprak të dosjeve gjyqësore, 

një analizë më të thelluar të provave të marra në raport me rrethanat e faktit si dhe 

duke i dhënë përgjigje të gjitha shkaqeve te ngritura në ankimin e palëve 

ndërgjyqëse. Në këtë kuadër, në vendimet gjyqësore janë pasqyruar çdo shkelje e 

lejuar nga Gjykata e Shkallës së Parë, të cilat pavarësisht se nuk cënojnë vendimin, 

orientojnë në mospërsëritjen e shkeljeve të tilla në të ardhmen. 

 

Krahas treguesve cilësorë dhe sasiore të punës së gjyqtarëve dhe Gjykatës së 

Apelit në tërësi, është mjaft i rëndësishëm edhe treguesi i shpejtësisë në gjykim. 

Pavarësisht se Kodi i Proçedurës Civile nuk ka përcaktuar afate të specifikuara në 

lidhje me gjykimin e çështjeve civile, nga Gjykata e Apelit është synuar në 

zgjidhjen sa më të shpejtë të konflikteve gjyqësore, pa cënuar cilësine e tyre, për të 

evituar më pas edhe konfliktet në jetën sociale të palëve.  Në kushtet kur, nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor  janë vendosur standarte orientuese dhe vlerësuese në 

lidhje me aspektin sasior, cilësor dhe kohor të veprimtarisë së gjyqtarëve, 

shpejtësia në gjykim bëhet një kërkesë e domosdoshme për punën e secilit gjyqtar.  
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Ky tregues nuk ka lidhje vetëm me gjykimin e çështjeve në afatet e 

përcaktuara apo në afate sa më të shkurtra, por edhe me dorëzimin në kohë të 

vendimeve nga gjyqtaret relatorë, përgatitjen sa më të shpejtë të dosjes gjyqësore 

nga Administrata dhe dërgimin e tyre në Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, për të 

realizuar një gjykim në kohë sa më optimale. Jo në pak raste janë vërejtur zvarritje 

të proçeseve gjyqësore, të lidhura edhe me faktorë të tjerë jashtë influencës së 

drejtpërdrejtë të gjyqtarëve. Në këtë drejtim, kanë influencuar si shkaqe 

pamjaftueshmëria e numrit të gjyqtarëve, përkundrejt numrit në rritje të çështjeve 

në shqyrtim, mungesa e një sistemi të saktë te adresave për të gjitha rrethet 

gjyqësore, mungesa në stafin administrativ (vetëm një nëpunës gjyqësor), si dhe 

kerkesat e përsëritura të palëve apo përfaqësuesve të tyre.   

Duke synuar në përmirësimin e punës sonë, është mbajtur parasysh që 

shpejtësia nuk duhet të cënoje cilësinë e vendimeve të dhëna dhe që çështjet të mos 

mbahen për gjykim për afate kohore të tejzgjatura, me shtyrje të pamotivuara dhe 

te pambështetura ligjërisht. Megjithatë, duhet të përmendim edhe faktin se shumica 

e çështjeve të gjykuara jashtë afateve ligjore, ka të bëjë me faktorë që lidhen me 

zgjidhjen e cështjes e konkretisht kur gjykata ka përcaktuar detyra konkrete për 

marrjen e provave te reja dhe përsëritjen pjesërisht apo tërësisht të hetimit 

gjyqësor, por dhe me faktorë që nuk varen prej gjyqtarëve. Këtu duhet të 

vlerësojmë koëzgjatjen e procesit të mbartjes në menyrë të vazhdueshme të 

cështjeve prej gjyqtarëve të cilet janë shkarkuar, ku vlen të theksohet se ky numër 

cështjesh për cdo gjyqtar të shkarkuar ka qenë tejet i madh, ndërkohë qe ky proces 

ka ndjerë edhe mungesën e burimeve njerëzorë të mjaftueshme për të përfunduar 

në kohë evidentimin e dosjeve, inventarizimin e tyre si dhe problematikat që ka 

shfaqur sistemi ICCMICC në caktimin e gjyqtarit relator dhe plotësimet e përbërjes 

së trupave gjykues për këto cështje. 

Vështirësi paraqesin edhe çështjet të cilat gjykohen në Gjykatën e Apelit si 

Shkallë e Parë. Për cështjet civile vlen të evidentohet se shumica e tyre janë cështje 

ku palë jane trashëgimtareët e ish pronarëve dhe ATP dhe problematika e tyre 

kushtëzohet nga procedura e natyra tejet komplekse e cështjeve të tilla, nga 

vështirësitë për njoftimin e të gjitha palëve, ka raste ku angazhimi e disponibiliteti i 

institucioneve shtetërore për të vënë në dispozicion aktet zyrtare të kërkuara nga 

gjykata lë për të dëshiruar.  

 

Ndërsa për cështjet penale vështirësitë shfaqen në moskomunikimet e njoftimeve të 

pandehurve të lirë ose me masë sigurimi të ndryshme nga ajo e arrestit ne burg dhe 

arrestit në shtëpi, apo rastet kur nga mbrojtja krjohen zvarritje artificiale. 

Pavarësisht ngarkesës së madhe të cështjeve të regjistruara e atyre të mbartura, 

është treguar vëmendje maksimale në rastet e gjykimit të të pandehurve të 

paraburgosur, për të mos kapërcyer afatet ligjore të shuarjes së masave të sigurimit, 
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si edhe në rastet e gjykimit të kërkesave që kanë të bëjnë me masat e sigurimit 

personal, e lidhur ngushtë edhe me pasojat që mund të vijnë nga një mosorganizim 

i mirë i punës dhe zvarritjet e pajustifikuara të gjykimit, gjithashtu në cështjet me 

te mitur dhe atyre të dhunës në familje. 

Veprimtaria e Gjykates së Apelit, ashtu si çdo gjykatë, është e lidhur 

ngushtësisht me veprimtarinë e Administratës gjyqësore, kryesisht me Sekretarinë, 

Kancelarinë dhe Arkivin e Gjykatës.  Në përgjithësi vlen për t’u përmendur një 

punë voluminoze dhe cilësore e realizuar nga Sekretaria Gjyqësore, e cila është 

kryer në përputhje me përcaktimet dhe rregullat proçeduriale.  Mangësi vihen re 

dhe kërkohet përsosja e punës së sekretarisë gjyqësore, sidomos në drejtim të 

mbajtjes së proçesverbaleve gjyqësore dhe sqarimin e vendimeve të ndërmjetme të 

gjykatës. Gjykata e Apelit që prej pothuaj 12 vjetësh ka kaluar në informatizimin e 

plotë të regjistrimit të çështjeve dhe proçedurës së hedhjes së shortit, si dhe në 

rregjistrimin dixhital audio të seancave gjyqësore. Po kështu është aplikuar në 

mënyrë të plotë edhe mbajtja e kompjuterizuar e proçesverbalit gjyqësor, 

nëpërmjet sistemit ICCMISS dhe në sistemin dixhital audio të regjistrimit të 

seancave gjyqësore. Sekretaret gjyqësore kanë përballuar gjithashtu edhe 

ngarkesën për komunikimin e vendimeve gjyqesore dhe rekurseve, në kushtet e 

mungesës së stafit të mjaftueshëm pranë kryesekretarisë për përfundimin e 

procedurës deri në dorëzimin e dosjeve në gjykatat e shkallëve të para dhe në 

Gjykatën e Lartë, në rastet e kundërshtimeve të vendimeve nëpërmjet rekurseve. 

Këto ndryshime kanë rritur transparencën e proçesit gjyqësor, por edhe ngarkesën 

e punës së Sekretareve Gjyqësore dhe Kancelarisë, pasi paralelisht vazhdon edhe 

regjistrimi i çështjeve në mënyrë manuale, nëpërmjet regjistrave përkatës, 

ndërkohë që edhe proçedurat për hedhjen e të dhënave në sistem së bashku me 

dorëzimin efektiv fizik të dosjeve gjyqësore, shtojnë punën e sekretarisë gjyqësore. 

Në këtë drejtim, mjafton të përmendim edhe faktin se, në kushtet që, sipas 

organikës së miratuar, një sekretare gjyqësore ka punuar me më shumë se një 

gjyqtar dhe mesatarisht ka marrë pjesë në mbi 1000 proçese gjyqësore në vit, duke 

llogaritur vetëm çështjet e përfunduara, pa llogaritur këtu seancat e tjera gjyqësore 

për dosjet që janë ende në gjykim. 

Përveç kësaj, puna e Administratës gjyqësore lidhet edhe me shërbimin ndaj 

publikut, ku janë afishuar oraret e shërbimeve, të drejtat dhe detyrimet e palëve në 

momentin që i drejtohen gjykatës dhe është bërë shumë në lidhje me 

informatizimin e shërbimeve gjyqësore.  

E rëndësishme në këtë drejtim dhe për t’u nënvizuar është etika në 

komunikim e administratës gjyqësore, dorëzimi në kohë i vendimeve gjyqësore, 

zbatimi i orareve të marrëdhënieve me publikun, si dhe respektimi i orarit zyrtar të 

punës, duke synuar në eleminimin e plotë të çdo veprimi dhe qëndrimi në 

kundërshtim me rregullat e etikës dhe disiplinës në punë.  
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Në lidhje me ngarkesën në gjykim, është për t’u evidentuar fakti i numrit të 

konsiderueshëm të çështjeve të mbartura për gjykim nga viti i kaluar, fakt që ka 

sjellë si pasojë që një çështje civile apo penale kërkon kohë përpara se të mund të 

shqyrtohet në Gjykatën e Apelit që nga dita e ardhjes së saj nga Gjykata e Shkallës 

së Parë. Në këtë drejtim, është për t’u theksuar fakti që i është dhënë përparësi 

çështjeve penale me të pandehur të arrestuar apo çështjeve civile me konflikte të 

tejzgjatura pronësie apo konflikteve civile në marrëdhëniet familjare, zgjidhje 

martese, urdhër mbrojtjeje, pensione ushqimore, që për shkak të natyrës së tyre dhe 

pasojave sociale që ato kanë, për më tepër që këto konflikte kanë ardhur në rritje 

për vitin 2021, pavlefshmëri titulli ekzekutiv dhe lëshim urdhëri ekzekutimi, 

çështje të cilat për shkak të afateve ligjore të përfitimit të pensioneve të pleqërisë, 

janë gjykuar me proçedurë të përshpejtuar, çka ka rritur në mënyrë artificiale 

kohën mesatare të nevojshme për zgjidhjen e çështjeve, pasi gjykohen të tilla 

konflikte dhe krijohen vonesa në gjykimin e çështjeve civile të regjistruara më 

parë.   

Në lidhje me solemnitetin në gjykim, theksojmë se në të gjitha rastet është 

respektuar paraqitja e jashtme e gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve dhe veshja 

e posaçme të tyre, por vihen re probleme në respektimin e orareve të gjykimit, për 

shkak të vonesave të paraqitjes së avokateve, por edhe per shkak te rolit negativ që 

krijon mungesa e organikës së miratuar për gjyqtarë të Gjykatës së Apelit Vlorë, 

duke shkaktuar përplasje në oraret e gjykimeve dhe mungesës së numrit të 

mjaftueshëm të prokurorëve, rrethanë kjo që ka ndikuar në pamundësinë objektive 

të respektimit të orareve prej prokurorëve. Të gjitha këta faktorë, ulin seriozitetin e 

gjykimit dhe krijojnë konflikte të padëshiruara midis palëve dhe gjykatës.  

 

a. Delegimet e gjyqtarëve: 

Gjatë vitit 2021, gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë janë deleguar për të gjykuar 

çështje të konsiderueshme në Gjykatën e Apelit të Posacëm për Korrupsionin dhe 

Krimin e Organizuar, Në Gjykatën e Apelit Administrativ dhe në Gjykatën e Apelit 

Gjirokastër. Ndërkohë për nevoja të Gjykatës së Apelit Vlorë janë deleguar për të 

gjykuar në këtë gjykatë gjyqtarë nga Gjykata e Apelit Gjirokastër 

Numri i delegimeve mbetet i lartë dhe në rritje për shkak kryesisht të konsumimit 

të trupave gjykues si pasojë e vendimarrjes së mëparshme të tyre në çështje të 

lidhura.  
 

 

Delegimet sipas natyrës së çështjes 

 

Numri i 

delegimeve në 

vitin 2020 

 

Numri i 

delegimeve në 

vitin 2021 

Penale 
 

18 

 

30 
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Civile 
 

13 

 

16 

Totali 31 

 

46 

 

 

 

 

 

 

5. SHPEJTËSIA NË GJYKIM SIPAS KATEGORISË  SË  ÇËSHTJEVE.  
 

 

 

Kategoria e  

Çështjeve 

ÇËSHTJE TË PËRFUNDUARA 

GJATË VITIT 2021 

ÇËSHTJE NË 

GJYKIM 

DERI ME 

DATË  

31.12.2021 

<6 

Muaj 

6-12 

Muaj 

1-2 

Vjet 
> 2 Vjet  

Të përgjithshme civile 

me palë kundërshtare 418 293 101 335 
2109 

Familjare me palë 

kundërshtare 17 13 8 0 
185 

Zgjidhje martese 5 0 0 0 25 

Marrëdhënie pune 17 12 5 0 386 

Tregëtare 1 0 0 0 1 

Te përgjithshme civile 

pa palë kundërshtare 122 16 10 2 
300 

TOTALI CIVILE 575 334 124 337 2981 

 Krime 177 148 56 5 1017 

 Kundervajtje penale 3 9 1 0 186 

Kërkesa administrative 

penale 
390 429 205 78 50 

Penale me të mitur në 

konflikt me ligjin 
0 0 0 0 0 

Penale të tjera 703 17 28 12 232 

TOTALI PENALE 570 586 262 83 1253 

 

 

Raporti i çështjeve penale dhe civile në gjykim deri me datë 31.12.2021: 
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Raporti i shpejtësisë së gjykimit të çështjeve penale dhe civile: 
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Nga totali i çështjeve të gjykuara rezulton se 570 çështje janë përfunduar së 

gjykuari brenda afatit 6 muaj, 586 çështje janë përfunduar së  gjykuari në 

harkun kohor 6-12 muaj, 262 çështje janë përfunduar së gjykuari në harkun kohor 

1-2 vjet dhe 83 çështje janë përfunduar së  gjykuari në afatin mbi 2 vjet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizë mbi përmbushjen e standartave kohore ndërkombëtare 
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Lloji i çështjes 

NUMRI I ÇËSHTJEVE NË PRITJE TË GJYKIMIT  

Në pritje 

të 

gjykimit 

në fund 

të 

periudhë 

< 6 

muaj 

6-12 

muaj 
1-2 vjet 

2-3 

vjet 

3-5 

vjet 

> 5 

vjet 

< 6 

muaj 
6-12 muaj 

1-2 

vjet 

2-3 

vjet 

3-5 

vjet 
> 5 vjet 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

A. 

Çështje civile me 

palë kundërshtare 

(A.1+A.2+A.3+A.4

) 

2681 864 1002 582 233 0 0 
32,22

6781 

37,374

114 
21,708318 

8,69

078

7 

0 0  

A.

1 

Të përgjithshme 

civile me palë 

kundërshtare  

2109 503 842 531 233 0 0 
23,85

0166 

39,924

135 
25,177809 

11,0

478

9 

0 0  

A.

2. 

Familjare me palë 

kundërshtare  
185 120 58 7 0 0 0 

64,86

4865 

31,351

351 
3,7837838 0 0 0  

A.

3 

Tregtare me palë 

kundërshtare  
1 1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0  

A.

4 
Marrëdhënie pune 386 240 102 44 0 0 0 

62,17

6166 

26,424

87 
11,398964 0 0 0  

B. 

Çështje civile pa 

palë kundërshtare 

(B.1+B.2+B.3) 

300 184 78 38 0 0 0 
61,33

3333 
26 12,666667 0 0 0  

B.

1 

Të përgjithshme 

civile pa palë 

kundërshtare  

300 184 78 38   0 0 
61,33

3333 
26 12,666667 0 0 0  

B.

2 

Familjare pa palë 

kundërshtare 
0 0 0 0 0 0 0 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 
#DIV/0! 

#DI

V/0! 

#DI

V/0! 
#DIV/0!  

B.

3 

Tregtare pa palë 

kundërshtare  
0 0 0 0 0 0 0 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 
#DIV/0! 

#DI

V/0! 

#DI

V/0! 
#DIV/0!  

C. 
Gjithsej civile 

(A+B) 
2981 1048 1080 620 233 0 0 

35,15

5988 

36,229

453 
20,79839 

7,81

616

91 

0 0  

D. Cështje penale 1253 466 423 268 96 0 0 
37,19

074 

33,758

98 
21,38867 

7,66

161

2 

0 0  

D.

1 
Krime 1017 304 349 268 96 0 0 

29,89

1839 

34,316

618 
26,352016 

9,43

952

8 

0 0  

D.

2 
Kundërvajtje penale 186 123 63 0 0 0 0 

66,12

9032 

33,870

968 
0 0 0 0  

D.

3 

Çështje penale 

administrative 
50 39 11 0 0 0 0 78 22 0 0 0 0  

D.

4 

Çështje të ligjit 

Antimafia 
0 0 0 0 0 0 0 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 
#DIV/0! 

#DI

V/0! 

#DI

V/0! 
#DIV/0!  

E. GJITHSEJ (C+D) 4234 1514 1503 888 329 0 0 
35,75

8148 

35,498

347 
20,973075 

7,77

042

99 

0 0  

 

 

 

Një pengesë të konsiderueshme në shpejtësinë e gjykimit edhe në vitin 2021 

përbën sistemi i shërbimit postar të njoftimeve, mungesa e një sistemi të saktë 

adresash, mungesa e njohurive proceduriale të punonjësve të postës që kryejnë 

njoftimet për llogari të Gjykatës. Faktorët e jashtëm që kanë ndikuar në shpejtësinë 
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në gjykim janë mosparaqitja e palëve në gjykim, paraqitja e kërkesave për shtyrje 

të seancës, nisur nga pjesëmarrja në gjykim tjetër etj. Në disa raste palët 

ndërgjygjëse hasin vështirësi për të siguruar dhe paraqitur provat e caktuara të cilat 

ndodhen pranë institucioneve shtetërore, dhe në disa raste vetë këto institucione 

përmbushin me vonesë urdhërat e gjykatës.  

 

Ndër faktorët e tjerë të brendshëm që ndikojnë në shpejtësinë e gjykimit 

mbeten sikurse në vitin e kaluar ngarkesa shumë e lartë në punë për secilin gjyqtar, 

referuar numrit mesatar të çëshjeve për gjyqtar dhe organikës së gjykatës, numrit të 

delegimeve të gjyqtarëve në gjykata të tjera, organika e pamjaftueshme e 

administratës gjyqësore.  

Këto problematika kanë sjellë si domosdoshmëri një rol më aktiv të gjyqtarit 

për administrimin e procesit gjyqësor. Shkaqet e shtyrjes së seancave dhe 

zhvillimit të seancave joproduktive janë diskutuar rregullisht me gjyqtarët, duke 

sjellË në vijim marrjen e masave për reduktimin e tyre.  
 

 

6. KONTROLLI I VENDIMARRJES NGA GJYKATA E LARTË. 

 

 

Përsa i përket cilësisë së vendimeve gjyqësore, është synuar që ato të jenë më të 

plota, jo vetëm në formë dhe përmbajtje, me një analizë ligjore dhe shkencore të 

provave dhe dispozitave ligjore, duke i dhënë përgjigje jo vetëm pretendimeve të 

palëve ankimuese, por gjithashtu edhe qëndrimeve të gabuara nga Gjykata e 

Shkallës së Parë, në rastet kur vendimet cënohen për zbatim dhe interpretim të 

gabuar të ligjit, apo për shkelje të normave proçeduriale të gjykimit. Për shkak të 

backlock-ut të krijuar në Gjykatën e Lartë e vështirësive në funksionimin e 

Gjykatës së Lartë nuk është gjykuar asnje vendim gjyqësor i Gjykatës së Apelit 

Vlorë per vitin kalendarik 2021 prej Gjykatës së Larte. 

Për cështjet të cilat janë shqyrtuar në Gjykatën e Lartë në periudhën 2020-2021 

vendimarrja është kryesisht e viteve 2017, 2018, 2019, shumë pak në vitin 2020 

dhe nga llojet e cështjeve të gjykuara në Gjykatën e Lartë pjesa dërrmuese janë 

masa sigurimi dhe me pak akoma cështje penale, ndërsa cështje civile janë 

shqyrtuar nga një për cdo vit në përiudhën 2017-2019. Pothuajse per te gjitha rastet 

eshte vendosur mospranim rekursi.   

Përsa i përket shqyrtimit të cështjeve në Gjykatën e Lartë rezulton që vetëm për një 

cështje masë sigurimi të jetë vendosur prishje e kthim për rigjykim. 

 

 

 

 7. HEQJET DORË NGA GJYKIMI I ÇËSHTJEVE: 
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Kërkesat për heqje dorë në vitet e fundit: 

 
 

Kërkesat për heqje dorë  

 

 

Viti 2020 Viti 2021 

Pranim 359 421 

Mospranim 42 41 

Totali 401 462 

 

 

Nga analizat e të dhënave vërehet një rritje  e kërkesave të gjyqtarëve për 

heqje dorë nga gjykimi i çështjeve krahasuar me vitin 2020. Shkaqet kryesore të 

heqjes dorë nga gjykimi i çështjeve edhe në vitin 2021 lidhen me pjesëmarrjen e 

gjyqtarëve në procese të tjera gjyqësore të lidhura apo vendimarrje të mëparshme 

ku janë shprehur me vlerësime nga të cilat cënohet paanësia, kjo edhe për shkak të 

numrit të vogël të gjyqtarëve të gjykatës  dhe parashikimit në ligj të mosshqyrtimit 

të një çështje nga gjyqtari që më parë ka gjykuar një çështje tjetër të caktuar. Pjesa 

tjetër e rasteve të heqjes dorë nga gjykimi por më e paktë lidhet me vlerësimin e 

ekzistencës së arsyeve të tjera serioze të njëanshmërisë.   

 

8. PËRJASHTIMET E GJYQTARËVE NGA GJYKIMI I ÇËSHTJEVE. 

 

Çështjet civile: 

 
 

Kërkesat për përjashtim 

gjyqtari  

 

 

Viti 2020 
Viti 2021 

Pranim 1 3 

Rrëzim 14 24 

Totali 15 27 

 

Çështjet penale: 
 

 

Kërkesat për përjashtim 

gjyqtari  

 

 

Viti 2020 
Viti 2021 

Pranim 0 2 

Rrëzim 23 9 

Totali 23 11 
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Nga analiza e rasteve të shqyrtimit të kërkesave për përjashtimin e 

gjyqtarëve vërehet se shkaku kryesor i pranimit të kërkesës për përjashtim është 

garantimi edhe në dukje i paanshmërisë së gjyqtarit, ndërsa shkaqet kryesore të 

rrëzimit të kërkesës për përjashtim janë paraqitja nga pala kërkuese si shkak 

përjashtimi të vendimarrjes së gjyqtarit,  

Krahasuar me të dhënat e viteve të mëparshme rezulton se ka një rritje të  

konsiderueshme të numrit të kërkesave për përjashtim gjyqtari në çështjet civile 

dhe rritje të lehtë në çështjet penale.  

 

 

III. MENAXHIMI I LËVIZJES TË ÇËSHTJEVE GJYQËSORE 

 

1. Mbikqyrja e progresit të çështjeve. 

 

 Në vazhdimësi gjatë vitit 2021 ka patur bashkëpunim dhe mbështetje nga 

drejtuesi i Prokurorisë së Apelit, Dhomat Vendore te Avokatisë, për 

implementimin e masave që lidheshin me reduktimin e kërkesave për shtyrje të 

gjykimit, etj.  

 Edhe me institucionet vendore si Komisariatet e Policisë, IEVP-të, Zyrat 

Postare, ka vazhduar bashkëpunimi për masat e ndërmarra në kuadër të planit të 

veprimit sic janë: paraqitja e dokumentave të kërkuara përpara seancës, 

komunikimi i shpejtë me gjykatën edhe në rrugë elektronike, përmirësimi i 

mënyrës së kryerjes së njoftimeve, aplikimi i mënyrave alternative të njoftimit dhe 

komunikimit.  

 Gjykata ka aplikuar komunikimin elektronik me e-mail edhe me avokatët 

apo palë si dhe pjesëmarrës në proces si ekspertët, psikologët etj. si dhe ka 

përmirësuar përmbajtjen e njoftimeve me qëllim njoftimin në të njëjtën kohë të 

palëve edhe me të drejtat dhe detyrimet e tyre, si për t´u mbrojtur me avokat para 

se të fillojë proçesi gjyqësor, ashtu dhe për për të paraqitur kërkesa të tjera. Po 

ashtu, është kërkuar bashkëpunimi i të gjitha institucioneve vendore për 

komunikimin në rrugë zyrtare elektronike në një afat sa më të shpejtë nëpërmjet 

adresës elektronike zyrtare dhe bashkëpunimi me njësitë vendore dhe Bashkitë 

lidhur me përmirësimin dhe konfirmimin në kohë të njoftimeve me shpallje.  

 Risi në vitin 2021 ka qënë  mbikqyrja aktive e progresit të cështjeve 

nëpërmjet takimeve të Këshillit të Gjykatës me përdoruesit e gjykatës si avokatë, 

prokurorë, , konsultimet e Këshillit me mbledhjen e përgjithshme të gjyqtarëve. Në 

mbledhjet e përgjithshme të gjyqtarëve është diskutuar gjithmonë për shkaqet e 

shtyrjes së seancave dhe kohëzgjatjen e gjykimit dhe masat që duhet të merren në 

këtë drejtim.  
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2. Sistemi Elektronik i Menaxhimit të Çështjeve Gjyqësore (ICMIS). 

Në Gjykatën e Apelit Vlorë që prej vitit 2009 aplikohet sistemi elektronik i 

menaxhimit të çështjeve ICMIS. Pavarësisht problematikave të evidentuara në 

mënyrë të vazhdueshme për funksionimin e këtij sistemi dhe disa zgjidhjeve të 

ofruara në vijimësi, janë evidentuar disa problematika, ku ndër më kryesoret 

renditen: 

- mosgjenerimi i të dhënave statistikore të sakta dhe sipas modelit të kërkuar, 

në funksion të statistikave të kërkuara nga Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli 

i Lartë i Drejtësisë apo të nevojshme për një menaxhim aktiv të qarkullimit 

të çështjeve; 

- mospërshtatja me ndryshimet ligjore në K.Pr.Civile dhe K.Pr.Penale përsa i 

përket gjykimeve në dhomë këshillimi, regjistrimit të kërkesave të seancës 

paraprake dhe gjykimeve të reja të posacme, etj.   

- moskryerja e një sërë funksionesh, si mospërjashtimi automatik nga gjykimi 

në themel i çështjes i gjyqtarëve që kanë shqyrtuar kërkesat në fazën e 

hetimeve dhe në seancë paraprake njëkohësisht, pa qënë e nevojshme 

kryerja e veprimeve të tjera nga përdoruesi si rishortimi i çështjes etj.  

 

 

IV. MENAXHIMI ADMINISTRATIV I GJYKATËS: 

 

 

1. Organika dhe burimet njerëzore.   

 

 Gjatë vitit 2021 në organikën e gjykatës është shtuar organika e 

administratës vetëm me 2 sekretare gjyqësore. 

 Mungesa e burimeve njerëzore përbën problematikë vecanërisht përsa i 

përket ngarkesës shumë të lartë në punë të kryesekretarisë dhe sekretarisë 

gjyqësore. Megjithë kërkesat për plotësimin e organikës nisur nga ngarkesa shumë 

e lartë në punë dhe problematikat e evidentuara, gjykata nuk është plotësuar me 

organikë shtesë të përhershme në masën e nevojshme dhe të kërkuar.  

 Plotësimi i nevojave për burime njerëzore është realizuar edhe nëpërmjet 

ushtrimit të praktikës profesionale në gjykatë nga studentë të diplomuar për 

Drejtësi si dhe në bashkëpunim me Zyrën e Punësimit Vlorë për një periudhë të 

shkurtër.   

 Në vitin 2021 është zhvilluar një cikël trajnimesh në bashkëpunim me 

Shkollën e Magjistraturës dhe USAID për administrimin e gjykatës ku ka marrë 

pjesë kancelarja. Nga analiza e të dhënave mbetet problematikë numri i vogël i 
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trajnimeve të administratës gjyqësore, vecanërisht kryesekretares, sekretareve 

gjyqësore, arkivistes, K.D.Buxhetit. Për rrjedhim nevojat për trajnim vazhdues janë 

mbuluar nëpërmjet takimeve dhe diskutimeve në bazë të tematikave të caktuara që 

lidhen me veprimtarinë administrative dhe procedurale dhe problematikat e 

rezultuara nga praktika e punës së përditshme.  

 

2. Teknologjia e informacionit.  

 

 

Të gjitha seancat gjyqësore zhvillohen duke përdorur sistemin e regjistrimit audio 

dhe një përqindje e vogël lidhet me kërkesat e shqyrtuara në dhomë këshillimi apo 

shqyrtimin e kërkesave penale të karakterit sekret, etj.  

Nëpunësit e administratës sekretarisë gjyqësore të emëruar me afat të caktuar gjatë 

vitit 2021 janë trajnuar për përdorimin e sistemit audio dhe kanë realizuar me 

sukses edhe transkriptimet e proçesverbaleve të seancave, si dhe janë zbatuar 

proçeduarat e dhënies së kopjeve të regjistrimeve audio për palët. Mbetet objektiv 

per te ardhmen aplikimi i alternativës së dërgimit në rrugë elektronike të 

regjistrimit audio të seancës palëve pa asnjë kosto dhe në një kohë shumë më të 

shpejtë, ndryshe nga sa është vepruar më parë me pajisjen e tyre me CD.  

Zbatimi i këtij sistemi do të rrisë ndjeshëm transparencën e gjykimit dhe do të 

ndikojë ndjeshëm në respektimin e rregullave të etikës dhe solemnitetit në gjykim. 

Risi për këtë vit është krijimi i njësisë së draftimit të vendimeve gjyqësore. 

Rëndësi të veçantë i është kushtuar ofrimit të një shërbimi sa më të shpejtë dhe 

korrekt ndaj publikut. 

Gjatë vitit 2021 numri i kërkesave për marrje të kopjeve të dokumentave arkivore 

apo informacioni arkivor, të refuzuara ka qënë i papërfillshëm. Gjatë viteve të 

fundit ka patur një numër të konsiderueshëm kërkesash për shërbim nga arkiva. 

Gjatë vitit 2021 nuk është transferuar pranë Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor 

Lundër, Tiranë asnjë dosje e Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nuk janë përpunuar 

dosje për asgjesim, pasi është i pamundur përfundimi i procesit të asgjësimit fizik 

të dosjeve për shkak të mungesës së unifikimit të këtij procesi për të gjitha gjykata 

nga institucionet kompetente. 

Problematikë vijon të mbetet mungesa e hapësirave të nevojshme për sistemimin 

dhe inventarizimin e dosjeve arkivore në ambientet e gjykatës, problematikë kjo që 

sa vjen e shtohet. 

 

 

Aksesi, transparenca, marrëdhëniet me publikun dhe median. 
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 Me qëllim rritjen e aksesit në drejtësi, është rritur numri i formularëve 

standart për kërkesa të ndryshme drejtuar gjykatës, akte të cilat ndihmojnë në 

veçanti palët e vetpërfaqësuara. Gjithashtu është arritur asistenca e personave me 

aftësi të kufizuar nga një punonjës i gjykatës, përcaktimi i një ambienti të posaçëm 

për qëndrimin, publikimi i të drejtave dhe garancive.  

 Gjatë vitit 2021 në drejtim të rritjes së transparencës dhe aksesit në drejtësi, 

ka vijuar aksesi nëpërmjet monitorit të vendosur në hollin e gjykatës dhe në 

ambjentet e jashtme të gjykatës, nëpërmjet të cilit publiku, avokatët, përfaqësuesit 

ose palët kanë patur mundësi të marrin informacione në kohë reale mbi orarin e 

gjykimeve, shortin dhe informacione të tjera nga faqja zyrtare e internetit të 

gjykatës ose sistemi i gjykatës në çdo kohë pa patur nevojë të pyesin ose të presin 

në sekretarinë e gjykatës, qoftë edhe jashtë orarit të shërbimit. Gjithashtu, për 

lehtësimin e marrjes së informacionit, nëpunësja e gjykatës për marrëdhëniet me 

publikun ka asistuar palët dhe publikun në përdorimin e këtij monitori dhe marrjen 

e informacionit të duhur. 

 Gjykata ka publikuar në faqen e saj elektronike zyrtare informacionin dhe 

dokumentacionin e disponuar prej saj, të parashikuar nga ligji, për publikim 

kryesisht nga autoriteti publik. Në kuadër të ligjit për të drejtën e informimit gjatë 

këtij viti janë trajtuar nga gjykata  kërkesat për informim të cilat janë paraqitur në 

rrugë elektronike. Për të gjitha kërkesat, brenda afatit ligjor është vënë në 

dispozion informacioni i kërkuar pa cënuar të drejtat e tjera, siç është mbrojtja e të 

dhënave personale.  

 Në raport me median gjykata ka trajtuar kërkesat për informacione apo 

ndjekje të seancave gjyqësore për cështje për të cilat kanë patur interes publik. Në 

këto raste media apo gazetarët personalisht janë informuar me anë të njoftimeve 

elektronike si dhe në raste të tjera të veçanta me kërkesë të tyre është mundësuar 

prezenca në seancat gjyqësore publike duke mbajtur shënime apo dhe pamje 

filmike. 

 

 

5. Çështjet e infrastrukturës, ruajtjes dhe sigurisë në gjykatë.  

 

Në vitin 2021 janë marrë masa për përmirësim në drejtim të sistemit të 

monitorimit të lëvizjeve në ambientet e brendshme të gjykatës.  

Problematikë gjithmonë në rritje është mungesa e ambjenteve të sigurta ku 

përkohësisht mbahet një numër i madh i dosjeve në pritje për t’u nisur në gjykatat e 

shkallëve të para apo në Gjykatën e Lartë, pasi infrastruktura e gjykatës dhe ndarja 

e ambjenteve nuk është menduar kompozuar per komunikimin e vendimeve dhe 

rekurseve.  
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Gjithashtu janë marrë masa për monitorimin dhe mirëfunksionimin e sistemit të 

integruar për mbrojtjen nga zjarri, përmbytjet dhe rreziqe të tjera.  

Edhe në vitin 2021, megjithë adresimin e përsëritur dhe vazhdueshëm në 

institucionet kompetente nuk ka gjetur zgjidhje problematika që lidhet me 

ambientet në të cilat palët e avokatët duhet të studiojnë dosjet e kqyrin aktet. 

Problematikë paraqet edhe mungesa e ambienteve për arkivën e gjykatës, dhe për 

pritje dhe studimin e dosjeve nga avokatët dhe palët.  

 

 

6. Administrimi i fondeve publike. 

Në fillim të vitit 2021, është akorduar një fond page dhe sigurime shoqërore në 

shumën prej 58.480.000 (pesëdhjet tetë milion e katërqind e tetëdhjetë ) lekë, i cili 

është realizuar në masën 94 %. 

Fondi i shpenzimeve operative është planifikuar në shumën 6.900.000  (gjashtë 

milion nëntë qind mijë) lekë dhe është realizuar në masën 100%. 

 

Përdorimi i këtij fondi është shpërndarë si më poshtë: 

 

 47 % e fondit është përdorur për mbulimin e shpenzimeve për shërbime të 

përgjithshme si energji, postë, ujë, internet etj. respektivisht në vlerën 3.127.622 

lekë. 

 2% e fondit është përdorur për mbulimin e shpenzimeve speciale pagesat për 

ekspertë ligjorë, përkthyes dhe avokatë të caktuar kryesisht respektivisht në 

vlerën 257.000  lekë. 

 51% e fondit është përdorur për mbulimin e shpenzimeve për materiale zyre si 

letër, tonera, kancelari, shpenzime per transport, mirëmbajtje të paisjeve 

elektronike, godine etj. respektivisht në vlerën 3.513.456 lekë. 

 

 

 

Fondi i investimeve është akorduar në shumën 240. 000 (dyqind e dyzet  mijë) 

lekë dhe është realizuar në masën 97%. Fondi i investimeve ka qenë i orientuar 

kryesisht në blerjen e paisjeve elektronike, për zyrat e gjyqtarëve, sallat e 

gjykimeve . 

 

 

 

 

Pasqyrimi i fondeve në total: 
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Nr Përshkrimi i shpenzimit Plani në 

lekë 

Realizuar 

në lekë 

Realizuar në 

përqindje 

 

1 Shpenzime për personelin paga dhe sigurime 

shoqërore 

58.480.000 54.911.647 94 % 

 

 

2 Shpenzime operative 6.900.000 6.898.078 100 % 

 

3 Shpenzime për Investime (buxheti i shtetit) 240.000 233.600 97 % 

 

4 Shpenzime operative (të ardhurat e 

institucionit) 

32.400 32.400 100 % 

 

 

 

Pasqyrimi i realizimit të investimeve: 
 

Nr Lloji i Investimit Vlera Burimi i financimit Shpjegime plotësuese 

1 
Paisje elektronike 

(Fotokopje) 
165.600 Buxheti i shtetit 

Plotëson e përmirëson kushtet e 

punës 

 

2 Paisje elektronike 
(Ëeb camera me mikrofon,Kufje 

per kompjuter,DVD Ëriter,Sëitch 

8 porta,HDD i jashtem) 

68.000 Buxheti i shtetit 

Plotëson e përmirëson kushtet e 

punës 

 

 

 

Gjatë vitit 2021 ka lindur nevoja e kërkesës për   shtese godine dhe ndarje te 

ambjenteve te brendshme per te krijuar ambjente shtese, konkretisht per 

zvogelimin e ambjenteve  te sallave te gjykimit per te mundesuar ambjente që do të 

shërbenin për sekretarinë gjyqesore dhe per nje shtes ne kati me konstruksion të 

lehtë të cilat u parashikuan ne Projekt buxhetin e vitit 2022-2024. 

 

 

 

7. Marrëdhëniet me institucionet e tjera.  

 

 Gjykata e Apelit Vlorë ka bashkëpunuar në mënyrë të vazhdueshme me 

institucionet si Këshilli i Lartë Gjyqësor, Ministria e Drejtësisë dhe Shkolla e 

Magjistraturës me qëllim plotësimin e kërkesave dhe marrjen e masave për 

trajtimin e ankesave, kryerjen e procesit të hartimit dhe administrimit të 

statistikave dhe ndjekjen e trajnimit vazhdues të gjyqtarëve dhe administratës 

gjyqësore. Edhe në vitin 2021 gjyqtarët kanë ndjekur trajnimet vazhduese të 

organizuara kryesisht nga Shkolla e Magjistraturës, kryesisht online.   
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 Edhe në vitin 2021, është bërë i mundur përfaqësimi i viktimave me avokat 

falas në rastet kur e kërkojnë. Kjo në sajë të bashkëpunimit me Dhomën Vendore 

të Avokatisë Vlorë në bazë të listës së avokatëve që kanë pranuar të ofrojnë 

ndihmë juridike falas. Po ashtu, është ndjekur praktika e mëparshme për 

përcaktimin e listës së avokatëve kryesisht sipas një grafiku gadishmërie qoftë për 

gjykimet e masave të sigurimit, ashtu edhe per gjykime themeli.  

 Bashkëpunimi me institucionet ka ndikuar pozitivisht në menaxhimin e 

qarkullimit të çështjeve gjyqësore.  

 

OBJEKTIVA DHE REKOMANDIME  

Analiza vjetore e punës në Gjykatën e Apelit Vlorë për vitin 2021, i shërben stafit 

të gjykatës, si dhe aktorëve të tjerë që kontriubojnë në dhënien e drejtësisë, për të 

përcaktuar qartë objektivat për vitet në vijim, për përmirësimin e cilësisë së 

dhënies së drejtësisë.  

Objektivat janë padyshim rritja e efiçencës dhe efikasitetit në dhënien e drejtesise, 

si dhe përmirësimi i standarteve, duke u orinetuar drejt një gjykate me një 

performancë të lartë.  

Synimet e institucionit tonë për vitet në vijim janë:  

 -  Rritja e efektivitetit dhe efiçencës së proceseve gjyqësore;,  

 -  Rritja e integritetit dhe besueshmërisë në dhënien e drejtësisë;  

 -  Rritja e profesionalizmit dhe transparencës duke ruajtur të dhënat 

personale;  

 -  Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve duke synuar 

dixhitalizmin e disa procesve administrative.  

 -  Forcimi i solemnitetit, pavarësisë dhe paanësisë së gjyqtarit;  

 -  Përmirësim i burimeve njerëzore, shtimin e organikës, duke rritur cilesine 

dhe performancen e sherbimeve te ofruara per perdoruesit e gjykates.  

 -  Rritjen e aksesit dhe trajtimin sa me cilesor te publikut.  

Objektiva afatshkurtër dhe afatmesëm janë:  

 -  Miratimi i një plani strategjik për periudhën 2022-2023, afati i realizimit 

brenda vitit 2023.  

 -  Rikonstruksion i jashtem dhe brendshem i godines dhe përmirësim i 

vazhdueshëm i kushteve të punës;  
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 -  Evidentimin dhe marrjen e masave për likujdimin e çështjeve të 

prapambetura ende në gjykim.  

 -  Përpunimin e dosjeve gjyqësore për ruajtje të përhershme/përkohshme dhe 

asgjësim  

 -  Marrjen e masave për të zyrtarizuar më shumë procedurën e njoftimeve 

elektronike nëpërmjet angazhimit dhe familjarizimit edhe të gjyqtarëve me 

këto procedura.  

 -  Komunikimi me aktorët e tjerë, si Dhomën Kombëtare të Avokatisë, 

Prokurorinë, Policinë e Shtetit si dhe institucione te tjera publike dhe 

realizimi i takimeve periodike me ta, duke analizuar dhe evidentuar 

problematikat që shqetësojnë gjykatën.(Grupi i punes do të bëjë raportime 

periodike Këshillit të Gjykatës, sipas afateve të rëna dakort)  

 -  Rritja e aksesit të përdoruesve të gjykatës, si dhe trajtimi i tyre me drejtësi, 

barazi dhe respekt.  

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

shpejtësisë në lidhje me shërbimin e dokumentacionit gjyqësor.  

 -  Trajnim i duhur për sekretarinë gjyqësore në drejtim të përmirësimit të 

aftësive kompjuterike, etikës së komunikimit me publikun dhe zbatimit të 

ndryshimeve të reja ligjore, si dhe tematika të tjera që do të dalin gjatë vitit.  

 -  Përmirësimi i rrjetit elektrik dhe kompjuterik, sistemimi i dhomes se 

serverit dhe miratimi i një rregullore për funksionimin e Teknologjisë së 

informacionit në gjykatë.  

➢ Për arritjen e këtyre objektivave rekomandojmë:  

1. Ndarje e punës sipas grupeve që do të ngrihen për secilin nga 

objektivat e mësipërme dhe caktimi i afateve në përfundimin e tyre.  

2. Angazhim të punonjësve të trajnuar dhe eksperteve të jashtëm për ato 

çështje ku vlerësohet e nevojshme.  

3. Kontroll dhe Menaxhimin periodik të çështjeve, kryesisht çështjet e 

prapambetura.Analizë të hollësishme të shkaqeve të mospërfundimit.  

4. Bashkëpunim me donatorët dhe partnerët e huaj.  

5. Ngritje e grupeve të monitorimit për secilën nga objektivat dhe 

raportim mujor mbi ecurinë e tyre nga grupet e punës përpara 

Këshillit të Gjykatës.  

6. Monitorim periodik nga Këshilli i Gjykatës në lidhje me objektivat e 

caktuara dhe ndjekjen e ecurisë të secilës prej objektivave.  

7. Paraqitjen e raporteve periodike KLGJ-se, si dhe kërkesa kësaj të 

fundit në lidhje me problematikat që kërkojnë ndërhyrjen e KLGJ-se 

për zgjidhjen e situatave.  
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8. Rritjen e bashkëpunimit me aktorët e tjerë, DHKA, Prokurori, Polici, 

si dhe Institucione te tjera.  

Në përfundim, duke përfituar nga rasti, falenderimet u shkojnë të gjithë 

gjyqtarëve, sekretarisë gjyqësore si dhe gjithë stafit të gjykatës, të cilët me 

angazhimin e tyre kanë bërë të mundur përmbylljen e një viti të ngarkuar 

dhe të vështirë edhe për shkak të pandemisë.  

  

 

KRYETARE E GJYKATËS 

                                                                                         ILIBA BEZATI 

 


