
Nr.      

Regj 

Data e 

paraqitjes 

se Kërkesë 

Objekti I Kërkesës Data e 

përgjigjes 

Përgjigje Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës 

Tarifa 

1 15.01.2021 Kërkesë për informacion për të 

dhëna statistikore : 

1 Dhunën në familje 2019 dhe 

2020. 

Për çështjet e vrasjes / kanosjes/ 

plagosjes në familje për vitin 2019 

dhe 2020; 

3. Të dhëna me UM të lëshuar për 

dhunë në familje për vitin 2020 

4. Të dhëna për UM për dhunën në 

familje për vitin 2019. 

Nr. I divorceve muaj pas muaji 

2019-2020 

21.01.2021 I. Në lidhje me pikën e parë , bashkëlidhur këtij emaili 

ju përcjell të dhëna statistikore për dhunën në familje , viti 

2019 dhe viti 2020 si dhe të dhëna për të gjykuarit penalisht 

për veprën penale të Dhunës në Familje për nenin 130/ a të 

Kodit Penal si dhe numrin e të dënuarve (bashkëlidhur 

emailit  materiali  nr 1. Dhe materiali nr. 2) 

II. Në lidhje me kërkesën e dytë :   

 Për veprën penale të plagosjes së lëhtë dhe kanosjes , 

në rastet e konflikteve në familje , ato adresohen tek neni 

130 I Kodit Penal (Materiali nr. 1, bashkëlidhur , me të 

cilin u kthye përgjigje pyetjes së parë) 

 Për veprën pënale të Vrasjes , ajo parashikohet në 

Kodin e Penal në nenin 79/c , dhe nga verifikimi në 

system rezulton se : 

 Për vititin 2019 është vendosur me vendimin 

nr. 162 (371), datë 07.01.2019 Pushimi I procedimit 

penal për shkak të vdekjes së të pandehurit. 

 Për vitin 2020 rezulton që janë rregjistruar dy 

çështje me këtë object: Cështja me nr. Sistemi 52105-

01891-51-2020 dhe çështja me nr. Sistemi 52105-03223-

51-2019. 

III. Në lidhje me kërkesën e tretë, të dhënat I gjeni në 

materialin nr. 3 dhe të shpërndara sipas grupmoshave në 

materialin nr. 2, bashkeëlidhur këtij maili ); 

IV. Në lidhje me kërkesën e pestë të dhënat statistikore 

jua përcjellim përmes materialit nr. 4, por është e shpërndarë 

në tremujorë, pasi muaj për muaj nuk këmi të dhëna 

statistikore të përpunuara. 

 

E plotë Poste 

elektronike 



2 22.01.2021  

Kërkesë për informacion në lidhje 

me numrin e vendimeve për 

birësim për fëmijët që ndodhen 

pranë institucioneve të 

përkujdesjes sociale publike dhe 

private per vititn 2020, për vitin 

2019. Sa është numri I vendimeve 

për marrjen e pëlqimit nga 

proindërit biologjik  etj 

Me 

shkresen 

Nr. 140 

Prot, datë 

05.02.2021 

1. Për vitin 2020 nuk rezulton të jenë dhënë vendime me 

objekt Birësimin e fëmijëve të akomoduar në institucionet e 

përkujdesjes sociale dhe publike.                                                                                                                          

2. Për vitin 2019 rezulton të jetë dhënë një vendim gjyqësor 

me palë kërkuese prindërit adoptues.                                                                                                                                                             

3. Nuk rezulton të jetë marrë vendim me pëlqimin e 

prindërve biologjik. 

4. Nuk ka vendime për deklarimin e braktisjes për periudhën 

2019-2020. 

 

E plotë Me poste 

elektronike 

3 20.01.2021  

Kërkesë për informacion  në lidhje 

me vendimet gjyqësore për veprat 

penale të "Ushtrimit të gjuetisë së 

paligjshme"  dhe nenit 280 të 

Kodit Penal nga vitit 2014-2020 

Me 

shkresën 

Nr. 126 

prot, datë 

03.02.2021 

Referuar pikës së parë të kërkimit mbi vendimet që I 

referohen ushtrimit tee gjuetisë së paligjshme nuk rezulton që 

Gjykata e Shkallës së Parë Shkodër, të këtë dhënë të tilla për 

vititn 1014-2020. Referuar pikës së dytë të kërkesës iu 

bashkëlidhën vendimet sipas kërkimit me bazë ligjore nenin 

280 të Kodit Penal  

Përgjigje e 

plotë  

Me poste 

elektronike 

4 25.01.2021  

Kerkese per informacion Në lidhje 

me çështjen gjyqësore të Z. S. Xh I 

cili në vitin 2015 ka patur process 

datë 

10.02.2021 

.      Cështja gjyqësore me objekt: “Pjestimin e pasurisë së 

paluajtshme, shtëpi banimi e përbërë nga dy dhoma një 

guzhinë, korridor, vc, pa ballkon me sip 56 m2 e ndodhur në 

lagjen "V. Sh.", pall nr. 2, kati i parë, i regjistruar në radhorin 

Pergjigje e 

plotë 

Me postë 

elektronike 



gjyqësor pranë kësaj gjykate me 

object gjykimi “Kthimi sendi”. 

 

e pronësisë nr.112 datë 17.02.2000 me nr.pasurie 2/4+2-10 

ZK 8594 Shkodër (Faza e dytë)”, çështje për të cilën Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Shkdoër ka disponuar me vendimin nr. 

1766 (5162), datë 16.12.20215, vendim I cili është lënë në 

fuqi nga Gjykata e Apelit Shkdoër me vendimin e saj nr. 808, 

datë 23.11.2017; 

2.      Çështja gjyqësoreë me object: “Njohjen e bashkë-

pronësisë mbi pasurinë me nr 2/4+2-2 me sipërfaqe 56 m2 

zona Kadastrale 8594 vol 5 fq 40 me adresë në Shkodër”, për 

të cilin Gjykata ka disponuar me vendim nr. 667 (2697), datë 

24.05.2019, vendim i cili është ankimuar nga pala paditëse R. 

Xh.  dhe aktualisht ndodhet per gjykim në Gjykatën e Apelit 

Shkodër. 

Po ashtu nga verifikimi I sistemit te menaxhimit të të 

dhënbave gjyqësore rezulton se pala S.XH   ka në gjykim 

çështjet si më poshtë: 

Së dyti : Çështjet që pala S.Xh ka në gjykim 
1.    Çështjen civile me nr. 11115-01783-51-2017 , me object 

“ Kthimin e sendit” , parashikaur nga neni 296 i Kodit Civil, 

çështje që po gjykohet nga gjyqtare I. K , dhe seanca e fundit 

rezulton e datës 07.10.2019 ku gjykata ka vendosur: 

·  Pezullimin e gjykimit te ceshtjes, deri ne zgjidhjen me 

vendim te formes se prere, te ceshtjes civile, te njejtes ceshtje 

per te cilen eshte vendosur dhe pezullimi i meparshem 

·   Kunder ketij vendimi lejohet ankim i vecante, ne Gjykaten 

e Apelit Shkoder 

  

Referuar këtij vendimi Gjykata ka pezulluar gjykimin e 

kësaj çështje deri në përfundimin e çështjes me nr. 

Vendimi nr. 667 (2697), datë 24.05.2019. 
2.   Gjithashtu kjo palë ka në gjykim çështjen me objekt 

“Detyrimin e te paditurve per pushimin e cenimit ne pronesi 

te pasurise me nr.7/192+1-2/1, zk 8592 duke liuar rrugen 

hyrese per ne katin e dyte dhe duke hequr deren qe bllokon 

hyrjen ne katin e dyte. Detyrimin e pales se paditur te 



demshperbleje paditesin per shpenzimet ekonomike te 

domosdoshme per rikthimin e prones dhe shkalleve te katit te 

dyte .Shperblimin e demit te shkaktuar paditesit nga pengim I 

shfrytezimit te pasurise nr.7/192+1-2/1, zk.8592 etj”, me palë 

: Paditës S. Xh, palë e paditur B. Rr , V. Rr dhe B. Rr. 

Çështja është paraqitur pranë kësaj gjykate me datë 

23.10.2020 dhe është shortuar duke i kaluar për gjykim 

gjyqtarit A.Y. 

Në përfundim , referuar kërkesës suaj dhe sa u përshkrua 

më sipër rezulton se : 

·   Cështja me nr 11115-01783-51-2017 , me object “ Kthimin 

e sendit” është pezulluar nga Gjykata e Rrerthit Gjyqësor 

Shkodër deri në përfundimin e çështjes me nr vendimi 667 

(2697), datë 24.05.2019 (Çështja e përshkruar ne pikën 2 tëk 

çështjet e përfunduara të këtij informacioni). 

 

5 28.01.2021  

Kërkesë për informacion me 

pyetje mbi dhunën në familje : 

1. Rastet e Urdhërave të 

Mbrojtjes (UM) dhe 

Urdhërave të 

menjëhershëm të mbrotjes 

(UMM) TË paraqitura në 

Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër për 

periudhën Janar – 

Dhjetor 2020. Sa prej tyre 

jane pranuar, rrezuar apo 

pushuar 

2. Sa raste të  kallzimeve 

penale për veprën penale 

të Dhunës në Familje janë 

rregjistruar në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Shkodër 

Nr. 100/1 

prot, datë 

03.02.2021 

1.  Përgjigja e pyëtjes së parë pasqyrohet në tabelë e cila nuk 

mund të ngarkohet në këtë format. 

2. Gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2020 janë rregjistruar 

çështje penale me objekt “ Dhunë në familje”, parashikuar në 

nënin nenin 130 të Kodit Penal si më poshtë: 

 20 (njëzet) çështje të mbartura nga viti 2019  

    50 (pesëdhjetë) çështje të rregjistruara të reja gjatë vitit 

2020.  

Në këtë kuptim i janë nështruar shqyrtimit  gjatë vitit 2020, 

70 (shtatëdhjetë) çështje me objekt nenin 130 të Kodit Penal  

 Gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2020 janë shpallur  

çështje penale me objekt “ Dhunë në familje”, parashikuar 

në nënin nenin 130 të Kodit Penal gjithsej 52 çështje me 

vendim përfundimtar, ndër të cilat : 

1. 47 (dyzet e shtatë) kanë qënë vendime fajsie; 

2. 3 (tre)  kanë qënë vendime pafajësie  

Përgjigje e 

plotë  

S ‘ ka   



si penale themeli dhe sa 

janë shpallur si penale 

themeli  për periudhën 

Janar – Dhjetor 2020.   

3. Rastet e kërkesave për 

zgjidhje martese gjatë vitit 

2020? 

4. Numri i Dhunuesve në 

kuptimin penal dhe numri 

i dhunuesve në kuptimin 

civil 

3. 2 (dy) kanë qënë vendime pushimi të procedimit 

penal. 

3. Sa sipër për vitin 2020, janë gjykuar me vendim 368 

(treqind e gjashtëdhjetë e tetë)  çështje me objekt “Zgjidhjen 

e martesës”, ndër të cilat: 

 Për 240 (dyqind e dyzet) çështje është vendosur 

pranimi i padisë për zgjidhjen e martesës 

 Për 15 (pesëmbëdhjetë) raste është zgjiddhur martesa 

me mirëkuptim; 

 Për 1 (një) rast është vendosur Rrëzimi i padisë dhe  

 Për 112 (njëqind e dymbëdhjetë) çështje është 

vendosur pushimi ose kthimi i akteve 

4. Numri i dhunuesve ne kuptimin penal , përkon me numrin 

e personave të dënuar për veprën penale të dhunës në familje, 

parashikuar nga neni 130 i Kodit Penal dhe për vitin 2020 

është 47 (dyzet e shtatë)  të dënuar për këtë vepër penale.  

Numri i dhuniesve në kuptimin civil  përkon me numrin e 

Urdhërave të mbrojtjes ku gjykata ka konstatuar dhunë, për të 

cilat ka vendosur pranimin e padisë dhe lëshimin e urdhërit të 

mbrojtjes , që referuar tabelës së pasqyruar në pikën e parë të 

kësaj shkresë është 125 (njëqind e dyzet e pesë) .   

6 25.02.2021  

 

Kërkesë për informacion: 

1 Numrin e Urdhërave të 

menjëhershëm të mbrojtjes 

të lëshuar në tre vitet e 

fundit; 

Nr. 

264Prot, 

datë 

12.03.2021 

Përgjigjja është dhënë  me të dhëna statistikore sipas 

tabelave përkatëse   të cilat nuk mund ti bashkëlidhen këtij 

formati  

Përgjigje e 

plotë  

Me postë 

elektronike 



2 Numri i urdhërave të 

mbrojtjes, që janë 

konfirmuar në seancën e 

verifikimit/konfirmimit? 

3 Numri i çështjeve të 

pushuara për mosparaqitje 

të denoncuesit në seancën 

e dytë? 

 

7 18.03.2021  

Kerkese per informacion mbi 

zgjedhjet si me poshtë : 

A ka pasur kërkesa për 

korrigjime/ndryshime që lidhen 

me pasaktësi në listën e 

zgjedhësve?  
Nëse po 

( Sa kërkesa janë bërë 

? Dhe a është marrë për secilën 

prej kërkesave vendim prej 

Gjykatës? 

Nëse ndonjë prej kërkesave, është 

rrëzuar prej gjykatës, cila ka qenë 

arsyeja e rrëzimit?) 

 

A ka patur padi të depozituara 

në gjykatë, nga individë apo 

subjekte juridike, për vepra 

penale që prekin zgjedhjet e lira 

dhe sistemin demokratik të 

zgjedhjeve nga muaji qershor 

2020 deri në datën sotme? 
Nëse po, sa është numri i 

tyre? Lutemi na specifikoni (nëse 

do jetë e mundur) për secilën prej 

Datë 

30.03.2021 

(me poste 

elektronike) 

Ne lidhje me kerkesen e pare: Aktualisht nuk rezulton te jene 

paraqitur kerkesa per korrigjime/ ndryshime qe lidhen me 

pasaktesi ne listen e zgjedhesve per zgjedhjet e vitit 2021. 

Ne lidhje me kerkesen e dyte: Nuk rezulton te jene 

depozituar padi   gjykatë, nga individë apo subjekte juridike, 

për vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin 

demokratik të zgjedhjeve nga muaji qershor 2020 deri në 

datën sotme. 

Ne lidhje me kerkesen e trete : A ka patur procedime penale 

të iniciuara nga Prokuroria për vepra penale që prekin 

zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve nga 

muaji qershor 2020 deri në datën e sotme, ju informojme si 

me poshte: 

 Informacionin mbi procedimet ju mund ta kerkoni ne 

Prokurori si organ i hetimit. 

 Ne lidhje me gjykimet ne gjykate ju informojme qe 

prane gjykates jane gjykuar ceshtjet si me poshte : 

 Çështja me nr. vendimi 1412  date 12.10.2020 me te 

cilin jane denuar 5  shtetas per veprat penale te 

"Kundershtimit te punonjesit te rendit" , Organizim dhe 

pjesmarrje ne grumbullime dhe manifestime te paligjshme 

dhe Demtim i  materialit zgjedhor (kjo e fundit parashikuar 

ne nenin 326/a/1. 

 Eshte paraqitur per gjykim ceshtje me objekt "Dergimin 

e ceshtjes ne gjyq" , per procedimin qe i referohet vepres 

Përgjigje e 

plotë  

Më postë 

elektronike 



tyre datën e depozitimit si dhe 

objektin e saj. 

 

A ka patur procedime penale të 

iniciuara nga Prokuroria për 

vepra penale që prekin zgjedhjet 

e lira dhe sistemin demokratik të 

zgjedhjeve nga muaji qershor 

2020 deri në datën e sotme? 
Nëse po, sa është numri i tyre? 

Lutemi na specifikoni (nëse do 

jetë e mundur) për secilën prej tyre 

datën e depozitimit si dhe objektin 

e saj. 

 

penale te parashikuar nga neni 327 i Kodit Penal (kjo 

ceshtje eshte ne gjykim paraprak) 

 Jane paraqitur dy kerkesa me Objekt "Pushimin e 

procedimit penal ", referuar veprave penale te parashikuara 

nga neni 330 të Kodit Penal , për të cilat Gjykata ka 

disponuar me pRanimin e kërkesës së prokurorisë për 

pushimin e prcedimit penal. 

Sa me siper u parashtrua i referohen procedimeve te sjella 

per gjykim ne gjykate , te rregjistruara ne zgjedhjet e vitit 

2019. 

 

8 13.04.2021  

Kërkesë për informacion mbi 

zgjedhjet si më poshtë  

1. Sa është numri i kërkesave të 

depozituara në Gjykatë nga 

shtetas shqiptarë që kërkojnë 

korrigjim të përbërsve 

zgjedhorë pas punblikimit të 

listës përfundimtare të 

Zgjedhësve në datën 

15.03.2021, për zgjedhjet e 

datës 25.04.2021?; 

 

2.  Sa është numri i kërkesave të 

depozituara nga shtetas 

shqiptarë që nuk janë 

rregjistruar në listën e 

zgjedhësve të zonës së 

qëndrës së votimit të 

Nr. 454 

prot, datë 

22.04.2021 

1. Në lidhje me pikën 1, 2 dhe 3 , ju informojmë se pranë 

kësaj gjykate nuk është paraqitur asnje kërkesë si më 

sipër cituar për periudhën 15.03.2021- 22.04.2021. 

Të vetmit shtetas që kanë paraqitur kërkesë , me objekt 

:”Lejimin për të votuar në zgjedhjet parlamentrare të 

datës 25.04.2021” , janë të denuar që vuajnë dënimin 

pranë IEVP Reç Malësi e Madhe. Të tilla kërkesa për 

periudhën 15.03.2021- 22.04.2021 (datë e kthimit të 

përgjigjes ), janë 10 (dhjetë).  

 

2. Në lidhje me kërkimet e pasqyruara në pikat 4 edhe 5 , ju 

ripërcjeëllim informacionin e dërguar Z. E , përfaqesues 

i Organizatës suaj (njëkohësisht edhe vëzhgues për 

zgjedhjet datës 25.04.2021) , si më poshtë: 

 Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër janë gjykuar 

çështje penale me objekt Kreun X të Kodit Penal të 

Republikës së Shqipërisë “Vepra penale që prekin 

zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve”, 

Nenet 325-332, nga muaji qershor 2020 deri në datë 

22.04.2021 (datë e kthimit të përgjigjes ): 

Përgjigje e 

plotë  

Shërbimi 

postar 



vendbanimit të tyre për 

zgjedhjet e datës 25.04.2021? 

 

3. Sa është numri i kërkesave të 

depozituara  në gjykatë nga 

shtetas shqiptarë që nuk janë 

fare të rregjistruar në ndonjë 

nga listat e njësisë së 

qeverisjes vendore, ku kanë 

vendbanimin për zgjedhjet e 

datës 25.04.2021? 

 

4. Sa padi janë depozituar në 

Gjykatën që ju përfaqësoni, 

me bazë ligjore Kreun X të 

Kodit Penal të Republikës së 

Shqipërisë “Vepra penale që 

prekin zgjedhjet e lira dhe 

sistemin demokratik të 

zgjedhjeve”, Nenet 325-332, 

në periudhën qershor 2020 e 

deri në momentin e kthimit teë 

përgjigjes kësaj kërkese?; 

 

5. Sa është numri i procedimeve 

penbale të iniciuar nga 

prokuroria me bazë ligjore 

Kreun X te Kodit Penal të 

Republikës së Shqipërisë 

“Vepra penale që prekin 

zgjedhjet e lira dhe sistemin 

demokratik të zgjedhjeve”, 

Nenet 325-332, në periudhën 

qershor 2020 e deri në 

 1 çështje me bazë ligjore nenin 326/a/1 i Kodit penal 

ku janë dënuar 5 shtetas për veprat penale të “ 

Kundërshtimit të punonjësit të rendit”, “Organizim 

dhe pjesmarrje në grumbullime dhe manifestime të 

paligjshmë”, dhe “Dëmtim i materialit zgjedhor”  

 1 çështje paraprake me objekt “Dërgimin e çështjes 

në gjyq , për procedimin që i referohet veprës penale 

të parashikuar nga neni 327 i Kodit Penal; 

 2 Kërkesa me objekt “Pushimin e procedimit penal” 

, referuar veprave penale të parashikuar anga neni 

330 të Kodit Penal , për të cilat gjykata ka disponuar 

me pranimin e kërkesave të Prokurorisë së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër. 

 Në lidhje me kërkesën tuaj për numrin e 

procedimeve penale të iniciuara nga Prokuroria, 

ky informacion nuk disponohet nga Gjykata , por 

Nga prokuroria e Rrethit.  

 

3.Në lidhje me kontaktet e kancelares së Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkdoër , ato janë të publikuara në faen 

zyrtare të kësaj gjykate dhe janë: 

 Blenda Behri – Kancelare; 

 Blenda.Behri@gjykata.gov.al- adresa elektronike 

 +355 67 47 68 458 – Nr. i kontaktit 

Për fundjavat kontakti mbetet me kryesekretarinë e Gjykatës 

+355 (0)22 24 3591 

mailto:Behri@gjykata.gov.al-


momentin e kthimit teë 

përgjigjes kësaj kërkese?; 

 

6. Kontaktet Zyrtare , numër 

telefoni dhe adresë email-i të 

Kancelarit të Gjykatës, si dhe 

çdo kontakt tjetër që mund të 

na vendoset në dispozicion 

për të komunikuar me 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër?. 

 

9 04.05.2021  

Kërkesë për informacion mbi 

zgjedhjet- KRIIK si më poshtë : 

A ka patur padi të depozituara 

në gjykatë, nga individë apo 

subjekte juridike, për vepra 

penale që prekin zgjedhjet e lira 

dhe sistemin demokratik të 

zgjedhjeve nga data 20 Prill deri 

në datën sotme? 
Nëse po, sa është numri i 

tyre? Lutemi na specifikoni (nëse 

do jetë e mundur) për secilën prej 

tyre datën e depozitimit si dhe 

objektin e saj. 

 

A ka patur procedime penale të 

iniciuara nga Prokuroria për 

vepra penale që prekin zgjedhjet 

e lira dhe sistemin demokratik të 

zgjedhjeve nga 20 Prill deri në 

datën e sotme? 

Datë 

10.05.2021 

(me postë 

elektronike) 

Në lidhje me pikën 1, ju informojmë se pranë kësaj gjykate 

nuk është paraqitur asnje kërkesë si më sipër cituar për 

periudhën 20.04.2021 -04.05.2021. ( Përjashtohen këtu 

kërkesat që përbëjmnë sekret hetimor) 

2.      Në lidhje me kërkesën tuaj për numrin e procedimeve 

penale të iniciuara nga Prokuroria, ky informacion nuk 

disponohet nga Gjykata, por nga prokuroria e Rrethit. 

  

Çështje gjyqësore që janë gjykuar me objekt zggjedhjet e 

prillit 2021 janë kërkesat e shtetasve (siç kemi referuar pranë 

jush edhe në përgjigje te tjera) që kanë objekt :”Lejimin për 

të votuar në zgjedhjet parlamentrare të datës 25.04.2021” , 

janë përgjithësisht të denuar që vuajnë dënimin pranë IEVP 

Reç Malësi e Madhe. Të tilla kërkesa për periudhën 

15.03.2021- 25.04.2021, janë 19 (nëntëmbëdhjetë). 

  

 

Përgjigje e 

plotë 

Me postë 

elektronike 



Nëse po, sa është numri i tyre? 

Lutemi na specifikoni (nëse do 

jetë e mundur) për secilën prej tyre 

datën e depozitimit si dhe objektin 

e saj. 

 

10 10.05.2021  

 

Kërkesë për informacion  në lidhje 

me vendimet e gjykatës si më 

poshtë : 

1. Vendimet penale  gjyqësore të 

dhëna  nga  Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër me bazë 

ligjore nenin 203 të Kodit 

Penal, për vitet 2016-2021; 

2.  Vendimet penale  gjyqësore 

të dhëna  nga  Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Shkodër me 

bazë ligjore nenin 204 të 

Kodit Penal, për vitet 2016-

2021; 

BIRN Albania  

Nr. 520 

prot, datë 

18.05.2021 

Së pari : Në lidhje me  pikën e parë , mbi vendimet e dhëna 

nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër , me bazë ligjore 

nenin 203 të Kodit penal , I cili I referohet veprës penale të 

“Ndotjes së Ujrave për periudhën  2016-2021  kjo gjykatë ka 

dhënë vendimet si më poshtë ; 

 

1. Vendimi nr. 8 (18) datë 06.01.2020 Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër Vendimi nr. 614 (701) datë 

11.12.2019 Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar 

materiali 203/1); 

 

Së dyti : Në lidhje me  pikën e parë , mbi vendimet e dhëna 

nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër , me bazë ligjore 

nenin 203 të Kodit penal , I cili I referohet veprës penale të 

“Peshkimit të ndaluar” për periudhën  2016-2021  kjo gjykatë 

ka dhënë vendimet si më poshtë ;  

 

1. Vendimi nr. 614 (701) datë 02.02.2021 Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/1); 

2. Vendimi nr. 47 (173) datë 13.01.2021 Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/2); 

3. Vendimi nr. 1158 (2978) datë 10.06.2019 Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/3); 

4. Vendimi nr. 1043 (2668) datë 23.05.2019  Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/4); 

5. Vendimi nr. 1301 (3513) datë 16.07.2018  Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/5); 

Përgjigje e 

plotë 

Me postë 

elektronike 



6. Vendimi nr. (51-2017-4529) datë 02.11.2017 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 

204/6); 

7. Vendimi nr. (51-2017-2862) datë 04.07.2017  

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 

204/7); 

8. Vendimi nr. (51-2016-4805) datë 07.11.2016  

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 

204/8); 

9. Vendimi nr. 1130 (5265) datë 05.12.2016  Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/9); 

10. Vendimi nr. 966 (4555) datë 24.10.2016  Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/10); 

11. Vendimi nr. 594 (2527) datë 08.06.2016  Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/11); 

12. Vendimi nr. 198 (842) datë 03.03.2016  Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/12); 

13. Vendimi nr. 265 (1084) datë 17.03.2016  Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër (shënuar materiali 204/13); 

 

Sa më sipër dhe në zbatim edhe të Udhëzimit nr. 15 datë 

23.12.2011 “ Për përpunimin dhe publikimin e të dhënave 

personale në sistemin gjyqësor (Kreu IV), ju përcjellim të 

anonimizuara vendimet e cituara në pikën 1 dhe 2 të kësaj 

shkrese 

11 28.05.2021 Kërkesë për informacion mbi 

zgjedhjet si më poshtë: 

1. Sa është numri i kërkesave të 

depozituara në Gjykatë nga 

shtetas shqiptarë që kërkojnë 

korrigjim të përbërsve 

zgjedhorë pas publikimit të 

listës përfundimtare të 

Zgjedhësve në datën 

22.04.2021, për zgjedhjet e 

Nr. 659 

prot, datë 

09.06.2021 

4. Në lidhje me pikën 1, 2 dhe 3 , ju informojmë se pranë 

kësaj gjykate për periudhën 22.04.2021, për zgjedhjet e 

datës 25.04.2021, janë paraqitur 9 kërkesa,  me objekt: 

”Lejimin për të votuar në zgjedhjet parlamentrare të datës 

25.04.2021”.  

5. Në lidhje me kërkimet e pasqyruara në pikat 4 edhe 5, 

referuar çështjeve gjyqësore të paraqiitura në gjykatë me 

bazë ligjore  Kreun X të Kodit Penal të Republikës së 

Shqipërisë “Vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe 

sistemin demokratik të zgjedhjeve”, Nenet 325-332, në 

Përgjigje e 

plotë 

Shërbimin 

postar 



datës 25.04.2021, për zgjedhjet 

e 25 prillit 2021?; 

2.  Sa është numri i kërkesave të 

depozituara nga shtetas 

shqiptarë që nuk janë 

rregjistruar në listën e 

zgjedhësve të zonës së qëndrës 

së votimit të vendbanimit të 

tyre për periudhën 22.04.2021, 

për zgjedhjet e datës 

25.04.2021, për zgjedhjet e 25 

prillit 2021? 

 

3. Sa është numri i kërkesave të 

depozituara  në gjykatë nga 

shtetas shqiptarë që nuk janë 

fare të rregjistruar në ndonjë 

nga listat e njësisë së qeverisjes 

vendore, ku kanë vendbanimin 

për zgjedhjet e datës 

25.04.2021, për zgjedhjet e 25 

prillit 2021?? 

 

4. Sa padi janë depozituar në 

Gjykatën që ju përfaqësoni, me 

bazë ligjore Kreun X të Kodit 

Penal të Republikës së 

Shqipërisë “Vepra penale që 

prekin zgjedhjet e lira dhe 

sistemin demokratik të 

zgjedhjeve”, Nenet 325-332, në 

periudhën 22.04.2021, deri në 

momentin e kthimit të 

përgjigjes kësaj kërkese?; 

Lutemi të specifikoni për çdo 

periudhën 22.04.2021, përcjellim informacionin si më 

poshtë si më poshtë: 

 1 çështje me bazë ligjore nenin 327 të  Kodit penal me 

objekt Vleftësimin e  e arrestimit dhe caktimin e masës 

së sigurimit për shtetasin D.U, i dyshuar për veprën 

penale të “Shkeljes së fshehtësisë së votimit”, 

parashikuar nga neni 327 i Kodit Penal, datë 

depozitiimi nga Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër data 28.04.2021; 

 1 çështje paraprake me objekt “Dërgimin e çështjes në 

gjyq , për procedimin që i referohet veprës penale të 

parashikuar nga neni 327 i Kodit Penal, me të pandehur 

shtetasin D.U , datë depozitimi nga Prokuroria pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër data 01.06.2021; 

 



çështje objektin dhe datën e 

depozitimit! 

 

5. Sa është numri i procedimeve 

penale të referuara në gjykatë 

nga prokuroria me bazë ligjore 

Kreun X te Kodit Penal të 

Republikës së 

Shqipërisë“Vepra penale që 

prekin zgjedhjet e lira dhe 

sistemin demokratik të 

zgjedhjeve”, Nenet 325-332, në 

periudhën 22.04.2021, deri në 

momentin e kthimit të 

përgjigjes kësaj kërkese?; 

 

12 29.06.2021 Kërkesë për informacion si më 

poshtë: 

1. Sa është numri actual (viti 

2021) I gjyqtarëve në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Shkodër, 

Dhoma Penale dhe Civile;   

2. Sa është raporti actual mes 

numrit të gjyqtarëve dhe numrit 

të çështjeve për gjykim (ngarkesa 

e punës për secilin gjyqtar) ; 

3. Sa ka qënë numri I 

gjyqtarëve në vitet 2016, 2017, 

2018, 2019 dhe 2020 dhe sa ka 

qënë ndër vite raporti I numrit të 

gjyqtarëve dhe numrit të 

çështjeve për gjykim (ngarkesa e 

punës për secilin gjyqtar;   

4. Sa është aktualisht (viti 

2021) dhe sa ka qënë ndër vitet 

Me 

shkresën 

nr. 821 prot 

, datë 

12.07.2021 

1. Numri actual I gjyqtarëve në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër është 11 , përveç të cilëve janë dy gjyqtarë 

të shkarkuar nga KPK , me vendim jo të formës së prerë (të 

cilët paguhen më 75% të pagës sipas ligjeve në fuqi) dhe një 

gjyqtar I deleguar në Gjykatën e Apelit Shkodër (I cili po 

ashtu paguhet nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër në 

përputhje me vendimin  e KLGJ-së).  Aktualisht janë 11 

gjyqtarë funksional dhe një gjyqtar I deleguar , I cili gjykon 

në Gjykatën e Apelit Shkodër  në përputhje me vendimin e 

KLGJ-së për delegimin etij (duke përfunduar çështjet që ka 

në gjykim dhe nuk është pjesë e shortit në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër, deri në përfunfimin e skemës së 

delegimit më vendim të KLGJ-së) ; 

2. Sot me datë 09.07.2021 janë në detyrë pranë kësaj 

gjykate 11 gjyqtarë dhe një I deleguar dhe aktualisht janë në 

gjykim si numër çështjesh : civile + penale , datë 09.07.2021 

janë 1006 çështje në gjykim nga 11 gjyqtarë aktualë dhe 

një I përfshirë në skemën e delegimit në Gjykatën e Apelit ( 

Përgjigje e 

plotë 

Me postë 

elektronike 



2016, 2017, 2018, 2019 dhe 

2020, kohëzgjatja mesatare e një 

gjykimi për të gjitha gjykimet e 

parashikuara nga Kodi I 

Procedurës Civile (çështjet 

familjare, mardhëniet e punës, 

pronësie, tregtare, vërtetim fakti 

juridik, vërtetësi/pavertëtësi 

dokumneti në punë, sigurim 

padie, lëshim urdhëri ekzekutimi, 

urdhër mbrojtje, pavlefshmëri 

titulli ekzekutiv, kundërshtim 

veprimesh përmbarimore, padi 

për kërkimin e sendit nga personi 

I tretë) dhe gjykime te 

parashikuara nga Kodit I 

Procedurës Penale (ceshtje 

penale themeli, kërkesa 

sekuestroje, masa sigurimi , 

çështje në seancë paraprake, 

ekstradime, njohje vendimi penal 

të huaj , lirim parakohe me kusht 

, konstatim parashkrimi të 

ekzekutimit të dënimit); 

5. Sa gjyqtarë janë të 

shkarkuar si pasojë e procesit 

kalimtarë të rivlrësimit (Vetingu) 

; 
6. Sa çështje gjyqësore janë 

kaluar një gjyqtari tjetër kur 

gjyqtari I ngarkuar I çështjes nuk 

ka mundur të kalojë procesin 

kalimtar të rivlerësimit ( veting-

ut); 

që gjykon çështjet e mbetura pa përfunduar nga ana e tij 

sipas vendimit të KLGJ- së cituar më sipër).  

3. Numri I gjyqtarëve për vitet 2016, 2017, 2018, 2019 

dhe 2020 ka qënë si më poshtë: 

 

VITI 2016 

Gjatë vitit kalendarik 2016 kanë ushtruar funksionet e 

gjyqtarit gjithsej   15 gjyqtarë (2 prej të cilëve kanë marrë 

emërim në gjykata të tjera respektivisht prill 2016 dhe nëntor 

2016, dhe ardh dy gjyqtarë në vitin 2016 – korrik 2016 dhe 

dhjetor 2016). 

Ngarkesa totale e ceshtjeve të gjykuara (çështje për të cilat 

është dhënë vendim gjatë vitit 2016)  në vitin 2016 është 5842 

çështje (penale 3002 dhe civile 2840 çështje) ,   dhe 

shpërndahet si më poshtë tabela: 

Nr.  Gjyqtari Koha e 

gjykimit 

Dhoma Çështjet e 

gjykuara 

1 A.Ç (ardhur në 

dhjetor të 

2016) 

1 muaj Civile 21 

2. A. N (larguar 

Prill 2016) 

4 muaj Penale 134 

3. A.Y 12 muaj Civile 694 

4. A.Z (kryetari, 

50% ngarkesë 

12 muaj Penale 206 

5. A.Ç 12 muaj Penale 448 

6. A.LL 12 muaj Civile 499 

7. B.S (ardhur 

korrik 2016) 

6 muaj Civile 169 

8. E.B (larguar 

nëntor 2016) 

11 muaj Penale 387 

9. E.D 12 muaj Civile 624 

10. H..S 12 muaj Civile 499 

11. I.K 12 muaj Civile 390 

12. I.R 12 muaj Civile 468 



7. Sa është nevoja për shtesë 

burimesh njërëzore (gjyqtar) në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër; 

8. Sa është numri I çështjeve 

që janë gjykuar nga gjyqtarë të 

deleguar në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Shkodër gjatë viteve 

2016, 2017, 2018, 2019, 2021; 

9. Sa është vlëra e 

përllogaritur (vlera financiare për 

rekrutimin e burimeve të 

nevojshme njerëzore (gjyqtarë), 

në gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër.  

 

13. L.D 12 muaj Penale 

dhe civile 

427 

14 S.SH 12 muaj Penale 

dhe civile 

432 

15. T.S 12 muaj Penale  447 

 Totali   5845 

 

VITI 2017 

Gjatë vitit kalendarik 2017 kanë ushtruar funksionet e 

gjyqtarit gjithsej   13  gjyqtarë  gjyqtarë (12 muaj) dhe një 

gjyqtare për periudhën shkurt 2017- 30 gusht 2017.  

  

Ngarkesa totale e ceshtjeve të gjykuara (çështje për të cilat 

është dhënë vendim gjatë vitit 2017)  në vitin 2017 është 5610 

çështje (penale 2438 dhe civile 3172 çështje) , dhe 

shpërndahet si më poshtë tabela: 

Nr.  Gjyqtari Koha e 

gjykimit 

Dhoma Çështjet e 

gjykuara 

1 A.Ç   12 muaj Civile 356 

2. A.Y 12 muaj Civile 563 

3. A.Z (kryetari, 

50% ngarkesë 

12 muaj Penale 159 

4. A.Ç 12 muaj Penale 331 

5. A.LL 12 muaj Civile 466 

6. B.S  12 muaj Penale 

dhe 

Civile 

371 

7. E.D 12 muaj Civile 620 

8. F.H (ardhur 

shkurt 2017, 

larguar 

shtator 2017)  

7 muaj Penale 133 

9. H..S 12 muaj Civile 502 

10. I.K 12 muaj Civile 532 



11. I.R 12 muaj Civile 487 

12. L.D 12 muaj Penale  328 

13. S.SH 12 muaj Penale  487 

14 T.S 12 muaj Penale  375 

 Totali   5610 

 

VITI 2018 

Gjatë vitit kalendarik 2018 kanë ushtruar funksionet e 

gjyqtarit gjithsej  13  

Ngarkesa totale e ceshtjeve të gjykuara (çështje për të cilat 

është dhënë vendim gjatë vitit 2018)  në vitin 2018 është 6193  

çështje (penale 3652 dhe civile 2541 çështje) ,    dhe 

shpërndahet si më poshtë tabela: 

Nr.  Gjyqtari Koha e 

gjykimit 

Dhoma Çështjet e 

gjykuara 

1 A.Ç   12 muaj Civile 417 

2. A.Y 12 muaj Civile 475 

3. A.Z (kryetari, 

50% ngarkesë 

12 muaj Penale 263 

4. A.Ç 12 muaj Penale 444 

5. A.LL 12 muaj Civile 453 

6. B.S  larguar 

ne dhjetor 

2018 

11.5 muaj Penale   426 

7. E.D 12 muaj Civile 580 

8. H..S 12 muaj Civile 554 

9. I.K 12 muaj Civile 463 

10. I.R 12 muaj Civile 781 

11. L.D 12 muaj Penale  440 

12. S.SH 12 muaj Penale  445 

13. T.S 12 muaj Penale  452 

 Totali   6193 

 

 



VITI 2019 

Gjatë vitit kalendarik 2019 kanë ushtruar funksionet e 

gjyqtarit gjithsej  11 gjyqtarë efektivë .  (Gjatë këtij viti  A.Z 

shkarkuar nga KPK 10.01.2019 ndërsa B.S rikthyer nga 

transferimi ne shtator 2019). 

Ngarkesa totale e ceshtjeve të gjykuara (çështje për të cilat 

është dhënë vendim gjatë vitit 2019)  në vitin 2019 është 6662  

çështje (penale 4096 dhe civile 2566 çështje) ,    dhe 

shpërndahet si më poshtë tabela: 

Nr.  Gjyqtari Koha e 

gjykimit 

Dhoma Çështjet 

e 

gjykuara 

1 A.Ç   12 muaj Civile  427 

2. A.Y 12 muaj Civile 439 

3. A.Z larguar 

10.01.2019 

10 ditë   

4. A.Ç 

(zv/kryetar) 

12 muaj Penale 835 

5. A.LL 12 muaj Civile 407 

6. B.S  (ardhur 

shtator 2019) 

3  muaj Penale   105 

7. E.D 12 muaj Civile 652 

8. H..S 12 muaj Civile 472 

9. I.K 12 muaj Civile 483 

10. I.R 12 muaj Civile 520 

11. L.D 12 muaj Penale  787 

12. S.SH 12 muaj Penale  833 

13. T.S 12 muaj Penale  702 

 Totali   6662 

 

VITI 2020 

Gjatë vitit kalendarik 2020 kanë ushtruar funksionet e 

gjyqtarit gjithsej  14 gjyqtarë (Shiko tabelën mbi emërimet 

dhe shkarkimet).   



Ngarkesa totale e ceshtjeve të gjykuara (çështje për të cilat 

është dhënë vendim gjatë vitit 2020)  në vitin 2020 është 5671  

çështje (penale 3858 dhe civile 1813 çështje) ,    dhe 

shpërndahet si më poshtë tabela: 

Nr.  Gjyqtari Koha e 

gjykimit 

Dhoma Çështjet 

e 

gjykuara 

1 A.Ç(shkarkuar 

nëntor 2020) 

11 muaj Civile 266 

2. A.Y 12 muaj Civile 351 

3. A.Ç (zv/kryetar) 12 muaj Penale 617 

4. A.LL 12 muaj Civile 285 

5. B.S   3  muaj Penale   586 

6. E.D 12 muaj Civile 522 

7. H..S 12 muaj Penale 

dhe 

Civile 

320 

8. I.K 12 muaj Civile 280 

9. I.R 12 muaj Civile 394 

10. L.D 12 muaj Penale  590 

11. S.SH 12 muaj Penale  595 

12. T.S 12 muaj Penale  637 

13. K.K(ardhur 

janar 2020) 

11 muaj Civile  225 

14. G.J (ardhur 

nentor 2020) 

1 muaj Civile 3 

 Totali   5671 

 

VITI 2021 – datë 09.07.2021 

Gjatë vitit kalendarik 2021, deri me datë 09.07.2021 kanë 

ushtruar funksionet e gjyqtarit gjithsej   14 gjyqtarë (janë 

larguar  2 , një është shkarkuar dhe një është deleguar dhe 

aktualisht janë 12) 



Ngarkesa totale e ceshtjeve të gjykuara (çështje për të cilat 

është dhënë vendim gjatë deri datë 09.07.2021)  në vitin 2021 

është 3687  çështje (penale 2271 dhe civile 1416 çështje) ,    

dhe shpërndahet si më poshtë tabela: 

Nr.  Gjyqtari Koha e 

gjykimit 

Dhoma Çështjet 

e 

gjykuara 

1 A.Y 6 muaj +9 

ditë 

Civile 244 

2. A.Ç 

(zv/kryetar) 

6 muaj+9 

ditë 

Penale 325 

3. A.LL 6 muaj +9 

ditë 

Civile 188 

4. B.S   6 muaj+9 

ditë 

Penale   348 

5. E.D 6 muaj+9 

ditë 

Civile 307 

6. H..S 6 muaj+9 

ditë 

Penale 321 

7. I.K 6 muaj+9 

ditë 

Civile 256 

8. I.R 6 muaj+9 

ditë 

Civile 280 

9. L.D (larguar 

11.06.2021) 

6 muaj+9 

ditë 

Penale  296 

10. S.SH 6 muaj+9 

ditë 

Penale  320 

11. T.S 

(transferuar 

GJ.A.SH0 

6 muaj+9 

ditë 

Penale  356 

12. K.K 6 muaj+9 

ditë 

Civile  243 

13. G.J  6 muaj+9 

ditë 

Civile 202 



14. E.U deleguar penale 1 

 Totali   3687 

 

 

4. Sa është aktualisht (viti 2021) dhe sa ka qënë ndër 

vitet 2016, 2017, 2018, 2019 dhe 2020, kohëzgjatja 

mesatare e një gjykimi për të gjitha gjykimet e 

parashikuara nga Kodi I Procedurës Civile (çështjet 

familjare, mardhëniet e punës, pronësie, tregtare, vërtetim 

fakti juridik, vërtetësi/pavertëtësi dokumneti në punë, 

sigurim padie, lëshim urdhëri ekzekutimi, urdhër mbrojtje, 

pavlefshmëri titulli ekzekutiv, kundërshtim veprimesh 

përmbarimore, padi për kërkimin e sendit nga personi I 

tretë) dhe gjykime te parashikuara nga Kodit I Procedurës 

Penale (ceshtje penale themeli, kërkesa sekuestroje, masa 

sigurimi , çështje në seancë paraprake, ekstradime, njohje 

vendimi penal të huaj , lirim parakohe me kusht , konstatim 

parashkrimi të ekzekutimit të dënimit).  

 

Viti 2016 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet penale  

 

𝐷𝑇𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒2016

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2016

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2016

∗ 365 =  
350

3002
∗ 365 =  42.5      

 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet civile 

𝐷𝑇𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒2016

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2016

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2016

∗ 365 =  
611

2840
∗ 365 =   78.5   



 

 

Viti 2017 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet penale  

𝐷𝑇𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒2017

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2017

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2017

∗ 365 =  
306

2438
∗ 365 =    45.8    

 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet civile 

𝐷𝑇𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒2017

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2017

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2017

∗ 365 =  
513

3172
∗ 365 = 59.0     

 

 

Viti 2018 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet penale  

𝐷𝑇𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒2018

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2018

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2018

∗ 365 =  
629

3652
∗ 365 =  62.8      

 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet civile 

𝐷𝑇𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒2018

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2018

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2018

∗ 365 =  
634

2541
∗ 365 =   91.0   

 

 



Viti 2019 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet penale  

𝐷𝑇𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒2019

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2019

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2019

∗ 365 =  
650

4096
∗ 365 = 57.8       

 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet civile 

𝐷𝑇𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒2019

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2019

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2019

∗ 365 =  
605

2566
∗ 365 =  85.6    

 

 

Viti 2020 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet penale  

𝐷𝑇𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒2020

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2020

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2020

∗ 365 =  
536

3858
∗ 365 =  50.7      

 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet civile 

𝐷𝑇𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒2020

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 31.12.2020

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 2020

∗ 365 =  
658

1813
∗ 365 =  132.4    

 

 

 

 



Viti 2021 deri datë 09.07.2021 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet penale  

𝐷𝑇𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒2021

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 09.07.2021

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 09.07.2021

∗ 189 =  
455

2271
∗ 189 =  37.8      

 

 Kohëzgjatja mesatare për çështjet civile 

𝐷𝑇𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒2021

=  
numri i çështjeve në pritje për gjykim më 09.07.2021

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 çë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 09.07.2021

∗ 189 =  
613

1416
∗   189 = 81.2 

 

5. Sa gjyqtarë janë të shkarkuar si pasojë e procesit 

kalimtarë të rivlerësimit (Vetingu): 

 Nga Procesi i rivlerësimit (Veting-u_, janë 

shkarkuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 

3 Gjyqtarë.: 

 A.Z  me vendim të formës së prerë. 

 A. Ç me vendim të KPK, jo I formës së prerë 

 L. D me vendim të KPK , jo I formës së prerë 

 

6. Sa çështje gjyqësore janë kaluar një gjyqtari tjetër 

kur gjyqtari I ngarkuar I çështjes nuk ka mundur të kalojë 

procesin kalimtar të rivlerësimit: 

 Në momentin e shkarkimit , për gjyqtarët e sipërcituar  

janë rishpërndarë për secilin çështjet si më poshtë: 

 Për gjyqtarin A. Z janë rishpërndarë 83 çështje në 

seksionin penal të përbërë nga katër gjyqtarë (viti 

2019); 



 Për gjyqtarin A. Ç janë rishpërndarë 60 dosje në 

seksionin civil të përbërë nga 6 gjyqtarë civilistë  në 

momëntin e rishpërndarjës (viti 2020); 

 Për gjyqtaren L. D janë rishpërndarë 106 dosje 

gjyqësore në seksionin penal që aktualisht përbëhet 

nga 4 gjyqtarë (viti 2021). Vendoisim në vëmëndjen 

tuaj se me vendim të KLGJ-së një nga gjyqtarët 

penalistë është transferuar pranë Gjykatës së Apelit 

Shkodër , me skemë delegimi dhe seksioni penal I 

gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër përbëhet nga 4 

gjyqtarë)  

 

7. Sa është nevoja për shtesë burimesh njërëzore 

(gjyqtar) në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër; 

 

 Referuar sa është përshkruar në pikën tre mbi 

shperndarjet në vitet  e kerkuara nga ana juaj, aktualisht 

ngarkesa është ëe përballueshme me gjyqtarët  (14 , sipas 

organikës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër); 

 

8. Sa është numri I çështjeve që janë gjykuar nga 

gjyqtarë të deleguar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër 

gjatë viteve 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. 

 Gjatë vitit 2016-2021 , është gjykuar vetëm një 

çështje nga gjyqtarë të deleguar.  

 

9. Sa është vlëra e përllogaritur (vlera financiare për 

rekrutimin e burimeve të nevojshme njerëzore (gjyqtarë), në 

gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër; 

Fondi I pagave për gjyqtarët nga viti 2016-2020 dhe 2021 

deri në qershor 2021 është si më poshtë : 

 Viti 2016 = 20448960 Lekë (paguar të gjithë sipas 

përiudhës që kanë ushtruar funksionet të pasqyruar në 

pikën 3 të kësaj përgjigje) 



 Viti 2017 = 20339565 Lekë  (paguar të gjithë sipas 

përiudhës që kanë ushtruar funksionet të pasqyruar në 

pikën 3 të kësaj përgjigje) 

 Viti 2018= 19809073 Lekë (paguar të gjithë sipas 

përiudhës që kanë ushtruar funksionet të pasqyruar në 

pikën 3 të kësaj përgjigje); 

 Viti 2019 = 39426729 Lekë (paguar të gjithë sipas 

përiudhës që kanë ushtruar funksionet të pasqyruar në 

pikën 3 të kësaj përgjigje); 

 Viti 2020 = 44161412 Lekë (paguar të gjithë sipas 

përiudhës që kanë ushtruar funksionet të pasqyruar në 

pikën 3 të kësaj përgjigje); 

 Viti 2021 (deri në qershor 2021) = 18685053 Lekë 

(paguar të gjithë sipas përiudhës që kanë ushtruar 

funksionet të pasqyruar në pikën 3 të kësaj përgjigje) 

Njëkohësisht vendosim në vëmendjet tuaj që në shumat e 

përshkruara më sipër përfshihen (paga e gjyqtarit , përfitimi 

monetar nga delegimet dhe ai nga gatishmëria në ditët e 

pushimeve) 

 

 

13 21.06.2021 . 

 

 

Kërkesë për informacion :  

Rastet e Urdhërave të Mbrojtjes 

(UM) dhe Urdhërave të 

menjëhershëm të mbrotjes (UMM) 

TË paraqitura në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Shkodër për 

periudhën Janar – Maj 2021 2021.   

 

Pika  e dytë : Numrin e rasteve të 

ankkimuara të vendimeve në lidhje 

Me 

shkresën 

nr. 780 prot 

, datë 

02.07.2021 

1.  Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër për 

periudhën Janar Maj 2021 janë paraqitur gjithsej 113 

kërkesa me objekt Lëshimin e UM dhe UMM, dhe po janë 

gjykuar 108 prej tyre ndër të cilat : 

Gjykata ka vendosur prnaimin e kërkesë padisë për  76 

(shtatëdhjetë e gjashtë) çështje: 

Gjykata ka vendosur pushimin e gjykimit për 21(njëzet e 

një)çështje; 

Gjykata ka vendosur rrezimin e padisë për 11 

(njëmbëdhjetë) çështje 

2. Për periudhën   Janar – Maj 2021 2021 janë ankimuar 

gjithsej 8 çështje me objekt Lëshimin e UM dhe UMM . 

Përgjigje e 

plotë 

Me shërbim 

postar 



me UM dhe UMM   për periudhën 

Janar – Maj 2021 2021.   

 

Pika e tretë : Rastet e kërkesave për 

zgjidhje martese gjatë  periudhës 

Janar – Maj 2021? 

 

Pika katërt: Numri i Dhunuesve në 

familje për periudhën Janar Maj 

2021?  

 

 

3. Gjatë përiudhës Janar – Maj 2021 , Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor ka gjykuar 278 çështje me objekt “Zgjidhjen e 

martesës dhe pasojave të saj  

4. Numri i dhunuesve ne kuptimin penal , përkon me 

numrin e personave të dënuar për veprën penale të dhunës 

në familje, parashikuar nga neni 130 i Kodit Penal dhe për 

periudhën Janar –Maj 2021  është 39 (tridhjetë e nëntë)  të 

dënuar për këtë vepër penale., ndër të cilët një i dënuar është 

i mitur.  

Numri i dhunuesve në kuptimin civil  përkon me numrin e 

Urdhërave të mbrojtjes ku gjykata ka konstatuar dhunë, për 

të cilat ka vendosur pranimin e padisë dhe lëshimin e UM 

apo UMM , që referuar pikës së parë  të kësaj shkresë është 

76 (shtatëdhjetë e gjashtë) ;.   

14 29.06.2021  

Kërkesë për informacion si më 

poshtë ;  

 Kopje të vendimeve me 

bazë ligjore nenin 297 të Kodit 

Penal, duke përfshirë edhe 

vendime penale administrative të 

caktimit të masave të sigurimit jme 

këtë bazë ligjore.  

 Kopje të vendimeve me 

bazë ligjore nenin 298 të Kodit 

Penal , duke përfshirë edhe 

vendime penale administrative të 

caktimit të masave të sigurimit jme 

këtë bazë ligjore.  

 

Me 

shkresën 

nr. 822  

prot datë 

12.07.2021 

Paraprakisht me datë 01.07.2021 nga ana e kordinatorit për të 

drejtën për informim pranë Gjykatës së Rrethit Gjqyësor 

Shkodër, u dërgua email-I në adresën e palës kërkuese 

office@ahc.org.al , duke kërkuar nga ana juaj numnrin e 

vendimeve që ju nevojiten për të realizuar studimin mbi 

praktikën gjyqësore. 

Në kushtet e mosmarrjes së një përgjigje nga ana e 

kordinatorit u cmua vendosja në dispozicion e disa vendimeve 

që I referohen vitit 2021. 

Sa më sipër, në zbatim edhe të Udhëzimit nr. 15 datë 

23.12.2011 “ Për përpunimin dhe publikimin e të dhënave 

personale në sistemin gjyqësor (Kreu IV), ju përcjellim të 

anonimizuara vendimet si më poshtë : 

1. Vendim nr. 1179 (2356) datë 20.04.2021 të Gjykatës 

së Rrethit Gjkyqësor Shkodër, me bazë ligjore nenin 297 të 

Kodit Penal  (të anonimizuar); 

E kufizuar 

vetëm për 

pjesën e e 

anonimizimit  

Me shërbim 

postar   

mailto:office@ahc.org.al


2. Vendim nr. 18 (71) datë 11.01.2021 të Gjykatës së 

Rrethit Gjkyqësor Shkodër, me bazë ligjore nenin 297 të 

Kodit Penal  (të anonimizuar); 

3. Vendim nr. 60 (175) datë 13.01.2021 të Gjykatës së 

Rrethit Gjkyqësor Shkodër, me bazë ligjore nenin 297 të 

Kodit Penal  (të anonimizuar); 

4. Vendim nr. 1148 (1875) datë 29.03.2021 të Gjykatës 

së Rrethit Gjkyqësor Shkodër, me bazë ligjore nenin 297 të 

Kodit Penal ; (të anonimizuar); 

5. Vendim nr. 1447 (2706) datë 10.05.2021 të Gjykatës 

së Rrethit Gjkyqësor Shkodër, me bazë ligjore nenin 298 të 

Kodit Penal ; (të anonimizuar) 

6. Vendim administrative penal nr. 55 (791) datë 

05.02.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, me 

bazë ligjore nenin 298 të Kodit Penal ; (të anonimizuar) 

Për çdo paqartësi apo plotësim kërkese në lidhje me numrin e 

vendimeve mbetemi në dispozicionin tuaj. 

 

15 19.07.2021  Kërkesë për informacion si më 

poshtë:  

1. Shortin e hedhur në 

Gjykatën e Rrethit Gjqyësor 

Shkodër (për kërkesë padinëe 

sipërpërmendur) në harkun kohor 

mes datave 11.04.2021 (data e 

shënuar në kërkesë padi) dhe datës 

09.06.2021 (referuar Urdhërit të 

gjyqtarit A Y- njoftuar palës së 

paditur në datë 14.06.2021- për 

paraqitjen e deklatarës së mbrojtjes 

brenda datës 28.06.2021, ora 

12:30); 

2. A ka/ kanë qënë kopja 

/kopjet e kërkesë padisë të 

depozituara në Gjykatë të paisura 

Me 

shkresën 

nr. 875 Prot 

datë 

28.07.2021 

Sa më sipër në interpretim të legjislacionit ku ju keni 

mbështëtur kërkesën tuaj : 

 

Së pari: Ligjit për të drejtën e Informimit , neni 17 I tij pika 

2 gërma “dh”  , nuk e çmoj se informacioni I kërkuar nga ana 

juaj cënon barazinë e palëve dhe një process gjyqësor dhe 

mbarëvajtjen e procesit gjyqësore”, duke nënvizuar këtu edhe 

faktin se informacioni që ju kërkoni I përket një çështje 

gjyqësore ku ju jeni I paditur (palë në process) e në tilla kushte 

në cilësinë e kordinatotit , vleresoj që kërkesa juaj të merret 

në shqyrtim. 

 

Së dyti : Ligji Për profesionin e avokatit në Republikën e 

Shqipërise, neni 12 I tij , ju legjitimon në ngritjen e çdo 

kërkesë për të realizuar mbrojtjen dhe përfaqësimin e palës që 

mboorni e për rrjedhojë , legjitimoheni në ngritjen e kësaj 

kërkese  

E plotë  Tarifa për 

shërbimin 

postar 



me prova bashkangjitur conform 

dispozitave të Kodit të Procedurës 

Civile? PS. Në kërkesë padi janë 

renditur 151 provabashkangjitur. 

3. Në sa raste dhe në sa kopje

për secilin rast është depozituar kjo 

kërkesë padi në sekretarinë e 

gjykatës (apo drejtuar asaj me 

postë); 

4. Cilit gjyqtar apo cilëve

gjyqtar I ka rënë shorti për 

gjykimin e kërkesë padisë , cilat 

janë veprimet proceduriale të 

kryera, prej secilit gjyqtar dhe 

vendimarrja e këttyre gjyqtarëve , 

mbi kërkesë padinë që I është 

shortuar?  

Sa më sipër ju vendosim në dispozicion informacionin si 

më poshtë:  

I. 
Në lidhje me pikën e parë të kërkimit tuaj : Shortin e 

hedhur në Gjykatën e Rrethit Gjqyësor Shkodër (për kërkesë 

padinëe sipërpërmendur) në harkun kohor mes datave 

11.04.2021 (data e shënuar në kërkesë padi) dhe datës 

09.06.2021 (referuar Urdhërit të gjyqtarit A Y- njoftuar palës 

së paditur në datë 14.06.2021- për paraqitjen e deklatarës së 

mbrojtjes brenda datës 28.06.2021, ora 12:30) ju informojmë 

si më poshtë: 

Kërkesë padia me palët e cituara në kërkesën tuaj rezulton të 

jetë depozituar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër 

me datë 02.06.2021. Me datë 03.06.2021 është rregjistruar në 

sistemin e ICMIS , nga ana e rregjistrueses , Znj. A P e cila 

është njëkohësisht edhe kryesekretarja e gjykatës , Pas 

perfundimit të rregjistrimit cështja ka marrë numrin 1128 

(21234-01120-51-2021) , 

Po me datë 03.06.2021 ora 9:17 kjo cështje  (së bashku me 

gjithë cështjet e rregjistruara për shortim atë ditë), I është 

nënshtruar shortimit elektronik , duke I kaluar elektronikisht 

për gjykim gjyqtares I.K. 

Materiali fizik I kësaj cështë është rregjistruar  (të dhënat mbi 

kërkesë padinë palët dhe object si dhe numri I cështjes)  në 

rregjistrat fizik civil të gjykatës. 

Përmes Histroikut të shpërndarjes së çështjeve , referiuar 

shortit teë datës 03.06.2021 , edhe materiuali fizikisht  (dosja 

gjyqësore ) I është vendosur në dispozicion gjyqtares I. K , ku 

ka nënshkruar sëkretarja që punon pranë saj (Bashkëlidhur do 

gjeni kopje te fletës së shortit, përpmes të cilës I ka 

kaluar materiali gjyqtares).  Me datë 03.06.2021, pa 

ndërmarrë asnje veprim procedurial, gjyqtarja I. K. ka 

paraqitur kërkesë për dorëheqje 



pranë Kryetarit të gjykatës , kërkesë ë cila është miratuar me 

vendimin nr. 72 datë 07.06.2021, përmes të cilit kryetari ka 

vendosur : Pranimin e kërkesës për dorëheëqje të gjyqtares I. 

K nga gjykimi I çështjes civile me nr. Regj. Them 1128 

(21234-01120-51-2021), . – Kalimin  e çështjes në shortin e 

radhës.  

Nga data 7 kur ka pranuar kërkesën kryetari shorti I radhës ka 

qënë po data 7 , ditë e hënë, dhe cështja më sipërcituar pas 

shoortimit I ka kaluar për gjykim gjyqtarit A.Y , I cili po 

gjykon aktualisht këtë çështje . Pas realizimit të shënimeve në  

rregjistrat fizik civil , konkretisht ne fletën e cështjes me nr. 

Regj 1128 , dosja material I ka kaluar fizikisht gjyqtarit A Y, 

ku ka nënshkruar sekretarja që punon pranë tij (Bashkëlidhur 

do gjeni kopje te fletës së shortit, përpmes të cilës I ka kaluar 

materiali gjyqtarit). 

 Bashkëlidhur në lidhje me këtë pikë ju përcjellim :

RIV (Rregjistri I veprimeve), ku pasqyrohen  të 

gjitha veprimet me çështje object i kësaj kërkesë; , fleta e 

shortit të datës 03.06.2021; vendimi  i Zv. Kryetarit datë 

07.06.02021 dhe kërkesa për dorëheqje e gjyqtares I. K  datë 

03.06.2021; Fletë nga Rregjistri fizik civil mboi rregjistrimin 

e të dhënave të cështjes në rregjistrat fizik; Fletë nga 

shorti i datës 07.06.2021, kur I ka kaluar gjyqtarit A Y.  

II. 
Në lidhje me pikën e dytë të kërkimit tuaj : A ka/ kanë qënë 

kopja /kopjet e kërkesë padisë të depozituara në Gjykatë të 

paisura me prova bashkangjitur conform dispozitave të Kodit 

të Procedurës Civile? PS. Në kërkesë padi janë renditur 151 

prova bashkangjitur., 

 Referuar nenit 154/a të K.Pr.C : Kërkesëpadia

paraqitet në gjykatë nga paditësi ose nga përfaqësuesi i tij i 

pajisur me prokurë. Kërkesëpadia mund të paraqitet në 

gjykatë edhe nëpërmjet postës.  

Padia iu caktohet gjyqtarëve me short. 



Kur kërkesëpadia nuk plotëson kushtet e përmendura në këtë 

kre, gjyqtari i vetëm ia kthen paditësit në kohën e paraqitjes 

së saj ose ai njoftohet me shkrim për plotësimin e të metave 

dhe, pasi të jetë shënuar në padi data e paraqitjes, caktohet 

një afat për plotësimin e të metave. Deri në këtë datë padia 

mbetet pa veprime.  e vijues .    

Në të tilla kushte nga ana e Kryesekretarisë së gjykatës , 

materiali I paraqitur sa më sipër cituar (në pikën 1) , është 

rregjistruar  dhe I ka kaluar për gjykim gjyqtarit të cështjes, 

fillimisht , Znj. K dhe me pas (pas heqjes dorë të saj ), Z. Y. 

Janë këta gjyqtarë që kanë administruar dhe vlerësuar padinë 

dhe aktet bashkëlidhur, dhe as kryesekretaria, as kancelari nuk 

ka informacion mbi materialin e administruar nga gjyqtari 

gjatë kohës që ai ka në administrim cështjen , deri në 

depozitimin e saj pranë kryesekretarisë. 

 

III.  

Në lidhje me pikën e tretë të kërkimit : Në sa raste dhe në sa 

kopje për secilin rast është depozituar kjo kërkesë padi në 

sekretarinë e gjykatës (apo drejtuar asaj me postë), ju 

informoj në të njëjtën llogjikë si më lart: 

 

 Referuar shënimeve RIV, të cituara në pikën 1, 

rezulton se padia është rregjistruar vetëm njëherë dhe për 

pasojë   ajo është depozituar vetëm njëherë ( në lidhje me 

kopjet , kushtet e saj I vlerëson vetëm gjyqtari ) dhe nga ana 

e kancelarit , kryesekretarisë nuk ka informacion sa prova ia 

janë bashkëlidhur kësaj padie .  

 

Rregulli I përgjithshëm I paraqitjes së padive në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Shkdoër , kur ato paraqiten në sportel , eshte 

që të paraqiten aq kopje padie dhe prova sa palë ka në gjykim. 

Në rastin e paraqitjes me postë kjo ka raste që nuk zbatohet 

pasi kryesekretaria nuk mund ti cenojë të drejtën e 



rregjistrimit të kërkesave palëvë dhe as nuk mund të vlerësojë 

kushtet e paraqitjes së saj (neni 154/a KPr.C) 

IV. 

Në lidhje me pikën e katërt të kërkimit tuaj::” Cilit gjyqtar 

apo cilëve gjyqtar I ka rënë shorti për gjykimin e kërkesë 

padisë, cilat janë veprimet proceduriale të kryera, prej secilit 

gjyqtar dhe vendimarrja e këtyre gjyqtarëve , mbi kërkesë 

padinë që I është shortuar?  

 Shorti për gjykimin e kësaj padie , siç u sqarua në

pikën e parë , I ka rënë fillimisht gjyqtares I. K., e cila nuk 

ka kryer asnje veprim në lidhje me çështjen, (përveç  
kërkesës për dorëheqje) , dhe më pas i ka rëne gjyqtarit A. Y.
Referuar sistemit ICMIS, që menaxhon të dhënat 

gjyqësore rezulton se ky gjyqtar nuk ka vendimarrje në 

lidhje me këtë cështje, ku edhe ju jeni palë në gjykim  

16 15.09.2021 kërkesë për informacion si më 

poshtë : 

1 . Sa vendime janë dhënë për 

lëshim të urdhërit të 

menjëhershëm të mbrojtjes për 

periudhën 2015 -2021; 

2 . Sa vendime janë dhënë për 

lëshim të urdhërit të mbrojtjes për 

periudhën 2015 -2021? 

3 . Sa është numri i këeksave për 

lëshim të urdhërit të 

menjëhershëm të mbrojtjes për 

periudhën 2015-2021? 

Me 

shkresën 

nr. 1033 

prot, datë 

28.09.2021 

Sa më sipër ju informojmë se : 

Së pari: Në lidhje me  numrin e urdhërave të mbrojteve dhe 

atyre të menjëhershëm të mbrojtjes, si dhe vendimarrjeve të 

gjykatës , për vitet 2015-2021 (gjashtë mujori i parë)  po jua 

pasqyrojme me tabelat e mëposhtme të cilat pasqyrojnë vitin 

kalendarik , sa urdhëra mbrojtje janë paraqitur dhe gjykuar , 

dsa urdhëra të mënjëhershëm mbrotje janë paraqitur dhe 

gjykuar, sa është numri total i tyre , dhe sa nga keta (UM dhe 

UMM) janë pranuar , pushuar apo rrëzuar),  

Së dyti : Në lidhje me pyetjet 3 dhe 4, numri i kërkesa është i 

barabartë më numrin e vendimeve pasi të gjitha kërkesat e 

Përgjigje e 

plotë 

Me postë 

elektronike 



4 . Sa është numri i këeksave për 

lëshim të urdhërit të 

menjëhershëm të mbrojtjes për 

periudhën 2015-2021? 

paraqitura me këto objekte përkthehen në vendimarrje të 

gjyqtarës , sipas pasqyrimit të tabelave më poshtë: 

Viti 2015 

Urdhera Mbrojtje kanë qënë 56 , ndër të cilë është 

vendosur : 

 Pranimi për 27 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 22 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 7 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Urdhëra të mënjëhershëm mbrojtje kanë qënë 92 ndër të 

cilët është vendosur  

 Pranimi për 53 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 27 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 12 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Viti 2016 

Sqarojmë në lidhje me këtë vit se : 

Urdhera Mbrojtje kanë qënë 75 , ndër të cilë është 

vendosur : 

 Pranimi për 38 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 35 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 2 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Urdhëra të mënjëhershëm mbrojtje kanë qënë 102 ndër të 

cilët është vendosur: 

 Pranimi për 60 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 31 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 11 kërkesa të paraqitura më këtë objekt



Viti 2017 

Urdhera Mbrojtje kanë qënë 96 , ndër të cilë është 

vendosur : 

 Pranimi për 53 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 37 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 6 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Urdhëra të mënjëhershëm mbrojtje kanë qënë 138 ndër të 

cilët është vendosur: 

 Pranimi për 74 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 44 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 20 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Viti 2018 

Urdhera Mbrojtje kanë qënë 23, ndër të cilë është 

vendosur : 

 Pranimi për 12 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 7 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 4 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Urdhëra të mënjëhershëm mbrojtje kanë qënë 170 ndër të 

cilët është vendosur  

 Pranimi për 107 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 16 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 47 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Viti 2019 

Urdhera Mbrojtje kanë qënë 82 , ndër të cilë është 

vendosur : 



 Pranimi për 43 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 28 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 11 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Urdhëra të mënjëhershëm mbrojtje kanë qënë 92 ndër të 

cilët është vendosur  

 Pranimi për 67 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 16 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 9 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Viti 2020 

Urdhera Mbrojtje kanë qënë 109 , ndër të cilë është 

vendosur : 

 Pranimi për 58 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 23 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 28 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Urdhëra të mënjëhershëm mbrojtje kanë qënë 101 ndër të 

cilët është vendosur  

 Pranimi për 67 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 23 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 11 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Viti 2021 

Urdhera Mbrojtje kanë qënë 64 , ndër të cilë është 

vendosur : 

 Pranimi për 43 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;

 Pushimi për 8 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 13 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Urdhëra të mënjëhershëm mbrojtje kanë qënë 65 ndër të 

cilët është vendosur  

 Pranimi për 48 kërkesa të paraqitura me këtë objekt;



 Pushimi për 17 kërkesa të paraqitura me këtë objekt

 Rrëzimi për 0 kërkesa të paraqitura më këtë objekt

Për çdo paqartësi mbetëmi në dispozicionin tuaj 

17 28.10.2021 Kërkesë për informacion si më 

poshtë :  

 Sa është krijuar njësia e

shërbimit ligjor ? Nëse po, kur

është krijuar kjo njësi? (kërkohet

vendosja në dispozicion të

dokumentit të vendimarrjes për

këtë çështje). Nëse jo, cilat janë

arsyet e vonesës dhe sfidat e

hasura?

 A ka caktime të

përkohshme? Sa të tilla ka pasur

për vitin 2020-2021?

 A ka emërime të reja? Sa të

tilla ka pasur për vitin 2020-2021?

 A ka patur lëvizje paralele?

Sa të tilla ka pasur për vitin 2020-

2021?

 Rregullimi I mekanizmave

proceduriale të shqyrtimit të

kërkesave/ ankimeve dhe ulja e

numrit të gjyqytarëve në përbërje

të trupave gjyqësore për

shqyrtimin e disa lloj çështjesh, a

ka sjellë impact pozitiv dhe

shqyrtim më të shpejtë të çështjeve

gjyqësore në gjykatën pranë të

cilës ushtroni funksionin? A keni

statistika zyrtare rreth ndikimit të

këtyre ndryshimeve.

Në pritje 



 A mendoni se janë të

nevojshme dryshime të mëtejshme

me qëllim rritjen e efiçencës në

gjyqësor

 A janë kryer trajnime të

gjyqtarëve gjatë vitit 2021 dhe sa të

tillë? A janë zhvilluar trajnime

vetëm përmes shkollës së 

Magjistraturës apo edhe 

projekteve/ organizatave/ 

institucioneve të tjera? Sa 

pjesmarrës kanë përfaqësuar 

Gjykatën pranë të cilës ju ushtroni 

funksionin?     

 Si paraqitet trendi I stokut

të çështjeve në Gjykatën pranë të

cilës ju ushtroni funksionin për

periudhën 2019-2021? Cilat janë

masat e marra në gjykatën tuaj në

përmirësimin e përformancës së

gjyqtarëve? Cili ka qënë roli I

Këshillit të Gjykatës për

monitorimin dhe eliminimin e

backlog-ut? Janë hartuar

rekomandime për këtë qëllim?

Nëse po, Ju lutemi na vendosni në

dispozicion kopje të përmbajtjes së

tyre?

 Sa ka ndikuar në

mbarvajtjen e funksioneve të

gjykatës situatA e krijuar nga

pandemia Covid-19, pasi KLGJ-ja

vendosi me datë 10.03.2020

pezullimin e veprimtarisëdhe

shërbimeve gjyqësore në të gjitha



gjykatat e vendit deri me datë 

22.04.2020? Keni të dhëna se sa 

është numri I çështjeve të mbartura 

gjatë kësaj periudhe?   

 A ka pasur kërkesa drejtuar

prej jush KLGJ-së në raport me

shërbimin civil gjyqësor dhe cilat

masa janë marrë konkretisht për

gjykatën tuaj? Si kanë ndikuar këto

masa në ngarkesën e gjyqtarëve me

çështje?

 A janë kryer trajnime të

kancelarit, këshilltarëve dhe

ndihmësve ligjor nga ana e

Shkollës së Magjistraturës apo

organizatave/ institucioneve

zbatuese të projektevetë

ndryshme? A janë kryer trajnime të

nëpunësve civil gjyqësor? Sa të

tilla? Në cilat fusha? A keni ju si

kancelar vetë, këshilltarët  dhe

ndihmësit ligjor, si dhe ndihmësit

ligjor, mundësi të shprehni me

kërkesë(me shkrim ose

verbalisht)nevojat për trajnimqë

mund të keni, dhe nëse po, a janë

marrë këto kërkesa në konsideratë

nga KLGJ-ja dhe shkolla e

Magjistraturës ? Çfarë konsideroni

si sfide kundrejt nevojës suaj për

rritjen e kapaciteteve?

 A ka patur gjykata juaj

nevojë për rikonstruktiM, apo

ndërhyrjepër përmirësim godine?

Nëse po a keni informuar KLGJ-në



dhe çfarë masash janë marrë prej 

saj? Cilat janë çështjet për të cilat I 

keni drejtuar më shpesh kërkesa 

KLGJ- së? Sa prejt yre janë marrë 

në konsideratë nga KLGJ-ja? 

HARTA 

 A është ngritur tek ju 

sistemi I arkivimit gjyqësor? Si 

funksionon? 

 A përdorin gjyqtarët dhe 

stafi modele standarte elektronike 

për draftimin e vendimeve 

gjyqësore? 

 A praktikohet nga gjykata 

juaj parimi I zgjidhjes së çështjeve 

civile dhe administrative në një 

seancë të vetme themeli, pa caktuar 

seanca përgatitore? Nëse po nga 

statistikat që disponooni në sa raste 

është aplikuar gjatë vitit 2020-

2021? 

 A përfundohen çështjet 

gjyqësore sipas afateve të 

arsyeshme, të parashikuara nga 

neni 399/2 I Kodit të Procedurës 

Civile? Si janë afatet e zgjatjes së 

proceseve gjyqësore ? Keni 

statistika zyrtare lidhur me këtë 

çështje? Nëse po lutemi të 

informoni  rreth tyre. 

 Sa gjyqtarë nuk e kanë 

kaluar procesijn e veting-ut, sat ë 

tillë janë në process dhe sa e kanë 

kaluar atë përmes një vendimi 

përfundimtar? Si ka ndikuar kjo në 



ngarkesën e çështjeve? Si janë 

shpërndarë dosjet e secilit gjyqtar 

tek gjyqtarët e tjerë? 

 Me ç kriter përcaktohet 

marrja në shqyrtim e dosjeve? Në 

bazë të rendit kohor sipas të cilit 

janë paraqitur apo edhe rëndësisë 

dhe urgjencës me të cilat lidhen 

problematikat e dosjeve? 

 Pas miratimit me ligjin 

46/2021 Për disa shtesa dhe 

ndryshime në ligjin nr. 98/2016 Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë, është 

përcaktuar se gjykatat e shkallës së 

parë dhe Apelit  (juridiksionit të 

përgjithshëm apo të posaçëm) 

gjykojnë me trupa gjykues të 

përbërë nga një gjyqtar, ose me trup 

gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë, 

përveç rasteve kur në ligj 

parashikohet ndryshe. A po 

zbatohet ky parashikim I ri 

procedurial? A ka statistika se si ka 

ndikuar ky rregullim në shqyrtimin 

e çështjeve? 

 A mbahen rregullisht 

mbledhjet e përgjithshme të 

gjyqtarëve të paktën një herë në 

muaj? (Ju lutemi të dërgohet 

doskumentacioni vertetues).  

 



18. 01.11.2021 Kërkesë për informacion dhe vënie 

në dispozicion  të dokumnetacionit 

si më poshgtë: 

 

1.  Listën eemërore të avoketërve, 

ekspertëve dhe ndërmjetësve të 

gjykatës. 

2. CV/Biografi e funksionarëve të 

lartë (kryetari, gjyqtarëve, 

kancelarit, kryesekretarit, 

sekretarëve gjyqësor)? 

3. Formularët e vetdeklarimit për 

integritetin e gjyqtarëve? 

4. Të dhënat e gjyqtarit të medias 

që mbulon gjykatën tuaj? 

5. Raportin vjetor të gjykatës për 

vitin më të fundit të analizuar? 

6. Listën e tarifave të shërbimeve 

që ofron gjykata dhe datën e 

përditësimit të fundit të saj; 

Raportin e monitorimit të 

shpenzimeve për vitin më të 

fundit financiar të analizuar? 

7. Raportin e fundit të auditimit të 

brëndshëm ose auditimit nga 

KLSH –ja ose organe të tjera 

mbikqyrëse (nëse ka)? 

8. Lista e kontratave të lidhura 

momentalisht me palë të treta 

(shërbime të kontraktuara ose 

tenderuara) si dhe 

informacione mbi shumën e 

kontraktuar, palët kontraktuese 

, përshktrimi I mallrave ose 

shërbimeve të kontraktuara, 

Në pritje     



plan zbatimi (Afate kohore) 

dhe monistorimit të tyre.  

 

19 02.11.2021 Kërkesë shkodër mbi vendimet e 

UMM dhe UMM 2021 (për 

qëllime studimore ) projekti  

PNUD  

Në pritje.    

20 05.11.2021 Kërkesë për informacion: 

Vendimin ose ecuroinë e 

zhvillimit mbi çështjen nr. 57100-

02687-51-2021 me nr. Akti 1910 

si dhe informacion mbi gjëndjen 

aktuale të gjykimit të kësaj çështje 

në shkallët e tjera të gjykimit.  

Në  pritje    

21 05.11.2021 Kërkesë për informacion: 

Transkript ose audio të çështjes 

F.V si dhe informacion mbi 

gjëndjen aktuale të gjykimit të 

kësaj çështje në shkallët e tjera të 

gjykimit. 

    

 




