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Parathënie 

 

Reforma në drejtësi është një nga reformat më të thella ligjore dhe institucionale që ka prekur sistemin 

e drejtësisë në vend në dy dekadat e fundit. Synimi i saj ishte krijimi i një sistemi drejtësie të 

besueshëm, të drejtë, të pavarur, të përgjegjshëm, efektiv dhe profesional. Miratimi i paketës së 

ndryshimeve ligjore dhe kushtetuese u shoqërua me pritshmëri të larta nga qytetarët në lidhje me 

forcimin e shtetit të së drejtës dhe respektimin e lirive dhe të drejtave të individit. Për shkak të 

ndërhyrjes rrënjësore në organet e drejtësisë, reforma mori vëmendjen dhe ngjalli diskutime 

veçanërisht në rradhët e gjyqtarëve, prokurorëve, përfaqësuesve të organeve të sistemit të drejtësisë, 

avokatëve, noterëve, akademikëve, dhe aktorëve të shoqërisë civile. 

Tre vjet pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i 

Tiranës, në rolin e tij si formues i dijeve të juristëve të ardhshëm dhe si qendër e kërkimit shkencor në 

fushën e së drejtës, sjell për profesionistët e fushës, studentët dhe të gjithë personat e interesuar, 

raportin “Monitorimi i Reformës në Drejtësi”. Ky raport është realizuar në kuadër të projektit me të 

njëjtin titull, që po zbatohet nga Fakulteti i Drejtësisë, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e 

Hapur për Shqipërinë. Projekti ka në qendër monitorimin e disa aspekteve të reformës në drejtësi në 

lidhje me përmirësimin e aksesit të qytetarëve në organet e drejtësisë, ndryshimet ligjore në fushën e 

drejtësisë penale, ndryshimet në kodin e procedurës civile, ndikimin e ndryshimeve në skemën e 

ndihmës juridike, edukimin ligjor dhe ngritjen e organeve të reja të drejtësisë. Krahas objektivit 

kryesor, monitorimit të reformës në drejtësi, projekti është konceptuar edhe si një urë takimi mes 

aktorëve të përfshirë në sistemin e drejtësisë, pedagogëve të FD-së dhe studentëve, duke forcuar 

bashkëpunimin midis tyre.  

Projekti, i cili është zbatuar për një periudhë njëvjeçare (mars 2019-shkurt 2020) parashikon hartimin 

e tre raporteve monitoruese. Ky raport i parë përfshin gjetjet e identifikuara nga monitorimi i zbatimit 

të reformës gjatë periudhës mars-qershor 2019. Ai do të shoqërohet me një botim të dytë në lidhje me 

zhvillimet deri në muajin dhjetor 2019 dhe një raport përfundimtar që integron gjetjet nga monitorimi 

për një periudhë njëvjecare, duke bërë të mundur një vëzhgim periodik të zbatimit të ndryshimeve 

kushtetuese dhe ligjore.  

Fakulteti i Drejtësisë, UT shpreh mirënjohjen ndaj Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, për 

mbështetjen në realizimin e Projektit “Monitorimi i Reformës në Drejtësi”.   

Gjithashtu, falënderon të gjithë institucionet që ndihmuan me të dhëna për hartimin e këtij raporti si 

Gjykatën Kushtetuese, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Këshillin e 

Emërimeve në Drejtësi, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykatën e Apelit Tiranë, Gjykatën e 

Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, 

Universitetin e Tiranës, Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” Fakulteti i Shkencave Humane, 

Departamenti i Drejtësisë, Qendrën Evropiane, Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë, Shkollën e 

Magjistraturës, si dhe organizatat, Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare, Shërbimi Ligjor Falas 

Tiranë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve. 

Një falënderim i fundit shkon për studentët e Fakultetit të Drejtësisë, UT, për interesin dhe angazhimin 

e tyre në të gjitha aktivitetet e organizuara në kuadër të projektit “Monitorimi i Reformës në 

Drejtësi”. 
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  Hyrje
*
 

  

Pas hyrjes në fuqi të paketës së ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore, vëmendja e studiuesve, 

juristëve, organizatave vendase dhe të huaja u përqendrua kryesisht në sfidat për ngritjen e 

strukturave të reja të drejtësisë dhe në procesin e rivlerësimit kalimtar të prokurorëve dhe gjyqtarëve. 

Ndikimi real i reformës tek aksesi në drejtësi i qytetarëve, mbrojtja e të drejtave dhe lirive të tyre, apo 

besimi i qytetarëve mbi funksionimin e rendit ligjor dhe organeve të drejtësisë nuk ka qenë objekt 

vlerësimi. Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (FDUT), në realizimin e misionit të tij për 

edukimin e brezave të juristëve mbi rendin juridik në vend, vuri re këtë mangësi në diskursin 

akademik dhe atë publik. Për pasojë, FDUT përcaktoi si objektiv të tij, monitorimin periodik të 

zbatimit të reformës, në ato dimensione që prekin aksesin e qytetarit në sistemin e drejtësisë. Për 

realizimin e këtij objektivi, FDUT pati mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, 

në kuadër të Projektit “Monitorimi i Reformës në Drejtësi”.  

 

Projekti “Monitorimi i Reformës në Drejtësi”, shënon iniciativën e parë ku Fakulteti i Drejtësisë 

drejton dhe zbaton të gjithë aktivitetet e parashikuara eksluzivisht nga pedagogët dhe studentët e tij. 

Ai është në përputhje me prioritetin e Fakultetit për të ridimensionuar rolin e tij si qendër e kërkimit 

shkencor dhe e debatit akademik mbi rendin ligjor, si edhe synon forcimin e bashkëpunimit midis 

pedagogëve dhe studentëve në projekte me interes për vendin. Qëllimi i projektit është të vlerësojë në 

mënyrë periodike ndryshimet ligjore dhe kushtetuese që kanë ndikim tek aksesi në drejtësi i 

qytetarëve, në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tyre. Më konkretisht, në kuadër të projektit do të 

realizohet: 

 

1. Monitorimi i zbatimit të ndryshimeve në fushën e drejtësisë penale, ndryshimeve të Kodit të 

Procedurës Civile, Ligjit “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, Ligjit “Për Tarifat 

Gjyqësore” etj;  

2. Monitorimi i zbatimit të reformës në drejtësi në lidhje me arsimin juridik në institucionet e 

arsimit të lartë dhe ato për formimin profesional të profesionistëve të së drejtës, si dhe 

edukimin ligjor të publikut;  

3. Monitorimi i ndikimit të procesit të ngritjes së strukturave të reja të drejtësisë dhe masave 

anti-korrupsion në radhët e gjyqësorit dhe prokurorisë në gëzimin e të drejtave të individit dhe 

aksesit në drejtësi; 

4. Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi ecurinë e reformës në drejtësi dhe ndikimin e saj tek 

garantimi i të drejtave dhe lirive themelore të tyre.  

 

Për arritjen e qëllimit të projektit, është parashikuar hartimi i tre raporteve monitoruese periodike, 

realizimi i leksioneve të hapura me studentë, si edhe workshop-eve me pedagogë dhe profesionistë të 

së drejtës, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të strukturave të reja të drejtësisë, të gjyqësorit 

dhe prokurorisë, si edhe institucioneve vendase dhe të huaja që janë përfshirë në hartimin, zbatimin 

apo monitorimin e reformës. Këto aktivitete mundësojnë realizimin e një analize të pavarur të ecurisë 

së reformës në drejtësi duke mbajtur në konsideratë vlerësimin jo thjesht të plotësimit të kuadrit ligjor 

dhe ngritjes së mekanizmave institucionalë, por edhe vlerësimin e perceptimit dhe informimit të 

                                                           
*
 Përgatiti: Prof. Asoc. Luljeta Ikonomi, Drejtuese e Projektit. 
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publikut mbi ecurinë e zbatimit të reformës në drejtësi. Gjithashtu, ato nxisin debatin akademik mbi 

rendin juridik dhe mbrojtjen e të drejtave themelore në vend në mënyrë periodike, lehtësojnë 

informimin e qytetarëve mbi mekanzimat e reja të ngritura për të garantuar aksesin në drejtësi.  

Projekti, në tërësinë e tij, forcon dialogun midis Fakultetit të Drejtësisë dhe strukturave të përfshira në 

reformën në drejtësi, nxit hulumtimin dhe kërkimin shkencor në rradhët e stafit akademik të FDUT-

së, si edhe nxit përfshirjen e studentëve në aktivitete të lidhura me reformën. 

 

Për realizimin e aktiviteteve të projektit në fazën e parë (mars-qershor 2019) dhe hartimin e këtij 

raporti është përfshirë një ekip prej gjashtë pedagogësh të Fakultetit të Drejtësisë, UT, më 

konkretisht, Prof. Dr. Artan Hoxha, në rolin e drejtuesit të grupit të ekspertëve, Prof. Asoc. Luljeta 

Ikonomi, Drejtuese e Projektit, dhe pedagogët ekspertë, Doc. Klesta Hysi, Doc. Dr. Adea Pirdeni, 

Doc. Dr. Erind Merkuri dhe Dr. Silvana Çinari, të cilët kanë hartuar seksionet e këtij raporti. 

Pedagogët kanë bashkëpunuar me një grup prej 20 studentësh, pjesë integrale e ekipit të punës për 

zbatimin e projektit.  

 

Raporti i parë është përqendruar në katër fusha kryesore që vlerësojnë ecurinë e Reformës në Drejtësi, 

si vijon:  

 

1. Zbatimi i reformës në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e strukturave të reja të drejtësisë;  

2. Zbatimi i Ligjit “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, dhe Ligjit “Për Tarifat 

Gjyqësore”; 

3. Zbatimi i Reformës në lidhje me edukimin ligjor të publikut dhe arsimin juridik në 

institucionet e arsimit të lartë dhe ato për formimin profesional të magjistratëve;  

4. Zbatimi i ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile në lidhje me aksesin e individit për 

paditë e vogla.  

 

Ky raport përfshin gjetjet e ekipit të punës nga monitorimi gjatë periudhës mars-qershor 2019. Ai do 

të pasohet nga një raport i dytë, me gjetjet e periudhës shtator-dhjetor 2019, dhe raporti përfundimtar 

që përmbledh gjetjet e raporteve fillestare.  

 

Metodologjia 

 

Objekti i këtij raporti është analiza e zbatimit në praktikë të ndryshimeve ligjore dhe institucionale të 

realizuara në kuadër të Reformës në Drejtësi, me fokus aksesin në drejtësi dhe garantimin e të 

drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve.  Ai synon të skanojë progresin dhe problematikat aktuale 

në lidhje me fushat e përzgjedhura si dhe të orientojë analizën drejt përmirësimit të situatës ligjore 

dhe institucionale. Me qëllim realizimin e një pasqyre më të plotë të situatës aktuale dhe një vëzhgimi 

sa më të saktë empirik, ekspertët gërshetuan metoda të kërkimit cilësor dhe sasior dhe shfrytëzuan 

instrumente të ndryshme, sipas nevojave të fushave të veçanta të kërkimit. Megjithëse çdo seksion i 

raportit ka specifikat e veta, që kanë diktuar edhe metodologji të posacme, disa metoda janë zbatuar 

në të gjithë seksionet e këtij raporti. Kështu, analiza cilësore është realizuar nëpërmjet instrumenteve 

të mëposhtëm:  

 

1. Analizë (Desk research) e raporteve ekzistuese në fushat që mbulon ky raport, të hartuar nga 

aktorë të fushës vendas dhe të huaj; 
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2. Analizë e vendimeve gjyqësore brenda fushës së interesit, për të kuptuar zhvillimet dinamike 

të zbatimit të legjislacionit të ri, problemet që janë paraqitur, si dhe veprimet e ndërmara nga 

palët ndërgjyqëse dhe gjyqtari. Fokusi i analizës ka qenë identifikimi i praktikave dhe 

mënyrave të ndryshme të interpretimit të ligjit specifik;  

3. Intervista gjysmë të strukturuara ose të lira me përfaqësues të institucioneve të ndryshme si 

Ministria e Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i 

Prokurorisë, Gjykata Kushtetuese, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, Dhoma e Avokatisë, 

Avokati i Popullit, fakultetet e drejtësisë, gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë etj.;  

4. Intervista gjysmë të struktururara me përfaqësues të organizatave jo fitimimprurëse si, 

Qendra për Nisma Ligjore, TLAS, CRCA, RES PUBLICA, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, 

STREHA LGBT, etj      

 

Analiza sasiore është realizuar duke shqyrtuar arkivën e vendimeve gjyqësore të gjykatave me të cilat 

është punuar, statistikat gjyqësore, vjetarin statistikor të Ministrisë së Drejtësisë, si edhe dosjeve 

gjyqësore sipas fushave të monitorimit. Identifikimi, mbledhja dhe përpunimi paraprak i të dhënave 

është kryer nga studentët e përfshirë në këtë projekt, kurse analizimi i tyre dhe hartimi i seksioneve të 

këtij raporti është realizuar nga pedagogët ekspertë, pjesë e ekipit të projektit.  

 

Mbledhja e të dhënave në terren, intervistat dhe monitorimet janë realizuar përgjatë muajve prill-

qershor, në Tiranë. Për qëllime të këtij raporti të parë janë marrë parasysh zhvillimet ligjore dhe 

institucionale që prej miratimit të kuadrit kushtetues për Reformën në Drejtësi, konkretisht që prej 22 

korrikut 2016.  Në lidhje me monitorimin e zbatimit të legjislacionit civil në gjykata është marrë në 

studim periudha 1 janar-31 dhjetor 2018, duke mbajtur në konsideratë se ndryshimet në Kodin e 

Procedurës Civile
1
 kanë hyrë në fuqi respektivisht në gusht dhe nëntor 2017. Rezultatet e marra 

përgjatë vitit 2018 janë krahasur me ato të vitit 2016, për të evidentuar ndikimin e ndryshimeve në 

praktikë. Fokusi i monitorimit për çështjet gjyqësore ka qenë Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë, si 

gjykata me numrin më të madh të çështjeve në vit, krahasuar me të gjithë gjykatat e tjera.
2
  

 

Metodat e përdorura janë komplementare në raport me njëra-tjetrën, pasi kombinojnë si vëzhgimin 

empirik të paanshëm të monitoruesëve të proceseve gjyqësore dhe dosjeve nga njëra anë, ashtu edhe 

konstatimet dhe perceptimet e aktorëve kryesorë të proceseve gjyqësore nga ana tjetër, me qëllim 

arritjen e një rezultati sa më të bazuar dhe objektiv. Në këtë mënyrë, janë ballafaquar të dhënat nga 

desk research me të dhënat e mbledhura në mënyrë empirike, duke siguruar një raportim sa më afër 

realitetit.  

 

Për lehtësuar të kuptuarin e gjetjeve kryesore sipas fushës, në çdo seksion të këtij raporti është 

përfshirë një pjesë mbi metodologjinë specifike të përdorur, ku evidentohet edhe numri i çështjeve të 

shqyrtuara, të dhënat nga intervistat, anketimet e përdorura për realizimin e raportit, problematikat e 

hasura në marrjen e informacionit, si dhe risitë e analizës së këtij raporti në krahasim me raportet e 

tjera e hartuara përpara tij në kohë.  

                                                           
1
 Ligj nr. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin e Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë”, i cili hyri në 

fuqi më datë 6 nëntor 2017. 
2
 Sipas Vjetarit Statistikor të Ministrisë së Drejtësisë 2017 rezulton se Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë ka shqyrtuar në 

vit 33 774 çështje, ndërsa të gjitha gjykatat e tjera në rrethe kanë gjykuar midis 1000-6000 çështjeve në vit. Vjetari 

statistikor, Ministria e Drejtësisë 2017, f. 12.  

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Vjetari-Statistikor-2017.pdf 

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Vjetari-Statistikor-2017.pdf
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Vjetari-Statistikor-2017.pdf
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Seksionet e raportit kanë ndjekur të njëjtën strukturë, me qëllim që të ketë koherencë midis pjesëve të 

ndryshme. Kështu, në fillim, informohet lexuesi mbi objektivat e seksionit dhe metodologjinë e 

përdorur, së dyti, sqarohen problematikat e ndeshura para reformës dhe risitë që solli reforma, së treti, 

parashtrohen gjetjet nga monitorimet në lidhje me nivelin e zbatimit të ndryshimeve ligjore dhe 

kushtetuese specifike dhe ndikimi i tyre në aksesin e individit në drejtësi, dhe përmbyllen me 

rekomandime.  

Për realizimin e punës së tyre ekspertët dhe studentët u kujdesën të respektonin etikën në kërkimin 

shkencor dhe konfidencialitetin.
3
 Ata u mbështetën në kuadrin ligjor për arsimin e lartë dhe kërkimin 

shkencor në Shqipëri, si dhe udhëzimet e donatorit për standardet më të larta të etikës në kërkimin, 

përpunimin e të dhënave, dhe publikimin e rezultateve për qëllime të studimit. Gjithashtu, ekspertët 

dhe studentët mbajtën në konsideratë detyrimin për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe 

rregulloret specifike të institucioneve ku patën akses në dokumentacion për qëllime të këtij studimi, 

për sa i përket mbledhjes, ruajtjes, përdorimit dhe publikimit të të dhënave. Rezultatet e studimit janë 

raportuar në respekt të parimit të paanësisë, duke synuar pasqyrimin e gjetjeve në mënyrë objektive 

dhe të pandikuar nga subjekte të tjerë të tretë. Pavarësisht sygjerimeve, komenteve dhe 

rekomandimeve të redaktorit shkencor dhe ekspertëve ndaj punës së njeri tjetrit, seksionet e përfshira 

në këtë raport përfaqësojnë qëndrimin specifik të autorëve të tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
3
 Në kuadër të projektit u organizua edhe një sesion trajnues me studentët, ku u vu theksi tek realizimi i punës kërkimore 

me integritet të lartë, përgjegjshmëri dhe ndershmëri, në përputhje me kuadrin metodologjik të miratuar të këtij studimi, 

dhe duke respektuar të dhënat personale.  
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  KREU I 

ORGANET E SISTEMIT TË DREJTËSISË 

 

Doc. Dr. Erind Merkuri
*
 

 

1. Hyrje 

 

Sistemi i drejtësisë në Shqipëri përbëhet nga disa institucione. Gjykatat që japin drejtësi, prokuroria 

që ushtron ndjekjen penale, Gjykata Kushtetuese që garanton të drejtat dhe liritë themelore si edhe 

ndarjen dhe balancimin e pushteteve. Gjithashtu, sistemi i drejtësisë përmban edhe organe të tjera, të 

cilat megjithëse nuk merren drejtpërdrejtë me dhënien e drejtësisë janë të rëndësishme për 

mirëfunksionimin e saj. Këtu përmendim organet që kanë si kompetencë emërimin, karrieren dhe 

disiplinën ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe administratës përkatëse. Për këtë arsye, një reformë e 

qenësishme në mënyrë të natyrshme parashikoi edhe vlerësimin e magjistratëve, mënyrën e 

funksionimit të gjykatave dhe prokurorisë, si edhe ngritjen e institucioneve të tjera të cilat do të kenë 

në kompetencë mirëadministrimin e sistemit të drejtësisë në tërësi. Në këtë aspekt, për garantimin e të 

drejtave dhe lirive themelore, u zgjerua edhe juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese, duke përfshirë edhe 

zgjerimin e mundësisë për ankimim të individëve.  

 

Monitorimi i zbatimit të reformës më të fundit në Shqipëri, atë të nisur me ndryshimet kushtetuese të 

vitit 2016, është bazuar në një kombinim metodash. Përmes desk research është synuar të 

evidentohen ndryshimet e kryera në kuadrin ligjor, strategjik dhe institucional me qëllim zbatimin e 

objektivave të Strategjisë së Reformës në Drejtësi dhe Planit të Veprimit në lidhje me procesin e 

rivlerësimit kalimtar, si edhe të ngritjes dhe funksionimit të institucioneve të reja. Gjetjet nga kërkimi 

janë ballafaquar me të dhënat e përftuara nga intervistat. Për qëllime të këtij studimi janë kontaktuar 

dhe janë marrë informacione nga një pjesë e institucioneve përgjegjëse, duke kontaktuar me persona 

përgjegjës në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, si edhe me 

administratën e Gjykatës Kushtetuese, me të cilët janë realizuar intervista gjysmë të strukturuara.  

 

Monitorimi i procesit të ngritjes dhe funksionimit të reformës në drejtësi është realizuar edhe nga 

institucione e organizata të tjera si Komiteti i Helsinkit
4
 dhe Instituti i Studimeve Politike

5
. Ky 

seksion i raportit merr në konsideratë gjetjet e tyre, por vijon edhe me analizimin e çështjeve të 

patrajtuara në këto raporte. Më konkretisht analizohen të gjitha vendimet e publikuara nga KED, 

KLGJ, KLP, KPK, KPA etj, ku përfshihen edhe vendimet e marra jashtë periudhës së vlerësimit të 

këtyre raporteve, studimin e tyre duke patur në fokus analizën e vendimmarrjes, në drejtim të 

procedurave të ndjekura,  si edhe standardin e provueshmërisë në këto procese, etj. 

 

                                                           
*
 Doc. Dr. Erind Merkuri është lektor i së Drejtës Kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë, UT. 

4
 Për hartimin e këtij seksioni të raportit ndihmuan studentet: Era Gjata, Xhenila Tamizi, Xhensila Seferi. 

 Raport Studimor, Monitorimi i procesit të vetingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve në periudhën janar 2017-qershor 2018. 
5
 Reforma në Drejtësi 2018: Bilanci, Problematika, Sfidat. 
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Kjo pjesë e studimit është e strukturuar në pesë pjesë. Pjesa e parë trajton institucionet e reja dhe 

risitë që ato sjellin në sistemin e drejtësisë. Në pjesën e dytë merren në studim zbatimi në praktikë i 

këtyre ndryshimeve të reja dhe problematikat e hasura deri në këtë fazë të reformës. Në pjesën e tretë 

dhe të fundit, bazuar në gjetjet dhe identifikimin e problematikave në zbatimin e objektivave të 

Reformës në Drejtësi, parashtrohen disa rekomandime me qëllim forcimin e mekanizmave të zbatimit 

të kësaj reforme.  

 

2. Organet e reja të sistemit të drejtësisë - risitë 

 

Në thelb, ndryshimet e reja kushtetuese
6

 konsistojnë në zgjerimin e juridiksionit të Gjykatës 

Kushtetuese dhe të subjekteve që mund t’i drejtohen asaj, në ndryshimin e mënyrës së emërimit të 

gjytarëve kushtetues dhe të Gjykatës së Lartë, në krijimin e organeve të reja në administrimin e 

drejtësisë, si Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

dhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. 

 

Për të bërë të mundur funksionimin e kësaj baze të re Kushtetuese, nga ana e Kuvendit janë miratuar 

disa ligje
7
, të cilat përbëjnë bazën e mjaftueshme ligjore për oganizimin dhe funksionimin e 

institucioneve të reja të parashikuara nga ndryshimet kushtetuese. Pavarësisht këtij aktiviteti 

legjislativ, një sërë ligjesh të tjera u ndryshuan në mënyrë që të harmonizoheshin edhe akte të tjera 

ligjore, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me legjislacionin procedural civil, penal dhe gjyqësor 

administrativ. Në vijim do të bëhet një analizë konçize e risive për çdo organ që, pas reformës në 

drejtësi, ka kompetenca në administrimin e drejtësisë. 

 

2.1. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi
8
 

 

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi është organ i pavarur që verifikon përmbushjen e kushteve ligjore 

dhe vlerëson kriteret profesionale e morale të kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe 

kandidatëve për Inspektor të Lartë të Drejtësisë. Qëllimi i krijimit të këtij institucioni është që të 

vendosë mbi baza paanshmërie dhe objektiviteti përzgjedhjen e kandidatëve pwr anëtarë të Gjykatës 

Kushtetuese dhe Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë. Më konkretisht procesi i vlerësimit të 

kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, po realizohet nga ky Këshill, bazuar në kriteret 

ligjore të vendosura, si edhe në aktet nënligjore që janë miratuar nga ky institution. Vetëm pas 

renditjes në përputhje me këto kërkesa, tre institucionet e emërtesës, Kuvendi, Presidenti dhe Gjykata 

e Lartë, kanë të drejtë që të emërojnë anëtarët e Gjykatës Kushtetuese sipas kompetencës së tyre. Në 

këtë mënyrë, ndryshe nga forma e vjetër e emërimit, shmanget vlerësimi politik dhe subjektiv i 

kandidaturave për në Gjykatën Kushtetuese. 

                                                           
6
 Ligji nr. 76/2016 ndryshoi pjesën e tetë të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese, pjesën e nëntë, pushteti gjyqësor pjesën e 

dhjetë, prokuroria, pjesën e tetëmbëdhjetë, dispozitat tranzitore, ku rregullohej kalimi në sistemin e ri të drejtësisë, si edhe 

Kushtetutës iu bashkëlidh një shtojcë e cila detajonte rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 
7
 Konkretisht këto ligje janë: a) Ligji nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve”; b) Ligji nr. 

95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”; c) 

Ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”; ç) Ligji nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”; d) Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”; dh) “Ligji nr. 99/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë””; e) Ligji nr. 115/2016 “Për oganet e 

qeverisjes në sistemin e drejtësisë”. 
8
 Informacion mbi reformën në Drejtësi, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, f. 27. 
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Qasja e mësipërme reflektohet edhe në përbërjen e këtij Këshilli. Konkretisht ai përbëhet nga nëntë 

anëtarë të cilët janë: a) dy gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese; b) një gjyqtar i Gjykatës së Lartë; c) një 

prokuror nga Prokuroria e Përgjithshme; ç) dy gjyqtarë nga gjykatat e apelit; d) dy prokurorë nga 

zyrat e prokurorisë pranë gjykatave të apelit; dh) një gjyqtar nga gjykatat administrative. 

 

Kryetar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi është anëtari i Gjykatës së Lartë. Kjo përbërje dukshëm 

synon që kandidaturat të vlerësohen nga njerëz profesionistë dhe sa më larg ndikimeve të politikës, 

për të siguruar një përbërje sa më cilësore të Gjykatës Kushtetuese dhe një Inspektor të Lartë të 

Drejtësisë sa më profesionist. 

 

Ligji nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” ka detajuar mënyrën e 

organizimit dhe të funksionimit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, procedurën e verifikimit dhe 

vlerësimit të kandidaturave për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe të Inspektoratit të Lartë të 

Drejtësisë si dhe procedurën disiplinore të anëtarëve të KED-së. Referuar ligjit KED-ja ka detyra të 

rëndësishme që lidhen me verifikimin e kandidaturave për gjyqtar në GJK/ILD, plotësimin e kuadrit 

nënligjor, marrjen e masave lidhur me bashkëpunimin e Këshillit me organe shtetërore/institucione 

ndërkombëtare/organizata të tjera, etj. 

 

Mandati i anëtarëve të këtij Këshilli është 1 vjeçar, ku në muajin dhjetor të çdo viti, me short zgjidhen 

anëtarët sipas përcaktimeve të sipërcituara.
9
 

 

2.2.  Këshilli i Lartë Gjyqësor 

 

Sic e përmendëm më sipër, me ndryshimet Kushtetuese parashikohej se Këshilli i Lartë i Drejtësisë 

duhet të ushtronte veprimtarinë e tij tranzitore deri në datën e ngritjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor 

dhe ky i fundit duhej të ngrihej brenda datës 12 prill 2017. Në praktikë, situata u zgjat përtej 

parashikimeve kushtetuese dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë vijoi të ushtrojë veprimtarinë e tij për rreth 

20 muaj më shumë se afati i parashikuar, deri në ditën e mbledhjes së parë të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, më datë 20 dhjetor 2018. Referuar ligjit KLGJ-ja ka detyra të rëndësishme që lidhen me 

karrierën, disiplinën e gjyqtarëve, si edhe mirëfunksionimin e sistemit gjyqësor në tërësinë e tij. 

 

Sipas parashikimeve kushtetuese
10

 ky organ përbëhet nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen 

nga gjyqtarët e të gjitha niveleve të pushtetit gjyqësor dhe pesë anëtarë i zgjedh Kuvendi, nga radhët e 

juristëve jogjyqtarë përkatësisht a) dy anëtarë nga radhët e avokatëve; b) dy anëtarë nga trupa e 

pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës; c) si dhe një anëtar nga 

shoqëria civile. 

 

Duke mbajtur parasysh pritshmëritë për reformimin e sistemit të drejtësisë, KLGJ-ja në ndryshim nga 

institucioni pararendës, Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) vjen me një mandat më të gjerë. Përveç 

kompetencave që vazhdon të ketë si organi pararendës
11

 KLGJ-ja ka edhe detyra të tjera si: propozon 

dhe administron buxhetin e gjykatave, drejton dhe kujdeset për administrimin e gjykatave dhe të 

                                                           
9
 http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Funksionet_5588_1.php 

10
 Kushtetuta, neni 147. 

11
 Kompetenca lidhur me emërimin, vlerësimin profesional dhe etik, ngritjen në detyrë, transferimin, dhënien e masave 

disiplinore ndaj gjyqtarëve. 
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administratës gjyqësore etj. Kuadri ligjor parashikon kompetenca të mirëpërcaktuara në drejtim të 

rregullimit të brendshëm të gjykatave, të administratës gjyqësore, financave të tyre ashtu dhe 

përgatitjes profesionale të gjyqtarëve. Ky mandat, i zgjeruar me kompetenca të domosdoshme për një 

strukturë të cilës i besohet qeverisja e sistemit, është kompletuar me ndryshimet në përbërje të 

këshillit, mënyrën e përzgjedhjes së anëtarëve duke favorizuar kështu rritje të cilësisë së vendimarrjes 

dhe duke vendosur premisat për të garantuar një sistem të pavarur, të përgjegjshëm, cilësor dhe 

efikas, duke siguruar transparencë dhe akses për qytetarët. 
12

 

 

2.3.  Këshilli i Lartë i Prokurorisë 

  

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 149 ka parashikuar ngritjen e Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë.
13

 Këshilli i Lartë i Prokurorisë referuar parashikimeve kushtetuese garanton pavarësinë, 

llogaridhënien, disiplinën, statusin dhe karrierën e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Këshilli i 

Lartë i Prokurorisë, i themeluar tashmë, është autoriteti kompetent për emërimin e prokurorëve të 

Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Referuar ligjit, KLP-ja ka 

detyra të rëndësishme që lidhen me karrierën, displinën e prokurorëve, si edhe mirëfunksionimin e 

sistemit të prokurorisë në tërësinë e tij.
14

 

 

Sipas parashikimeve kushtetuese
15

, ky organ përbëhet nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen 

nga rradhët e prokurorëve dhe pesë anëtarë i zgjedh Kuvendi, nga radhët e juristëve jogjyqtarë 

përkatësisht: a) dy anëtarë nga radhët e avokatëve; b) dy anëtarë nga trupa e pedagogëve të 

fakulteteve të drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës si edhe; c) një anëtar nga shoqëria civile. 

 

Përsa i përket organizimit dhe funksionimit të tij, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ruan të njejtën 

strukturë si Këshilli i Lartë Gjyqësor. Pra, edhe ky institucion funksionon me përbërje të plotë si edhe 

me komisione të cilat kanë të njejtën ndarje, strukturë dhe kompetenca si ato të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

2.4.  Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

 

Ky institucion i ri u krijua si pasojë e problemeve të shfaqura në procedimin disiplinor ndaj 

gjyqtarëve dhe prokurorëve. Tashmë është ky institucion i ri kushtetues që është përgjegjës për 

verifikimin e ankesave, hetimin e shkeljeve disiplinore dhe për fillimin e procedurës disiplinore ndaj 

gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtarëve të 

Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Prokurorit të Përgjithshëm, si dhe për inspektimin institucional 

të gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë.
16

 

                                                           
12

 Nga pikëpamja strukturore Këshilli i Lartë Gjyqësor funksionon me përbërje të plotë por edhe në komisione të veçanta, 

të cilat janë 4 të tilla dhe me konkretisht, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Komisioni Disiplinor, Komisioni i 

Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale si edhe Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. 
13

 Informacion mbi reformën në Drejtësi, Raport i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, f. 22. 
14

 Këshilli i Lartë i Prokurorisë ushtron këto funksione: a) emëron, vlerëson, ngre në detyrë dhe transferon prokurorët e të 

gjitha niveleve; b) vendos për masat disiplinore ndaj prokurorëve të të gjitha niveleve; c) i propozon Kuvendit kandidatët 

për Prokuror të Përgjithshëm, sipas ligjit; ç) miraton rregullat për etikën e prokurorëve dhe mbikëqyr respektimin e tyre; 

d) propozon dhe administron buxhetin e tij; dh) informon publikun dhe Kuvendin mbi gjendjen e prokurorisë; e) ushtron 

funksione të tjera të caktuara me ligj. 
15

 Kushtetuta, neni 149. 
16

 Ligji nr. 115/2016 “Për funksionimin e organeve të sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, neni 194. 
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ILD-ja ka pika takimi në veprimtarinë e tij me Ministrin e Drejtësisë, i cili rezervon të drejtën t’i 

kërkojë Inspektorit fillimin e hetimit ndaj një apo më shumë gjyqtarëve/prokurorë të veçantë në lidhje 

me akuza për shkelje disiplinore, por vendimi për procedimin e tyre i mbetet ILD-së. Gjithashtu, ligji 

ndihmon në depolitizimin e procesit të emërimit, garantimit të cilësisë profesionale dhe integritetit të 

Inspektorit, duke përcaktuar se Inspektori i Lartë i Drejtësisë emërohet me tri të pestat e votave të 

gjithë anëtarëve të Kuvendit, midis kandidatëve të përzgjedhur dhe renditur nga Këshilli i Emërimeve 

në Drejtësi, sipas një procedure transparente, publike dhe bazuar në merita. 

 

Për ushtrimin e funksioneve hetimore të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, parashikohet krijimi i Zyrës 

së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, e përbërë nga Inspektorët e Drejtësisë dhe nga administrata.  

 

Procedimet disiplinore të filluara nga Inspektori ndaj prokurorëve shqyrtohen dhe vendosen nga 

KLP-ja, ndërsa procedimet disiplinore ndaj anëtarëve të këtyre dy këshillave (KLGJ dhe KLP) si dhe 

ndaj Prokurorit të Përgjithshëm shqyrtohen dhe vendosen nga Gjykata Kushtetuese.  

 

Përsa i përket kontrollit mbi vetë Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, parashikohet që hetimi për 

mbledhjen e provave dhe fakteve që vërtetojnë shkeljet e rënda të Inspektorit të kryhet nga një 

komision hetimor parlamentar, ndërkohë që vendimi përfundimtar merret nga Gjykata Kushtetuese. 

 

2.5.  Ndryshimet në juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese 

 

Në lidhje me Gjykatën Kushtetuese (GJK), ligjvënësi kushtetues ka bërë disa ndryshime të cilat 

përqendrohen në:
17

 

 

● Garantimin e pavarësisë dhe efektivitetit të GJK-së, duke përcaktuar rregullat dhe kriteret për 

përzgjedhjen e kandidaturave për gjyqtarët kushtetues. Formula e re parashikon zgjedhjen e 

1/3 së anëtarëve nga Presidenti i Republikës, 1/3 nga Kuvendi me shumicë të cilësuar prej 3/5 

të votave dhe 1/3 nga trupa e Gjykatës së Lartë. Secili nga organet e mësipërme duhet të 

përzgjedhë midis 3 kandidatëve të parë të propozuar nga Këshill i Emërimeve në Drejtësi për 

çdo vend vakant; 
● Shmangien e qëndrimit të tej zgjatur në detyrë të anëtarëve që u ka përfunduar mandati; 
● Respektimin e kohëzgjatjes dhe paprekshmërisë së mandatit kushtetues (9 vjet); 
● Krijimin e modaliteteve dhe afateve të qarta për çështje që kanë të bëjnë me shkarkimin dhe 

mbarimin e mandatit të gjyqtarëve; 
● Përfshirjen e gjyqtarëve kushtetues në sistemin e llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë përmes 

rregullimit të qartë material dhe procedural të përgjegjësisë disiplinore të tyre, duke 

parashikuar që sistemi i përgjegjësisë disiplinore të tyre të jetë nën autoritetin e vetë GJK-së. 
 

Ndryshimet kushtetuese dhe ligjore kanë sjellë një sërë risish, si në drejtim të juridiksionit të Gjykatës 

Kushtetuese, të subjekteve që legjitimohen, kushteve dhe kritereve, procedurave dhe afateve ligjore 

për t’u respektuar dhe plotësuar, me qëllim të një aksesi më të madh, qasjeje sa më cilësore të 

subjekteve kërkues ndaj gjykimit kushtetues, dhe për më shumë efektivitet të vetë Gjykatës 

Kushtetuese, si mjet ankimi gjithëpërfshirës.  

 
                                                           
17

 Reforma në Drejtësi, Modul Trajnimi, Qendra Europiane, 2018, f. 12. 
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Për më tepër, Kushtetuta ka sjellë ndryshim cilësor për ankimin kushtetues individual, nëpërmjet të 

cilit para kësaj gjykate kërkohet kontroll jo vetëm i procesit të rregullt ligjor procedural, kompetencë 

kushtetuese e konsoliduar, por edhe të çdo të drejte dhe lirie themelore të parashikuar në Kushtetutë. 

Po nëpërmjet ankimit kushtetues individual, individi, kur është bartës i të drejtave themelore, mund të 

kundërshtojë aktet ligjore dhe nënligjore normative, në mënyrë të drejtpërdrejtë.
18

 

 

2.6.  Organet e rivlerësimit kalimtar 

 

Procesi i rivlerësimit kalimtar, në mënyrë të përmbledhur, konsiston në rivlerësimin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në tre aspekte, aspektin pasuror, personal dhe profesional. Por duhet theksuar se ky është 

një proces i përkohshëm që ligjvënësi ka përcaktuar që të përfundojë brenda një periudhe 9 vjeçare. 

Përjashtimisht, nëse kanë mbetur ende subjekte të parivlerësuara, ato do të realizohen nga Këshilli i 

Lartë Gjyqësor dhe ai i Prokurorisë, respektivisht për gjyqtarët dhe prokurorët dhe Gjykata 

Kushtetuese do të shërbejë si shkallë ankimimi. 

 

Në aspektin pasuror, pasuritë e gjyqtarëve dhe të prokurorëve hetohen imtësisht dhe i takon këtyre të 

fundit që të justifikojnë të ardhurat e tyre. Në mënyrë që këto të ardhura të konsiderohen si të 

ligjshme ato duhet të jenë të deklaruara dhe për to të jetë paguar tatimi përkatës. Në rast se pasuria e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve ka ardhur si pasojë e dhuratave nga të afërm apo persona të tjerë, atëherë 

barra e provës për të provuar përfitimin e tyre nëpërmjet të ardhurave të ligjshme bie mbi këta 

persona që kanë bërë dhurime të tilla. Gjithashtu, nëse subjekti i rivlerësimit ka një pasuri më të 

madhe se dyfishi i pasurisë së ligjshme, ai prezumohet fajtor për shkeljen disiplinore, përveçse kur ai 

paraqet prova që vërtetojnë të kundërtën. Po kështu, nëse subjekti i rivlerësimit përpiqet të fshehë ose 

të paraqesë në mënyrë të pasaktë pasuritë në pronësi, posedim ose në përdorim të tij, zbatohet parimi i 

prezumimit në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti ka detyrimin të provojë të 

kundërtën. Ndërsa, në rast se nuk e bën deklarimin e pasurisë atëherë ai shkarkohet nga detyra.
19

 

 

Përsa i përket kontrollit të figurës, ky kontroll realizohet me qëllim identifikimin e atyre personave 

(subjekte të rivlerësimit) që kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e 

organizuar. Kontrolli i figurës për lidhje me personat e përfshirë në krimin e organizuar bazohet në 

deklaratën për figurën dhe prova të tjera, përfshirë vendimet e gjykatave shqiptare ose të huaja.
20

 

 

Aspekti i tretë i përket vlerësimit profesional. Qëllimi në këtë rast është identifikimi i atyre 

subjekteve të cilët nuk janë të kualifikuar për të kryer funksionin e tyre dhe të atyre të cilët kanë 

mangësi profesionale që mund të korrigjohen përmes edukimit.
21

 

 

Rivlerësimi i subjekteve në këto tre aspekte, kryhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i cili 

përbëhet nga katër trupa të përhershëm gjykues, me tre anëtarë secili.
22

 Veprimtaria e këtij komisioni 

mbështetet nga organet e tjera shtetërore, në të cilat ky komision ka akses të plotë si edhe nga 

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit.
23

 Ky i fundit përbëhet nga vëzhgues ndërkombëtarë, duke 
                                                           
18

 Manual Praktik, Rritja e aksesit në gjykimin kushtetues të Organizatave të Shoqërisë Civile, Komiteti Shqiptar i 

Helsinkit, 2018, f. 10. 
19

 Neni D i Aneksit të Kushtetutës. 
20

 Neni DH i Aneksit të Kushtetutës. 
21

 Neni E i Aneksit të Kushtetutës. 
22

 Neni C i Aneksit të Kushtetutës. 
23

 Neni B i Aneksit të Kushtetutës. 
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përfshirë partnerët në kuadër të procesit të integrimit europian dhe bashkëpunimit euro-atlantik, si dhe 

udhëhiqet nga Komisioni Evropian. Vëzhguesit ndërkombëtarë emërohen nga radhët e gjyqtarëve ose 

prokurorëve me jo më pak se 15 vjet përvojë në sistemin e drejtësisë së vendeve të tyre përkatëse. Po 

kështu, për monitorimin e procesit emërohen edhe dy komisionerë publikë.
24

 

 

Kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, subjekti i rivlerësimit dhe/apo Operacioni 

Ndërkombëtarë i Monitorimit si edhe Komisionerët Publikë, kanë të drejtë që të ushtrojnë ankim. Ky 

ankim shqyrtohet nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, i cili organizohet pranë Gjykatës Kushtetuese, 

por nuk është pjesë e kësaj gjykate.
25

 

 

Për detajimin e mëtejshëm të organizimit dhe të funksionimit të këtyre strukturave, Kuvendi miratoi 

ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve”.
26

 

 

3. Analiza e zbatimit në praktikë të reformës 

 

3.1.  Këshilli i Emërimeve në Drejtësi 

 

Nga dokumentacioni i publikuar
27

, KED-ja e zgjedhur në dhjetor 2016, nuk arriti të funksiononte, 

duke mos realizuar asnjë mbledhje të saj. KED-ja e zgjedhur në dhjetor 2017, përsëri nuk arriti të 

funksiononte. Këshilli realizoi vetëm një mbledhje
28

, ku përcaktoi nevojën për hartimin e një 

rregulloreje të brendshme për funksionimin e saj, si edhe mori një vendim për përjashtimin e një prej 

anëtarëve për arsye të konfliktit të interesit.
29

 Duke qenë se këta anëtarë do të vlerësonin kandidatët 

për në Gjykatën Kushtetuese dhe për Inspektor të Lartë të Drejtësisë, vetë anëtarët e KED-së, kaluan 

në procedurë të përshpjetuar në procesin e rivlerësimit kalimtar. Anëtarët që përbënin KED-në nuk 

arritën të kalojnë këtë proces. Konkretisht, vetëm dy nga anëtarët e përhershëm qenë të sukseshëm
30

 

ndërkohë, përsa i përket anëtarëve zëvëndësues vetëm një prej tyre arriti të kalojë këtë proces.
31

 Pra, 

rezultoi se anëtarët që do të bënin vlerësimin e kandidaturave, kishin probleme më kriteret e 

rivlerësimit të tyre dhe për rrjedhojë ata u penalizuan gjatë këtij procesi, duke mos pasur mundësi për 

vendimmarrje të tjera në KED.  

 

Si rezultat i këtyre problematikave, KED-ja nuk pati mundësi që të ushtrojë kompetencat e saj për 

vlerësimin dhe renditjen e kandidatëve për në Gjykatën Kushtetuese dhe ILD, duke bllokuar në këtë 

mënyrë shqyrtimin e ankesave të individëve, si edhe duke shmangur kontrollin disiplinor mbi 

gjyqtarët dhe prokurorët.  

 

KED-ja e zgjedhur në dhjetor të 2018 dhe që në momentin e hartimit të këtij raporti po ushtron 

detyrat e tij, ka miratuar një sërë aktesh të cilat kanë pasur në vëmendje: 

                                                           
24

 Neni C pika 2 e Aneksit të Kushtetutës. 
25

 Neni C i Aneksit të Kushtetutës. 
26

 Vendimi nr.2, datë 18.1.2017 i Gjykatës Kushtetuese. 
27

https://www.parlament.al/Files/sKuvendi/kom/Raporti%20i%20Komisionit%20te%20Pavarur%20per%20Koordinimin,

%20Monitorimin.pdf 
28

 Procesverbali nr.1,datë 19.3.2018, marrë nga adresa e internetit: 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Procesverbali_i_mbledhjeve_184_1.php 
29

 Vendimi nr.1, datë 26.3.2018, marrë nga adresa e internetit:http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Vendime_5020_1.php 
30

 Vendimi nr.16, datë 3.5.2018 dhe Vendim nr. 79, datë 22.11.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 
31

 Vendim nr.13, datë 5.4.2018 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 
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● Përcaktimin e rregullores së brendshme të institucionit;
32

 

● Miratimin e rregullores së hedhjes së shortit për caktimin e relatorëve për pozicionet vakante 

të institucioneve;
33

 

● Hapjen e procedurës së aplikimit në pozicionin vakant për Inspektor i Lartë i Drejtësisë;
34

 

● Procedurën e verifikimit të kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe 

të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë;
35

 

● Vendime në lidhje më kërkesat për dorëheqje të kandidatëve që aplikonin për në Gjykatën 

Kushtetuese dhe për pozicionin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. 

 

KED-ja në vitin 2019 filloi procesin e vlerësimit të kandidaturave për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese 

dhe për Inspektor të Lartë të Drejtësisë. 

 

Procesi i kandidimit për anëtar të Gjykatës Kushtetuese është kushtëzuar nga mënyra e mbarimit të 

mandatit të disa prej anëtarëve të saj, si edhe nga rezultatet e procesit të rivlerësimit kalimtar. Kështu, 

rezultoi se dy gjyqtarëve që u kishte mbaruar mandati dhanë dorëheqjen, pa filluar procesi i 

rivlerësimit kalimtar. Ndërkohë, një tjetër gjyqtar dha dorëheqjen gjatë ushtrimit të mandatit të tij,
36

 

ndërsa anëtarët e tjerë nuk kaluan me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar.
37

 Anëtares së vetme që 

arriti të kalojë me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, i ka mbaruar mandati dhe pret 

zëvëndësimin e saj.  

 

Nisur nga gjendja e mësipërme, si edhe bazuar në formulimin e ri të nenit 125 të Kushtetutës, sipas 

ndryshimeve të vitit 2016, rezulton se tre anëtarë do të duhet të emërohen nga Kuvendi, tre nga 

Presidenti dhe tre anëtarë nga Gjykata e Lartë, institucione të cilat proceduan si më poshtë: 

 

● Pranë Presidentit të Republikës, i cili ka nxjerrë 3 shpallje, ato të datave 7.2.2018, 9.11.2018 

dhe 4.3.2019 për vende vakante në Gjykatën Kushtetuese, aplikuan 38 kandidatë; 
● Pranë Kuvendit, i cili nëpërmjet 3 shpalljeve, ato të datave 12.2.2018, 4.3.2018 dhe 

24.12.2018 për vende vakante në Gjykatën Kushtetuese, aplikuan 31 kandidatë; 
● Pranë Gjykatës së Lartë, e cila ka nxjerrë 3 shpallje, atë të datave 16.1.2017, 21.11.2018 dhe 

21.2.2019 për vende vakante në Gjykatën Kushtetuese, aplikuan 4 kandidatë.  
 

Nga analiza e kanditaturave të paraqitura ka rezultuar që, kemi kandidatë që kanë aplikuar në më 

shumë se një pozicion, ashtu sikurse ka disa kandidatë të cilët kanë kandiduar në të dyja institucionet, 

ILD dhe GJK. 

                                                           
32

 Vendimi nr. 1, datë 8.2.2019, marrë nga adresa e internetit: 

http://gjykataelarte.gov.al/web/rregullore_e_brendshme_e_ked_final_1926.pdf 
33

 Vendimi nr. 2, datë 15.2.2019, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 19, datë 19 shkurt 2019, 

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/19-2019.pdf 
34

 Vendimi nr. 3, datë 1.3.2019, marrë nga adresa e internetit: http://gjykataelarte.gov.al/web/Vendime_5600_1.php. 
35

 Vendimi nr. 4, datë 11.3.2019, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 32, datë 15 mars 2019, 

http:/www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/32-2019.pdf 
36

 Vendimi nr. 2, datë 31.1.2018 i Gjykatës Kushtetuese. 
37

 Vendimet nr. 17 datë 4.6.2018;  nr. 12, datë 23.3.2018; nr. 18, datë 10.5.2018 dhe nr. 37, datë 16.7.2018 të Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit. 

Vendimet nr. 3, datë 17.7.2018; nr. 9, datë 24.10. 2018; nr. 7, datë 25.9.2018; nr. 4, datë 12.2.2019 të Kolegjit të Posaçëm 

të Apelimit. 
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Me vijimin e procedurës së vlerësimit të kandidatëve, referuar vendimeve të publikuara në faqen 

zyrtare të KED-së, rezulton se kanë hequr dorë nga kandidimi për në Gjykatën Kushtetuese 17 

kandidat, nga të cilët:
38

 

 

● 1 prej tyre me arsyetimin se nuk kishte kohë të mjaftueshme në dispozicion për të mbledhur 

dokumentacionin e kërkuar nga ILDKPKI-ja
39

; 
● 1 subjekt ka hequr dorë nga të gjitha pozicionet ku ka kandiduar, me arsyetimin se ILDKPKI-

ja nuk ka vlerësuar formularët e pasurisë, sepse ishin depozituar jashtë afatit 15 ditor të 

parashikuar në ligj
40

; 
● 1 subjekt hoqi dorë nga kandidimi, me arsyetimin se ishte emeruar si gjyqtare pranë Gjykatës 

së Apelit Tiranë
41

. 
 

Nga një analizë e këtyre vendimeve rezulton se, ka pasur doreheqje të kandidatëve nga rastet e 

pozicioneve si anëtar të Gjykatës Kushtetuese me mandat plotësues, por po këto kandidatë kanë 

vijuar procesin e konkurrimit për pozicionet me mandat të plotë.
42

  Pjesa tjetër e kandidatëve të 

dorëhequr janë dorëhequr për arsye personale
43

 ose nuk kanë dhënë arsye specifike për dorëheqjen.
44

 

Interesant paraqitet vendimi nr. 45 datë 5.6.2019, ku KED-ja ka konsideruar se kandidati ka hequr 

dorë nga kandidimi, jo në bazë të vullnetit të shprehur të vetë kandidatit, por duke u bazuar në mos 

shfaqjen e interesit në mënyrë periodike nga ana e tij. KED vlerëson se kandidati me sjelljen dhe 

mosveprimin e tij tregon se nuk kishte më interes dhe është i tërhequr nga kandidimi për vendin 

vakant në Gjykatën Kushtetuese
45

. 

 

Pjesë e procedurës së kandidaturave kanë qenë edhe vendimet për ndalimin e kandidimit. KED-ja, në 

bazë të të dhënave të publikuara
46

, ka dhënë vendimin për ndalimin e njëzet e një  kandidatëve, ndër 

të cilat vendimet për pesë nga kandidatët ishin me arsyetimin e shkarkimit të tyre nga organet e 

rivlerësimit kalimtar,
47

 në pesë vendime KED-ja ka arsyetuar se kandidati nuk justifikon ose ka bërë 

deklarim të pasaktë të pasurisë,
48

 në tre vendime është argumentuar se kandidati nuk plotëson kriterin 

e vjetërsisë së punës,
49

 ndërsa për një nga kandidatët e shkarkuar, KED-ja është shprehur se subjekti 

nuk plotëson kriterin e integritetit
50

 dhe së fundi një nga kandidatët kishte mbajtur pozicion drejtues 

në një parti politike.
51 

 

                                                           
38

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Vendime_per_kandidatet_e_terhequr_5871_1.php 
39

 Vendim nr. 40, datë 6.5.2019; vendime nr. 29, 30 31, datë 14.5.2019. 
40

 Vendimet nr. 25, 26 dhe 27, datë 14.5.2019; si edhe vendimi nr. 42, datë 24.5.2019. 
41

 Vendim nr. 21, datë 10.5.2019. 
42

 Vendim nr. 19, datë 10.5.2019; vendim nr. 13, datë 10.5.2019; vendim nr. 15, datë 10.5.2019. 
43

 Vendim nr. 12, datë 10.5.2019; vendim nr.14, datë 10.5.2019; vendim nr. 50, datë 5.6.2019. 
44

 Vendime nr. 8, 9, 10, datë 10.5.2019; vendim nr. 7, datë 10.5.2019; vendim nr. 15, datë 10.5.2019. 
45

 Paragrafet 27-30, f. 5 të vendimit. 
46

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Vendime_per_ndalimin_e_kandidimit_5629_1.php 
47

 Vendime nr. 46 dhe nr. 47, datë 5.6.2019; vendim nr. 45, datë 5.6.2019; vendim nr. 65, datë 24.7.2019; vendim nr. 73, 

datë 24.7.2019; vendim nr. 83 datë 30.7.2019. 
48

 Vendim nr. 63, datë 24.7.2019; vendim nr. 79, datë 30.7.2019; vendim nr. 94, datë 30.7.2019; vendim nr. 96, datë  

30.7.2019; vendim nr. 108, datë 2.8.2019. 
49

 Vendim nr. 58, datë 24.7.2019; vendim nr. 89, datë 30.7.2019; vendim nr. 101, datë 30.7.2019. 
50

 Vendim nr. 91, datë 30.7.2019. 
51

 Vendim nr. 99, datë 30.7.2019. 
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Pjesës tjetër të kandidatëve i është ndaluar kandidimi nga ana e KED-së për shkak të mosdorëzimit në 

kohë të formularëve të pasurisë pranë ILDKPKI-së. Dy prej këtyre kandidaturave kanë apeluar 

vendimet e KED-së për ndalimin e kandidimit pranë Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, duke 

pretenduar në rastin e parë afate të ndryshme të fillimit të detyrimit për plotësimin e formularit 

përkatës, ndërsa në rastin e dytë është pretenduar pezullimi i afatit në rastin e ditëve të pushimit. Në të 

dyja këto raste Gjykata Administrative e Apelit, vendosi lënien në fuqi të vendimmarrjes së KED-

së.
52

 

 

Përsa i përket Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, KED-ja me vendimin nr. 3, datë 1.3.2019, hapi 

procedurën e aplikimit në pozicionin Inspektor i Lartë i Drejtësisë.  

 

Gjatë procedurës së vlerësimit të kandidatëve, në fazën përpara verifikimit sipas të dhënave të 

publikuara hoqën dorë dy kandidatë, në kërkesat e të cilëve nuk parashikohen arsye specifike të 

dorëheqjes.
53

 Gjatë fazave të mëvonshme, kanë hequr dorë nga aplikimi katër kandidatë: 

 

● 1 subjekt në aktin e tij të dorëheqjes ka pretenduar se KED-ja kryen procedurën e verifikimit 

të kandidatëve në mënyrë selektive dhe barazon subjektet që i nënshtrohen deklarimit të 

pasurive me subjektet private, në rastin konkret ushtrimi i profesionit të avokatit
54

; 
● Njëri nga subjektet e tjerë ka shprehur në aktin e tij të dorëheqjes arsyen e mungesës së kohës 

për plotësimin e dokumenteve të deklarimi të pasurisë 
55

; 
● Ndërsa dy kandidatët e tjerë nuk japin arsye specifike në lidhje me dorëheqjen e tyre

56
. 

 

Në momentin e hartimit të këtij raporti, sipas të dhënave të publikuara nga ky institucion katër 

kandidatëve i është ndaluar kandidimi për vendin vakant në ILD-së
57

, referuar vendimeve të 

publikuara, njëri nga kandidatët ka bërë deklarim të pasaktë të pasurisë
58

 dhe tre kandidatët e tjerë 

nuk plotësojnë kriterin e vjetërsisë së punës
59

. 

 

3.2.  Këshilli i Lartë Gjyqësor 

 

KLGJ-ja duhej të ishte bërë funksional që më datë 11.4.2017, ndërkohë që ajo filloi punë realisht më 

datë 12.12.2018, pra me rreth 20 muaj vonesë. Moskrijimi i KLGJ-së brenda afateve të përcaktuara 

ka krijuar problematika në:
60

 

 

                                                           
52

 Vendimet nr. 130, datë 29.5.2019 dhe nr. 133, datë 31.5.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë.  
53

 Kërkesat datë 14.1.2019 dhe 25.3.2019. 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Kandidate_te_terhequr_perpara_procedures_se_verifikimit_5916_1.php\ 
54

 Mbi vazhdimësinë e procesit të kandidimit për ILD, datë 8 maj 2019  

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/heqje_dore_genci_ismaili_2058.pdf 
55

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/heqje_dore_suzana_frasheri_2046.pdf 
56

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/heqje_dore_lefteri_lleshi_luzi_2041.pdf 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/heqje_dore_elira_kokona_2113.pdf 
57

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/LISTAEKANDIDAT_VE_T_NDALUAR_NGA_KANDIDIMET_P_R_VENDIN

_VAKANT_P_R_INSPEKTOR_T_LART_T_DREJT_SIS_6064_1.php 
58

 Vendim nr. 53, datë 24.7.2019. 
59

 Vendim nr. 77, datë 24.7.2019; vendim nr. 107, datë 2.8.2019; vendim nr. 101, datë 30.7.2019. 
60

 Raport mbi gjendjen e Sistemit Gjyqësor dhe Veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2018, publikuar nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor 2019, f. 7. 
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(i) Funksionimin e sistemit të drejtësisë në tërësi, nisur nga kompetencat e sipërpërmendura të 

KLGJ-së, të cilat kanë ndikim të drejtëpërdrejtë në mirëfunkisonimin e sistemit të drejtësisë, ky 

institucion nuk arriti t’i ushtronte ato duke krijuar kështu ngërç institucional. Më konkretisht, një nga 

aspektet e dukshme është fakti se deri në momentin e hartimit të këtij raporti KLGJ-ja nuk ka arritur 

të përzgjedhë dhe të propozojë tek Presidenti i Republikës listën e kandidatëve për Gjykatën e Lartë, 

dukë sjellë kështu mosfunksionimin e këtij institucioni dhe cënimin e aksesit në gjykatë. Theksojmë 

se, deri në momentin e hartimit të këtij raporti, ngarkesa e çështjeve në Gjykatën e Lartë ka arritur në 

32 762 çështje të natyrave të ndryshme.
61

 Megjithëse ky moment mund të justifikohet me faktin se 

vetë KLGJ-ja u ngrit me vonesë dhe hartimi i akteve nënligjore përkatëse që rregullojnë këtë proces, 

të cilat duhet të jenë cilësore, kërkonte kohën e tij, përsëri pasojat janë të dukshme kur institucioni më 

i lartë gjyqësor në vend ende nuk është funksional dhe ngarkesa e çështjeve në të sa vjen dhe shtohet.  

 

KLGJ-ja u mundua ta adresojë këtë problematikë duke emëruar më datë 26.7.2019, në mënyrë të 

përkohshme, gjyqtarë të gjykatave të apelit në Gjykatën e Lartë, për gjykimin e disa çështjeve me 

karakter të ngutshëm si ajo e ekstradimeve.
62

 Këta gjyqtarë plotësojnë kriterin minimal të vjetërsisë, 

si edhe kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar. 

 

Pavarësisht qëllimit të mirë, për këtë transferim të përkohshëm nga një gjykatë më e ulët (gjykatë 

apeli), në Gjykatën e Lartë, mund të ngrihen dyshime kushtetuese
63

 e cila rregullon mënyrën e 

emërimit të anëtarëve të Gjykatës së Lartë. Kjo procedurë mund të rrezikojë dënimin e Shqipërisë nga 

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila ndër të tjera në cështjen Guðmundur Andri 

Ástráðsson kundër Islandës (vendimi i Dhomës së Dytë, datë 12.3.2019, aplikimi nr. 

26374/18,parag.98) është shpehur se koncepti i "krijimit me ligj" në fjalinë e parë të nenit 6 § 1 të 

Konventës përfshin, procesin e emërimit të gjyqtarëve brenda sistemit gjyqësor të një vendi, i cili 

duhet, në përputhje me parimin e sundimit të ligjit, si dhe në përputhje me rregullat e zbatueshme të 

ligjit kombëtar në fuqi. Pra, një emërim i gjyqtarëve në kundërshtim me normat kombëtare mund të 

përbëjë shkak për t’u dënuar në nivel ndërkombëtar me pasoja për Shqipërinë. 

 

Një tjetër aspekt për menaxhimin e kësaj situate, ka qenë edhe hapja e kandidimeve për anëtarët e 

Gjykatës së Lartë nga jashtë sistemit gjyqësor. Në momentin e hartimit të këtij raporti, KLGJ-ja ka 

filluar shqyrtimin dhe vlerësimin e kandidaturave të paraqitura.
64

 

 

(ii) Një tjetër problematikë ende e pa trajtuar mbetet krijimi i Gjykatës së Posaçme 

Antikorrupsion. Në këtë drejtim, nuk rezulton që KLGJ-ja të ketë ndërrmarrë ndonjë hap në hartimin 

e akteve përkatëse, hapjen e procedurës së konkurrimit dhe/apo vlerësimit të kandidaturave. 

 

(iii) Në garantimin e të drejtave statutore të gjyqtarëve. Duke qenë se aktualisht KLGJ-ja po 

merret me çështje të mbulimit të vakancave të krijuara nëpër gjykata, si rezultat i dorëheqjeve, 

daljeve në pension si edhe procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, garantimi i të drejtave 

statutore të gjyqtarëve duket se ka kaluar në harresë. Rasti më konkret është miratimi nga ana e 

                                                           
61

 Informacion i marrë nga intervista me anëtarin e Gjykatës së Lartë, datë 1.8.2019. 
62

 Vendimi nr. 143, datë 26.7.2019 “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të 

tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”, marrë nga adresa e internetit: 

http://www.klgj.al/component/k2/vendim-nr-143-dat%C3%AB-26-07-2019. 
63

 Neni 136 i Kushtetutës. 
64

http://www.klgj.al/component/k2/njoftim-p%C3%ABr-media-26-07-2019-1 
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Këshillit të Ministrave të vendimit nr.389, datë 12.6.2019, nëpërmjet të cilit ka hequr pasaportat e 

shërbimit për gjyqtarët dhe në lidhje me këtë pjesë nga ana e KLGJ-së nuk ka pasur asnjë reagim. I 

vetmi reagim duket se ka ardhur nga Unioni i Gjyqtarëve që e ka kundërshtuar këtë akt në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

 

(iv) Në mirëadministrimin e gjykatave dhe për pasojë dhe në shërbimin ndaj qytetarëve, vetëm  

gjatë vitit 2018 i janë drejtuar KLD-së 632 kërkesa për transferimin e 896 gjyqtarëve në 632 çështje 

me arsyetimin se është e pamundur shqyrtimi i këtyre çështjeve brenda një afati të arsyeshëm kohor.
65

  

Kjo si pasojë e vakancës së krijuar në gjykata nga largimet e gjyqtarëve gjatë procesit të rivlerësimit 

kalimtar dhe mos emërimit dhe caktimit në detyrë të magjistratëve të rinj, kompetencë e KLGJ-së. Në 

këtë pikë, duhet theksuar se ka pasur vonesa në verifikimin e kandidatëve për magjistratë që kishin 

përfunduar Shkollën e Magjistraturës, ku një pjesë e kësaj vonese lidhej me pajisjen e anëtarëve të 

KLGJ-së me certifikata të sigurisë që lëshohen nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të 

Klasifikuar, proces ky i cili kërkon kohën e tij.
66

 

 

Vështirësitë e KLGJ-së, në realizimin e funksioneve të saj, lidhen ndër të tjera me një sërë faktorësh 

si mungesa e personelit dhe infrastruktura e papërshtatshme. Kështu, përsa i përket personelit, 

Kuvendi me vendimin nr.32, datë 26.2.2019, në pikën 1 të tij ka vendosur që stafi i KLGJ-së do të 

përbëhet nga 125 nënpunës. Pavarësisht këtij vendimi, sipas informacioneve të marra nga KLGJ-ja 

rezulton se numri i nënpunësve në momentin e hartimit të këtij raporti ka qenë 77 nëpunës.
67

 Një 

pjesë e këtyre nëpunësve erdhën si rezultat i mbartjes së strukturës ekzistuese, që kishte pasur më 

parë Këshilli i Lartë i Drejtësisë.
68

 Por, përsëri në organikën e këtij institucioni kemi një mungesë prej 

48 nëpunësish. 

 

Gjithashtu, pika 2 e vendimit nr. 32/2019 të Kuvendit, ngarkonte Këshillin e Ministrave që të 

miratonte fondin buxhetor për KLGJ-në. Këshilli i Ministrave këtë detyrë e realizoi nëpërmjet 

miratimit të vendimit nr. 343, datë 2.5.2019 “Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve dhe të 

fondeve buxhetore për institucionet e sistemit të drejtësisë për vitin 2019”, pika 3, 4 dhe 5.  Vonesa e 

këtyre vendimeve nga ana e Kuvendit dhe Këshillit të Ministrave ka sjellë vonesa dhe vështirësi në 

fuksionimin e këtij institucioni. 

 

Përsa i përket infrastrukturës, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka marrë në administrim ambjentet që më parë 

përdoreshin nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Për shkak edhe numrit të vogël të nëpunësve që ka pasur 

KLD-ja (siç reflektohet nga VKM nr. 343/2019), rezulton që infrastuktura aktuale nuk është e 

mjaftueshme për të gjithë organikën e KLGJ-së. Vetëm së fundmi (ditën e hënë, datë 22.7.2019), u 

inaguaran ambjentet e reja, të cilat do të përdoren dhe nga KLGJ-ja.  

 

Përsa i përket ushtrimit të funksioneve nga KLGJ, rezulton se që nga momenti i krijimit dhe deri më 

9.6.2019 KLGJ-ja ka marrë disa vendime, të cilat kanë pasur në vëmendje:  

 

                                                           
65

 Raport mbi gjendjen e Sistemit Gjyqësor dhe Veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2018, publikuar nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor 2019, f. 15. 
66

 Informacion i marrë nga intervista me anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
67

 Intervsitë me anëtarin e KLGJ-së. 
68

 Vendimi i këshillit të Ministrave nr. 343 datë 2.5.2019 “Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve dhe të fondeve 

buxhetore për institucionet e sistemit të drejtësisë për vitin 2019”. 
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● Rregullimin e veprimtarisë së KLGJ-së; 
● Mirë administrimin e gjykatave nëpërmjet rregulloreve të ndryshme si, skema e delegimit, 

transferimi i përkohshëm i gjyqtarëve, caktimi i gjyqtarëve për gjykimin në çështje të veçanta 

në gjykata të tjera, zgjedhja e zëvendëskryetarëve të gjykatave; 
● Statusin e gjyqtarëve, duke përfshirë nisjen e procesit të emërimit të magjistratëve të rinj, 

nisjen e procedurës për caktimin e përkohshëm të gjyqtarëve në Gjykatat e Posaçme për 

Gjykimin e Veprave Penale të Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, mbarimin e statusit të 

magjistratit për shkak të daljeve në pension, përfundimit të mandatit, dorëheqjeve, etj. 
 

Pas zgjedhjes së organeve drejtuese, të kryetarit dhe të zëvendëskryetarit, si dhe të anëtarëve të cilat 

do të ushtrojnë detyrën me mandat 3 vjeçar, KLGJ-ja ka miratuar rreth 7 vendime, të karakterit 

rregullator, si dhe 7 vendime të cilat kanë të bëjnë me ngritjen dhe përbërjen e komisioneve të 

përhershme dhe të komisioneve të përkohshme. 

 

Emërimi dhe caktimi në detyrë i magjistratëve që kanë përfunduar Shkollën e Magjistraturës, është 

një nga detyrimet që ka KLGJ-ja. 
69

 Nisur nga detyrimi, por dhe nga nevoja që ka emërimi i tyre, 

KLGJ-ja në mbledhjen e saj të datës 27.12.2018, vendosi të fillojë procesin e emërimit të kandidatëve 

për magjistratë të cilët janë diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2016, duke kërkuar nga 

institucionet kompetente raportim për verifikimin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve.
70

 

Emërimi përfundimtar i magjistratëve do plotësojë një pjesë të vakancave në gjykata, të cilat kanë 

ardhur si pasojë e largimeve prej procesit të rivlerësimit kalimtar, mbushjes së moshës së pensionit të 

disa gjyqtarëve, dorëheqjes etj. 

 

KLGJ-ja pas krijimit të saj është përballur me numrin e lartë të kërkesave të ardhura nga kryetarët e 

gjykatave të cilët kërkonin delegim gjyqtarësh për plotësimin e trupave gjyqësore.
71

 Vendimet e 

KLGJ-së në lidhje me delegimin dhe transferimin e përkohshëm të gjyqtarëve pranë gjykatave të cilat 

kanë nevojë për gjyqtar si dhe emërimin e magjistratëve të rinj të dalë nga Shkolla e Magjistaturës, 

sjellin përmirësim të situatës në të cilën ndodhen gjykatat në vend, duke ulur kështu kohën në të cilën 

gjykohen këto çështje dhe duke përmirësuar ndikimin e reformës te qytetarët.  

 

3.3.  Këshilli i Lartë i Prokurorisë 

 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë filloi veprimtarinë tej afateve të parashikuara ligjore. Sipas 

parashikimeve kushtetuese
72

 dhe ligjore, ky Këshill duhej që të ishte ngritur që më datë 11.4.2017, 

ndërsa efektivisht ka filluar punë më datë 11.12.2018,
73

 pra rreth 20 muaj më vonë. 

 

Këshilli, ka mungesë të theksuar në infrastrukturë edhe personel.
74

 Kështu, KLP-ja fillimisht nuk 

kishte ambientet e tij dhe ushtronte funksionet e tij në ambientet e Prokurorisë së Përgjithshme.
75

 

                                                           
69

 Kjo procedurë është parashikuar në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”. 
70

 Siç parashikohet në nenin 32, pika 2 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë. 
71

 Raport mbi gjendjen e Sistemit Gjyqësor dhe Veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2018, publikuar nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor 2019, f. 23. 
72

 Neni 179 i Kushtetutës, pika 5. 
73

http://klp.al/index.php/2019/02/14/mbledhja-e-pare-keshillit-te-larte-te-prokurorise/ 
74

 Deklaratë për shtyp, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Instituti i Studimeve Politike dhe CSDG, 4 prill 2019. 
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KLP-ja u pajis me ambiente të reja, të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë së saj më shumë se 6 

muaj nga fillimi i detyrës, konkretisht në muajin korrik 2019. 

 

Përsa i përket personelit, Kuvendi me vendimin nr. 33, datë 26.2.2019, në pikën 1 të tij ka vendosur 

që stafi i KLP-së do të përbëhet nga 65 nëpunës. Por, ndryshe nga KLGJ-ja që trashëgoi personelin 

nga KLD, për KLP-në punësimi fillimisht u realizua mbi baza ad hoc. Kështu, në momentin e 

hartimit të këtij raporti, pranë KLP-së ushtrojnë funksionin 21 nëpunës, ndër të tjerë:  

 

● 1 Sekretar i Përgjithshëm dhe 1 Drejtor i Përgjithshëm; 
● 6 prokurorë me transferim të përkohshëm; 
● 1 nëpunës finance me transferim të përkohshëm nga Prokuroria e Krimeve të Rënda; 
● 1 nëpunës i burimeve njërëzore me transferim të përkohshëm nga Prokuroria e Përgjithshme.

76 
 

Deri në momentin e hartimit të këtij raporti, nuk kishin filluar ende procedurat e konkurrimit për 

rekrutimin e stafit të nevojshëm, në përputhje me vendimin e Kuvendit. 
77

 

 

Vendimi nr. 32/2019 (pika 2) i Kuvendit ngarkonte Këshillin e Ministrave që të miratonte fondin 

buxhetor për KLP-në. Këshilli i Ministrave këtë detyrë e realizoi vetëm në maj të vitit 2019, me 

miratimin e vendimit nr. 343 datë 2.5.2019 “Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve dhe të fondeve 

buxhetore për institucionet e sistemit të drejtësisë për vitin 2019”.
78

 

 

Pavarësisht mangësive në personel dhe buxhet, që nga krijimi e deri më 9.6.2019 KLP-ja ka marrë 

disa vendime të cilat kanë pasur në fokus: 

 

● Rregullimin e veprimtarisë së KLP-së; 
● Mirë administrimin e sistemit të Prokurorisë, nëpërmjet rregulloreve të ndryshme si 

rregullorja për Veprimtaritë Jashtë Funksionit të Prokurorëve e cila u miratua në muajin 

shkurt 2019, rregullorja për Organizimin e Shortit për Përzgjedhjen e Dosjeve në kuadër të 

Procesit të Rivlerësimit; 
● Përcaktimi i numrit të magjistratëve kandidatë për pranimin në trajnimin fillestar në Shkollën 

e Magjistraturës, për vitin e ardhshëm akademik. 
 

Vendimet e KLP-së në lidhje me delegimin dhe transferimin e përkohshëm të prokurorëve
79

  si dhe 

emërimin e magjistratëve të rinj të dalë nga Shkolla e Magjistaturës, kanë përmirësuar disi situatën e 

krijuar si pasojë e vendimeve për largimin e prokurorëve nga organet e rivlerësimit kalimtar, nga 

heqja dorë nga statusi i magjistratit, nga dalja në pension, si dhe nga pranimet e kërkesave për 

përjashtim në rast konflikti interesash, duke rritur në këtë mënyrë efektshmërinë e hetimeve dhe 

përfaqësimit në gjykatë. 

 

                                                                                                                                                                                                    
75

 Intervistë me Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. 
76

 Intervistë me Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. 
77

 Intervistë me Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. 
78

 Shih pika 2, 3, 5 të VKM-së nr. 343/2019. 
79

Marrë nga faqja e internetit: http://klp.al/wp-content/uploads/2019/05/RREGULLORE-P%C3%8BR-CAKTIMIN-E-

P%C3%8BRKOHSH%C3%8BM-T%C3%8B-PROKUROR%C3%8BVE.pdf 
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Një tjetër aktivitet në të cilin KLP-ja është angazhuar maksimalisht është edhe ngritja e Prokurorisë 

së Posaçme. Në këtë kuadër, KLP-ja ka zhvilluar në periudhën mars-korrik 2019, procedurën e 

shpalljes dhe të vlerësimit të kandidaturave për këtë Prokurori, në bazë të rregullores së miratuar nga 

vetë ajo.
80

 Së fundmi, ajo ka shpallur listën me 15 prokurorë
81

 që plotësojnë kriteret paraprake dhe që 

do t’i nështrohen procesit të rivlerësimit kalimtar me përparësi. Deri në momentin e hartimit të këtij 

raporti, këtë rivlerësim e kanë kaluar vetëm 2 nga kandidaturat e mësipërme. 

 

Megjithëse deri në momentin e hartimit të këtij raporti, Prokuroria e Posaçme nuk është ngritur ende 

si strukturë, mendohet se ajo do të jetë funksionale në fillim të muajit shtator.
82

 I bllokuar rezulton që 

të jetë edhe procesi i ngritjes së Byrosë Kombëtare të Hetimit, e cila është struktura kryesore që do të 

mbështesë Prokurorinë e Posaçme në punën e saj. Për rrjedhojë, funksionimi normal i këtyre 

strukturave do të kërkojë ende një kohë të gjatë. 

 

Një tjetër aspekt që lidhet me veprimtarinë e KLP-së është edhe përzgjedhja dhe vlerësimi i 

kandidaturave për Prokuror të Përgjithshëm. Për këtë arsye, fillimisht u hap procedura e 

konkurrimit.
83

 Në përfundim, pas vlerësimit të kritereve paraprake, KLP-ja vlerësoi se plotësonin 

kriteret 4 kandidatë. Në momentin e hartimit të këtij raporti, KLP-ja është në pritje të vlerësimit të një 

prej kandidaturave nga organet e rivlerësimit kalimtar.
84

 Pra, në momentin e hartimit të këtij raporti, 

nga ana e KLP-së ende nuk është përzgjedhur asnjë kandidaturë për Prokuror të Përgjithshëm, për t’ia 

propozuar Kuvendit për miratim. 

 

3.4.  Inspektori i Lartë i Drejtësisë 

 

Deri në momentin e hartimit të këtij raporti, nuk është përzgjedhur Inspektori i Lartë i Drejtësisë, si 

edhe nuk është përcaktuar struktura e këtij institucioni. Në mungesë të strukturës organizative, 

mungon infrastruktura e nevojshme (nuk dihet se ku do të jenë ambientet e tij), inspektorët që do të 

ushtrojnë detyrat përkatëse, personeli mbështetës etj. 

 

Sikundër përmendëm, një nga çështjet që trajton ky institucion janë ankesat e paraqitura nga 

qytetarët. Gjatë periudhës tranzitore, ankesat u paraqitën pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, deri në 

krijimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Më pas, është e kuptueshme që trajtimi i tyre u ndërpre, pasi në 

bazë të ndryshimeve më të fundit, trajtimi i këtyre ankesave është kompetencë e ILD-së. 

 

Vetëm përgjatë periudhës 1.1.2018-31.12.2018, numri i ankesave të paraqitura ishte 772,
85

 nga të 

cilat 736 ankesa janë paraqitur nëpërmjet shërbimit postar apo fizikisht nga ankuesit, 36 ankesa janë 

paraqitur në sistemin online të ankesave dhe nëpërmjet postës elektronike.  

                                                           
80

Marrë nga faqja e internetit: http://klp.al/wp-content/uploads/2019/04/RREGULLORE-P%C3%8BR-

PROKUROR%C3%8BT-N%C3%8B-PROKURORIN%C3%8B-E-POSA%D2%AAME.pdf 
81

Marrë nga faqja e internetit: http://klp.al/2019/07/16/keshilli-i-larte-i-prokurorise-shpall-listen-me-15-prokurore-per-

spak-lista/ 
82

http://klp.al/2019/07/22/ibrahimi-spak-nis-punen-ne-shtator-me-%d2%abeshtje-te-nxehta/ 
83

http://klp.al/2019/04/01/hapet-gara-per-prokurorin-e-pergjithshem-kreu-i-klp-do-e-kemi-emrin-para-korrikut/ 
84

http://klp.al/2019/06/18/gara-per-kryeprokuror-keshilli-i-larte-i-prokurorise-shtyn-afatin-per-te-verifikuar-kater-

kandidatet-per-prokuror-te-pergjithshem-te-republikes-se-shqiperise/ 
85

Raport mbi gjendjen e Sistemit Gjyqësor dhe Veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2018, publikuar nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, 2019, f. 13. 
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Pas shqyrtimit paraprak të 772 ankesave të paraqitura, 272 prej tyre janë arkivuar (35.2 %) me 

arsyetimin se pretendimet zgjidhen permes apelimit gjyqësor apo janë ankesa të përsëritura më parë, 

ndërsa për 500 ankesa të tjera situata është si më poshtë:  

 

● Për 9 ankesa është sugjeruar hetim disiplinor pas verifikimit shtesë; 
● Për 132 ankesa është sugjeruar verifikim shtesë, pas shqyrtimit paraprak; 
● Pjesa e mbetur prej 359 ankesash, janë në proces shqyrtimi fillestar nga ana e Inspektoratit. 

Arkivimi i kërkesave është bërë nga KLD-ja në bazë të komptencave të “vjetra” që ky 

institucion gëzonte. Por, jemi të mendimit që ky proces duhet të kryhet dhe të vijojë nga 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë,
86

 në momentin e krijimit të tij, pasi ky i fundit është organi që 

ka kompetencën për verifikimin e ankesave. 
 

Vonesa në ngritjen e këtij institucioni, padiskutim do të ndikojë edhe në punën e tij të ardhshme, ku 

që në momentin e krijimit do t’i duhet të menaxhojë kërkesat e pashqyrtuara si edhe të adresojë 

problemtikat e reja që do të dalin. Kjo mund të jetë një barrë e rëndë për një institucion në fillesat e 

tij. Por nga ana tjetër, edhe besimi i qyetarëve është bërë i diskutueshëm, sepse aktualisht ankesat e 

tyre nuk kanë një institucion që mund t’i shqyrtojnë dhe në të ardhmen do të ketë vështirësi shqyrtimi 

i tyre  në kohë. 

 

3.5.  Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 

 

Ky organ u ngrit dhe u bë funksional, pas vendimit përkatës për emërimin e anëtarëve nga ana e 

Kuvendit në muajin qershor 2017, pra rreth 10 muaj pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese 

(gusht 2016).  

 

Vonesat në ngritjen e këtij institucioni lidhen miratimin e mëvonshëm të ligjit organik (ligji nr. 

84/2016), miratimin shumë të vonshëm të anëtarëve të tij, sigurimin e infrastrukturës dhe ambienteve 

përkatëse, miratimin e organikës, plotësimin me personel etj. Këshilli ka filluar punën e tij për 

kontrollin dhe rivlerësimin e gjytarëve dhe prokurorëve dhe seancat e para dëgjimore ka filluar t’i 

realizojë në fund të muajit mars 2018. 

 

Nga vendimet e publikuara në faqen e KPK-së nga data 8.2.2018 deri në datën 27.6.2019, rezulton se 

ky institucion ka marrë 172 vendime, por të arsyetuara janë publikuar 163 vendime.
87

 Gjithashtu, 

rezulton se kemi vendime që kanë të njejtin numër.
88

 

 

Nga analiza e vendimeve rezulton se, janë konfirmuar 68 subjekte, janë shkarkuar 62 subjekte, kanë 

dhënë dorëheqjen 18 subjekte dhe për 15 subjekte është ndërprerë procedura, në të shumtën e rasteve 

bëhet fjalë për subjekte të cilët dalin në pension.
89

 

 

                                                           
86

 Bazuar në nenin 194 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. 
87

 Sipas të dhënave të marra nga adresa e internetit: http://kpk.al/vendime/ 
88

 Konkretisht, kemi vendimin nr. 51, datë 25.7.2018 që i përket subjektit të rivlerësimit A.D. si edhe vendimin nr. 51, 

datë 30.7.2018 që i përket subjekit të rivlerësimit B.A. Po kështu, kemi vendimin nr. 158, datë 29.5.2019 që i përket 

subjekit të rivlerësimit DH.L. si edhe vendimin nr. 158, datë 14.6.2019 që i përket subjekit të rivlerësimit V.M. 
89

 Vendim nr. 126, datë 27. 3.2019; vendim nr. 129, datë 28.3.2019; vendim nr. 130, datë 28.3.2019. 
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Procesi i rivlerësimit siç është përmendur edhe më lart ka në bazë të tij 3 kritere, vlerësimin e 

pasurisë, vlerësimin e figurës si dhe vlerësimin e profesionalizmit. Gjatë këtj procesi, KPK-ja në 

bashkëpunim me institucione të tjera shtetërore, private dhe persona fizikë ose juridikë privatë ka 

mbledhur prova për secilin subjekt në shërbim të konfirmimit apo jo të subjekteve objekt vlerësimi. 

 

Bazuar në nenin 4, pika 2 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve”, rezulton se organet e rivlerësimit kalimtar, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe 

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, mund të vlerësojnë subjektet, për njërin nga këto kritere ose edhe në 

tërësinë e tyre, duke përfshirë edhe të tjera kritere. 

 

Nga analiza e këtyre vendimeve rezulton se: 

 

● Janë kontrolluar për të tre kriteret 80 subjekte; 
● Janë kontrolluar vetëm për kriterin e pasurisë 20 subjekte, nga të cilët nuk është konfirmuar 

asnjëri prej tyre
90

; 
● Janë kontrolluar për kriterin e pasurisë dhe të profesionit, 3 subjekte, nga të cilët nuk është 

konfirmuar asnjëri prej tyre
91

; 
● Janë kontrolluar për kriterin e pasurisë dhe të figurës 9 subjekte, nga të cilët nuk është 

konfirmuar asnjëri prej tyre
92

; 
● Është kontrolluar vetëm 1 subjekt për kriterin e figurës

93
 (Në këtë rast Komisioni nuk ka kryer 

asnjë hetim për pasurinë apo profesionalizmin e subjektit, ILDKPKI-ja ka dorëzuar raportin 

për të cilin Komisioni nuk ka bërë asnjë koment); 
● Nuk rezulton që të jetë kontrolluar asnjë subjekt vetëm për kriteret e figurës dhe 

profesionalizmit.  
 

Nga sa më sipër rezulton se, asnjë nga subjektet të cilët janë vlerësuar për vetëm një nga kriteret ose 

për 2 prej tyre të ketë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit. Pra, në thelb, nëse KPK-ja vendos të 

vijojë vlerësimin e një subjekti vetëm me një apo dy nga kriteret e sipërcituara, në thelb “fati” i këtij 

subjekti rezulton i paracaktuar. 

 

Nga vendimmarrja e KPK-së, deri në momentin e hartimit të këtij raporti rezulton gjithashtu se janë 

shkarkuar 52 subjekte bazuar vetëm në kriterin e pasurisë, por nuk kemi asnjë shkarkim bazuar vetëm 

në kriterin profesional. 

 

Nga kjo e dhënë, mund të nxirret edhe konkluzioni se trupa e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të paktën 

ato të vlerësuar deri në momentin e përpilimit të këtij raporti, kanë qenë, në përgjithësi, 

profesionalisht të aftë për ushtrimin e detyrës së tyre, por jo me integritet, përderisa nuk justifikojnë 

pasurinë e tyre dhe/apo përshtatshmërinë e figurës së tyre. 

 

Në lidhje me standardin e provueshmërisë, referuar ligjit nr.84/2016, rezulton se në vlerësimin e tre 

kritereve, organet e rivlerësimit kalimtar ndihmohen nga ILDKPKI-ja, DSIK-ja dhe KLD/LP-ja. Por, 

raportet dhe të dhënat që paraqesin këto institucione nuk janë detyrues për organet e rivlerësimit 

                                                           
90

 Vendim nr. 12, datë 23.3.2018; vendim nr. 14, datë 13.4.2018; vendim nr. 33, datë 5.7.2018. 
91

 Vendim nr. 53, datë 30.7.2018; vendim nr. 100, datë 14.1.2019; vendim nr. 137, datë 9.4.2019. 
92

 Vendim nr. 17, datë 4.6. 2018; vendim nr. 37, datë 16.7.2018; vendim nr. 74, datë 2.11.2018. 
93

 Vendim nr. 52, datë 30.7.2018. 
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kalimtar, të cilat kanë mundësi të bëjnë një hetim më të thelluar si edhe të mbajnë një qendrim të 

ndryshëm. 

 

Përsa i përket kriterit të pasurisë, rezulton se ILDKPKI-ja ka dorëzuar vlerësime për subjektet 

rivlerësuese, nga të cilat 16 rezultonin me probleme, si mospërputhje deklarimi, mungesë 

dokumentacioni, fshehje pasurie, ose në konflikt interesi dhe 141 subjekte kishin bërë deklarim të 

saktë sipas këtij institucioni. Por, gjatë procesit të rivlerësimit nga ana e KPK-së ka mospërputhje 

midis këtyre raporteve dhe vendimmarrjes së këtij institucioni. 

 

Përkatësisht, nga 16 subjektet që janë vlerësuar se kanë bërë raportim të rremë të pasurisë, rezulton se 

13 prej tyre janë shkarkuar nga KPK-js por për 3 subjekte është vendosur konfirmimi në detyrë. 

Komisioni gjatë vlerësimit të pasurise për 3 subjektet që e kanë kaluar me sukses këtë proces, 

pavarësisht raportit të ILDKPKI-së, është shprehur:  

 

● Subjekti ka kryer deklarim të saktë të pasurive dhe interesave private si edhe ka arritur të 

shpjegojë bindshëm burimin e ligjshëm të pasurisë së saj. Subjekti ka dorëzuar në kohë 

deklaratën e pasurisë. Ajo nuk është përpjekur të fshehë apo të paraqesë në mënyrë të pasaktë 

pasuritë në pronësi, posedim ose në përdorim të saj
94

; 
● Komisioni vlerëson se pasaktësitë në deklarimet ndër vite nuk kanë arritur nivel të 

mjaftueshëm për marrjen e masave të mëtejshme në kuptim të neneve 33 e 61 të ligjit nr. 

84/2016. Komisioni çmon se subjekti, pavarësisht se ka pasur pasaktësi në deklarime, përgjatë 

deklarimeve të pasurisë ndër vite, nuk ka pasur për qëllim të fshehë apo paraqesë në mënyrë të 

pavërtetë pasurinë apo të ardhurat. Duke arsyetuar mbi bazën e parimit të proporcionalitetit, 

duke vënë në balancë vlerën e këtyre pasaktësive, në raport me provat e tjera të administruara 

nga Komisioni, nëpërmjet hetimit të tij, Komisioni konstaton se subjekti ka arritur të 

argumentojë burimin e ligjshëm të pasurive dhe të ardhurave të veta, si detyrimi kryesor 

kushtetues i tij
95

; 
● Rezultatet e paraqitura nga ILDKPKI-ja nuk qëndrojnë, ndërsa trupi gjykues konstaton se: 

deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin; subjekti ka burime financiare të ligjshme për të 

justifikuar pasuritë; ai nuk ka kryer fshehje të pasurisë; nuk ka kryer deklarim të rremë; 

subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesit.
96 

 

Në këtë rast, nuk kemi një trajtim të drejtëpërdrejtë të gjetjeve të ILDKPKI-së si edhe faktin se ku 

mund të kishte gabuar ky institucion. 

 

Përsa i përket 141 rasteve të tjera, ku ILDKPKI-ja ka paraqitur raport pozitiv, KPK-ja ka konfirmuar 

57 prej tyre, duke mbajtur kështu të njëjtin qendrim më këtë institucion. Përsa i përket diferencës, pra 

84 subjektë të tjerë, rezulton se për to është marrë masa e shkarkimit. 

 

Nga analiza e vendimmarrjes së KPK-së, në vlerësimin e kriterit të pasurisë, rezulton se ky institucion 

nuk është mbështetur vetëm në raportin e ILDKPKI-së, por e ka shtrirë hetimin e tij, duke kërkuar 

dokumentacion, të dhëna dhe informacion nga institucione të tjera shtetërore, subjektet bankare dhe 

jobankare, zyra noteriale, persona privatë si edhe në provat e sjella nga vetë subjektet. 
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 Vendim nr. 81, datë 26.11.2018. 
95

 Vendim nr. 105, datë 12.2.2019. 
96

 Vendim nr. 54, datë 31.7.2019. 
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Kështu, në mënyrë ilustrative rezulton se, KPK-ja i është drejtuar për 33 subjekte ALUIZNI-t, për 8 

subjekte DPPPP-së, për 21 subjekte ISSH-ë, për 44 subjekte OSSHE-së dhe UK-së, për 66 subjekte i 

është drejtuar instituconeve bankare dhe jo bankare, ndërsa për 1 subjekt i është drejtuar Akademisë 

së Shkencave. 

 

Përsa i përket provave të sjella nga vetë subjektet e rivlerësimit, vihet re se në shumë raste, komisioni 

ka përmëndur në cilësinë e provave edhe komunikimet mes palës dhe komisionit, përkatësisht në 35 

prej tyre. Gjithashtu, në 2 raste subjektet kanë pajtuar auditues privat, në disa raste kanë depozituar 

deklarata shtesë ose fatura tatimore, vërtetime nga QKB-ja, vërtetime page etj. 

 

Përsa i përket kriterit të profesionalizmit, nga analiza e vendimmarrjes së KPK-së, rezulton se: 

 

● Nivel kualifikues - 25 subjekte; 
● Kualifikim minimal - 19 subjekte; 
● Vlerësim “Mirë” - 17 subjekte; 
● Vlerësim “Shumë mirë” - 8 subjekte. 

 

Vlerësimet e mësipërme janë bërë në bazë të raporteve nga KLD-ja ose Prokuroria e Përgjithshme, në 

rastin kur subjekti vinte nga rradhët e Prokurorisë, nga shqyrtimi i dosjeve të zgjedhura nëpërmjet 

shortit, denoncimet e qytetarëve, raportimet në media,
97

 vërtetimet nga institucionet arsimore dhe çdo 

provë tjetër të konsideruar nga Komisioni.   

 

Bie në sy fakti që në disa raste, gjatë vlerësimit Komisioni ka konstatuar parregullsi në aftësinë për të 

administruar dosjet dhe për të mbikëqyrur saktësinë dhe plotësinë e akteve që përfshihen në to, 

parregullsi evidentuar lidhur me fillimin e shqyrtimit të çështjeve jashtë afatit ligjor nga paraqitja e 

kërkesës, kohëzgjatje gjykimi përtej afatit ligjor, megjithatë Komisioni ka konkluduar se subjekti ka 

nivel të lartë profesional, ose ndryshe vlerësohet me shumë mirë. 
98

 Në këtë rast, në vendim nuk jepet 

asnjë arsye se si KPK-ja nga konstatimi i këtyre të metave, përsëri ka arritur në konkluzionin se 

subjekti i rivlerësimit duhej të vlerësohej maksimalisht. 

 

Ndërsa në një rast, edhe pse nga verifikimi i të dhënave subjekti ka patur tre vlerësime “shumë mirë” 

nga Prokuroria e Përgjithshme, dhe në asnjë prej raporteve të prokurorive të rretheve gjyqësore nuk 

rezultonte që subjekti të kishte masa disiplinore apo kontakte të papërshtatshme, te kishte pasur ndaj 

tij procedime penale të mosfilluara, pushuara apo pezulluara nga prokuroritë e rretheve gjyqësore, 

Prokuroria për Krime të Rënda dhe Prokuroria e Përgjithshme, Komisioni arriti në përfundimin se 

subjekti i rivlerësimit ka arritur kualifikim minimal profesional.
99

 Në këtë vendim, nuk jepet arsye se 

si KPK-ja nga konstatimi i këtyre të vlerësimeve, përsëri ka arritur në konkluzionin se subjekti i 

rivlerësimit duhej të vlerësohej minimalisht. 

 

Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm, i vlerësimit ishin edhe denoncimet nga publiku. Referuar 

vendimeve të publikuara, ka pasur denoncime për 48 subjekte. Ajo që vihet re është se nga 48 çështjet 

                                                           
97

 Vendim nr. 83, datë 26.11.2018. 
98

 Vendim nr. 13, datë 5.4.2018. 
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 Vendim nr. 158, datë 29.5.2019. 
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ku ka pasur denoncime nga qytetarët, 32 prej këtyre subjekteve e kanë kaluar procesin e 

rivlerësimit.
100

 

Në disa raste, për të njëjtin subjekt ka patur deri në 13 denoncime nga qytetarët të cilat nuk janë marrë 

në konsideratë nga Komisioni me arsyetimin se nuk përmbanin të dhënat e kërkuara nga ligji ose nuk 

kishin indicie të mjaftueshme për të provuar pretendimet e denoncuesve.
101

Ashtu sikurse ka pasur 

edhe raste ku, Komisioni në bazë të denoncimit nga qytetari ka konkluduar: Për denoncimin nga 

publiku, Komisioni gjykon se sjellja e subjektit të rivlerësimit, duke mos ndërmarrë veprimin ligjor 

lidhur me deklarimin e konfliktit të interesit në vendimin nr. 46, datë 3.3.2016, të Gjykatës 

Kushtetuese, nuk arrin nivel të besueshëm për subjektin e rivlerësimit, duke cenuar besimin e publikut 

te sistemi i drejtësisë
102

 

 

Në vendimin nr. 11 të datës 21.3.2019 për subjektin vlerësues janë adresuar 11 denoncime, ku ONM-

ja ka dhënë opinionin e tij për tre prej tyre:  

 

“Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, në datën 19.3.2019, në lidhje me denoncimet është 

shprehur se, asnjë prej këtyre denoncimeve nuk plotëson kërkesat e nenit 53, pika 2, të ligjit nr. 

84/2016, pasi ato nuk sigurojnë:  

1) Një bazë të nevojshme për të për të vlerësuar shkeljen ligjore sipas kritereve të rivlerësimit;  

2) Të dhëna specifike për veprimin ose praktikën e dyshuar, pasojat ligjore, rrethanat për faktet që 

krijojnë bindjen se ka pasur shkelje ligjore.” 

 

Përsa i përket vlerësimit të figurës, 14 subjekte, janë konsideruar të papërshtatshëm. Pjesë e procesit 

të vlerësimit për kriterin e figurës, ishin raporti i DSIK-së
103

, media, si dhe materiale të tjera nga 

institucionet ligjzbatuese dhe konstatimet e Komisionit gjatë hetimit mbi dosjen gjyqësore gjithashtu.  

Në të paktën 4 raste, Komisioni nuk ka marrë në konsidetatë raportet e DSIKI-së dhe ka kryer hetim 

administrativ tërësor
104

.  

                                                           
100

Vendim nr. 26, datë 21.6.2018: Konstatohet se të gjashtë ankesat e paraqitura nuk përmbajnë ndonjë të dhënë konkrete 

në lidhje me kryerjen nga gjyqtari të shkeljeve ligjore në procedurat gjyqësore ku ka marrë pjesë si gjyqtar relator apo 

anëtar i trupit gjykues. 

Vendim nr. 79, datë 22.11.2018: Për sa më sipër, Komisioni, konstatoi se nuk ka indice për të provuar pretendimet e 

denoncuara, për gjetje thelbësore që do të ndikonin në vlerësimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit. Në të 

shumtën e rasteve, faktet dhe shkaqet për të cilat bëhen ankesat lidhen me bazueshmërinë në ligj dhe në prova të vendimit 

gjyqësor, të cilat kontrollohen nga gjykata në nivel më të lartë sipas procedurës dhe këto nuk janë objekt shqyrtimi nga 

Komisioni në kuadër të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve (7 denoncime). 

Vendim nr. 154, datë 10.6.2019: Komisioni pas analizimit të denoncimeve dhe përgjigjeve të sjella nga subjekti i 

rivlerësimit, konkludoi se nuk rezulton indice apo prova bazuar në denoncimet lidhur me vlerësimin profesional të 

subjektit të rivlerësimit (8 denoncime). 
101

 Vendim nr. 40, datë 17.7.2018. 
102

 Vendim nr. 17, datë 4.6.2018. 
103

 Vendim nr. 80, datë 23.11.2018. 
104

 Vendim nr. 92, datë 20.12.2018: Ndërkohë, konstatimi i DSIK-së, se ka rrethana (sipas kriterit të përcaktuar në germat 

(a) dhe (b) të pikës 6 të nenit 38 të ligjit nr. 84/2016) që merren parasysh në konstatimin se formulari i deklarimit nuk 

është i plotë dhe i besueshëm, nuk është i bazuar, pasi vepra penale “Falsifikim i dokumenteve” parashikuar nga neni 

186/1 i Kodit Penal, për të cilën është dënuar nipi K. K., (fakt të cilit i referohet DSIK-ja), nuk përfshihet në veprat penale 

të krimit të organizuar. 

Vendim nr. 47, datë 25.07.2018: Duke analizuar raportin e ardhur nga DSIK-ja dhe organet ligjzbatuese, duke bërë një 

studim të thelluar të tyre, duke administruar provat e tjera në lidhje me çështjen, Komisioni çmon se informacioni mbi të 

cilin ka ardhur rekomandimi i DSIK-sërezulton i pasaktë dhe i pabazuar në prova dhe fakte, për pasojë subjekti A. F. 

konsiderohet i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 
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Aspekt shumë i rëndësishëm i vlerësimit të figurës ishte edhe raporti i subjektit me persona të 

ashtuquajtur “kontakte të papërshtatshme”, në këtë rast konsideroheshin persona me precedent penal 

të cilët mund të kishin ndikim në ushtrimin e detyrës së subjektit rivlerësues, duke cënuar kështu 

integritetin e figurës së magjistratit. Këto konstatime, në shumicën e rasteve, bëheshin nga DSIK-

ja,
105

 por edhe nga mediat gjithashtu
106

 

 

Në tërësi, janë ankimuar në KPA 25 vendime, në 6 raste inicues ka qenë Komisioneri Publik
107

. Ndër 

këto, përmbajnë mendimet e pakicës 13 vendime
108

, 1 vendim është me mendim paralel
109

 dhe për 1 

vendim ka mospajtim të ONM-së 
110

. 

 

3.6.  Kolegji i Posaçëm i Apelimit 

 

Ky organ u ngrit dhe u bë funksional, pas vendimit përkatës
111

 për emërimin e anëtarëve nga ana e 

Kuvendit në muajin qershor 2017, pra rreth 10 muaj pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese 

(gusht 2016). Vonesat në ngritjen e këtij institucioni lidhen miratimin e mëvonshëm të ligjit organik 

(ligji nr.84/2016), emërimin shumë të vonshëm të anëtarëve, sigurimin e infrastrukturës dhe 

ambienteve përkatëse, miratimin e organikës, plotësimin me personel etj. 

 

Ky Këshill ka filluar punën e tij për kontrollin dhe rivlerësimin e gjytarëve dhe prokurorëve, në 

muajin maj 2018. Deri në datën 20.6.2019, Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka shpallur 25 vendime (nga 

të cilat 12 vendime i përkasin viti 2018 dhe 13 vendime periudhës janar-prill 2019).
112

 

 

Nga 25 çështjet të cilat kanë përfunduar, deri në muajin qershor 2019, Kolegji i Posaçëm i Apelimit 

ka vendosur: 

 

● Lënien në fuqi të Vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit - në 17 vendime; 
● Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, lidhur me përmbajtjen në 

dispozitiv për, ndalimin e subjekteve të rivlerësimit të emërohen gjyqtarë apo prokurorë të çdo 

niveli, anëtar i KLGJ-së ose KLP-ë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm 

për një periudhë 15-vjeçare - në 2 vendime; 
● Pushimin e shqyrtimit të çështjes për shkak të tërheqjes së ankimit nga ankuesi - në 1 vendim; 

                                                                                                                                                                                                    
Vendim nr. 116, datë 21.03.2019: Në përfundim, trupi gjykues vlerësoi se konkluzionet e arritura nga grupi i punës i 

DSIK-së nuk janë të mbështetura në prova dhe në ligj, dhe se ato nuk qëndrojnë. 

Vendim nr. 82, datë 26.11.2018: Raporti i dërguar nga DSIK-ja nuk do të merret në konsideratë, si i pabazuar në prova 

dhe fakte. 
105

 Vendimi nr. 171, datë 26.6.2019. 
106

 Në vendimin nr. 13, datë 5.4.2018, Komisioni është shprehur: Për vlerësimin e figurës së subjektit të rivlerësimit është 

kryer një proces i mirëfillt kontrolli dhe vlerësimi, duke bërë disa verifikime mbi pastërtinë e figurës, nisur këto nga disa 

informacione të marra nëpërmjet burimeve e mediave. 
107

 Vendim nr. 1, datë 11.6.2018; vendim nr. 2, datë 10.7.2018; vendim nr. 5, datë 10.9.2018; vendim nr. 12, datë 

17.12.2018; vendim nr. 18, datë 28.2.2019; vendim 12 datë, 29.5.2019. 
108

 Vendim nr. 17, datë 4.6.2019; vendim nr. 18, datë 10.5.2018; vendim nr. 24, datë 13.6.2018. 
109

 Vendim nr. 136, datë 9.4.2019. 
110

 Vendim nr. 90,  datë 20.12.2019. 
111

 Vendim nr. 82, datë 17.6.2017 i Kuvendit. 
112

 Informacione të marra nga faqja e internetit http://www.kpa.al/vendime/ 
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● Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin 

nga detyra të subjektit të rivlerësimit - në 4 vendime; 
● Prishjen e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit por përsëri shkarkimin e subjektit 

të rivlerësimit - në 1 vendim. 
 

Nga analiza e vendimeve rezulton se në të katërta rastet kur KPA-ja ka ndryshuar vendimet e KPK-

së, ka qenë për mënyrë të gabuar të vlerësimit nga KPK-ja të kriterit të pasurisë. Duhet theksuar se, 

nuk ka asnjë rast ku KPA-ja deri në momentin e hartimit të këtij raporti, të ketë ndryshuar vendimin e 

KPK-së dhe të ketë konfirmuar subjektin e rivlerësimit ose të ketë lënë në fuqi vendimet e KPK-ë që 

kanë konfirmuar subjeketet e rivlerësimit por që janë ankimuar. 

 

Në rastin e fundit, KPA-ja vendosi prishjen e vendimit të KPK-së për shkak të cënimit të parimit të 

paanësisë, por duke e shqyrtuar ceshtjen vetë, përsëri vendosi shkarkimin e subjektit të rivlerësimit. 

 

3.7.  Institucioni i Komisionerëve Publikë 

 

Institucion tjetër i cili kryen procesin e vlerësimit të subjekteve të rivlerësimit është edhe Institucioni i 

Komisionerëve Publikë, i cili si përfaqësues i interesit publik gjatë procesit të Reformës në Drejtësi, 

ushtron kompetencat e kontrollit mbi vendimmarjen e KPK-së dhe mund t’a ankimojë këtë 

vendimarrje pranë KPA-së. 

Institucioni i Komisionerëve Publikë, në vitin 2018, është njoftuar nga Komisioni i Pavarur i 

Kualifikimit (KPK) për 77 vendime. 16 prej tyre u ankimuan (ku më pas pati edhe 1 heqje dorë nga 

ankimi) dhe për 61 vendime u vendos mosankimi.
113

 Ndërsa për periudhen deri në muajin qershor 

2019, nga ana e Komisionerëve Publikë u ankimuan 5 vendime të tjera. 

 

3.8.  Gjykata Kushtetuese 

 

Përsa i përket zbatimit në praktikë të juridiksionit të ri të Gjykatës Kushtetuese, në lidhje me ankimin 

kushtetues invidiual janë shfaqur disa problematika, ku së pari mund të përmendim shkurtimin e afatit 

ankimor. Kështu, me ndryshimet e reja neni 50, pika 4, si edhe neni 71/a, pika 1, gërma “b” 

parashikojnë se afati i ankimit kundër ligjeve, akteve normative nënligjore, akteve të pushtetit publik 

apo vendimeve gjyqësore që pretendohet se cënojnë të drejtat dhe liritë themelore është 4 muaj, nga 2 

vjet që ka qenë më parë.  

 

Ky ndryshim, i cili barazohet me afatin ankimor që duhet të kenë individët për t’u ankuar në GJEDNJ 

në momentin e hyrjes në fuqi të Protokollit nr. 15 të KEDNJ-së, ka pasur si qëllim shkurtimin e një 

afati tejet të gjatë, i cili vinte në diskutim edhe parimin e sigurisë juridike. Kështu, pasi shkalla e 

fundit e pushtetit gjyqësor ishte shprehur, vendimi përsëri mund të bëhej i cënueshëm deri edhe mbas 

dy vjetësh.  

 

Por në këtë rast, duke qenë një afat procedural, rezulton se ai ishte drejtëpërdrejte i zbatueshëm.
114

 

Për të shmangur nxjerrjen jashtë afatit të shumë ankesave individuale, ligjvënësi parashikoi një 

                                                           
113

 Raporti vjetor i monitorimit të SND-së për periudhën janar-dhjetor 2018, Ministria e Drejtësisë, f. 12. 
114

 Në vendimet nr. 106, datë 27.5.2002 dhe nr. 11, datë 23.4.2009, Gjykata Kushtetuese ka mbajtur qendrimin se në të 

drejtën procedurale, ndryshe nga ajo materiale, ligji i ri ka fuqi edhe për çështjet që janë në gjykim, me përjashtim të 

rastit kur vetë ai shprehet ndryshe, pra kur vetë ligji ka parashikuar dispozita procedurale tranzitore. 
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dispozitë tranzitore, ku konkretisht neni 86, pika 3 parashikon se: Për kërkesat dhe çështjet që janë në 

shqyrtim datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji, me përjashtim të 

rasteve të parashikuara në nenet 50, pika 4, 71, 71/a, 71/b, 71/c dhe 71/ç, të këtij ligji, për të cilat 

zbatimi do të fillojë në datën 1 mars 2017. 

 

Nga sa më sipër, kërkesat e paraqitura përpara datës 1 mars 2017, do të llogariteshin në bazë të afatit 

2 vjeçar, ndërsa kërkesat e paraqitura pas kësaj date, do të shihej nëse ishin paraqitur brënda afatit 4 

mujor. Për të analizuar sjelljen e Gjykatës Kushtetuese në raport me normat e reja, kemi marrë në 

analizë periudhën pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve të reja ligjore, realizuar me ligjin nr.99/2016 deri 

në vitin 2019, kur si rezultat i procesit të rivlerësimit kalimtar Gjykata Kushtetuese, u bllokua në 

vendimmarrjen e saj.  

 

Kështu në këtë periudhë, referuar të dhënave të publikuara
115

 konstatojmë se Gjykata Kushtetuese ka 

marrë 92 vendime për moskalim të çështjes në seancë gjyqësore për shkak të moslegjitimimit ratione 

temporis duke qenë se ka kaluar afati 4 mujor brenda të cilit subjektet mund ti drejtohen kësaj 

Gjykate, edhe pse i ka lindur e drejta përpara hyrjes në fuqi të dispozitave të reja ligjore. Pra, 

megjithëse ka qenë brenda afatit 2 vjecar, kërkesat janë konsideruar apriori jashtë afatit 4 mujor. 

 

Në përgjithësi, Gjykata Kushtetuese, nëpërmjet kolegjeve dhe Mbledhjes së Gjyqtarëve i ka qëndruar 

këtij interpretimi, por në jurisprudencën e saj vërehen edhe luhatje të forta. Kështu, në dy raste, 

Gjykata Kushtetuese është shprehur se afati 4 mujor fillon pas datës 1 mars 2017, duke e shtuar në 

këtë rast afatin ankimor në favor të subjektit,
116

si edhe duke mos shpjeguar se përse në këtë rast është 

përdorur një standard ndryshe krahasuar me kërkesat e tjera të paraqitura. Ndërsa, në një rast tjetër, 

Kolegji i Gjykatës Kushtetuese, është konfuz përsa i përket çështjes së afatit, pasi bën disa 

përllogaritje në lidhje me datën e vendimit të Gjykatës së Lartë, momentin e depozitimit të kërkesës, 

momentin e plotësimit të të metave dhe mbasi shprehet se duhet të vendosë nëse kërkesa është apo jo 

brenda afatit dhe pa iu përgjigjur këtij momenti procedural, vijon me bazueshmërinë prima facie të 

pretendimeve të paraqitura nga kërkuesi.
117
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http://www.gjk.gov.al/web/Lista_e_Vendimeve_92_1.php 
116

 Vendimi nr. 221, datë 10.10.2017 i Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese: Kërkuesja i është drejtuar Gjykatës në datën 

30.6.2017, ndërkohë vendimi për të cilin ankohet është i datës 16.11.2016. Kërkesa ratione temporis është paraqitur 

brenda afatit 4-mujor të parashikuar nga neni 71/a, shkronja “b”, i ligjit nr.8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar. Efektet e nenit 71/a të ligjit kanë filluar nga data 1 mars,  kështu që 

data 30 qershor, si datë e paraqitjes së kërkesës, është brenda afatit ligjor të paraqitjes së saj. 

Vendimi nr. 80, datë 6.6.2018 i Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese, parag.14: Lidhur me pretendimin e kërkuesit se afati i ri 

për paraqitjen e kërkesës në Gjykatën Kushtetuese i ka cenuar të drejtën e aksesit, Kolegji konstaton se në çështjen 

konkrete nga data e vendimit të Gjykatës së Lartë më 28.12.2015 dhe deri në datën 1.3.2017 kur ka hyrë në fuqi afati i ri 

për paraqitjen e kërkesës, kërkuesi ka pasur në dispozicion një afat prej gati 22 muajsh për të paraqitur kërkesën, sipas 

afatit 2-vjeçar. Kolegji vëren se, në kushtet kur në datën 1.3.2017, nuk e kishte plotësuar afatin e vjetër 2-vjeçar për të 

paraqitur kërkesën, atij i ka filluar të zbatohet afati i ri 4-mujor, i cili i ka dhënë mundësi akoma më tepër për të paraqitur 

kërkesën në Gjykatën Kushtetuese.   
117

 Vendimi nr. 293, datë 21.12.2017 i Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese, parag.5: Lidhur me legjitimimin ratione 

temporis, rezulton se kërkesa është paraqitur me postë fillimisht në datën 21.10.2017, pra në ditën e fundit të afatit 4-

mujor të parashikuar nga neni 71/a, pika b, i ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar (vendimi i Kolegjit Penal mban datën 22.6.2017). Por, 

kërkesa ka qenë e paplotë. Për këtë shkak ajo nuk është regjistruar në regjistrin e kërkesave. Pas komunikimit me 

Drejtorinë Gjyqësore, kërkesa është paraqitur e plotë në datën 30.10.2017 dhe është regjistruar në këtë datë, pra tej afatit 

4-mujor. Referuar nenit 27, nëse kërkesa paraqitet e paplotë, ajo nuk regjistrohet si e tillë, por arkivohet. Në këtë rast, 
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Përtej aspekteve pozitive që sjellin ndryshimet e reja, shkurtimi i menjëhërshem i afatit nga dy vjet në 

katër muaj duke mos marrë në konsideratë çështjet që kanë lindur përpara hyrjes në fuqi të 

dispozitave të reja ligjore, ngre dyshime në lidhje me respektimin e së drejtës për akses dhe të së 

drejtës për ankim. Në këtë drejtim, rezulton se zgjidhja ligjore e Kuvendit dhe jurisprudenca e 

Gjykatës Kushtetuese janë kundërshtuar pranë GJEDNJ-së, e cila ka pranuar të marrë në shqyrtim 

disa prej tyre.
118

 Megjithatë, deri në momentin e hartimit të këtij raporti nuk kemi ende një 

vendimmarrje nga kjo Gjykatë. 

Një tjetër problematikë lidhet edhe me vetë zgjerimin e juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese. Kështu, 

nga data 28.11.1998, dita kur Kushtetuta hyri në fuqi, deri me datë 11.8.2016, dita kur ndryshimet e 

reja kushtetuese hynë në fuqi, individët mund të ankoheshin pranë kësaj Gjykate vetëm për 

pretendimin për cënim të së drejtës së tyre për një proces të rregullt ligjor. Në këtë drejtim, u krijua 

dhe u konsolidua edhe një praktikë 18 vjeçare, nga e cila, kuptohet, është edhe e vështirë që të 

shkëputesh. 

 

Për rrjedhojë, pas zgjerimit të juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese, kërkesat individuale që kanë 

pasur qëllim edhe mbrojtjen e të drejtave të tjera apo kundërshtimin e akteve ligjore dhe nënligjore 

kanë qenë të pakta. Duke analizuar periudhën nga data 11.8.2016 deri në vitin 2018, ku Gjykata 

Kushtetuese u bllokua, në fazën e shqyrtimit paraprak, na rezulton se në vitin 2016 kemi 5 kërkesa të 

shqyrtuara, prej të cilave: 

 

● 2 kërkesa kanë pasur si objekt cënimin e  të drejtës së pronës dhe sigurinë juridike
119

; 
● 2 kërkesa kanë pasur si objekt vetëm cënimin e të drejtës pronës

120
; 

● 1 kërkesë ka pasur si objekt cënimin e të drejtës së lëvizjes
121

.  
 

Për vitin 2017, në fazën e shqyrtimit paraprak, kemi 9 kërkesa të shqyrtuara, nga të cilat: 

 

● 3 çështje kanë pasur si objekt cënimin e të drejtës së pronësisë 
122

; 
● 2 çështje kane pasur si objekt cënimin e  të drejtës për t’u zgjedhur

123
; 

● 3 çështje kanë pasur si objekt kundërshtimin e ligjit
124

; 
● 1 çështje ka pasur si objekt cënimin e të drejtës për grevë

125
. 

 

Për vitin 2018, në fazën e shqyrtimit paraprak, kemi 10 kërkesa të shqyrtuara, nga të cilat: 

 

● 1 çështje ka pasur si objekt të drejtën për pension
126

; 

                                                                                                                                                                                                    
Kolegji duhet të vendosë nëse kërkesa do të konsiderohet e paraqitur brenda afatit. Kërkuesja legjitimohet ratione 

materiae, pasi rezulton se ajo ka parashtruar pretendime që hyjnë në juridiksionin e kësaj Gjykate. 
118

 Aplikimi nr. 20702/18 Shoqëria S.A shpk kundër Shqipërisë, Aplikimi nr. 34926/18 H. kundër Shqipërisë, Aplikimi 

nr. 34712/18 H. kundër Shqipërisë.  
119

 Vendim nr. 164, datë 14.9.2016; vendim nr. 183, datë 12.10.2016. 
120

 Vendim nr. 179, datë 7.10.2016; vendim nr. 185, datë 14.10.2016. 
121

 Vendim nr. 194, datë 27.10.2016. 
122

 Vendim nr. 4, datë 20.1.2017; vendim nr. 12, datë 3.2.2017; vendim nr. 60, datë 23.3.2017. 
123

 Vendim nr. 50, datë 15.3.2017; vendim nr. 79, datë 18.4.2017. 
124

 Vendim nr. 23, datë 14.2.2017; vendim nr. 49, datë 15.3.2017; vendim nr. 146, datë 09.6.2017. 
125

 Vendim nr. 235, datë 2.11.2017. 
126

 Vendimi nr. 51, datë 19.3.2018, i Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese. 
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● 1 çështje ka pasur si objekt të drejtën për t’u zgjedhur
127

; 
● 1 çështje ka pasur si objekt cënimin e së drejtës së aksesit në Gjykatën Kushtetuese

128
; 

● 1 çështje ka pasur si objekt cënimin e së drejtës së ankimit
129

; 
● 1 çështje ka pasur si objekt cënimin e së drejtës së pronës

130
; 

● 5 çështje kanë pasur si objekt cënimin e së drejtës së pronës, por në kudaër të procesit të 

kthimit dhe të kompensimit të pronës dhe konkretisht të skemës së financimit rregulluar me 

vendim të Këshillit të Ministrave.
131 

 

Në shumicën e vendimeve, Kolegji ka arsyetuar se subjekti nuk legjitimohet sepse nuk ka shteruar 

mjetet efektive të ankimit, referuar nenit 131/1/f të Kushtetutës. Këtu përfshihen mos ankimi në 

gjykatat e zakonshme, mos ngritja e pretendimeve në të gjitha shkallët e gjyqësorit, si edhe mos 

ankimimi i akteve normative nënligjore në Gjykatën Administrative të Apelit. Gjithashtu, vihen re një 

numër kërkesash të cilat sipas Kolegjit nuk i kanë ngritur pretendimet e tyre në nivel kushtetues e për 

këtë arsye, shqyrtimi i tyre nuk bën pjesë në juridiksionin kushtetues. 

 

Nga hulumtimi i jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese, rezulton se ky institucion, në seancë plenare 

ka shqyrtuar edhe një rast, kur janë ngritur çështje të të drejtave dhe lirive themelore nga individë. 

Rasti ka të bëjë me shqyrtimin e një vendimi të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Kryetarit të 

një Bashkie, ku gjatë gjykimit u ngriten gjithashtu pretendime edhe në lidhje me kushtetutshmërinë e 

ligjit të zbatueshëm në atë rast, pasi pretendohej se cënoheshin një sërë të drejtash kushtetuese. Në 

këtë rast Gjykata Kushtetuese me vendimin e saj nr. 24, datë 23.3.2017, ndër të tjera mbajti 

qendrimin se në këtë rast nuk ishin shteruar mjetet juridike, pasi kërkohej që vendimi i KQZ-së të 

ankimohej pranë gjykatave administrative.  

 

Nga analiza e mësipërme, rezulton se është krijuar një keqkuptim me juridiksionin e ri të Gjykatës 

Kushtetuese. Kështu, rezulton se individët kanë pretenduar të kundërshtojnë menjëherë akte ligjore 

dhe nënligjore normative, pa shteruar mjetet e tjera juridike. Kjo qartësisht, edhe në bazë të normave 

kushtetuese, është e palejueshme (me përjashtim të rasteve mjaft të ralla). Për rrjedhojë, rezulton se 

ankimi kushtetutues individual nuk është kuptuar si duhet nga subjektet dhe profesionistët e së 

drejtës. Është e vërtetë që rrethi i të drejtave që mund të mbrohen në gjykimin kushtetues është 

zgjeruar, por mjeti i ri procedural nuk është një actio popularis dhe për rrjedhojë shterimi i mjeteve të 

tjera juridike, mbetet një kusht i rëndësishëm, përpara se individët t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese.  

 

Problematika tjetër lidhet me vetë bllokimin e Gjykatës Kushtetuese. Kështu, si rezultat i procesit të 

rivlerësimit kalimtar, rezultoi se gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese iu nënshtruan këtij procesi me 

përparësi. Nga ky proces, rezultoi gjithashtu se gradualisht Gjykata Kushtetuese, humbi pjesën më të 

madhe të anëtarëve të saj, duke dalë gradualisht jashtë funksionit. Në këtë aspekt, një pjesë e 

kërkesave të depozituara në këtë Gjykatë mbetën të pashqyrtuara dhe konkretisht: 
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 Vendim nr. 53, datë 19.3.2018, i Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese. 
128

 Vendim nr. 80, datë 6.6.2018, i Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese. 
129

 Vendim nr. 83, datë 20.6.2018, i Kolegjit të Gjykatës Kushtetuse. 
130

 Vendim nr. 91, datë 2.7.2018, i Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese. 
131

 Vendimet nr. 82, datë 20.6.2018; nr. 85, datë 20.6.2018; nr. 86, datë 20.6.2018; nr. 87, datë 20.6.2018 dhe nr. 94, datë 

2.7.2018, të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese. 
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● Gjatë vitit 2017, kemi 8 kërkesa të mbartura, nga të cilat 6 ishin kërkesa të drejtuara nga 

individë; 
● Gjatë vitit 2018, kemi 68 kërkesa të mbartuara, nga të cilat 52 prej tyre janë nga individë. 

  

Numri i kërkesave nuk është i lartë dhe kjo shpjegohet me faktin se procesi i rilverësimit kalimtar 

preku edhe Gjykatën e Lartë. Për rrjedhojë, pa u shqyrtuar më parë çështjet nga kjo gjykatë, individët, 

si rregull, nuk kanë mundësi që t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese. 
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KREU  II  

ZBATIMI I LEGJISLACIONIT PËR NDIHMËN JURIDIKE TË GARANTUAR NGA 

SHTETI DHE AKSESI NË DREJTËSI I GRUPEVE VULNERABËL 

 

Doc. Klesta Hysi
*
 

 

1. Hyrje 

 

Aksesi në drejtësi është një nga elementët kyç të procesit të rregullt ligjor dhe i lidhur ngushtësisht 

me respektimin e të drejtave të njeriut. Aksesi në drejtësi është një koncept që përdoret shpesh si 

akses pranë gjykatave, por edhe në kuptim më të gjerë si akeses në të gjitha organet që mund të 

zgjidhin mosmarrëveshje ose të garantojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. UNDP-ja e përkufizon 

aksesin në drejtësi si: “Aftësia e njerëzve për të kërkuar dhe për të përfituar nga mjete ligjore 

nëpërmjet institucioneve formale dhe joformale të drejtësisë, në përputhje me standardet e të drejtave 

të njeriut”.
132

 

 

Si një parim i gjerë, që përfshin në vetvete disa të drejta, kur flasim për aksesin në drejtësi duhet të 

mbajmë parasysh të drejtën që kanë individët për të pasur akses në gjykata të pavarura dhe të 

paanshme; për t’iu drejtuar gjykatave edhe nëse nuk kanë mundësi ekonomike; të drejtën përproces të 

rregullt ligjor; kohëzgjatje e arsyeshme e proceseve gjyqësore; zbatimin dhe ekzekutimin e 

vendimeve të formës së prerë. 
133

 E drejta për t’iu drejtuar gjykatave edhe nëse qytetarët nuk kanë 

mundësi ekonomike është thelbësore për të garantuar barazinë dhe gëzimin e të drejtave për grupet 

vulnerabël. Në shumë raste, individët nuk u drejtohen organeve administrative ose gjykatave për 

shkak të pamundësisë ekonomike, duke mos pasur mundësi për të përfituar nga të drejtat e tyre të 

garantuara nga ligji ose duke mos rivendosur në vend të drejtat e shkelura.  

 

Krahas problemit financiar, grupet vulnerabël shpesh kanë mungesë informacioni duke vështirësuar 

edhe më shumë aksesin në drejtësi. Pamundësia për të aksesuar drejtësinë mund të jetë njëkohësisht 

shkak dhe pasojë për varfërinë.
134

 Përjashtimi nga sistemi i drejtësisë për grupet vulnerabël është 

problem global. Sipas një studimi të botuar në vitin 2016, rreth 4 miliardë njerëz në botë jetojnë pa 

mbrojtje ligjore, më së shumti për shkak se janë të varfër ose të margjinalizuar në shoqëri.
135

 Ndihma 

juridike nga shteti është një nga mekanizmat lehtësues që përdoret për të rritur aksesin në drejtësi për 

grupet që nuk kanë mundësi financiare për të paguar tarifat ligjore pranë organeve/gjykatave dhe 

njëkohësisht për të mundësuar këshillim ligjor ose mbrojtje ligjore. 

 

                                                           
*
 Doc. Klesta Hysi është lektore e së Drejtës Administrative në Fakultetin e Drejtësisë, UT. Për hartimin e këtij seksioni të 

raportit ndihmuan studentët Luis Kasneci, Marash Logu, Mario Gjoni. 
132

 A practitioner's Guide to a Human Rights – Based Approach to Access to Justice, Programming for Justice: Access to 

all, UNDP, 2005, f. 5.  
133

 Lexo për shumë informacion mbi efektivitetin e aksesit në drejtësi në Bashkimin Evropian Effective Access to Justice, 

Directorate General for Internal Policies, 2017, në faqen: http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses. 
134

 Leveraging the SDGs for Inclusive Growth. Delivering Access to Justice to All, OECD & Open Society Foundations, 

2016, f. 7.  
135

 Ibid., f. 2.  
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Një sërë aktesh ndërkombëtare kanë vendosur detyrime ligjore dhe standarde për t’u përmbushur nga 

shtetet, për të rritur aksesin në drejtësi, për të forcuar mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Disa 

nga aktet kryesore të detyrueshme për t’u zbatuar edhe në Shqipëri, për shkak të ratifikimit të tyre nga 

Kuvendi i Shqipërisë, janë Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Pakti Ndërkombëtar për të 

Drejtat Civile dhe Politike, Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut etj. Ato parashikojnë të 

drejtat e individëve për mbrojtje ligjore, për barazi para ligjit, për mjete juridike efektive etj. Ndër 

aktet kryesore ndërkombëtare në këtë fushë, përmendim Rekomandimet e Komitetit të Ministrave të 

Këshillit të Evropës R(81)7 
136

 dhe R(93)1
137

 dhe rezolutën 67/187 të miratuar nga Asambleja e 

Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 2012, të cilat kanë vendosur standarde të rëndësishme 

ndërkombëtare për ofrimin e ndihmës juridike dhe masat që duhet të marrin shtetet.
138

 

 

Në Shqipëri, deri në vitin 2008, ndihma juridike parashikohej vetëm në legjislacionin penal, në 

kuadër të mbrojtjes së detyruar. Një ligj specifik për ndihmën juridike u miratua për herë të parë në 

vitin 2008. Por në praktikë, aksesi në drejtësi për disa grupe shoqërore ka hasur vështirësi edhe pas 

miratimit të këtij ligji, që ka diktuar nevojën për ndryshime dhe përmirësime të legjislacionit. Ligji 

“Për Ndihmën Juridike” u ndryshua në vitin 2013
139

 dhe në vitin 2014 
140

 dhe u përmirësua duke 

zgjeruar kategoritë përfituese nga ndihma juridike, përfshirje në ndihmën juridike dhe përjashtimin, 

në proceset gjyqësore civile dhe administrative, të individit nga detyrimi për pagimin e taksës mbi 

aktet, si dhe i shpenzimeve të nevojshme për njoftimet ose shërbimet e tjera gjyqësore, krijimin e 

klinikave ligjore vendore etj.  Pavarësisht ndryshimeve, ligji nuk i rezistoi kohës dhe pas afërsisht 10 

vjetësh u miratua e një ligj i ri (Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”), si 

pjesë e paketës së reformës në drejtësi.  

 

Sipas të dhënave më të fundit (2017) në Shqipëri, pothuajse gjysma e popullatës (48,7%) ka pasur 

probleme ligjore gjatë pesë viteve të fundit. Mosmarrëveshjet shpesh kanë në qendër çështje të 

                                                           
136

  Rekomandimi R (81)7 i Komitetit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Masat për Lehtësimin e Aksesit në Drejtësi, 

Këshilli i Evropës. Gjendet në faqen: https://rm.coe.int/168050e7e4. 
137

  Rekomandimi  R (93)1 i Komitetit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Aksesin Efektiv në Ligj dhe në Sistemin e 

Drejtësisë për të Varfrit, Këshilli i Evropës. Gjendet në faqen: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804df0ee  
138

 Në aktet e Këshillit të Evropës që prej vitit 1978 (Rezoluta 78(8) “Mbi ndihmën dhe këshillimin ligjor”) është vendosur 

standardi se ndihma juridike duhet të mundësohet jo vetëm për mbrojtjen ligjore në proceset gjyqësore, por edhe në rastet 

e nevojës për këshillim ligjor, për të gjithë qytetarët që nuk kanë mundësi ekonomike. Këshilli i Evropës, me 

rekomandimet e Komitetit të Ministrave R (81)7  dhe R (93)1 ka rekomanduar për shtetet zgjerimin e ndihmës juridike 

falas në të gjitha fazat e proceseve civile, administrative, penale, përfshirjen e organizatave jo qeveritare në ofrimin e 

këshillimit dhe ndihmës juridike, marrjen e masave për reduktimin e tarifave gjyqësore dhe thjeshtimin e procedurave 

para gjykatës etj.  

Ndërsa, rezoluta 67/187 e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 2012, përmban parime dhe 

udhëzime për ndihmën juridike në proceset penale. Nëpërmjet kësaj rezolute shteteve i kërkohet të parashikojnë të drejtën 

për ndihmë juridike në kuadrin e brendshëm ligjor, të ofrojnë ndihmë juridike për personat e ndaluar/dyshuar/arrestuar ose 

të dënuar për një vepër penale, të ofrojnë ndihmë juridike për viktimat e krimit dhe dëshmitarët, të mundësojnë ndihmën 

juridike në mënyrë efektive dhe profesionale si dhe të parashikojnë mundësinë e mjeteve efektive të ankimit nëse ndihma 

juridike nuk jepet në kohë apo refuzohet. 
139

 Ligji nr. 143/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”.   
140

 Ligji  nr. 77/2014 disa shtesa në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”.  Ky ligj gjendet i botuar në 

adresën zyrtare të QBZ-së: https://qbz.gov.al/eli/ligj/2014/07/10/77/f3fa2449-dc71-4e5d-a214-

364495fb5774;q=ligji%20per%20ndihmen%20%20juridike%20falas%202014  
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pronave, truallit ose tokës, si dhe përfitimet sociale.
141

 Numri i lartë i personave që kanë pasur 

probleme ligjore dhe kontakt me organet e drejtësisë flet qartë për nevojën për informim të gjerë të 

publikut për ndryshimet më të fundit në sistemin e drejtësisë dhe mundësitë reale për të aksesuar 

sistemin, duke përfituar nga lehtësitë e legjislacionit dhe parashikimet e reja ligjore.  

Analiza në vijim synon të bëjë një pasqyrë të situatës ekzistuese në Shqipëri mbi njërin prej 

elementëve të aksesit në drejtësi, siç është e drejta për t’iu drejtuar gjykatave në kushtet e mungesës 

ekonomike.  

 

2. Metodologjia 

 

Në këtë sesion të raportit, do të analizohen ndryshimet e kuadrit ligjor lidhur me ndihmën juridike të 

garantuar nga shteti dhe aksesin në drejtësi, si dhe do të vlerësohet situata aktuale në funksionimin e 

skemës së re të ndihmës juridike të garantuar nga shteti.  

 

Autorët në këtë sesion janë përqendruar në: 

 

● Analizën e kuadrit ligjor në Shqipëri për ndihmën juridike të garantuar nga shteti;  
● Vlerësimin e efektivitetit të organeve përgjegjëse për garantimin dhe ofrimin e ndihmës 

juridike parësore dhe dytësore; 
● Analizën e sfidave dhe pengesave të hasura në praktikë në zbatimin e parashikimeve të reja 

ligjore;  
● Monitorimin e praktikës gjyqësore pas ndryshimit të legjislacionit për ndihmën juridike dhe 

tarifat gjyqësore. 
 

Për realizimin e analizës së mësipërme janë përdorur metoda të gërshetuara, për të pasur një pasqyrë 

më të plotë të situatës. Analiza ligjore krahasimore është përdorur për të vënë në pah risitë e 

legjislacionit pas reformës në drejtësi, ndërkohë paralelisht janë mbledhur dhe raportet/studimet e 

organizatave të ndryshme vendase dhe të huaja. Për të analizuar situatën ekzistuese dhe për të pasur 

një informacion më të detajuar mbi zbatimin e ligjit të ri të ndihmës juridike u zhvilluan intervista 

gjysmë të strukturuara dhe u kontaktuan përfaqësues të disa institucioneve publike. Gjithashtu, u 

zhvilluan intervista të hapura dhe u kontaktuan disa OJF vendase, të cilat ofrojnë ndihmë juridike, për 

të marrë këndvështrimin e tyre mbi kuadrin e ri ligjor dhe si ai ka ndikuar në ofrimin e ndihmës 

juridike prej tyre.  

 

Më konkretisht janë realizuar: 

 

● Analiza e zbatimit të kuadrit të ri ligjor dhe nënligjor për ndihmën juridike dhe tarifat 

gjyqësore (Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të garantuar nga Shteti” dhe Ligji nr. 

98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”); 
● Analiza e pengesave të krijuara nga aktet nënligjore ende të pamiratuara;  
● Analiza e ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale, Kodin e Procedurës Civile dhe Kodin e 

Drejtësisë Penale për të Mitur, në lidhje me ndihmën juridike dhe tarifat gjyqësore;  
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Studim mbi aksesin në drejtësi në Shqipëri, UNDP, 2017, f. 7. Studimi gjendet në faqen:  

https://www.al.undp.org/content/dam/albania/docs/FINAL_DRAFT_SURVEY_SQ.pdf  
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● U intervistuan dhe u kontaktuan përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Dhoma e Avokatisë, 

Shkolla e Magjistraturës, Klinika e Ligjit pranë Fakultetit të Drejtësisë, UT, përfaqësues të 

disa organizatave jofitimprurëse si KSHH, TLAS, CRCA, QNL, Qendra Streha;  
● Studimi i rasteve nga praktika gjyqësore për ndihmën juridike.  

  

Në këtë kre synohet t’i jepet përgjigje pyetjeve të tilla si: 

 

● Çfarë risish sjell ligji nr. 111/2017 dhe aktet nënligjore në zbatim të tij?  
● A i përgjigjet kuadri i ri ligjor sfidave të hasura ndër vite për ofrimin e ndihmës juridike nga 

shteti?  
● Cila është situata aktuale në zbatimin e ligjit nr. 111/2017 dhe si i janë përgjigjur organet 

kompetente/gjykatat detyrimeve të reja ligjore?  
 

Në vazhdim të raporteve të hartuara për monitorimin e reformës në drejtësi nga Ministria e Drejtësisë 

dhe OJF-të që veprojnë në këtë fushë (raporte të vitit 2018 cituar në vijim), ky raport bën një 

përditësim të situatës aktuale lidhur me ndihmën juridike të garantuar nga shteti, duke analizuar 

ndryshimet më të fundit në procesin e miratimit të akteve nënligjore, funksionimin e skemës së 

ndihmës juridike dhe duke sjellë në vëmendje për herë të parë praktikën e gjykatave në këtë drejtim. 

Ky raport nuk është shterues dhe synohet në dy raportet e ardhshme të analizohet më në detaje si ka 

ndikuar kuadri i ri ligjor në punën e gjyqtarëve, do të vlerësohet informacioni i avokatëve dhe do të 

merret këndvështrimi i tyre për çështjet që i prekin pas ndryshimeve ligjore, si dhe do të matet 

perceptimi dhe informacioni i qytetarëve për ndihmën juridike të garantuar nga shteti.  

  

3. Analizë e ndryshimeve ligjore për ndihmën juridike 

 

3.1.   Nevoja për reformimin e ndihmës juridike falas 

 

Ndryshimet e kuadrit ligjor për ndihmën juridike erdhën si pasojë e problemeve dhe vështirësive të 

hasura në zbatimin e ligjit të vitit 2008 dhe aplikimin e skemës së ndihmës juridike. Sikurse është 

theksuar në lart, me gjithë përmirësimet e bërë në ligjin e ndihmës juridike të viti 2008 me 

ndryshimet e viti 2013 dhe 2014, pas 10 vjetësh, në kuadër të paketës së reformës në drejtësi, 

legjislatori zgjodhi të miratojë një ligj të ri, duke sjellë ndryshime strukturore dhe procedurale për 

përfitimin e ndihmës juridike. Për të analizuar nëse ligji i ri i përgjigjet nevojave të kohës dhe shmang 

problemet e të kaluarës, në vijim do të bëhet një analizë e shkurtër e pengesave që hasi në praktikë 

ligji tanimë i shfuqizuar dhe më pas një analizë e risive të legjislacionit të miratuar si pjesë e paketës 

ligjore në kuadër të reformës në drejtësi.  

 

Ligji nr. 10039/2008, “Për Ndihmën Juridike” parashikonte format e dhënies së ndihmës juridike dhe 

përcaktonte organet kompetente për administrimin e skemës së ndihmës juridike, konkretisht 

Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike (KSHNJ)
142

, Ministria e Drejtësisë dhe Dhoma Kombëtare 

e Avokatisë.
143
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 Neni 6, Ligji nr. 10039/2008, “Për Ndihmën Juridike” (i ndryshuar): “Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët 

njëri zgjidhet nga Ministri i Drejtësisë, njëri nga Ministri i Financave, njëri nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, i katërti 

nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe i pesti nga organizatat jofitimprurëse, që veprojnë në fushën e ndihmës ligjore”. 
143

 Neni 3, Ligji nr. 10039/2008, “Për Ndihmën Juridike” (i ndryshuar).  
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Pavarësisht se ligji u miratua në vitin 2008, u deshën disa vite për ngritjen e strukturës së KSHNJ-së 

dhe deri në vitin 2012 sipas raporteve të kohës së OJF-vë nuk pati asnjë rast të ofrimit të ndihmës 

juridike. Në raportin e vitit 2012 për ndihmën juridike të Komitetit Shqiptar të Helsinkit thuhet se 

“…deri më sot, asnjë individ nuk ka përfituar ende nga ndihma juridike shtetërore. Nevojat e 

qytetarëve për shërbime ligjore falas kanë vazhduar të mbulohen vetëm nga OJF-të e specializuara 

në këtë fushë, nëpërmjet burimeve të tyre të kufizuara njerëzore dhe materiale”.
144

 

 

Edhe pas ngritjes dhe fillimit të punës të KSHNJ-së veprimtaria e këtij organi u shoqërua me kritika 

për transparencën
145

, mosmarrjen e masave për ofrimin e ndihmës juridike në zonat e largëta
146

, 

probleme me mbivendosjen e skemës së ndihmës juridike në fushën penale midis KSHNJ-së dhe 

gjykatave e prokurorisë etj. 
147

 

 

Pavarësisht amendimeve të ligjit për disa çështje, skema e ndihmës juridike u konsiderua jo efikase. 

Në analizën e sistemit të drejtësisë që i parapriu ndryshimeve kushtetuese dhe paketës së ligjeve, 

përmenden disa nga problemet për zbatimin me efikasitet të skemës së ndihmës juridike falas. Ndër të 

tjera në këtë dokument thuhet “Ka mangësi në funksionimin e sistemit të ndihmës juridike dhe 

dispozitat ligjore që parashikojnë krijimin e zyrave rajonale për ndihmë juridike nuk janë zbatuar. 

Tarifat gjyqësore dhe procedurat e aplikimit të tyre pengojnë aksesin në sistemin gjyqësor të 

qytetarëve që ndodhen në pamundësi financiare për t’i paguar ato. Ka paqartësi në legjislacion për 

sa i përket: dhënies së ndihmës juridike falas nga ana e Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike; 

mënyrës së kërkimit të fondeve dhe planifikimit të tyre nga ana e Komisionit; si dhe mungesë 

publiciteti të ofrimit të ndihmës juridike”.
148

 

 

Në relacionin që ka shoqëruar ligjin në fazën e diskutimit të projektit në Kuvendin e Shqipërisë 

përmenden disa argumente për nevojën e një ligji të ri për ndihmën juridike falas, duke synuar 

harmonizimin e ligjit me ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile, Kodin e Procedurës Penale, 

Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur, adresimin e problematikave të evidentuara në Analizën e 

Sistemit të Drejtësisë, qartësimin e kompetencave dhe përgjegjësive të institucioneve përgjegjëse për  

menaxhimin e skemës së shërbimeve të ndihmës juridike, ristrukturimin e sistemit të ndihmës 

juridike nëpërmjet transferimit të shqyrtimit të kërkesave për ndihmë juridike nga Komisioni 

Shtetëror për Ndihmë Juridike tek gjykatat kompetente etj.
149
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 Raport mbi Ofrimin e Ndihmës Juridike Shtetërore në Shqipëri, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Tiranë, 2012, f. 2.  
145

Raport Mbi Ndihmën Juridike në Shqipëri, Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS), Civil Rights Defenders, 

EDERSTUDIO, 2013, f. 23. Pjesë e shkëputur nga raporti, lexon si vijon: “Të dhënat e deritanishme nga KSHNJ flasin 

për mungesë transparence të publikimit të numrit të aplikantëve, të llojit të çështjeve të paraqitura, të shqyrtimit të 

vendimit të pranimit dhe refuzimit”. 
146

  Grup autorësh, (Red.) Dorian Matlija, “Efektiviteti i Ndihmës Juridike në Procesin Penal në Shqipëri. Sa Larg Jemi 

prej Standardeve Ndërkombëtare?” Res Publica, Open Society Foundations, 2016, EXPO VISION ALBANIA, f. 77. 
147

Raport mbi Ofrimin e Ndihmës Juridike Shtetërore në Shqipëri, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Tiranë, 2012, f. 2. Pjesë e 

shkëputur nga raporti, lexon si vijon: “Nuk është efektive mbivendosja e skemës, pra ofrimi i ndihmës juridike në fushën 

penale pjesërisht nga avokatë që caktohen dhe paguhen nga organet e prokurorisë dhe gjykatës dhe pjesërisht nga 

avokatë që kontraktohen nga KSHNJ-ja. Kjo mbivendosje krijon konfuzion në funksionimin e skemës së ndihmës juridike, 

ndërkohë që cështjet civile janë pothuaj të pambuluara nga KSHNJ-ja në raport me kërkesat reale”. 
148

Analizë e Sistemit në Drejtësi në Shqipëri, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, 

Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Kuvendi i Shqipërisë, 2015, f.  326.  
149

 Relatim për projektligjin “Për Ndihmën Juridike”, datë 18.10.2017, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.  
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3.2.  Kuadri i ri ligjor për ofrimin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti 

 

Pas miratimit të paketës së reformës në drejtësi, ka risi strukturore dhe procedurale që lidhen me 

mënyrën e përfitimit të ndihmës juridike, organet kompetente për të ofruar ndihmën dhe për të marrë 

vendim, procesin dhe dokumentet e kërkuara etj. Në vijim, analizohen disa nga risitë e ligjit nr. 

111/2017, i cila ka hyrë në fuqi më 1 qershor 2018:   

 

1. Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” ka ndryshuar 

administrimin e skemës së ndihmës juridike, duke përfshirë edhe gjykatat si aktorë kryesorë 

në proces, përveç Ministrit të Drejtësisë, Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe Dhomës së 

Avokatisë së Shqipërisë.  

 

Gjykatat kompetente për shqyrtimin e çështjes në themel kanë njëkohësisht kompetencën për 

të dhënë një vendimin të arsyetuar për të pranuar ose rrëzuar kërkesën për ndihmë juridike 

dytësore.
150

 Kundër vendimit të gjykatës për rrëzimin e kërkesës për ndihmën juridike 

dytësore mund të bëhet ankim i veçantë në Gjykatën e Apelit dhe merret vendimi në dhomë 

këshillimi (ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit nuk lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë). Në 

ligjin e mëparshëm kërkesa për dhënien e ndihmës juridike në formën e përfaqësimit në 

gjykatë bëhej pranë Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike (KSHNJ), ndërkohë të drejtën 

për refuzimin e ndihmës juridike e kishte Kryetari i KSHNJ-së (vendimi i kryetarit për 

refuzimin e ndihmës ankimohej pranë KSHNJ-së).
151

 

 

2. Komisioni Shtetëror për ndihmën juridike suprimohet si organ kolegjial dhe krijohet Drejtoria 

e Ndihmës Juridike Falas, në varësi të Ministrit të Drejtësisë. Drejtoria e Ndihmës Juridike ka 

kompetenca të rëndësishme si zbatimi i politikës shtetërore në fushën e ndihmës juridike, 

menaxhon fondet buxhetore për dhënien e ndihmës juridike, harton kontratën tip me 

organizatat jofitimprurëse për shërbimet e ndihmës juridike parësore, lidh kontrata me 

organizatat jofitimprurëse për shërbimet e ndihmës juridike parësore, administron qendrat e 

shërbimit të ndihmës juridike parësore në ambientet e gjykatave të rretheve gjyqësore ose në 

ambiente të tjera të përshtatshme, zbaton sistemin e vlerësimit të cilësisë së dhënies së 

ndihmës juridike, kryen pagesat, bazuar në tarifat përkatëse të shpërblimit të avokatëve për 

shërbimet e ndihmës juridike dytësore etj.  

 

3. Ligji nr. 111/2017 zgjeron
152

 rrethin e subjekteve të cilët përfitojnë ndihmë juridike të 

garantuar nga shteti, duke parashikuar si përfitues edhe disa kategori të veçanta (pavarësisht 

kriterit ekonomik) si viktimat e dhunës në familje; viktimat e abuzuara seksualisht dhe 

viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore; personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e 

kufizuar; viktimat e mitur dhe të miturit në konflikt me ligjin; fëmijët, të cilët jetojnë në 

institucionet e përkujdesjes shoqërore; personat, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes 

                                                           
150

  Nenet 19 dhe 20, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
151

  Neni 16, Ligji nr. 10039/2008, “Për Ndihmën Juridike” (i ndryshuar). 
152

 Në Ligjin nr. 10039/2008 përfitimi nga ndihma juridike ishte kryesisht e lidhur me pamundësinë financiare, me 

përjashtim të disa kategorive si të miturit në procesin penal dhe në proceset administrative dhe civile mund të përfitonin 

personat që ishin pjesë e programeve të mbrojtjes sociale ose plotësonin kushtet për t’u përfshirë në to. Ndonëse me 

ndryshimet e bëra në vitin 2013 dhe 2014 rrethi i personave që përfitonin u zgjerua, përsëri, disa kategori nuk përfitonin 

nga ndihma juridike. 
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sociale; personat, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që 

përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent etj.
153

 

Përfitues të ndihmës juridike të garantuar nga shteti sipas ligjit 111/2017 nuk janë vetëm 

shtetasit shqiptarë me vendbanim ose vendqëndrim në RSH, por edhe: 

● Shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, të cilët qëndrojnë në territorin e Republikës së 

Shqipërisë për një periudhë të përkohshme ose të përhershme dhe janë të pajisur me leje 

qëndrimi, në përputhje me legjislacionin në fuqi për të huajt;  
● Shtetasit e huaj, ose personat pa shtetësi, që hyjnë në mënyrë të rregullt në territorin e 

Republikës së Shqipërisë dhe që përfitojnë mbi bazën e marrëveshjeve ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë ose bazuar në parimin e reciprocitetit; 
● Azilkërkuesit, personat që gëzojnë statusin e refugjatit dhe personat që janë në proces ankimi 

të vendimeve administrative dhe/ose gjyqësore për refuzimin e aplikimit për azil ose 

revokimin e vendimit të statusit të refugjatit, sipas legjislacionit në fuqi për azilin në 

Republikën e Shqipërisë.
154 

 

4. Ligji nr. 111/2017 ka saktësuar konceptet e ndihmës juridike parësore dhe dytësore dhe ka 

diferencuar procedurat për to. Ndihma juridike parësore ofrohet nëpërmjet dhënies së 

informacionit mbi sistemin ligjor, këshillimit, ndihmës në hartimin dhe përpilimin e 

dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën shtetërore ose për të kërkuar 

ndihmë juridike dytësore, përfaqësimit përpara organeve administrative etj.
155

   Procedurat për 

ndihmën juridike parësore janë thjeshtuar dhe njihen me ligj si ofrues të saj punonjësit me 

trajnim të posaçëm, organizatat jofitimprurëse të autorizuara dhe klinikat ligjore pranë 

institucioneve të arsimit të lartë.
156

 Në ligj janë vendosur rregullat bazë të ofrimit të ndihmës 

juridike parësore, procedura, kriteret që duhet të përmbushin OJF-të etj. Në këtë mënyrë, 

organet e ngarkuara nga ligji për të nxjerrë aktet nënligjore kanë një bazë për të detajuar më 

tej dokumentacionin dhe procesin.  

 

Në ligjin e shfuqizuar të 2008, parashikohej se ndihma juridike si ajo parësore dhe ajo dytësore 

jepej nga avokatët e autorizuar. Ligji nuk parashikonte procedurë specifike dhe kërkesa mund 

të paraqitej edhe gojarisht te personi i autorizuar (ngarkohej Komisioni Shtetëror për Ndihmën 

Juridike për të përcaktuar rregullat). Me akte nënligjore të KSHNJ-së ishin parashikuar kriteret 

që duhet të plotësonin avokatët, zyrat e avokatisë apo OJF-të dhe procedurat e përzgjedhjes, 

por në çdo rast kjo ndihmë duhet të vinte nga avokatë të autorizuar dhe dokumentet që duhet të 

paraqiteshin nga qytetarët e interesuar pranë KSHNJ-së si për ndihmën juridike parësore, si për 

atë dytësore ishin të njëjta. Aktualisht, në Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 225, datë 

25.3.2019 “Për miratimin e formularëve të ndihmës juridike të garantuar nga shteti”, janë 

diferencuar formularët dhe dokumentet e nevojshme për të kërkuar ndihmën juridike parësore, 

ndihmën juridike dytësore dhe përjashtimin nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore.  

 

5. Ligji nr. 111/2017 ka parashikuar rregullat dhe procedurën për ofrimin e ndihmës juridike 

dytësore nga avokatët e përfshirë në listën që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore.  

Një nga problemet e evidentuara shpesh me përcaktimin e avokatëve në bazë të ligjit të 
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  Neni 11, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
154

  Neni 10, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
155

  Neni 3, pika  (b), Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
156

  Neni 13, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
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mëparshëm ka qenë profesionalizmi dhe cilësia e mbrojtjes.  Këto çështje mbeten sërish të 

parregulluara plotësisht në ligjin nr. 111/2017 dhe ligji e delegon këtë rregullim pjesërisht te 

aktet nënligjore, për çështje si rotacioni i avokatëve, hartimi i listave, përzgjedhja, tarifat e 

avokatëve etj. Ndërsa, disiplina dhe masat ndaj avokatëve kanë gjetur rregullim në ligjin e 

posaçëm në fuqi për profesionin e avokatit.
157

 

 

 Në ligjin nr. 55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë” janë 

parashikuar rregullat për procedimin disiplinor të avokatit, rastet kur fillon procedimi
158

, 

subjektet inicues të procedimit, parimet e këtij procedimi, masat disiplinore etj. Mosofrimi i 

shërbimeve të ndihmës juridike të garantuara nga shteti përmendet shprehimisht në nenin 39 

pika (c), si një nga rastet e fillimit të procedimit disiplinor ndaj avokatit.
159

 

 

6. Kodi i Procedurës Penale në nenin 49 të tij ka parashikuar një sërë rastesh kur organi 

procedues duhet t’i sigurojë një mbrojtës të paguar nga shteti të pandehurit
160

, duke zgjedhur 

nga lista e vënë në dispozicion nga Dhoma e Avokatisë.  Për të shmangur problemet e hasura 

shpesh në praktikë me mosparaqitjen e mbrojtësit, Kodi ka parashikuar se nëse nuk realizohet 

mbrojtja sipas nenit 49, do të garantohet sipas legjislacionit për ndihmën juridike falas.
161

 

Paralelisht, Kodi ka parashikuar masat për zëvendësimin e mbrojtësit të caktuar në rast të mos 

paraqitjes apo lënies së mbrojtjes
162

 dhe masat që merren në këto raste.
163

 

 

            Në përputhje me Kodin e Procedurës Penale (neni 49/a), ligji nr. 111/2017 parashikon dhënien 

e ndihmës juridike dytësore të pandehurit pa mjete të mjaftueshme financiare. Kërkesa për 

ndihmë juridike dytësore nga i pandehuri pa mjete të mjaftueshme financiare shqyrtohet 

menjëherë nga organi procedues dhe caktohet menjëherë një mbrojtës i përkohshëm nga lista 

e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike dytësore. Ndërkohë, për viktimat e 

veprave penale, Kodi parashikon të drejtën e mbrojtjes dhe përfitimin nga ndihma juridike 

falas referuar në rregullat e ligjit 111/2017. 
164

 

 

Një mbrojtje të veçantë gëzojnë të miturit, të cilët bëjnë pjesë në kategorinë e përfituesve të 

ndihmës juridike të garantuar nga shteti pavarësisht situatës ekonomike. Krahas 
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  Ligji nr. 55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë”.  
158

  Neni 39, Ligji nr. 55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë”. 
159

  Neni 39 pika (c) lexon: Procedimi disiplinor ndaj një avokati fillon mbi bazën e një ankese të paraqitur nga subjektet e 

parashikuara ne nenin 40, të këtij ligji, dhe klasifikohen në:..c) “Mosofrimi i shërbimeve të ndihmës juridike të garantuara 

nga shteti”, ku përfshihet mosofrimi në mënyrën e duhur i shërbimeve të ndihmës juridike për përfituesit e ndihmës 

juridike dytësore, sipas legjislacionit në fuqi për ndihmën juridike të garantuara nga shteti. 
160

 Në bazë të nenit 49 të Kodittë Procedurës Penale, i pandehuri përfiton nga mbrojtja e detyrueshme kur:a) është nën 

moshën tetëmbëdhjetë vjeç; b) nuk dëgjon dhe nuk flet; c) është me aftësi të kufizuara, që e pengojnë për të realizuar vetë 

të drejtën e mbrojtjes; ç) është akuzuar për një vepër penale, për të cilën ligji parashikon dënim në maksimum jo më pak 

se 15 vjet me burgim; d) është deklaruar i ikur ose në mungesë, me vendim gjykate;  e) merret në pyetje personi i arrestuar 

ose i ndaluar; ë) në rastet e parashikuara nga paragrafi 5, i nenit 205, ose paragrafi 1, i nenit 296, të këtij Kodi; f) në çdo 

rast tjetër të parashikuar nga ligji. 
161

 Neni 49, pika 7, Kodi i Procedurës Penale.  
162

 Neni 49, pika 5, Kodi i Procedurës Penale. 
163

 Neni 350, pika 4 “Kur mbrojtësi i njoftuar rregullisht nuk paraqitet në seance dhe nuk ka pengesa që e përjashtojnë 

nga përgjegjësia për t’u paraqitur ose nëse mbrojtësi ikën nga seanca pa leje, gjykata mund të caktojë ndaj tij gjobë nga 

5 000 deri në 100 000 lekë dhe mund ta urdhërojë të paguajë shpenzimet e seancës”. 
164

 Neni 58, pika ç, Kodi i Procedurës Penale. 
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parashikimeve në Kodin e Procedurës Penale, në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur 

parashikohet se: “Në çdo fazë të drejtësisë penale për të mitur çdo i mitur në konflikt me ligjin 

ose viktimë ka të drejtë për ndihmë ligjore dhe psikologjike, pa pagesë, të garantuar nga 

shteti, sipas legjislacionit përkatës”.
165

 

 

7. Një nga format e ndihmës juridike parashikuar nga ligji nr. 111/2017 është përjashtimi nga 

pagimi i tarifave gjyqësore dhe shpenzimeve të tjera gjyqësore, i personave të cilët kanë të 

drejtën për ndihmë juridike dytësore. Kjo dispozitë vjen në përputhje me ndryshimet e fundit 

në Kodin e Procedurës Civile
166

, duke harmonizuar terminologjinë e përdorur. 

Në vitin 2017, Kuvendi miratoi ligjin nr. 98/2017 “Për Tarifat Gjyqësore në Republikën e  

Shqipërisë”.  Tarifat gjyqësore, sipas këtij ligji, janë:  

a) tarifa gjyqësore të përgjithshme, për paraqitjen e çështjeve në gjykata;  

b) tarifa gjyqësore të veçanta, për kryerjen e veprimeve procedurale në gjykata dhe shërbimet 

e administratës gjyqësore; dhe  

c) tarifa gjyqësore shtesë, në funksion të administrimit korrekt të procesit gjyqësor.
167

 

 

Sipas këtij ligji, palët ndërgjyqëse mund të përjashtohen nga detyrimi për të paguar tarifë 

gjyqësore ose shpenzimet e tjera gjyqësore kur është bërë kërkesë prej tyre, sipas kritereve 

dhe procedurave të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për ndihmën juridike (neni 9).  

 

4. Situata aktuale lidhur me ofrimin e ndihmës juridike dhe problemet e hasura në praktikë 

 

4.1. Plotësimi i kuadrit ligjor dhe miratimi i akteve nënligjore 

 

Ligji nr. 111/2017 në një sërë nenesh parashikon detyrimin e organeve si: Këshilli i Ministrave, 

Ministri i Drejtësisë, Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë  për miratimin e 

akteve nënligjore.  

 

Aktualisht janë miratuar një pjesë e akteve nënligjore si më poshtë: 

 

● VKM nr. 110, datë 6.3.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes 

së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të 

garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të 

tyre”; 
● VKM nr. 55, datë 6.2.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit për 

autorizimin e organizatave jofitimprurëse, që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar 

nga shteti”; 
● Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr. 1, datë 8.3.2019 “Për miratimin e rregullave dhe 

procedurave për mbledhjen, plotësimin dhe administrimin e të dhënave të regjistrave”; 
● Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr. 2; datë 25.3.2019 “Për procedurat, periodicitetin dhe 

rregullat për verifikimin e rrethanave për kthimin e përfitimeve”; 
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 Neni 20, pika 1, Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”. 
166

Ligj nr. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i 

Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. 
167

 Neni 1 pika 2, Ligj nr. 98/2017 “Për Tarifat Gjyqësore në Republikën e  Shqipërisë”. 
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● Urdhër i Kryeministrit nr. 59, datë 25.03.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së 

Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas”; 
● Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr. 225, datë 25.3.2019 “Për miratimin e formularëve të 

ndihmës juridike të garantuar nga shteti”; 
● Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr. 226 datë 25.3.2019 “Për miratimin e kontratave të ndihmës 

juridike të garantuar nga shteti”; 
● Udhëzim i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 6.3.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

udhëzimin nr. 4, datë 12.12.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e masës së 

shpenzimeve dhe pagesave të ekspertëve dhe dëshmitarëve gjatë procesit gjyqësor”. 
 

Sipas afateve të përcaktuara në ligj, aktet nënligjore duhet të miratoheshin brenda tre muajve nga 

hyrja në fuqi e ligjit nr. 111/2017. Asnjë nga aktet e mësipërme nuk është miratuar brenda afatit të 

parashikuar, ndërkohë ka ende akte të pamiratuara. Vonesa në miratimin e akteve, sipas 

përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë
168

 ka ardhur për shkak të detyrimit për realizimin e procesit 

të konsultimit të tyre me organet e parashikuara nga ligji për të nxjerrë udhëzime të përbashkëta me 

Ministrin e Drejtësisë siç janë Këshilli i Lartë i Prokurorisë ose Dhoma Kombëtare e Avokatisë (sipas 

parashikimeve të reja ligjore ka ndryshuar emërtesa: Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë). 

 

E njëjta situatë paraqitet me aktet nënligjore që duhet të miratohen në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 

98/2017 “Për Tarifat Gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Ministri i Drejtësisë, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor dhe Ministri i Financave kanë detyrimin për të nxjerrë udhëzime në bazë të këtij ligji 

(brenda 3 muajve nga krijimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor).
169

 Vonesa në ngritjen e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor (Këshilli i Lartë Gjyqësor mbajti takimin e parë më datë 20 dhjetor 2018)
170

 dhe 

moskoordinimi në kohë me Ministrinë e Financave kanë sjellë dhe vonesat për nxjerrjen e 

udhëzimeve të përbashkëta. Nga informacioni i marrë deri në 30 qershor 2019 nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, vijonte puna për udhëzimet mbi caktimin e tarifave të reja, por nuk kishte ndonjë një afat 

për miratimin e tyre.
171

  Gjatë intervistës me përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë u informuam se 

është realizuar një studim paraprak në këtë fushë për t’i ardhur në ndihmë Këshillit të Lartë 

Gjyqësor.
172

 

 

Vonesat në miratimin e akteve nënligjore për tarifat gjyqësore duket se nuk kanë prekur drejtpërdrejt 

aksesin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, pasi vetë ligji ka parashikuar se deri në miratimin e 

akteve nënligjore, tarifat gjyqësore do të përllogariten dhe zbatohen në përputhje me parashikimet e 

legjislacionit në fuqi për taksat kombëtare dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij (neni 14).  

Mbetet për t’u analizuar në vijim si dhe sa do të ndikojnë tarifat e reja në aksesin në drejtësi të 

qytetarëve.  
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 Informacion i dhënë në intervistën e hapur, realizuar me Znj. Katrin Treska, Sekretare e Përgjithshme e Komanduar 

dhe Znj. Elona Bylykbashi, Përgjegjëse sektori, Drejtoria e Kodifikimit, Ministria e Drejtësisë, datë 23.5.2019. 
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  Neni 14, Ligji nr. 98/2017 “Për Tarifat Gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. 
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 Raport monitorimi janar-dhjetor 2018, Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020, Ministria e Drejtësisë, f.  8. 

Raporti gjendet në faqen: https://www.drejtesia.gov.al/wwp-content/uploads/2019/04/Raporti-Vjetor-i-Monitorimit-

t%C3%AB-SND-p%C3%ABr-periudh%C3%ABn-janar-dhjetor-2018.pdf . 
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 Informacioni i fundit është marrë pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor më datë 30.6.2019.  
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 Informacion i dhënë në intervistën e hapur, realizuar me Znj. Katrin Treska, Sekretare e Përgjithshme e Komanduar 

dhe Znj. Elona Bylykbashi, Përgjegjëse sektori, Drejtoria e Kodifikimit, Ministria e Drejtësisë, datë 23.5.2019. 
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Krejt ndryshe paraqitet situata dhe pasojat faktike që pati/ ka ende vonesa e akteve nënligjore të dala 

në zbatim të ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Aktet e miratuara me 

vonesë kanë vështirësuar aksesin e individëve, për shembull mungesa e formularëve për të kërkuar 

ndihmë juridike ka krijuar konfuzion në gjykata për formën se si do të kërkohej ndihma dhe 

dokumentet shoqëruese që duhet të paraqiten. Në intervistën e cituar më lart, me përfaqësues të 

Ministrisë së Drejtësisë, u theksua se gjykatat mund të aplikonin drejtpërdrejt ligjin dhe përveç 

gjykatave në Tiranë, gjykatat e tjera në vend nuk kanë refuzuar zbatimin e ligjit. Por, siç do të sillet 

në vëmendje një rast konkret, Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Fier ka refuzuar të aplikojë ligjin nr. 

111/2017 në mungesë të akteve nënligjore.  

 

Nga ana tjetër, ligji parashikon në dispozitat tranzitore se: “Aktet nënligjore, të nxjerra në zbatim të 

ligjit nr. 10039, datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”, të ndryshuar, mbeten në fuqi deri në 

miratimin e akteve të reja nënligjore, në zbatim të këtij ligji, për sa kohë nuk bien në kundërshtim me 

parashikimet e këtij ligji”. Nuk është i qartë ky parashikim i legjislatorit se si mund të zbatoheshin 

aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të ligjit të vitit 2008, pasi me ligjin e ri ndryshojnë organet 

kompetente në ofrimin e ndihmës juridike, organizimi i tyre, kompetencat, procedurat etj. Situata 

komplikohet dhe më tepër, kur aktualisht janë miratuar një pjesë e akteve nënligjore në bazë të ligjit 

të ri dhe për ato akte që nuk janë miratuar në bazë të parashikimit të mësipërm duhet të vazhdojë të 

zbatohen aktet e miratuara në bazë të ligjit të shfuqizuar. Kjo krijon konfuzion dhe duket se korpusi i 

normave nënligjore nuk bazohet mbi të njëjtin shtrat ligjor të unifikuar (siç do të analizohet dhe në 

vijim, aktualisht mbeten pa u miratuar 4 akte, miratimi i të cilave është kompetencë e përbashkët e 

Ministrit të Drejtësisë me Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë).  

 

Vonesa e miratimit të akteve të reja duket se nuk ka lidhje vetëm me vonesat e krijimit të organeve të 

reja të drejtësisë si KLP-ja (Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbajti takimin e parë më datë 19 dhjetor 

2018 
173

), por edhe me moskoordinimin në kohë me Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë. Në bazë të 

ligjit, Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë dhe Drejtoria e Ndihmës Juridike falas duhet të miratojnë me 

udhëzim të përbashkët kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e avokatëve që ofrojnë shërbimet e 

ndihmës juridike dytësore. Njëkohësisht, Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë miraton, në bashkëpunim 

me Ministrinë e Drejtësisë, rregullat për zbatimin e parimit të rotacionit në caktimin e avokatëve.   

 

Në intervistën me përfaqësues së Dhomës e Avokatisë së Shqipërisë, këta të fundit kanë shfaqur 

rezerva për përmbajtjen e draft – akteve ende në proces diskutimi, që lidhen kryesisht me pagesat e 

propozuara nga Ministria për avokatët, me sistemin e rotacionit në caktimin e çështjeve dhe 

komplikimin e procedurave.
174

 Gjithashtu, u ngrit shqetësimi i motivimit të ulët të avokatëve për të 

ofruar shërbimin e tyre në çështje që mbulohen nga ndihma juridike. Deri në qershor të vitit 2019, 

ishin 110 avokatë në listën e ndihmës juridike, por në dhoma avokatie si Dibra ose Kukësi nuk kishte 

aplikuar asnjë avokat për të qenë pjesë e kësaj liste. Ndërkohë, u vu në dukje nga përfaqësuesi i 

Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë në intervistë, se nuk ka asnjë nismë nga Këshilli i Lartë i 

Prokurorisë
175

 për miratimin e akteve nënligjore. Mungesa e këtyre akteve krijon vakum në rotacionin 
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Raport monitorimi janar-dhjetor 2018, Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020, Ministria e Drejtësisë, f. 8. 

Raporti gjendet në faqen: https://www.drejtesia.gov.al/wwp-content/uploads/2019/04/Raporti-Vjetor-i-Monitorimit-

t%C3%AB-SND-p%C3%ABr-periudh%C3%ABn-janar-dhjetor-2018.pdf  
174

 Intervistë e hapur, realizuar me Z. Edmond Konini, Sekretar i Përgjithshëm, Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë, datë 

20.6.2019.  
175

 Neni 21 pika 6 dhe 7, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, lexon si vijon:  
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e avokatit mbrojtës dhe zëvendësimin e tij nga lista e avokatëve që ofrojnë shërbimet e ndihmës 

juridike dytësore në procesin penal dhe detajimin e parashikimeve ligjore që lidhen me garantimin e 

mbrojtjes së detyrueshme. Në informacionin e marrë pranë KLP-ja deri në datë 30 qershor, rezulton 

se nuk ka filluar puna për hartimin e këtyre akteve, për shkak të ngarkesës së punës së KLP-së me 

procesin e ngritjes së SPAK-ut.  

 

4.2.  Ngritja dhe funksionimi i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas 

 

Me Urdhrin nr. 59 datë 25.3.2019 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së 

Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas” u miratua struktura e re me 25 punonjës e Drejtorisë. 

Procedurat e ristrukturimit, transferimit, emërimit të stafit në këtë Drejtori i nënshtrohen rregullave të 

shërbimit civil (Ligji nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”). Struktura e Komisionit Shtetëror të 

Ndihmës Juridike ka qenë e përbërë nga 9 punonjës, 4 prej të cilëve me status nëpunësi civil, 

ndërkohë në strukturën e re ka një rritje të stafit të Drejtorisë (17 punonjës do të jenë pjesë e 

Drejtorisë dhe 8 punonjës specialistë pranë qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore). 
176

 

 

Ngritja e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas sipas ligjit nr. 111/2017 duhej të realizohej brenda 3 

muajve nga hyrja në fuqi e ligjit,
177

  pra brenda muajit shtator 2018, sepse ligji ka hyrë në fuqi më 1 

qershor 2018. Kjo vonesë e ngritjes së Drejtorisë vihet në dukje edhe në raportin e Komisionit 

Evropian për vitin 2019 për Shqipërinë. Në këtë raport, krahas vlerësimit të ndryshimeve pozitive në 

fushën e ndihmës juridike dhe legjislacionin penal në këtë drejtim, theksohet se pjesa më e madhe e 

rasteve që prekin grupet vulnerabël si Romët, Egjiptianët, personat me aftësi të kufizuar, personat me 

probleme ekonomike vazhdojnë të trajtohen nga shoqëria civile me mbështetjen financiare të 

donatorëve. 
178

 

 

Shkelja e afateve ligjore në ngritjen e Drejtorisë së Ndihmës Juridike ka sjellë konfuzion në praktikë 

për ekzistencën e Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike dhe suprimimin e tij. Sipas ligjit nr. 

111/2017, Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike pushon së ekzistuari me ngritjen e Drejtorisë së 

Ndihmës Juridike Falas
179

, duke synuar në këtë mënyrë vazhdimësinë e ofrimit të ndihmës juridike. 

Në qëndrimin e përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë gjatë intervistës për qëllim të këtij raporti u 

mbajt e njëjta linjë argumenti, se Komisioni ka ushtruar kompetencat deri në ditën e përfundimit të 

procesit të ristrukturimit dhe aktualisht Drejtoria është funksionale me një kapacitet të vogël prej 4 

anëtarësh.
180

 Si shkak i vonesës për ngritjen e Drejtorisë tej afatit ligjor, u përmend vonesa në 

alokimin e fondeve nga Ministria e Financave dhe procesi i ristrukturimit sipas rregullave të 

shërbimit civil nga Departamenti i Administratës Publike.  
                                                                                                                                                                                                    
“…6. Këshilli i Lartë i Prokurorisë miraton rregullat dhe procedurat që ndiqen nga organi procedues që fillon hetimet, 

për caktimin mbi bazë të parimit të rotacionit të avokatit mbrojtës dhe zëvendësimin e tij nga lista e avokatëve që ofrojnë 

shërbimet e ndihmës juridike dytësore në procesin penal.  

7. Rregulla të hollësishme që lidhen me garantimin e mbrojtjes së detyrueshme nga institucionet e parashikuara në këtë 

ligj, sipas parashikimeve të Kodit të Procedurës Penale, miratohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë”. 
176

 Informacion i dhënë në intervistën e hapur, realizuar me Znj. Katrin Treska, Sekretare e Përgjithshme e Komanduar 

dhe Znj. Elona Bylykbashi, Përgjegjëse sektori, Drejtoria e Kodifikimit, Ministria e Drejtësisë, datë 23.5.2019. 
177

 Neni 36 pika 2, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
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Lexo për shumë: Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2019, f. 30. Raporti gjendet në: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf  
179

  Neni 36, pika 1, Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 
180

 Informacion i dhënë në intervistën e hapur, realizuar me Znj. Katrin Treska, Sekretare e Përgjithshme e Komanduar 

dhe Znj. Elona Bylykbashi, Përgjegjëse sektori, Drejtoria e Kodifikimit, Ministria e Drejtësisë, datë 23.5.2019. 
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Komiteti Shqiptar i Helsinkit në një raport të publikuar në vitin 2018 për këtë çështje, bën një 

konstatim të ndryshëm të saj duke nënvizuar se: “Nuk rezulton të jetë ngritur kjo Drejtori, dhe 

ndërkohë ka pushuar së ekzistuari KSHNJ-ja, duke u vepruar kështu në kundërshtim me afatet e 

vendosura nga ligji, por edhe duke shpërfillur detyrimet ligjore, në kundërshtim me frymën e ligjit, në 

dispozitat kalimtare, i cili për të garantuar aksesin dhe për të mos pasur periudhë boshllëku e ka 

lidhur suprimimin e KSHNJ-së, me dy elementë të njëkohshëm: a) suprimimin pas ngritjes së 

Drejtorisë dhe b) ngritjen e Drejtorisë brenda 3 muajve”.
181

 Paqartësi në lidhje me funksionimin e 

Drejtorisë shfaqën gjatë intervistave dhe kontakteve të drejtpërdrejta edhe OJF-të e tjera që veprojnë 

në këtë fushë (shih më sipër).
182

 

 

Një tjetër problem i ngritur gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve dhe OJF-ve në kuadër të 

hartimit të këtij raporti, ishte financimi dhe buxhetimi i skemës së ndihmës juridike dhe shpërndarja 

ose balanca midis fondeve që do të akordohen për ndihmën juridike parësore dhe dytësore. Buxheti i 

parashikuar për ndihmën juridike për vitin 2020 është 77 milion lekë, për vitin 2021 është 80 milionë 

lekë dhe për vitin 2022 është 80.5 milion lekë
183

, buxhet ky i konsideruar i pamjaftueshëm nga OJF-të 

për të mbuluar nevojat në vend për ndihmë juridike. Do të ishte e sugjerueshme, në fund të këtij viti 

kalendarik bërja e transparencës financiare nga Drejtoria e Ndihmës Juridike për buxhetin e akorduar 

për vitin 2019 për ndihmën juridike dhe shpenzimin e tij, në kushtet kur ky vit shënon ndryshimin 

dhe kalimin në skemën e re të ndihmës juridike.  

 

4.3. Praktika e deritanishme në gjykata për ndihmën juridike të garantuar nga shteti 

 

Në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 111/2017 vendimi i gjykatës mbi kërkesën për ndihmë juridike 

dytësore i njoftohet menjëherë: a) kërkuesit; b) personit që ka dorëzuar kërkesën për ndihmë juridike 

dytësore, në rast se është një person i ndryshëm nga kërkuesi; c) organit procedues, nëse janë kushtet 

e nenit 21 ç) Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas; d) dhomës vendore të avokatisë, në rast se kërkesa 

për ndihmë juridike dytësore është miratuar. Në përputhje me rregullat e nenit 22 të ligjit nr. 

111/2017, vendimi i gjykatës për ndihmën juridike dytësore duhet të jepet i arsyetuar dhe koha e 

dhënies së vendimit varion nga momenti kur është paraqitur kërkesa, para fillimit të procesit gjyqësor 

apo njëherazi me kërkesë padinë. 
184

 

 

Nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit nr. 111/2017, Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas i janë 

njoftuar 6 vendime nga gjykatat
185

. Në kushtet kur vendimmarrja për ndihmë juridike dytësore dhe 

përjashtimi nga tarifat gjyqësore janë kompetencë e gjykatave në të gjithë Shqipërinë, nuk u arrit të 

sigurohet për këtë raport të parë një informacion i detajuar nga çdo gjykatë në shkallë vendi apo nga 
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Raport Studimor Për Aksesin në Drejtësi të Grupeve Vulnerabël, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, 2019, f. 19. Raporti 

gjendet në faqen: http://www.ahc.org.al/wp-content/uploads/2019/02/Studimi-legal-aid-KShH_Shkurt-2018.pdf  
182

  KSHH, TLAS, QNL, Qëndra Streha.  
183

 Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 177, datë 13.3.2019, “Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të 

Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”. 
184

Neni 22 pika 2 “Vendimi në lidhje me kërkesën për ndihmë juridike dytësore merret nga gjykata kompetente:  a) brenda 

5 ditëve nga data e regjistrimit të kërkesës, kur kërkesa paraqitet përpara fillimit të procesit gjyqësor;  b) gjatë veprimeve 

paraprake ose në seancën përgatitore përpara se të caktohet seanca gjyqësore, kur kërkesa për ndihmë juridike është 

paraqitur bashkë me kërkesë-padinë;  c) sipas parashikimeve të legjislacionit procedural dhe dispozitave të këtij ligji, kur 

kërkesa paraqitet gjatë shqyrtimit gjyqësor”. 
185

 Informacion i përditësuar deri në datën 15 qershor dhe i konfirmuar me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas.   
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Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas nëse ka pasur tentativa ose kërkesa për ndihmë juridike, të cilat 

nuk janë administruar nga gjykatat apo refuzuar me vendim gjyqësor.   

 

Ndërkohë, dy raste për refuzim të ndihmës juridike sipas ligjit nr. 111/2017 u referuan nga QNL-ja 

dhe në të dyja këto raste pretendohet nga kjo organizatë se gjykatat (Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë dhe Fier) kanë interpretuar gabim ligjin nr. 111/2017. 
186

 

 

Rasti 1. Në njërin prej rasteve të referuara (vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë, datë 

30.5.2019), në një proces gjyqësor për zgjidhje martese, paditësja Z.P (viktimë e dhunës për të cilën 

gjykata ka lëshuar urdhër mbrojtjeje) ka kërkuar përjashtim nga tarifat për pagesën e ekspertit për 

shkak të pamundësisë ekonomike. Gjykata ka analizuar të ardhurat sipas nenit 12 pika 2 të ligjit nr. 

111/2017 dhe duke mbajtur në konsideratë të ardhurat ka udhëruar pagimin e tarifës për aktin e 

ekspertit në vlerën 7000 lekë. Gjykata në vendim shprehet ndër të tjera “Gjykata pasi mori në 

shqyrtim këtë kërkesë, në mbështetje të ligjit nr. 111/2017…vlerëson se nuk jemi në kushtet kur pala 

paditëse duhet të përjashtohet tërësisht nga shpenzimet për ekspert, për shkak se ky ligj parashikon 

përjashtimin e palës paditëse të dhunuar nga shpenzimet gjyqësore/dhe atë me ekspert në rastin e 

gjykimeve me objekt lëshimin e urdhrit të mbrojtjes dhe jo në /çështjen me objekt zgjidhje martese”.  

 

Në fakt, ligji nr. 111/2017 në nenin 11 “Kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike”, për 

këto subjekte parashikon përfitimin e ndihmës juridike, pavarësisht situatës financiare dhe për këto 

subjekte nuk  aplikohen  parashikimet e  nenit 12 pika 2 për llogaritjen e të ardhurave, mbi të cilin e 

ka bazuar vendimin gjykata. Neni 11 parashikon se viktimat e dhunës, të miturit, personat me aftësi të 

kufizuar etj., janë përfitues nga ky ligj, pa e kushtëzuar ndihmën juridike me të ardhurat apo me 

natyrën e procesit gjyqësor.  

 

Rasti 2. Dy të mitur përfaqësuar nga kujdestari ligjor dhe avokatja e QNL-së kanë depozituar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Fier një kërkesë padi (datë 11.7.2018) kundër babait të tyre me objekt 

“Detyrimin e të paditurit të na dëmshpërblejë dëmin material (pasuror) dhe dëmin moral (jo pasuror), 

të pësuar si rezultat i vrasjes së të ndjerës nënës sonë XY”. Në po të njëjtën padi kanë kërkuar dhe 

përjashtimin nga tarifat gjyqësore dhe shpenzimet/pagesat e ekspertëve të vlerësimit të dëmit pasuror 

dhe jo pasuror.  

Gjykata nuk është shprehur me vendim për kërkesën për ndihmën juridike, por ka orientuar palët për 

t’iu drejtuar Ministrisë së Drejtësisë lidhur me të. Në një shkresë (datë 5.11.2018) QNL-ja dhe 

paditësit i janë drejtuar gjykatës ku kërkojnë sërish përjashtimin nga tarifat gjyqësore, në të cilën 

thuhet “Mungesa e akteve nënligjore nuk mund t’i cenojë të miturve të drejtat e tyre dhe të pengojnë 

aksesin në gjykatë”. Siç u informuam nga stafi i QNL-së, Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Fier vendosi 

kthimin e akteve pasi nuk ishin parapaguar tarifat mbi aktet dhe shpenzimet e ekspertit. Ky vendim 

më pas është ankimuar dhe Gjykata e Apelit, Vlorë, e cila me të drejtë, në referencë të ligjit nr. 

111/2017 dhe në respekt të procesit të rregullt ligjor, ka vendosur në favor të paditësve dhe ka 

rikthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë.   

 

Nga 6 vendimet e para të ardhura pranë Drejtorisë për Ndihmë Juridike Falas nga gjykatat e rrethit 

gjyqësor (Lezhë, Elbasan - 2 vendime, Tiranë, Fier - 2 vendime), rezulton se janë dhënë 3 vendime 

për ofrim të ndihmës juridike dytësore në formën e përpilimit të akteve të nevojshme për të vënë në 
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 Intervistë e hapur me Znj. Etleva Zeqiraj, avokate pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, datë 22.7.2019.  
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lëvizje gjykatën apo caktim avokati dhe 3 vendime për përjashtim nga pagimi i tarifave dhe 

shpenzimeve gjyqësore.  

 

Më konkretisht në këto vendime palët kanë përfituar për shkaqe si vijon: 

 

Vendimi 1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Elbasan me vendimin nr. 49 (3544), datë 6.6.2019 ka 

vendosur pranimin e kërkesës e shtetases HR, për ofrimin e ndihmës juridike dytësore dhe ka caktuar 

një avokat për ofrimin e kësaj ndihme në formën e përfaqësimit në një çështje civile. Kërkuesja është 

pensioniste, e ve, familja e së cilës përbëhet nga një person (vetë kërkuesja) dhe të ardhurat e saj 

përbëhen nga pensioni i pleqërisë si dhe disponon tokë bujqësore. Nga vendimi, rezulton se kërkuesja 

është paraqitur në gjykatë me një kërkesë për ndihmë juridike, pasi pretendon se është e pastrehë, 

sepse nusja dhe djali i kanë marrë pasurinë që ka krijuar me bashkëshortin gjatë martesës dhe tokën 

bujqësore.  

 

Si bazë ligjore për dhënien e vendimit, gjykata ka referuar nenin 12/3 të ligjit nr. 111/2017, i cili 

përcakton rastet se kur quhen të pamjaftueshme të ardhurat me qëllim përfitimin e ndihmës juridike, 

konkretisht “1. Të drejtën për të përfituar ndihmë juridike e ka çdokush që provon se ka të ardhura 

dhe pasuri të pamjaftueshme për të përballuar shpenzimet për këshillim, përfaqësim dhe/ose mbrojtje 

në çështjet penale, në çështjet administrative dhe në çështjet civile….3. Të ardhurat e një personi, i 

cili nuk jeton në një familje, konsiderohen të pamjaftueshme, sipas kuptimit të pikës 1, të këtij neni, 

nëse janë më të ulëta se niveli i pagës minimale mujore të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi”. 

 

Vendimet 2 dhe 3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Fier me vendim të ndërmjetëm datë 3.6.2019 ka 

pranuar kërkesën e shtetases LB, për përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore në procesin 

gjyqësor të iniciuar prej saj me objekt padie “Pjesëtim i pasurisë në bashkëpronësi…”.  

Gjithashtu, me vendim të ndërmjetëm datë 15.5.2019 ka pranuar kërkesën e shtetasit AY për 

përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore në procesin gjyqësor të iniciuar prej tij me objekt 

padie “Zgjidhje martese…”. 

 

Në të dyja këto vendime (gjyqtarët janë të ndryshëm) nuk parashtrohen argumentet e shtetasit AY dhe 

LB për përfitimin nga ligji nr. 111/2017, por nga leximi i pjesës arsyetuese të vendimeve kuptohet se 

këta shtetas përfitojnë të ardhura për invaliditet.  

 

Në bazë të nenit 11 të ligjit nr. 111/2017, ndihma juridike i ofrohet disa kategorive të veçanta 

pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre dhe konkretisht në pikën (dh) parashikohen si subjekt i 

veçantë: personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në 

fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të 

verbrit.  

 

Vendimi 4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Elbasan me vendimin datë 17.5.2019 ka pranuar kërkesën e 

shtetasit G.E. për përjashtimin nga pagimi i shpenzimeve për ekspert në një proces gjyqësor me 

objekt kundërshtimin e atësisë. Nga analiza e vendimit rezulton se kërkuesi G.E. përfaqësohej në këtë 

proces nga një avokat, i caktuar me vendim të Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike në prill të 

vitit 2008. Gjatë procesit gjyqësor për kundërshtimin e atësisë lindi nevoja për kryerjen e një 

ekspertize për analizën e ADN-së. 
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Kërkuesi ka përfituar nga ligji nr. 111/2017, pasi në nenin 25/2 parashikohet “Personat, të cilët kanë 

të drejtën për të marrë ndihmë juridike dytësore, sipas neneve 11 ose 12, të këtij ligji, gëzojnë të 

drejtën për përjashtim nga:… b) pagimi i shpenzimeve gjyqësore (shpenzimet për dëshmitarët, 

ekspertët, përkthyesit dhe për këqyrjen e sendeve ose këqyrjen në vend), sipas përcaktimeve të 

legjislacionit procedural”.  Kërkuesi G.E. është përfitues i ndihmës juridike dytësore, sipas nenit 11 

pika (dh), pasi trajtohet me pagesë për aftësi të kufizuar.  

 

Vendimi 5. Gjykata e RrethitGjyqësor, Lezhë me vendimin nr. 119 datë 28.5.2019, ka pranuar 

kërkesën e shtetasit I.P. për ndihmë juridike dytësore dhe ka caktuar një avokat. Kërkesa është 

paraqitur nga vetë personi, i cili ka pretenduar pamundësi ekonomike për të pasur një mbrojtës ligjor 

për përgatitjen e një rekursi penal dhe përfaqësim në Gjykatën e Lartë. Kërkuesi është i papunë, 

kryefamiljar, trajtohet me ndihmë ekonomike dhe nuk ka pasuri të regjistruar në emër të tij. Në 

vendim ka të dhëna për të ardhurat e kërkuesit dhe faktin që vajza është studente, por nuk ka të dhëna 

për të ardhurat e bashkëshortes. 

 

Gjykata ka referuar në nenin 12/1 në dhënien e vendimit sipas të cilit “Të drejtën për të përfituar 

ndihmë juridike e ka çdokush që provon se ka të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme për të përballuar 

shpenzimet për këshillim, përfaqësim dhe/ose mbrojtje në çështjet penale, në çështjet administrative dhe 

në çështjet civile”.  

 

Vihet re se gjykata në arsyetim nuk ka bërë analizën e plotë të ligjit, sipas pikës 2 të nenit 12 

parashikohet “Të ardhurat e një personi, i cili jeton në një familje, konsiderohen të pamjaftueshme, sipas 

kuptimit të pikës 1, të këtij neni, nëse të ardhurat në total të të gjithë pjesëtarëve të familjes, të pjesëtuara 

për numrin e anëtarëve të familjes, janë më të ulëta se 50 për qind e pagës minimale mujore të përcaktuar 

sipas legjislacionit në fuqi”.  

 

Në një vendim të mëvonshëm (nr. 134 datë 5.6.2019), Gjykata ka vendosur zëvendësimin e avokatit për 

shkak të konfliktit të interesit me çështjen e caktuar dhe ka caktuar një mbrojtës tjetër.  

 

Vendimi 6. Kërkuesja Sh.P. i është drejtuar Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe ka kërkuar 

caktimin e një avokati për shkak të pamundësisë ekonomike. Nga informacioni i marrë pranë 

Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, në përgjigjen me shkrim të institucionit, kërkuesja është sqaruar 

për ndryshimin e procedurave për kërkimin e ndihmës juridike dytësore pranë gjykatës.  

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tiranë me vendim të ndërmjetëm më datë 20.6.2019 ka pranuar kërkesën 

e shtetases Sh.P. për ndihmë juridike dytësore, në një proces civil për anulimin e një vendimi të 

Agjencisë së Trajtimit të Pronave. 

 

Rezulton se familja e kërkueses përbëhet nga ajo vetë dhe bashkëshorti, të dy pensionistë dhe 

kërkuesja rezulton me invaliditet të plotë me vendim të organit kompetent. Në bazë të nenit 11/dh që 

njeh si përfitues të ndihmës juridike “personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe 

personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit”, gjykata ka pranuar kërkesën për ndihmë juridike 

dytësore.  

 

Pavarësisht se të dhënat e para janë të pakta për të nxjerrë konkluzione, vendimet e shqyrtuara për 

këtë raport janë të arsyetuara dhe me referenca ligjore. Përfshirja e gjykatave drejtpërdrejt si 
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vendimmarrëse në skemën e ndihmës juridike të garantuar nga shteti mund të rrisë mbingarkesën e 

gjykatës dhe mund të ndikojë në cilësinë e vendimeve për shkak të rritjes së vëllimit të punës. Mbetet 

për t’u analizuar në vijim se si do të ndikojnë parashikimet e reja ligjore, në rast të shtimit të 

kërkesave për ndihmë juridike dhe nëse do të ndikojnë në cilësinë e arsyetimit të vendimeve.  

 

Një nga shqetësimet e ngritura nga QNL-ja në intervistë është se, aktualisht disa gjyqtarë nuk i 

përgjigjen me vendim kërkesave për ndihmë juridike, pavarësisht se ligji kërkon vendim të arsyetuar 

për refuzimin e ndihmës. Për të mos vonuar procesin palët paguajnë tarifat gjyqësore, ekspertët dhe 

psikologun dhe nuk ankimojnë shkeljen e ligjit nr. 111/2017.
187

 Kjo vështirëson pasjen e një pasqyre 

të plotë se pse gjykata nuk shqyrton kërkesat dhe për të analizuar se cilat kategori preken më shumë 

nga refuzimi i ndihmës juridike.  

 

Në krahasim me ligjin e mëparshëm ku KSHNJ-ja ishte i vetmi organ që vendoste për ndihmën 

juridike, shpërndarja e kompetencës për dhënien e ndihmës juridike te të gjitha gjykatat në vend, 

vështirëson monitorimin e praktikave abuzive. Krahas avantazhit që ka kjo skemë, sepse gjykatat janë 

më afër vendbanimeve të qytetarëve, mbart në vetvete edhe rrezikun e praktikave abuzive në gjykata 

dhe që nuk mund të “gjurmohen” lehtësisht. Kategoritë që përfitojnë më shumë nga ndihma juridike 

janë grupet vulnerabël dhe gjasat janë që shkalla e informacionit të jetë e ulët për të referuar praktikat 

abuzive në organe të tjera, që priten të funksionojnë së shpejti, si Inspektori i Lartë i Drejtësisë. 

 

Një tjetër çështje, e sjellë në vëmendje, gjatë intervistave me OJF-të ishte shpejtësia me të cilën do të 

përgjigjen gjykatat, mënyra se si do të organizohen për t’iu përgjigjur në kohë kërkesave për ndihmë 

juridike dhe shkalla e informacionit të qytetarëve për t’iu drejtuar gjykatave.
188

 Një shqetësim i 

ngjashëm për aksesin në gjykatë dhe sesi do orientohen qytetarët për t’iu drejtuar gjykatës u ngrit 

edhe nga përfaqësuesi i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë.
189

 Kujtojmë se, ligji ka parashikuar 

procedurën për paraqitjen e kërkesës në gjykatën kompetente për shqyrtimin e çështjes në themel, 

përveç rasteve kur parashikohet ndryshe. Ky parashikim mund të vështirësojë për qytetarët 

identifikimin gjykatës kompetente dhe kërkon qartësi juridike, kur qytetarët kryesisht e kërkojnë 

ndihmën juridike, sepse kanë nevojë për mbrojtës ligjor për t’iu drejtuar gjykatës.  

 

Përfshirja në skemën e ndihmës juridike të disa organeve paralel, për ofrimin e ndihmës juridike 

parësore dhe dytësore, e bën të domosdoshme informimin e qytetarëve mbi rregullat e reja ligjore. 

Qytetarët duhet të jenë në gjendje të diferencojnë se kur duhet t’i drejtohen gjykatës për ndihmën 

juridike dytësore/përjashtimin nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore dhe kur mund të marrin ndihmë 

juridike parësore me procedurë më të thjeshtuar pranë OJF-ve, klinikave ligjore, punonjësve me 

trajnim të posaçëm. Nga ana tjetër, ligji ka diferencuar procedurën për të pandehurin pa mjete të 

mjaftueshme financiare, duke parashikuar se kërkesa për ndihmë juridike paraqitet pranë organit 

procedues që fillon hetimet.  
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 Intervistë e hapur me Znj. Etleva Zeqiraj, avokate pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, datë 22.7.2019. 
188

 Intervistë me përfaqësues të TLAS Znj. Rajmonda Bozo, Drejtore Ekzekutive dhe Znj. Anisa Metalla avokate në 

kuadër të hartimit të këtij raporti, më datë 19.6.2019; Intervistë me përfaqësues të KSHH-së Znj. Ardita Mulkurti dhe Znj. 

Nina Pulluqi, staf i një projekti që po zbaton KSHH-ja për monitorimin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti. 
189

 Intervistë e hapur, realizuar me Z. Edmond Konini, Sekretar i Përgjithshëm, Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë, datë 

20.6.2019. 
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Krahas qytetarëve, gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët duhet gjithashtu të kenë informacionin e duhur. 

Në këtë kuadër, shkolla e Magjistraturës ka filluar aktivitetet trajnuese për ndihmën juridike të 

garantuar nga shteti dhe përgjatë vitit 2019 në bashkëpunim me EURALIUS janë trajnuar 24 gjyqtarë 

dhe 13 prokurorë.
190

  Paralelisht, Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë ka filluar trajnimet për kuadrin e ri 

ligjor për ndihmën juridike falas dhe janë trajnuar në distancë 42 avokatë, nga të cilët janë certifikuar 

37 prej tyre.  

 

4.4. Problemet në praktikë të grupeve vulnerabël për të aksesuar drejtësinë. Sfidat për ofrimin e 

ndihmës parësore 

 

Në Shqipëri veprojnë një sërë organizatash si KSHH, TLAS, Res Publica, QNL, CRCA, ADRF, 

Qendra Streha etj., të cilat  ofrojnë ndihmë juridike dhe kanë mbuluar nëpërmjet donatorëve pjesën 

më të madhe të rasteve të këshillimit ligjor dhe përfaqësimin me avokatë për grupet vulnerabël.   

 

Me ndryshimin e kuadrit ligjor për ndihmën juridike të garantuar nga shteti, OJF-të njihen si një nga 

ofruesit e mundshëm të ndihmës juridike parësore. Për të rregulluar raportin e OJF-ve me Drejtorinë e 

Ndihmës Juridike Falas dhe veprimtarinë e tyre në këtë fushë, janë miratuar dy akte nënligjore: 

 

● VKM nr. 110, datë 6.3.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes 

së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të 

garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të 

tyre”; 
● VKM nr. 55, datë 6.2.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit për 

autorizimin e organizatave jofitimprurëse, që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar 

nga shteti”.  
 

Grupet e margjinalizuara kanë mungesë të informacionit dhe shpesh mungesë besimi në sistemin e 

drejtësisë. Aksesi i tyre në drejtësi në shumë raste është bërë i mundur falë konstatimit nga OJF-të në 

terren të shkeljeve të të drejtave dhe evidentimit të rasteve nëpërmjet edukimit ligjor apo fushatave 

ndërgjegjësuese. Një nga sfidat e mundshme që mund të hasë efektiviteti i skemës së ndihmës 

juridike është mos arritja e informacionit në kohën e duhur pranë qytetarëve, në kushtet e një vakumi 

që mund të krijohet prej pakësimit të fondeve për organizatat. Disa organizata (KSHH, TLAS, 

CRCA) kanë ngritur shqetësimin për burimet financiare që do të jenë në dispozicion të mbulimit të 

ndihmës juridike të garantuar nga shteti, në kushtet kur fondet e donatorëve në këtë fushë po tkurren.  

 

Mungesa e besimit tek organet e drejtësisë për grupe si LGBTI
191

, vështirësitë fizike për të aksesuar 

organet ose për të njohur përmbajtjen e akteve ligjore, formularëve etj., për personat me aftësi të 

kufizuara
192

, informacioni i pakët i të miturve, i romëve, i grave për të drejtat e tyre
193

 etj., janë 

faktorë që ndikojnë në aksesin në drejtësi dhe do të ndikojnë dhe në akesesin e organeve që 

                                                           
190

 Përditësimi i fundit i informacionit pranë Shkollës së Magjistraturës është bërë më datë 21.6.2019.  
191

 Lexo për më shumë “Pengesat e Hasura nga Komuniteti LGBTI në marrjen e Shërbimeve dhe Aksesit në Drejtësi”, 

Qendra Streha, Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara, Save the Children, tetor 2018.  
192

 Lexo për më shumë “Garantimi i Aksesit në Drejtësi për Personat me Aftësi të Kufizuara në Kuadrin Ligjor Shqiptar”, 

Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara, Save the Children, dhjetor 2018.  
193

Lexo për më shumë “Studim mbi aksesin në drejtësi në Shqipëri, UNDP, 2017. Studimi gjendet në faqen:  

https://www.al.undp.org/content/dam/albania/docs/FINAL_DRAFT_SURVEY_SQ.pdf  
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mundësojnë ndihmën juridike të garantuar nga shteti. Informimi dhe marrja e ndihmës juridike 

parësore për këto grupe është thelbësore për t’u informuar se si mund të përfitojnë më tej ndihmën 

juridike dytësore.  

 

Një nga mekanizmat që njeh ligji për ofrimin e ndihmës parësore janë klinikat ligjore të ngritura 

pranë institucioneve të arsimit të lartë, të cilat mund të luajnë një rol të rëndësishëm  në ofrimin e 

ndihmës juridike për grupet vulnerabël. Gjatë kohës së hartimit të këtij raporti, në universitetet 

publike, janë ngritur dhe veprojnë të mbështetura nga donatorët tre klinika, përkatësisht ajo e 

Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit Tiranës, Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë dhe Universitetit 

“Aleksandër Moisiu”, Durrës. Forcimi i klinikave të ligjit do të lehtësonte informimin, këshillimin 

dhe plotësimin e dokumentacionit, duke ndihmuar indirekt në rritjen e rasteve të përfitimit nga 

ndihma juridike dytësore. Nga ana tjetër, bazuar në kurrikulat e arsimit juridik në Shqipëri, 

studentët/et e regjistruara në programe të ndryshme përbëjnë një potencial të madh në ofrimin e 

ndihmës parësore juridike, duke lehtësuar jo vetëm kostot, por duke rritur aksesin e grupeve 

shoqërore dhe forcuar kapacitetet e juristëve të rinj.  

 

Në kuadër të ndryshimeve ligjore është e domosdoshme forcimi i bashkëpunimit të Klinikave Ligjore 

me aktorët e tjerë që punojnë në këtë fushë dhe rritja/kualifikimi i burimeve njerëzore pranë 

klinikave. Një nga shqetësimet e ngritura nga Klinika e Ligjit pranë Fakultetit të Drejtësisë të 

Universitetit të Tiranës është mungesa e qëndrueshmërisë financiare dhe e stafit të përhershëm, pasi 

aktualisht financohen vetëm nga donatorët.
194

 

 

5. Konkluzione dhe rekomandime 

 

Në përfundim të kësaj analize mbi situatën ekzistuese të ofrimit të ndihmës juridike të garantuar nga 

shteti, vijmë në përfundimet si më poshtë: 

 

● Me gjithë vonesat që ka shkaktuar konsultimi i draft-akteve, ngritja e Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë dhe mooskordimi me Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë apo Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë, aktet e mbetura për t’u miratuar në referim të Ligjit nr. 111/2017 

“Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” duhet të jenë prioritet i punës së Ministrisë së 

Drejtësisë. Mungesa e këtyre akteve fragmentarizon kuadrin nënligjor dhe zbatimin në 

harmoni të të gjithë parashikimeve ligjore. Aktet e miratuara janë publikuar në faqen e 

internetit të Ministrisë së Drejtësisë. Sikurse kërkon ligji, këto akte duhet të publikohen në 

faqen e Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë dhe të Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas 

(Drejtoria ende nuk ka një faqe të sajën në internet apo një seksion me informacion të 

posaçëm në faqen e Ministrisë së Drejtësisë), por mund të publikohen edhe në faqe të tjera të 

organeve publike që mund të ndihmojnë për ndërgjegjësimin e qytetarëve.  

 

● Ka paqartësi në praktikë mes aktorëve të shoqërisë civile nëse Drejtoria e Ndihmës Juridike 

Falas është funksionale. Aktet nënligjore të miratuara tej afateve të parashikuara ligjore kanë 

krijuar paqartësi mbi rregullat me të cilat po punojnë gjykatat, Dhoma e Avokatisë së 

Shqipërisë dhe Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas. Do të ishte e sugjerueshme forcimi i 

komunikimit me  aktorët e shoqërisë civile dhe organet që trajtojnë ankesa sa i përket shkeljes 
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 Informacion i marrë pranë Klinikës së Ligjit, FDUT në kontakt me Znj. Oriona Mucollarri (Departamenti i së Drejtës 

Publike) dhe Z. Alban Koçi (Departamenti i së Drejtës Penale). 
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së të drejtave të njeriut si Avokati i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Informimin, Komisioneri për 

Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për të përçuar informacionin te qytetarët për mekanizmat e 

rinj ligjorë dhe procedurat e reja të ndihmës juridike të garantuara nga shteti, si dhe për të 

informuar rast pas rasti se ligji nr. 111/2017 ka filluar zbatimin e tij në gjykatat e vendit.  

 

● Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë duhet të përfshihet në diskutime aktive për hartimin dhe 

miratimin e akteve nënligjore në fushën e saj të përgjegjësisë, si organi që njeh në brendësi 

problematikat e avokatëve të caktuar dhe të atyre që ofrojnë ndihmë juridike. Paralelisht, në 

vijim të punës së nisur për trajnimin e avokatëve për çështjet e të miturve, do të ishte e 

vlerësueshme çdo përpjekje për të rritur informacionin për ndihmën juridike për avokatët e 

ardhshëm nëpërmjet Shkollës së Avokatisë dhe atyre që aktualisht ushtrojnë profesionin 

nëpërmjet takimeve informuese/trajnimeve etj.   

 

● Në kushtet kur suksesi i zbatimit të skemës së re të ndihmës juridike do të varet nga aftësia e 

qytetarëve dhe grupeve vulnerabël për t’u orientuar dhe për t’iu drejtuar organeve/aktorëve 

kompetentë, nevojitet një sensibilizim i gjerë i publikut për ndihmën juridike, llojet e saj dhe 

procedurat për të vënë në lëvizje mekanizmat e parashikuara nga ligji. Nevojitet informim i 

gjerë i publikut për ndihmën juridike parësore nga Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e 

Ndihmës Juridike Falas, si edhe nga vetë aktorët/strukturat që e ofrojnë këtë ndihmë (OJF-të, 

Klinikat Ligjore dhe qendrat e shërbimit të ndihmës juridike). Paralelisht, kërkohet informim 

për ndihmën juridike dytësore dhe përjashtimin nga tarifat e shpenzimet gjyqësore, e cila 

kërkohet vetëm pranë gjykatave. Në kushtet kur gjykatat nuk përfshihen në fushata 

sensibilizuese, i takon Ministrisë së Drejtësisë, KLGJ-së dhe strukturave që ofrojnë ndihmë 

parësore, të rrisin informacionin e qytetarëve në këtë drejtim. Edukimi ligjor në shkolla, spotet 

në media, shpërndarja e informacionit me gjuhë të thjeshtë në rrjete sociale etj, bashkëpunimi 

me organet e qeverisjes vendore (sektorët e mbrojtjes sociale) etj., do të përshpejtonin 

përçimin e informacionit te kategoritë në nevojë.  

 

● Përfshirja e gjykatës në dhënien e vendimeve për ndihmën juridike dytësore dhe përjashtimin 

nga tarifat gjyqësore, kërkon rritjen e informimit të gjyqtarëve në të gjithë vendin. Qytetarët 

që kërkojnë ndihmë juridike dytësore janë të kushtëzuar për të trokitur në dyert e gjykatave, 

për të siguruar mbrojtës ligjorë dhe paralelisht të ndjekin çështjen në gjykatë. Zvarritja e 

vendimeve për dhënien e ndihmës juridike do të dekurajonte vazhdimin e procesit dhe do të 

ulte besimin te gjykatat. Shkolla e Magjistraturës ka një rol kyç në forcimin e njohurive dhe 

organizimin e trajnimeve në vijimësi për gjyqtarët dhe prokurorët mbi ndryshimet ligjore në 

këtë fushë.  

 

● Qytetarët duhet të informohen për mekanizmat që kanë në dispozicion për t’u ankuar në rast të 

refuzimit të ndihmës juridike dytësore dhe përjashtimit nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore. 

Nuk mjafton vëmendja vetëm te monitorimi i ankimeve në një gjykatë më të lartë kundër 

vendimeve për refuzimin e ndihmës me vendim të arsyetuar, por i duhet kushtuar një 

vëmendje e veçantë rasteve të refuzimit de facto, kur gjykata nuk shprehet me vendim. Kjo 

kërkon një reagim të vetë qytetarëve për të referuar shkeljet e ligjit nga gjyqtarët pranë 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (organ që aktualisht nuk është funksional). 
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● E njëjta vëmendje duhet t’i kushtohet edhe praktikave që ndjek organi procedues në rastin e 

ndihmës juridike për të pandehurin pa mjete të mjaftueshme financiare. Monitorimi i 

vazhdueshëm nga OJF-të që punojnë në këtë fushë dhe mbledhja e të dhënave në terren do të 

shërbenin si një mjet presioni pozitiv, deri sa të sigurohet një informim i plotë i gjyqtarëve, 

prokurorëve, avokatëve mbi kuadrin e ri ligjor.  

 

● Forcimi i klinikave ligjore pranë universiteteve dhe rritja e bashkëpunimit me Ministrinë e 

Drejtësisë dhe aktorët e tjerë në fushë, do të lehtësonte ofrimin e ndihmës juridike parësore. 

Financimi i klinikave të ligjit dhe mbështetja më e madhe nga donatorët për shkak të përvojës 

së pakët që kanë këto klinika, do t’i jepte një shtysë më shumë fakulteteve për të plotësuar 

kurrikulat e tyre me më shumë informacion mbi aksesin në drejtësi të grupeve vulnerabël dhe 

do të krijonte premisa për qëndrueshmëri financiare në të ardhmen nga fondet e institucioneve 

të arsimit të lartë.  

 

● Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas aktualisht ka të emëruar 4 punonjës nga 25 të parashikuar 

në strukturë. Departamenti i Administratës Publike, si njësia përgjegjëse për menaxhimin e 

shërbimit civil për organet shtetërore, duhet të shpallë me prioritet vendet vakante, për t’i 

ardhur në ndihmë ushtrimit me efikasitetit të funksioneve të Drejtorisë dhe qendrave të 

shërbimit të ndihmës parësore. 
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KREU III 

MONITORIMI I MASAVE PËR REFORMIMIN E ARSIMIT JURIDIK DHE EDUKIMIT 

LIGJOR TË PUBLIKUT NË KUADËR TË REFORMËS NË DREJTËSI 

 

Doc. Dr. Adea Pirdeni MJur (Oxon)
*
 

 

1. Hyrje  

  

Arsimi juridik dhe edukimi ligjor i publikut përbën një nga komponentët më të rëndësishëm në 

funksionimin e një sistemi gjyqësor të bazuar në profesionalizëm, paanësi dhe efiçencë. Një reformë 

tërësore dhe gjithëpërfshirëse në sistemin e drejtësisë nuk do të ishte e plotë, nëse nuk do të 

parashikonte ndërhyrje si në sistemin e formimit të profesionistëve të së drejtës, ashtu edhe në 

edukimin e publikut të gjerë me njohuritë mbi ligjin. Prandaj, ishte e nevojshme që krahas reformimit 

të sistemit të funksionimit të gjyqësorit, prokurorisë dhe institucioneve që qeverisin sistemin e 

drejtësisë, të parashikohen edhe ndryshime në mënyrën e funksionimit të institucioneve të arsimit 

juridik, si dhe ato për edukimin e gjerë të publikut me njohuri mbi ligjin, me qëllim përmirësimin e 

standardeve të sistemit të drejtësisë dhe rritjen e aksesit të qytetarëve në drejtësi. 

 

Problematikat dhe rekomandimet për ndryshime në arsimin juridik dhe edukimin ligjor të publikut u 

parashtruan për herë të parë në Dokumentin “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, i hartuar nga Grupi i 

Ekspertëve të Nivelit të Lartë, i ngritur me Vendim të Komisionit të Posaçëm Parlamentar “Për 

Reformën në Drejtësi”.
195

 Ky dokument, ndër të tjera, skanon gjendjen e arsimit juridik dhe edukimit 

ligjor, si dhe parashtron nevojat për një reformim tërësor dhe gjithëpërfshirës. Në bazë të tij, u hartua 

Strategjia e Reformës në Drejtësi dhe Plani i Veprimit
196

, në të cilët përcaktohen masat me natyrë 

ligjore, rregullatore dhe institucionale që duhet të ndërmerren, për të forcuar sistemin arsimor juridik 

në të gjitha nivelet, si dhe për të rritur ndërgjegjësimin qytetar mbi rëndësinë e zbatimit të ligjit dhe 

garantimin e të drejtave dhe lirive themelore.  

 

Ky seksion i Raportit vlerëson nivelin e zbatimit të objektivave strategjikë të Reformës në Drejtësi, 

në lidhje me rritjen e cilësisë së arsimit juridik të profesionistëve të së drejtës, si dhe me edukimin 

ligjor të qytetarëve. Gjatë monitorimit, fokusi është përqendruar tek arritjet dhe pengesat e 

evidentuara në zbatimin e detyrimeve në kuadër të edukimit ligjor të publikut, reformimin e arsimit të 

lartë universitar dhe formimit profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm dhe atyre në 

detyrë. Duke e përqendruar analizën tek arsimi i lartë juridik dhe edukimi ligjor i publikut, ky seksion 

i raportit trajton një dimension të zbatimit të Reformës në Drejtësi që nuk ka qënë më parë në optikën 

e analizës së raporteve të tjera monituruese, të publikuara deri në hartimin e tij. 

                                                           
*
 Doc. Dr. Adea Pirdeni MJur (Oxon) është lektore e së Drejtës Kushtetuese në FDUT. Për realizimin e këtij seksioni të 

raportit ndihmuan edhe studentët Jozef Shkambi dhe Areta Ruçi. 
195

 Vendim i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë nr. 7, datë 23.1.2015, Kuvendi i 

Shqipërisë,“Për miratimin e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar”; 

“Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën e Drejtësisë (Ngritur me 

vendimin nr. 96/2014, datë 27.11.2014), Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, qershor 2015, Kuvendi i Shqipërisë. 
196

Kuvendi i Shqipërisë, Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë dhe Plani i Veprimit, datë 24.7.2015.  
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2. Metodologjia 

 

Për realizimin e monitorimit në këtë seksion, janë përdorur një seri metodash të kombinuara të 

natyrës cilësore. Përmes desk research është synuar të evidentohen ndryshimet e kryera në kuadrin 

ligjor, strategjik dhe institucional, me qëllim zbatimin e objektivave të “Strategjisë së Reformës në 

Drejtësi” dhe “Planit të Veprimit”, në lidhje me edukimin ligjor dhe arsimin juridik. Gjetjet nga 

kërkimi janë ballafaquar me të dhënat e përfituara nga intervistat gjysmë të strukturuara. Për qëllime 

të këtij studimi janë kontaktuar dhe janë marrë informacione nga një pjesë e institucioneve 

përgjegjëse, ose aktorë të tjerë të përfshirë në zbatimin e objektivave të Reformës në Drejtësi për këtë 

shtyllë. Janë kontaktuar dhe janë marrë informacione nga institucione si: Kuvendi, Ministria e 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë
197

, si dhe tre fakultete/departmente që ofrojnë programe studimi në 

drejtësi, konkretisht Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
198

, Departamenti i Drejtësisë së 

Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”
199

, si dhe Fakulteti i 

Drejtësisë së Kolegjit Universitar “Luarasi”
200

. Gjithashtu janë realizuar intervista gjysmë të 

strukturuara me drejtorin dhe përfaqësues nga Shkolla e Magjistraturës.
201

  

 

Ky seksion i Raportit është strukturuar në katër pjesë. Pjesa e parë trajton hapat e ndërmarra për 

krijimin e një kuadri strategjik, ligjor dhe institucional për edukimin ligjor të publikut. Në pjesën e 

dytë analizohen zhvillimet në arsimin e lartë juridik, ndërsa në pjesën e tretë zbatimi i kuadrit ligjor 

dhe rregullator për praktikat e rekrutimit, trajnimit fillestar dhe vazhdues për magjistratët, gjyqtarët 

dhe prokurorët në detyrë. Në pjesën e katërt dhe të fundit, bazuar në gjetjet dhe identifikimin e 

problematikave të konstatuara parashtrohen disa rekomandime, me qëllim forcimin e mekanizmave të 

zbatimit të kësaj shtylle të Reformës në Drejtësi. 

 

3. Edukimi ligjor i publikut  

 

3.1. Problematikat e edukimit ligjor të publikut para miratimit të ndryshimeve në kuadër të 

Reformës në Drejtësi 

 

Zbatimi i suksesshëm i Reformës në Drejtësi ka si parakusht rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve 

për rëndësinë e zbatimit të ligjit, si dhe të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin prej tij. Njohuritë mbi 

ligjin janë thelbësore jo vetëm për të garantuar sundimin e ligjit, por edhe për t’i përgatitur qytetarët 

që të përballen me situata të ndryshme ligjore si dhe të shfrytëzojnë në mënyrë efektive mundësitë e 

aksesit në sistemin e drejtësisë. Në Dokumentin e “Analizës së Sistemit të Drejtësisë” është 

konstatuar se në kurrikulat e arsimit parauniversitar janë përfshirë njohuri të përgjithshme mbi normat 

me natyrë ligjore, por ka mangësi si në llojin e njohurive që ofrohen, ashtu edhe në metodologjinë e 

                                                           
197

Takim me Z. Dritan Sallaku, Përgjegjës Sektori, Sektori i Programeve të Zhvillimit në Arsimin e Lartë, Ministria e 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë, datë 20.6.2019. 
198

 Intervistë me Z. Artan Hoxha, Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, UT, datë 30.6.2019, Znj. Kestrin Katro, Zv. Dekane e 

Fakultetit të Drejtësisë, UT për Ciklin e Parë të Studimeve Bachelor, datë 30.6.2019. 
199

Intervistë me Z. Erjon Hitaj, Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë së Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit 

të Vlorës “Ismail Qemali”, datë 10.6.2019. 
200

Intervistë me Znj. Rezana Konomi, Dekane e Fakultetit të Drejtësisë, Kolegji Universitar “Luarasi”, datë 19.6.2019. 
201

Intervistë me Z. Sokol Sadushi, Drejtor i Shkollës së Magjistraturës; Znj. Pandorela Kaçorri, Përgjegjëse e Sektorit për 

Trajnimin Vazhdues dhe Znj. Laura Pupa, Përgjegjëse e Sektorit për Trajnimin Fillestar, datë 19.6.2019. 
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përdorur për përçimin e këtyre njohurive.
202

 Gjithashtu, nuk janë zbatuar mënyra praktike me qëllim 

përshtatjen e informacionit juridik në një gjuhë të përshtatshme dhe të kuptueshme për moshën të 

cilës u drejtohen, si përmes përdorimit të shembujve konkretë, vizitave në institucione, ose takime me 

profesionistë të së drejtës të fushave të ndryshme.
203

 Për sa i përket edukimit ligjor të publikut në 

vazhdimësi, Dokumenti “Analiza e Sistemit të Drejtësisë” thekson se, institucionet shtetërore nuk 

kanë projekte e plane për të promovuar e mundësuar këtë formë edukimi dhe nuk ka një strategji 

kombëtare për edukimin ligjor të publikut të gjerë, dhe as koordinim midis institucioneve dhe 

organizatave të shoqërisë civile me qëllim edukimin dhe informimin vazhdues ligjor të publikut.
204

 

 

Këto gjetje, të Analizës së Sistemit të Drejtësisë, janë synuar të adresohen përmes objektivit të parë 

Strategjik, të shtyllës së Katërt të Strategjisë së Reformës në Drejtësi. Masat që duhet të ndërmerren 

në kuadër të këtij objektivi janë si vijon:   

 

● Përfshirjen e edukimit ligjor në lëndët bazë të arsimit parauniversitar dhe pasurimin e 

kurrikulave dhe aktiviteteve ekstrakurrikulare të sistemit arsimor parauniversitar me elementë 

të edukimit ligjor në fushën e së drejtës penale, administrative, fiskale, civile dhe familjare, si 

edhe rishikimin e natyrës së informacionit që u ofrohet nxënësve duke e vënë theksin tek 

natyra juridike dhe jo vetëm moralizuese e të drejtave dhe detyrimeve të fëmijëve dhe të 

rinjve;  

● Përgatitjen e stafit pedagogjik me nivelin e domosdoshëm të njohurive juridike përmes 

përfshirjes së lëndëve të detyrueshme të edukimit ligjor në kurrikulat universitare të  

programeve të mësuesisë si edhe përmes programeve të trajnimit vazhdues;  

● Rritjen e njohurive praktike mbi funksionimin e institucioneve vendimmarrëse, atyre 

ekzekutive dhe gjyqësore si dhe nxitjen e aktivizimit të publikut dhe rritjen e kohezionit 

social, përmes informimit mbi mënyrat e pjesëmarrjes në vendimmarrje;  

● Pasurimin e njohurive juridike të publikut, përmes ngritjes së portaleve informative të natyrës 

praktike në fushën e së drejtës penale, civile, fiskale, administrative dhe familjare;  

● Njohjen me alternativat e zgjidhjes së konflikteve, larg vetëgjyqësisë dhe hakmarrjes, me 

qëllim parandalimin e kriminalitetit dhe të sjelljeve të kundërligjshme, sensibilizimin mbi 

avantazhet e zgjidhjes me ndërmjetësim dhe arbitrim të mosmarrëveshjeve përmes organizimit 

të fushatave masive edukative për publikun;  

● Rritjen e aksesit në drejtësi përmes ofrimit të informacioneve të thjeshta dhe programeve të 

posaçme informative për publikun mbi sistemin e drejtësisë;  

● Detyrimin ligjor të institucioneve shtetërore për mbështetjen e projekteve për botimin e 

librave të përdorimit qytetar “Ligji në jetën tuaj”, si domosdoshmëri për njohjen nga qytetarët 

të normave bazë të legjislacionit evropian dhe shqiptar, kryesisht të normave e rregullave që 

lidhen me respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, njohjen e detyrimeve dhe 

procedurave fiskale, të drejtat e konsumatorëve, të drejtën e informimit të publikut, detyrimin 

e institucioneve për trajtimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve etj.  
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Në përputhje me këto masa të parashikuara ishte e nevojshme që të ndërmerrej një nismë me natyrë 

gjithpërfshirëse e cila nxit të gjithë institucionet publike që të angazhohen në mënyrë proaktive në 

ofrimin e informacioneve me natyrë ligjore për qytetarët.  

 

3.2.  Edukimi ligjor i publikut pas miratimit të ndryshimeve në kuadër të Reformës në Drejtësi  

 

Në kuadër të detyrimeve që burojnë nga Strategjia e Reformës në Drejtësi, Kuvendi i Shqipërisë 

bazuar në punën paraprake të kryer nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë dhe me mbështetjen e 

disa organizatave të shoqërisë civile pjesë e Koalicionit “Drejtësi për të Gjithë” hartoi Strategjinë për 

Edukimin Ligjor të Publikut, si një dokument gjithpërfshirës që synon të përqendrojë dhe koordinojë 

përpjekjet institucionale për zbatimin e objektivit 1 të Shtyllës së Katërt të Strategjisë së Reformës në 

Drejtësi. Projekti i dokumentit strategjik të hartuar kaloi përmes një procesi të gjatë konsultimesh në 

qytetet kryesore të Shqipërisë,
205

 dhe u miratua me Vendim të Kuvendit të Shqipërisë.
206

 
 

Struktura e Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut ka specifikat e saj, si në aspektin formal dhe 

atë thelbësor. Duke qenë një dokument i hartuar në kuadër të Reformës në Drejtësi, Strategjia është 

miratuar nga Kuvendi dhe zbatimi i saj do të monitorohet nga ky organ. Në këtë mënyrë synohet që të 

realizohet një llogaridhënie më efektive në lidhje me zbatimet e detyrimeve që rrjedhin nga kjo 

Strategji, si nga institucionet e administratës shtetërore, ashtu edhe nga institucionet e pavarura të 

krijuara me Kushtetutë ose ligj. Thelbësisht, kjo është e para strategji kombëtare me fokus të veçantë 

edukimin ligjor të publikut e cila synon të adresojë në mënyrë gjithëpërfshirëse objektivat e 

parashtruara në kuadrin strategjik të Reformës në Drejtësi. Vizioni i kësaj Strategjie është: “Qytetarë 

më të ndërgjegjësuar për rëndësinë e njohjes së ligjit, të drejtave dhe detyrimeve të tyre, bazuar 

në nevojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar për forcimin e shtetit të së drejtës”. Ky vizion 

synohet të realizohet përmes katër objektivave strategjikë madhorë, si më poshtë:  

 

● Përmirësimi i organizimit dhe funksionimit institucional në ofrimin e edukimit ligjor të 

publikut; 

● Garantimi dhe forcimi i bashkëpunimit efektiv ndërinstitucional në nivel kombëtar, rajonal 

dhe vendor për realizimin e edukimit ligjor të publikut; 

● Sigurimi i performancës efektive të institucioneve publike dhe të pavarura,  medias dhe 

shoqërisë civile; 

● Ndërgjegjësimi i publikut për rëndësinë e njohjes së ligjit, të të drejtave dhe detyrimeve të 

tyre, bazuar në nevojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar për forcimin e shtetit të së 

drejtës. 

 

Këto objektiva strategjikë reflektojnë në mënyrë rigoroze masat e parashikuara në Strategjinë e 

Reformës në Drejtësi. Ato adresojnë rishikimin e kuadrit ligjor për përcaktimin e përgjegjësive të 

qarta lidhur me edukimin ligjor të publikut, ngritjen dhe konsolidimin e infrastrukturës në funksion të 

edukimit ligjor të publikut, krijimin e urave të bashkëpunimit midis institucioneve përgjegjëse, si 

edhe realizimin efektiv të veprimtarive të edukimit ligjor të publikut nga të gjithë institucionet 

përgjegjëse. Ajo parashikon se masat do të realizohen përmes organeve të Rrjetit të Edukimit Ligjor 
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të Publikut, konkretisht Komisioni Drejtues
207

 dhe Bordi Këshillimor. Në përbërje të Rrjetit 

përfshihen institucione të administratës publike, si aparati i Këshillit të Ministrave, institucionet e 

pavarura kushtetuese dhe ato të krijuara me ligj, ashtu edhe fakultete të drejtësisë dhe organizata të 

shoqërisë civile aktive në këtë fushë.
208

 Funksionimi i Rrjetit do të normohet nga rregullorja që do të 

miratohet nga Komisioni Drejtues. Krahas organeve të posaçme të krijuara në kuadër të Strategjisë, 

edhe Ministrisë së Drejtësisë i është akorduar një rol qendror në koordinimin dhe monitorimin e 

progresit, në lidhje me detyrimet e parashikuara në Strategjinë dhe Planin e Veprimit. Objektivat e 

parashikuara në këtë Strategji duhet të plotësohen me aktivitetet specifike dhe buxhetin përkatës në 

Planin e Veprimit, që pritet të miratohet nga Këshilli i Ministrave brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e 

Strategjisë.
209

 Gjithashtu, zbatimi i objektivave të kësaj strategjie duhet të koordinohet me nisma të 

tjera me të cilat ato kanë pikëtakime, konkretisht, me strategjitë e tjera sektoriale dhe ndërsektoriale, 

si me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë,
210

 Strategjinë për Drejtësinë për të Mitur, 
211

 si dhe 

Strategji të tjera që do të hartohen në të ardhmen, në fushën e drejtësisë dhe edukimit ligjor.
212

 

 

Bazuar në sa më sipër, Strategjia përbën hapin e parë në zbatimin e masave të parashikuara në 

Strategjinë e Reformës në Drejtësi. Megjithatë, kjo strategji duhet të pasohet me angazhimin e të 

gjithë aktorëve të përfshirë, për të vënë në jetë objektivat e parashikuara prej saj. Për këtë qëllim, 

miratimi i Planit të Veprimit përbën një parakusht për mobilizimin e të gjithë institucioneve 

përgjegjëse anëtare të rrjetit, dhe në mënyrë të veçantë atyre që kanë detyra monitoruese për zbatimin 

e kësaj strategjie.   
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4. Arsimi juridik universitar  

 

4.1. Situata në arsimin juridik, përpara miratimit të ndryshimeve të Reformës në Drejtësi 

  

Arsimi juridik i ofruar në universitete përbën bazën e formimit të profesionistëve të së drejtës me 

njohuri mbi ligjin, aftësimin e tyre për t’u përshtatur me kërkesat e tregut të punës dhe ndikon në 

mënyrë të drejtpërdrejtë në cilësinë së shërbimeve ligjore që u ofrohen qytetarëve. Dokumenti i 

Analizës së Sistemit të Drejtësisë konstatoi problematika shumëplanëshe në lidhje me pranimet në 

fakultetet e drejtësisë, programet e studimit, profilizimin e arsimit juridik, cilësinë e ofrimit të arsimit 

juridik universitar dhe kërkimin shkencor.  

 

Më konkretisht, sipas këtij Dokumenti, ekziston një perceptim publik se masivizimi i arsimit juridik 

është shoqëruar me uljen e cilësisë dhe përkeqësimin e përmbajtjes së arsimit juridik.
213

 Gjithashtu, 

nuk ekziston ndonjë dokument i veçantë politikash për pranimet në Fakultetin e Drejtësisë.
214

 Në 

lidhje me personelin akademik, nuk ka pasur studime të posaçme mbi kualifikimin tyre. Këta të fundit 

nuk i nënshtrohen asnjë lloj forme trajnimi pedagogjik nga momenti i punësimit dhe në vazhdim.
215

 

 

Për sa i përket programeve, nga studimi i kryer në kuadër të hartimit të Dokumentit të Analizës së 

Reformës në Drejtësi, ka rezultuar se programet e fakulteteve juridike janë pasuruar me lëndë të reja. 

Megjithatë, etika ligjore dhe lëndë të tjera me natyrë profesionale nuk zënë një vend të rëndësishëm 

në kurrikulat e këtyre fakulteteve.
216

 Gjithashtu, nuk janë ngritur ura komunikimi me ente të tjera që 

ofrojnë arsim juridik profesional, si dhe aktorë të tregut të punës për të vlerësuar mundësitë e 

përmirësimit dhe përshtatjes së këtyre kurrikulave me elementë praktikë. Ky Dokument vë në dukje 

se fakultetet e drejtësisë nuk ofrojnë mjaftueshëm programe në gjuhën angleze, me qëllim lehtësimin 

e mobilitetit të studentëve.
217

  

 

Problematika janë konstatuar edhe në lidhje me profilizimin në ciklin Master i Shkencave dhe 

Profesional në secilin prej profileve: publik, civil, dhe penal. Sipas Dokumentit të Analizës së 

Sistemit të Drejtësisë, ky profilizim redukton mundësitë e të diplomuarit që të jetë më fleksibël në 

tregun e punës dhe në testimet e pranimit në arsimin juridik pasuniversitar profesional.
218

  Gjithashtu, 

nga testimet për pranim në Shkollën e Magjistraturës është konstatuar mungesë e cilësisë së 

kandidatëve që rekrutohen.
219
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Një tjetër shqetësim i ngritur nga Analiza e Reformës në Drejtësi është edhe garantimi i cilësisë së 

ofrimit të të gjithë programeve në të gjithë ciklet. Procesi i akreditimit ka qënë i pjesshëm në nivel 

kombëtar.
220

  

 

Lidhur me kërkimin shkencor, Dokumenti i Analizës së Sistemit të Drejtësisë ka konkluduar se 

kërkimi shkencor i zhvilluar në fakultete nuk është në nivele të kënaqshme. Nuk ka një ndarje të 

orëve të pedagogut në ngarkesë kërkimore dhe mësimdhënie.
221

 Pedagogët nuk janë mbështetur 

mjaftueshëm financiarisht, pasi fakultetet nuk parashikojnë në buxhet grante në dispozicion të 

kërkuesve për të mundësuar kryerjen e veprimtarive kërkimore ose pjesëmarrjen e tyre në konferenca 

shkencore, ose menaxhimi i tyre nuk rezultonte mjaftueshëm efektiv.
222

 Fondi i bibliotekës së 

fakulteteve juridike publike nuk ka botime të përditësuara dhe fakultetet nuk kanë akses të lirë në 

bazat e të dhënave të botimeve juridike online.
223

 

 

Këto gjetje të Dokumentit të Analizës së Sistemit të Drejtësisë kanë shërbyer si bazë për vendosjen e 

shtyllave të zhvillimit të arsimit juridik universitar në Strategjinë e Reformës në Drejtësi. Objektivi i 

dytë i kreut të katërt të Strategjisë vendos objektivat si më poshtë:   

 

● Qartësimin dhe rishikimin e kuadrit ligjor dhe rregullator lidhur me arsimin juridik, duke 

marrë në konsideratë specifikat e arsimit juridik universitar dhe formimin e juristëve të 

ardhshëm;  

● Parashikimin e studimeve të integruara për drejtësi jo më pak se 5-vjeçare dhe parashikimin e 

detyrimit për t’iu nënshtruar provimit të shtetit kualifikues;  

● Përcaktimin e kritereve strikte dhe transparente për rekrutimin e stafit akademik të kualifikuar 

dhe të motivuar, si edhe vendosjen e detyrimit të universiteteve për trajnim periodikisht;  

● Përsosjen e kurrikulave të fakulteteve juridike me lëndë të natyrës etike, lëndë të natyrës 

praktike dhe klinike, si edhe me lëndë në fushën e së drejtës evropiane;  

● Transformimin e fakulteteve të drejtësisë në qendra të mirëfillta të kërkimit shkencor në 

fushën e së drejtës, në përputhje me nevojat strategjike të procesit të integrimit dhe ato të 

zhvillimit të doktrinës dhe jurisprudencës shqiptare; 

● Adresimin e problematikave që lidhen me përshtatjen e kërkesave të studentëve në drejtësi me 

kërkesat e tregut të punës.  

 

Këto objektiva kanë shërbyer si udhërrëfyes në zhvillimin që duhet të ndjekë arsimi juridik 

universitar, me qëllim përgatitjen e profesionistëve të aftë në fushën e së drejtës.  

 

4.2.  Zbatimi i objektivave të Reformës në Drejtësi në arsimin juridik universitar 

 

Zbatimi i objektivave të reformimit të arsimit juridik universitar në kuadër të Reformës në Drejtësi 

është realizuar dhe ka ecur paralelisht me reformën në arsimin e lartë në Shqipëri. Risitë por edhe 
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problematikat e evidentuara në funksion të plotësimit të objektivave të Strategjisë së Reformës në 

Drejtësi, mund të përmblidhen si vijon:  

 

● Rregullimi për herë të parë në mënyrë të dedikuar në ligj, i programeve të studimit në fushën 

e drejtësisë, duke marrë parasysh specifikat e arsimit juridik universitar. Sipas ligjit nr. 

80/2015, programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë realizohen 

me 300 kredite, për një kohëzgjatje prej jo më pak se 5 vite akademike.
224

 Në dispozitat e tij 

tranzitore, Ligji i sipërcituar ka parashikuar se: “Të gjitha institucionet e arsimit të lartë, që 

ofrojnë programe studimi të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë, fillojnë zbatimin e 

programeve të integruara në vitin akademik 2017-2018”.
225

 Ky afat është përcaktuar që t’i 

jepet mundësi fakulteteve, qofshin publike dhe jopublike, për të bërë përditësimin dhe 

përgatitjen e programeve të reja të integruara, duke u dhënë kohën e mjaftueshme.
226

  

 

Ligji nr. 80/2015 krijon mundësinë e caktimit të një standardi të njëjtë për përmbajtjen e 

pjesës më të madhe të lëndëve të ofruara në kuadër të programeve 5 vjeçare të studimit në 

drejtësi. Megjithatë, pavarësisht detyrimeve që parashikon ky ligj, deri  në datën e hartimit të 

këtij raporti më 30 qershor 2019, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë nuk kishte finalizuar 

riorganizimin e programit të studimit në drejtësi, duke shënuar kështu një vonesë prej dy 

vitesh akademike tej afatit të parashikuar në dispozitat tranzitore të ligjit. Sipas informacionit 

të dhënë nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, projekt-akti është në fazën përfundimtare 

që përcakton procedura e miratimit.
227

 Megjithatë, ky projekt-akt nuk është bërë publik dhe 

nuk janë vënë në dispozicion nga kjo ministri të dhëna në lidhje me ngritjen e një grupi pune 

për hartimin e këtij projekt-akti, si edhe nëse ky i fundit do të jetë objekt i konsultimit me 

institucionet e arsimit të lartë përpara miratimit formal të tij. Përfaqësuesit e institucioneve të 

arsimit të lartë të intervistuara për qëllime të këtij raporti kanë shprehur shqetësimet e tyre 

lidhur me tejkalimin e afateve ligjore për fillimin e studimeve të integruara në drejtësi si dhe 

kohën e nevojshme për t’u përshtatur me programin e ri pasi ai të miratohet.
228

 Konkretisht, 

Universiteti i Tiranës ka dërguar për miratim në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë më 

datë 27.7.2018 programin e riorganizuar në përputhje me kriteret e ligjit dhe akteve nënligjore 

në fuqi,
229

 por që prej asaj kohe nuk ka një reagim zyrtar në lidhje me përmbajtjen e tij.
230

 

 

● Parashikimi i detyrimit ligjor për t’iu nënshtruar provimit të shtetit. Krahas normimit të 

programit 5 vjeçar të integruar, ligji nr. 80/2015 parashikon se me përfundimin e studimeve të 

integruara në drejtësi, të diplomuarit mund të konkurrojnë për t’u përgatitur si gjyqtarë, 

prokurorë, avokatë, noterë, avokatë të shtetit, përmbarues privatë ose shtetërorë, si dhe juristë 

                                                           
224

Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin e shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 28 para. 

1.  
225

Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin e shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 86. 
226

Kuvendi i Shqipërisë, Procesverbal i seancës së diskutimit të projektligjit “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor 

në Republikën e Shqipërisë”,  Legjislatura VIII, datë 21 korrik 2015, f. 14. 
227

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Përgjigje ndaj shkresës nr 708/1. datë 28.6.2018. 
228

Informacion i marrë nga intervistat me dekanë dhe përgjegjës të departamenteve, të Departamentit të Drejtësisë së 

Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Vlorës si dhe Fakultetit të Drejtësisë së Kolegjit Universitar “Luarasi”. 
229

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 41, datë 24.1.2018 “Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga 

institucionet e arsimit të lartë” dhe Udhëzimi i Ministrit të Arsimit nr. 31, datë 29.12.2017 “Për përcaktimin e kritereve, 

dokumentacionit dhe procedurava për hapjen, riorganizimin, dhe mbylljen e programeve të studimit nga intitucionet e 

arsimit të lartë”. 
230

Shkresë e Rektorit të UT drejtuar Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, nr. Prot. 3689, datë 27.7.2018. 
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në administratën shtetërore, qendrore dhe vendore, pasi të kenë kryer provimin e shtetit në 

drejtësi.
231

 Në vijim të këtij parashikimi, edhe ligjet pjesë e paketës ligjore të miratuara në 

kuadër të Reformës në Drejtësi parashikuan provimin e shtetit si kriter hyrës në konkurrim për 

magjistratët.
232

 Ligji nr. 80/2015 parashikoi se ky provim do të organizohet nga ministria 

përgjegjëse për arsimin dhe Ministria e Drejtësisë, sipas rregullave dhe procedurave, të 

parashikuara nga legjislacioni në fuqi.
233

  

 

Hapat për miratimin e një projektligji e kanë origjinën që në punën e kryer nga grupet e punës 

të ngritura nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar Për Reformën në Drejtësi. Ky projektligj i 

është nënshtruar konsultimeve publike të organizuara nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar 

për Reformën në Drejtësi
234

 dhe nga Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike 

dhe të Drejtat e Njeriut.
235

 Në këto konsultime janë ngritur një sërë shqetësimesh lidhur me 

nevojën e realizimit të këtij provimi, kostot financiare dhe sociale, aspekte të barazisë dhe 

mosdiskriminimit, pasojat e mundshme mbi sistemin arsimor universitar, etj. Në vijim të 

këtyre konsultimeve, projektligji për provimin e arsimit juridik u tërhoq nga shqyrtimi
236

 në 

Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
237

, me 

argumentin se kur kjo nismë u fut në pjesën e ligjeve të reformës në drejtësi nuk ishte krijuar 

ende infrastruktura e qartë se çfarë do të ndodhte me të gjithë profesionet e tjera. Konkretisht, 

nuk ishte qartësuar përmbajtja e ligjeve specifike, që kishin të bënin me rolin e shtuar të 

Shkollës së Magjistraturës, avokatinë, me noterinë, me përmbarimin. 

 

● Përsosja e kurrikulave të programeve të studimit në fushën e së drejtës. Në të gjithë 

institucionet e arsimit të lartë përfaqësuesit e të cilëve janë intervistuar kanë raportuar se janë 

rishikuar kurrikulat në përputhje me ndryshimet kushtetuese dhe ligjore në kuadër të 

Reformës në Drejtësi.
238

 Ndryshimet kryesore kanë prekur kryesisht lëndët në fushën e së 

drejtës kushtetuese, administrative, procedurës civile dhe procedurës penale. Nga vlerësimi i 

kurrikulës së Fakulteteve të Drejtësisë, vërehet se ka sërish mangësi në ofrimin e lëndëve ose 

moduleve me natyrë praktike dhe klinike dhe atyre në gjuhën angleze. Nga intervistat e kryera 

në 3 fakultete/departamente drejtësie rezulton se pavarësisht se të tre kanë klinika ligjore të 

                                                           
231

 Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin e shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 82/2. 
232

 Në Ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, konkretisht në nenin 

28 pika c parashikohet se: “Pranohen si kandidatë në Shkollën e Magjistraturës studentët që kanë përfunduar me pikët 

minimale, të përcaktuara nga Shkolla e Magjistraturës, ciklin e dytë të studimeve, si dhe ka dhënë provimin e 

shtetit”. Ndërsa, në nenin 170 të po këtij ligji, pika 2 e tij, parashikohet se: “Kriteret për kalimin e provimit të shtetit do të 

zbatohen për magjistratët kandidatë, të cilët kandidojnë për programin në Shkollën e Magjistraturës, pas hyrjes në fuqi të 

ligjit që rregullon kriteret dhe procedurat e pranimit të provimit të shtetit”.  
233

Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin e shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 82 pika 

2 dhe 3. 
234

Kuvendi, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Konsultim Publik lidhur me Projektligjin për 

Provimin e Shtetit dhe Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut”, datë 23.5.2016. 
235

Kuvendi, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Procesverbal, Tryezë 

konsultimi publik për projektligjin “Për provimin e shtetit për profesionin e juristit”, datë 25.5.2018. 
236

Kuvendi, Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste, “Kërkesë për tërheqje projektligji”, nënshkruar nga deputetja 

propozuese Klotilda Bushka, nr. 2506 Prot. datë 26.7.2018. 
237

Kuvendi, Kalendari 3 javor i punimeve të Kuvendit (për periudhën 9-27 korrik 2018), miratuar me vendimin nr. 

84/2018, f. 9. 
238

 Intervista me dekanë, zv/dekanë, dhe përgjegjës departamenti të Fakultetit të Drejtësisë, të Universitetit të Tiranës, 

Departamentit të Drejtësisë së Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Vlorës si dhe Fakultetit të Drejtësisë së 

Kolegjit Universitar “Luarasi”. 
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ngritura në organikën e tyre, vetëm një prej tyre ka aktualisht një klinikë ligjore funksionale, 

konkretisht klinika ligjore pranë Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali” e mbështetur 

financiarisht nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, përmes një projekti të 

zbatuar nga Qendra Evropiane. Problematikat e evidentuara në funksionimin e klinikave kanë 

të bëjnë me angazhimin e kërkuar nga stafi akademik në veprimtaritë e klinikës ligjore dhe 

mbështetjen financiare të tyre. Ngarkesa e pedagogut të angazhuar në klinikën ligjore nuk 

llogaritet për efekt të ngarkesës mësimore, përveç ngarkesës së pedagogëve të angazhuar 

drejtpërdrejtë në mësimdhënie në lëndën e klinikës ligjore në Fakultetin e Drejtësisë, 

Universiteti i Tiranës. Të gjitha këto klinika janë themeluar mbi bazën e mbështetjes 

financiare të donatorëve, konkretisht klinika ligjore e FDUT-së është ngritur me mbështetjen 

financiare të USAID, ndërsa klinika ligjore pranë Kolegjit Universitar “Luarasi” dhe ajo pranë 

Universitetit të Vlorës janë ngritur me mbështetjen financiare të Fondacionit “Shoqëria e 

Hapur për Shqipërinë”. Megjithatë, është vërejtur një mungesë koherence në kapitalizimin e 

investimit të bërë në klinikat e ligjit.
239

Me përfundimin e projekteve për ngritjen dhe 

financimin e klinikave nga donatorët përkatës, klinika ligjore e FDUT-së dhe ajo e Kolegjit 

Universitar “Luarasi”, mbeten jofunksionale. Me qëllim forcimin e rolit të klinikave ligjore, si 

në funksion të formimit të stududentëve me njohuri praktike, por edhe në funksion të rritjes së 

ndikimit të fakulteteve të drejtësisë në rritjen e aksesit të qytetarëve në drejtësi, duhet të ketë 

një angazhim të shtuar në drejtim të ruajtjes dhe përmirësimit të kapaciteteve të klinikave. Në 

funksion të këtij qëllimi, fakultetet mund të krijojnë ura bashkëpunimi me Dhomën e 

Avokatisë dhe organizata të shoqërisë civile të specializuara në këtë fushë për ofrimin e 

shërbimeve pro bono, si dhe të dëshmojnë një qasje proaktive në përthithjen e financimeve 

për këto klinika përmes aplikimeve për projekte.   

 

● Realizimi pjesor i procesit të vlerësimit të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë. Deri në 

qershor të vitit 2019, në Shqipëri ofroheshin programe studimi në fushën e së drejtës nga 15 

institucione të arsimit të lartë, nga të cilët 4 publikë dhe 11 jopublikë. Prej tyre, 10 institucione 

të arsimit të lartë jopublik kanë 31 programe të akredituara në drejtësi. Ndërsa për programet e 

institucioneve publike të arsimit të lartë ende nuk ka nisur ky proces.
240

 Procesi i vlerësimit të 

cilësisë duhet të zhvillohet në përputhje me Kodin e Cilësisë së Arsimint të Lartë.
241

 

Megjithatë, është ende herët për të vlerësuar ndikimin e zbatimit të Kodit në realizimin e 

objektivave të Strategjisë së Reformës në Drejtësi. Ky Kod u miratua në vitin 2018, 

pavarësisht se Ligji nr. 80/2015 parashikonte miratimin e tij brenda një viti nga hyrja në fuqi e 

ligjit.
242

  
 

● Mungesa e politikave afatmesme dhe afatgjata për pranimet në fakultetet e drejtësisë. Për 

pranimet në fakultetet e drejtësisë. Ligji nr. 80/2015 vendos rregullat e përgjithshme të 

pranimit për tre ciklet e studimit.243 Gjithashtu, në këtë  ligj specifikohet se pranimet në 
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Informacion i marrë nga intervistat me dekanë, zv/dekanë, dhe përgjegjës departamenti të Fakultetit të Drejtësisë të 

Universitetit të Tiranës, Departamentit të Drejtësisë së Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Vlorës si dhe 

Fakultetit të Drejtësisë së Kolegjit Universitar “Luarasi”. 
240

Informacion i marrë nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, datë 28.6.2019, f. 2.  
241

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 513, datë 11.9.2018 “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë“. 
242

Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”. 
243

Në nenin 74 pika 1 dhe 2 të ligjit nr. 80/2015 parashikohet se, për pranimet në programet e ciklit të parë të studimeve 

do të pranohen kandidatët që kanë përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotësojnë kriterin e notës 

mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave. Krahas kriterit të mesatares, institucionet e arsimit të 
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institucionet e arsimit të lartë i nënshtrohen standardeve shtetërore, të kapaciteteve akademike 

dhe infrastrukturore, sipas standardeve të cilësisë.
244

 Sipas kësaj dispozite, raporti midis 

numrit të pranimeve në institucionet e arsimit të lartë dhe aftësive së këtyre të fundit për të 

përthithur fluksin e studentëve i nënshtrohen standardeve të cilësisë. Pra, cilësia bëhet faktor 

përcaktues për numrin e studentëve që mund të pranohen. Në nivel universiteti, në 

institucionet e arsimit të lartë të intervistuara nuk ka politika afatmesme ose afatgjata për 

numrin e pranimeve në programet e drejtësisë, dhe as nuk janë kryer studime për të analizuar 

nevojat e tregut të punës për profesionistë në fushën e së drejtës. 

 

● Miratimi i standardeve për vlerësimin e stafit akademik është realizuar, por procesi i 

vlerësimit mbetet ende i papërfunduar. Vlerësimi i performancës së stafit akademik është 

objekt i vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm nga ASCAL
245

 bazuar në Kodin e Cilësisë në 

Arsimin e Lartë dhe Vendimin nr. 783, datë 26.12.2018 “Për vlerësimin e performancës në 

mësimdhënie të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë”. Në përputhje me këtë 

akt ASCAL realizoi Sondazhin Kombëtar të Studentëve.
246

 Pas mbledhjes së të dhënave pritet 

që rezultatet të analizohen nga ASCAL dhe më pas t’u njoftohen IAL-ve. Ndërsa sigurimi i 

brendshëm i cilësisë kryhet në përputhje me kuadrin rregullator për njësitë e brendshme të 

sigurimit të cilësisë.
247

 Përpos sa më sipër nuk rezulton të ketë politika të qarta në fakultetet e 

drejtësisë për trajnimin periodik të stafit akademik.   

 

● Janë marrë hapa ligjore dhe institucionale për forcimin e kapaciteteve të kërkimit shkencor 

dhe angazhimin e pedagogëve në projekte kërkimore shkencore. Në nenin 59/2 të Ligjit nr. 

80/2015 është adresuar një prej çështjeve të ngritura në Dokumentin e Analizë së Sistemit të 

Drejtësisë në lidhje me përcaktimin e orientimit të personelit akademik në profil mësimor 

dhe/ose kërkimor-shkencor. Në universitetet ku janë kryer intervistat një ndarje e tillë për 

orientimin e pedagogëve nuk është kryer. Në fakultetet e drejtësisë përfaqësuesit e të cilëve 

janë intervistuar, pedagogët kanë ushtruar veprimtari kërkimore shkencore individualisht, 

sipas fushës së tyre të ekspertizës. Mbështetja me burime financiare e kërkimit shkencor të 

pedagogëve në fakultetete ka qënë e mangët. Nga insitucionet e intervistuara, vetëm 

                                                                                                                                                                                                    
lartë mund të vendosin edhe kritere shtesë. Në nenin 74 të ligjit nr. 80/2015, pika 4 e tij, parashikohet se: “Për ciklin e 

dytë të studimeve kriter pranimi është njohja e një prej gjuhëve të Bashkimit Europian, ndërsa kriteret e tjera të pranimit 

përcaktohen nga njësia bazë”. Për ciklin e tretë të studimeve, neni 78 parashikon se një ndër kriteret e pranimit janë 

përfundimi i studimeve të ciklit të dytë” Masteri i Shkencave” ose “Master i arteve”, njohja e një prej gjuhëve të 

Bashkimit Evropian dhe kritere të tjera të përcaktuara nga njësia bazë. 
244

 Ligj nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 69 pika 3.   
245

 Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë. 
246

 Intervistë në Tv Scan i Drejtorit të ASCAL  

https://ascal.al/sq/informacione/lajme/drejtori-i-ascal-jep-interviste-per-scan-televizion-mbi-sondazhin-kombetar-te-

studenteve  (aksesuar 25.6.2019).  
247

 Në neni 41 të Statutit  të Universiteti i Tiranës, 

(http://www.unitir.edu.al/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=86&lang=sq) parashikohet, 

funksioni, përbërja, formimi, organizimi dhe veprimtaria e “Komisionit të përhershëm për sigurimin e standardeve të 

cilësisë”, si strukturë përgjegjëse për garantimin e standardeve të cilësisë të institucionit dhe programeve të studimit”; 

Njësitë e Brendshme të Sigurimit të Cilësisë në Universitetet e intervistaura: Universiteti i Tiranës. 

http://umed.edu.al/universiteti/organet-drejtuese/njesia-e-sigurimit-te-brendshem-te-cilesise/, Universiteti i Vlorës “Ismail 

Qemali” https://univlora.edu.al/sq/njesia-e-vleresimit-dhe-sigurimit-te-brendshem-te-cilesise/, Kolegji Universitar 

“Luarasi” https://luarasi-univ.edu.al/njesia-e-sigurimit-te-brendshem-te-cilesise/ 

https://ascal.al/sq/informacione/lajme/drejtori-i-ascal-jep-interviste-per-scan-televizion-mbi-sondazhin-kombetar-te-studenteve
https://ascal.al/sq/informacione/lajme/drejtori-i-ascal-jep-interviste-per-scan-televizion-mbi-sondazhin-kombetar-te-studenteve
http://www.unitir.edu.al/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=86&lang=sq
http://umed.edu.al/universiteti/organet-drejtuese/njesia-e-sigurimit-te-brendshem-te-cilesise/
https://univlora.edu.al/sq/njesia-e-vleresimit-dhe-sigurimit-te-brendshem-te-cilesise/
https://luarasi-univ.edu.al/njesia-e-sigurimit-te-brendshem-te-cilesise/
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Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” u akordon një fond të veçantë vjetor çdo pedagogu me 

qëllim avancimin akademik, përmes pjesëmarrjes në veprimtari shkencore.
248

 

 

Në lidhje me projektet kërkimore-shencore në nivel fakulteti, në Fakultetin e Drejtësisë, 

Universiteti i Tiranës ka një angazhim të shtuar për aplikime në projekte kombëtare dhe 

ndërkombëtare.
249

 Në periudhën 2018-2019, FDUT-ja është përfshirë në zbatimin e 3 

projekteve kërkimore ndërkombëtare dhe 1 projekti kërkimor kombëtar.
250

 Vlen të theksohet 

se ky raport realizohet pikërisht në kuadër të projektit kombëtar që zbaton FDUT, të 

mbështetur nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”. Megjithatë, pjesëmarrja në 

këto projekte është shoqëruar dhe me një sërë sfidash të natyrës menaxhuese dhe organizative 

të lidhura me kuadrin financiar që qeveris institucionet e arsimit të lartë. Këtu mund të 

përmenden vështirësitë në hapjen e llogarive bankare,
251

 përdorimin e sistemeve të prokurimit 

të njëjta me ato të institucioneve të tjera të adminsitratës publike, si dhe nevojën për personel 

akademik dhe administrativ ndihmës për të mundësuar zbatimin e projekteve.  

 

● Përmirësim i aksesit në burime akademike përmes mundësimit të aksesit në bibliotekat online. 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në kuadër të Paktit për Universitetin i akordoi Qendrës 

Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH) një fond të veçantë për ngritjen e 

bibliotekës dixhitale.
252

 Kjo bibliotekë është bërë funksionale që prej majit 2019.
253

 

Gjithashtu, është miratuar Urdhri nr. 183, datë 26.12.2018 i Kryeministrit “Për ngritjen e 

grupit ndërinstitucional për përzgjedhjen e literaturës së huaj që do të përkthehet, me qëllim 

përdorimin në Institucionet e Arsimit të Lartë”. Në nivel institucioni të arsimit të lartë janë 

marrë masa për pasurimin e literaturës së kërkuar nga pedagogët.
254

  

 

Në përfundim mund të konkludohet se, në arsimin juridik universitar janë ndërmarrë një sërë hapash 

ligjorë konkrete që synojnë përmirësimin e cilësisë, si dhe adresimin e specifikave të arsimit juridik. 

Pavarësisht kësaj, masat ligjore për reformimin e arsimit juridik universitar nuk janë shoqëruar me 

nxjerrjen e akteve nënligjore përkatëse zbatuese në afatet e parashikuara nga ligji, duke bërë 

praktikisht të pazbatueshme detyrimet që burojnë prej tyre. Gjithashtu, vlerësimi i cilësisë në arsimin 

e lartë si dhe forcimi i kapaciteteve të kërkimit shkencor në fushën e së drejtës mbeten gjerësisht ende 

pjesë e një procesi të nisur por të papërfunduar.  

                                                           
248

 Intervistë me përgjegjësin e Departamentit të Drejtësisë së Shkencave Humane, të Universitetit të Vlorës “Ismail 

Qemali” datë 5.6.2019. 
249

 Gjatë periudhës 2018-qershor 2019, Fakulteti i Drejtësisë, UT, ka aplikuar në 9 projekte ndërkombëtare të financuara 

nga Bashkimi Evropian, në bashkëpunim më universitete nga vendet e BE-së dhe të rajonit. Deri në qershor 2019, janë 

shpallur fitues 5 projekte ndërkombëtare dhe ka filluar zbatimi për 3 prej tyre. Intervistë me Zv. Dekanen e FDUT-së për 

Kërkimin Shkencor dhe Projektet, Prof. Asoc. Luljeta Ikonomi.  
250

 Intervistë me Dekanin e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, datë 5.7.2019.  
251

 Parimisht financimi i donatorëve duhet të alokohet në llogari specifike për projektin. Kjo nuk është gjithmonë e 

mundur në praktikë. Për shembull, për projektin Monitorimi i Reformës në Drejtësi, nuk ishte e mundur hapja e një 

llogarie të dedikuar, përkundër kërkesës së donatorit. Intervistë me Zv. Dekanen e FDUT-ë për Kërkimin Shkencor dhe 

Projektet, Prof. Acos. Luljeta Ikonomi.  
252

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Pakti për Universitetin, https://arsimi.gov.al/pakti-per-universitetet/ f. 19 

(aksesuar më 20.6.2019). 
253

 Ulibrary https://ulibrary.rash.al/ (aksesuar më 20.6.2019). 
254

Informacion i marrë nga intervistat me dekanë, zv/dekanë, dhe përgjegjës departamenti të Fakultetit të Drejtësisë 

Universitetit të Tiranës, Departamentit të Drejtësisë së Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Vlorës si dhe 

Fakultetit të Drejtësisë së Kolegjit Universitar “Luarasi”. 

https://arsimi.gov.al/pakti-per-universitetet/
https://ulibrary.rash.al/
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5. Formimi profesional i magjistratëve  

 

5.1.  Problematikat e konstatuara në formimin profesional të magjistratëve  

 

Formimi profesional cilësor i magjistratëve përbën një parakusht për aftësimin e brezave të rinj të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe ndikon në rritjen e besimit në sistemin e drejtësisë. Dokumenti i 

Analizës së Sistemit të Drejtësisë ka konstatuar se ka pasur mangësi si në trajnimin fillestar ashtu 

edhe atë vazhdues të organizuar nga Shkolla e Magjistraturës. Në lidhje me të parin, ky Dokument 

liston problematika në rekrutimin e kandidatëve për magjistratë të cilat kanë të bëjnë me mënyrën e 

testimit dhe me mungesën e përvojës profesionale minimale të kërkuar për kandidatët.
255

 Në lidhje 

me përvojën profesionale, Dokumenti evidenton se pjesa më e madhe e kandidatëve vijnë nga të 

sapodiplomuarit e fakulteteve të drejtësisë në mbarë vendin.
256

 Për sa i përket trajnimit vazhdues, 

pavarësisht numrit të konsiderueshëm të trajnimeve të organizuara nga Shkolla e Magjistraturës, 

Dokumenti i Analizës së Sistemit të Drejtësisë ka theksuar mungesën e nivelit të ndërgjegjësimit të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve për nevojën e trajnimit vazhdues.
257

 Gjithashtu, ka pasur mangësi në 

profilizimin dhe trajnimin e specializuar të gjyqtarëve.
258

  

 

Bazuar në këto gjetje, në Strategjinë e Reformës në Drejtësi u parashikuan masat për konsolidimin e 

sistemit të formimit të magjistratëve, me qëllim rishikimin e kuadrit të përgatitjes së gjyqtarëve dhe 

prokurorëve të ardhshëm, si dhe të mënyrës së organizimit dhe funksionimit të Shkollës së 

Magjistraturës. Përmes këtyre masave synohet:  

 

● Rishikimi i kritereve të pranimit në Shkollën e Magjistraturës, duke synuar forcimin e tyre, 

veçanërisht sa i përket moshës minimale dhe eksperiencës paraprake në punë, si dhe duke 

vënë theksin mbi shprehitë juridike, analizën e treguesve njerëzorë që lidhen me integritetin, 

ndershmërinë, sjelljen, profilin psikologjik të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të 

ardhshëm; vendosjen e një afati prove 3-vjeçar për magjistratët e rinj të sapodiplomuar;  

● Përmirësimi i bazës ligjore dhe rregullatore, me qëllim parashikimin e trajnimeve të 

detyrueshme me natyrë juridike të stafit të institucioneve që ushtrojnë funksione ndihmëse të 

drejtësisë; 

● Vendosjen e kuotave proporcionale për pranimin jashtë konkursit në Shkollën e 

Magjistraturës, në përputhje me nevojat që dikton sistemi dhe në çdo rast parashikimin e 

ndjekjes së detyrueshme të Shkollës të paktën një vit;  

● Përditësimin e metodave të aftësimit, vlerësimit dhe certifikimit të cilësive profesionale gjatë 

trajnimit fillestar të magjistratëve;  

● Rritjen e peshës së trajnimeve vazhduese të gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë në sistemin 

e vlerësimit të promovimit të tyre në karrierë, duke ofruar trajnime sipas profilizimit të 

gjyqtarëve.  

 

                                                           
255

 Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, 

f. 218. 
256

 Po aty, f. 219. 
257

 Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, Strategjia e Reformës në Drejtësi, 

f. 31. 
258

 Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, Strategjia e Reformës në Drejtësi, 

f. 31. 
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Këto masa kanë udhëhequr zhvillimet ligjore dhe institucionale për formimin fillestar dhe vazhdues të 

magjistratëve dhe stafit që ushtron funksione ndihmëse të drejtësisë, si dhe ridimensionin e rolit të 

Shkollës së Magjistraturës.  

 

5.2.  Zbatimi i kuadrit ligjor të reformuar për formimin fillestar dhe vazhdues të magjistratëve  

 

Ndryshimet kushtetuese dhe ligjore të ndërmarra në kuadër të Reformës në Drejtësi prekën në mënyrë 

thelbësore formimin profesional të magjistratëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë, si dhe 

organizimin dhe funksionet e Shkollës së Magjistaturës. Ajo funksionon si një institucion i pavarur, i 

parashikuar në Kushtetutë dhe në paketën e ligjeve të miratuar në kuadër të Reformës në Drejtësi.
259

 

Në përputhje me kërkesat e kësaj pakete ligjore, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi 

Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës,
260

 e cila plotëson tërësinë e rregullave të 

funksionimit të saj.    

 

Risitë e kuadrit ligjor dhe rregullator shtrihen në organizimin e trajnimit fillestar dhe atij vazhdues 

dhe reflektojnë kërkesat e objektivave të parashikuar në Strategjinë e Reformës në Drejtësi. Më 

konkretisht, ato mund të përmblidhen si vijon:  

 

● Sistemi i rekrutimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm është përmirësuar.
261

                                                                                                                                     

Ky përmirësim konsiston si në rishikimin e kritereve të pranimit, ashtu edhe në përforcimin e 

procedurave për pranimin në Shkollën e Magjistraturës. Në lidhje me kriteret e pranimit, në 

Ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” 

parashikohen si kritere të rinj se kandidati duhet të ketë përfunduar provimin e shtetit për 

profesionin e juristit, si dhe duhet të ketë të paktën tre vjet përvojë profesionale aktive me 

kohë të plotë, në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë, në administratën publike, profesionet e 

lira ligjore, mësimdhënie në fakultetet e drejtësisë, ose në çdo pozicion tjetër të barasvlershëm 

me to, në sektorin privat ose organizatat ndërkombëtare. Gjithashtu, të gjithë kandidatët me 

rezultatet më të larta në listën e publikuar, i nënshtrohen verifikimit të plotë të pasurisë dhe 

figurës,
262

 duke shtuar kështu një filtër për verifikimin e integritetit të kandidatëve për 

magjistratë.  

Për sa i përket procedurës së pranimit në Shkollën e Magjistraturës, është parashikuar si  

element i ri shqyrtimi i rezultateve të vlerësimit paraprak nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe 

Këshilli i Lartë i Prokurororisë. Këto të fundit mund të paraqesin komente ose kundërshtime 

në lidhje me listën e hartuar nga Shkolla e Magjistraturës.
263

 Gjithashtu, në janar të çdo viti, 

Këshillat pasi kanë kryer një analizë të nevojave, përcaktojnë dhe publikojnë numrin 
                                                           
259

Shkolla e Magjistraturës, Strategjia Afatmesme e Shkollës së Magjistraturës 2019-2023, f. 8; Baza ligjore e 

funksionimit të Shkollës së Magjistraturës: Ligji nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Ligj nr. 

96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Ligj nr. 98/2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Ligj nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në 

Republikën e Shqipërisë”, Ligj nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”. 
260

Rregullore e Shkollës së Magjistraturës miratuar me Vendimin e Këshillit Drejtures nr. 1, datë 31.1.2017 

https://www.magjistratura.edu.al/#105 (aksesuar në 20.6.2019).  
261

 European Commission, Albania Report 2019, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019, Communication on EU 

Enlargement Policy, f. 16. 
262

 Ligj nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neni 32. 
263

 Ligj nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neni 30, pika 4. 
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maksimal të kandidatëve magjistratë që pranohen në formimin fillestar për vitin e ri 

akademik.
264

 Kuotat e pranimit përcaktohen gjithashtu nga nevojat që burojnë nga procesi i 

rivlerësimit të gjyqtarëve dhe  prokurorëve.
265

   

 

Bazuar në sa më sipër, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar konkurset e pranimit
266

 me 

përjashtim të vitit akademik 2018-2019, ku për shkak të moskonstituimit të dy Këshillave, të 

cilët vendosin mbi numrin e vendeve vakante për kandidatë për gjyqtarë dhe kandidatë për 

prokurorë, procesi i rekrutimit nuk u zhvillua. Në mosrealizimin e procesit të rekrutimit ndikoi 

dhe mosmiratimi në Kuvend i dispozitave tranzitore që do të lejonin dyfishimin e numrit të 

kandidatëve për magjistratë për këtë vit  akademik.
267

 Në lidhje me sasinë dhe cilësinë e 

kandidatëve në provimin e pranimit, rezulton se vitin e fundit ka një rritje të ndjeshme të 

numrit të kandidatëve pjesëmarrës në testime. Pavarësisht kësaj, kuota e parashikuar nga 

Këshillat nuk është përmbushur. Në lidhje me këtë çështje, në Raportin për  Shqipërinë për 

vitin 2019, Komisioni Evropian ka ngritur shqetësimin se Shkolla e  Magjistraturës nuk tërheq 

mjaftueshëm kandidatë.
268

 Numri i  kandidatëve mbetet i vogël në raport me numrin e 

përgjithshëm të të diplomuarëve në drejtësi ndër vite, si dhe mosplotësimi i kuotave me 

kandidatë të kualifikuar është një tregues se përgatitja e një pjese të konsiderueshme të 

kandidatëve nuk ka qënë e mjaftueshme për t’u përballur me kërkesat e testimit.   

 

● Janë parashikuar procedura për pranimin në programin 2-vjeçar në Shkollën e 

Magjistraturës të këshilltarëve dhe ndihmësve ligjorë në gjykata dhe prokurori. Në përputhje 

me dispozitat tranzitore të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar testimin e aftësive 

profesionale të subjekteve të rivlerësimit ex officio këshilltarë dhe ndihmës ligjorë në gjykata 

dhe prokurori. Këtyre subjekteve u njihej e drejta që të merrnin pjesë në një program trajnimi 

dy vjeçar pranë Shkollës së Magjistraturës, si kandidatë për magjistratë, nëse kalonin mbi 60 

% të rezultateve të testimit të aftësive profesionale. Këtë të drejtë e fituan 10 

këshilltarë/ndihmës ligjorë, nga të cilët 9 pranuan të fillonin programin 2 vjeçar të trajnimit.
269

 

Kjo procedurë përbën një hap pozitiv në funksion të plotësimit të nevojave të sistemit të 

drejtësisë për gjyqtarë dhe prokurorë. 
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 Ligj nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neni 29 pika 1.  
265

 Ligj nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neni 68/2.  
266

 Në  vitin akademik 2016-2017 janë rekrutuar 25 kandidatë nga 106 konkurrentë. Për vitin  akademik 2017-2018 janë 

rekrutuar 15 kandidatë për magjistratë, nga 82 konkurrentë. Në lidhje me këtë të fundit, rezulton se pavarësisht se kuotat 

ishin parashikuar në 25, vetëm 15 kandidatë arritën të kualifikoheshin Ndërsa për vitin akademik 2019-2020 nga 75 kuota 

të parashikuara nga Këshillat, janë pranuar në total 57 kandidatë nga të cilët, 28 kandidatë për gyqtar, 23 kandidatë për 

prokuror, 1 kandidat për këshilltar ligjor dhe 4 kandidatë për ndihmës ligjorë, nga 268 kandidatë të paraqitur. Informacion 

i marrë nga faqja e internetit e Shkollës së Magjistraturës https://www.magjistratura.edu.al/#884 (aksesuar më datë 

29.6.2019). 
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 European Commission, Albania Report 2019, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019, Communication on EU 

Enlargement Policy, f. 17. 
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 European Commission, Albania Report 2019, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019, Communication on EU 

Enlargement Policy, f. 17. 
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 Informacion i marrë nga Shkolla e Magjistraturës, datë 28.6.2019. 
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● Rrethi i subjekteve që i nënshtrohen trajnimit profesional në Shkollën e Magjistraturës është 

zgjeruar. Përveç kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, do të trajnohen pranë Shkollës së 

Magjistraturës edhe avokatët e shtetit, kancelarët në gjykata dhe ndihmësat ligjorë.
270

 Ky 

shtim i kategorisë së subjekteve që trajnohen përmbush një nga masat e parashikuara në 

Strategjinë e Reformës në Drejtësi, për trajnimin e personelit ndihmës të sistemit të drejtësisë 

në Shkollën e Magjistraturës. 

 

● Programi i trajnimit fillestar ka pësuar gjithashtu ndryshime në funksion të rritjes së kohës 

dhe zgjerimit të gamës së trajnimit me bazë praktike. Ky trajnim realizohet në një periudhë 

prej 3 vitesh dhe përbëhet nga: një vit program teorik; një vit program praktik paraprofesional; 

një vit praktikë profesionale.
271

 Si pasojë e rishikimit të programit, ka një reduktim të orëve në 

auditore, si dhe diversifikim të institucioneve ku mundësohet kryerja e stazhit 

paraprofesional.
272

  

 

● Ndryshime pozitive janë evidentuar në organizimin e trajnimit vazhdues. Organizimi i 

trajnimit vazhdues realizohet në bashkëpunim midis Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të 

Lartë të Prokurorisë dhe Shkollës së Magjistraturës.
273

 Sipas ligjit, gjyqtarët dhe prokurorët në 

detyrë duhet të kryejnë jo më pak se pesë ditë të plota trajnim në vit dhe jo më pak se 30 ditë 

të plota gjatë pesë viteve, si dhe jo më shumë se 40 ditë në vit dhe 200 ditë gjatë pesë viteve. 

Këto trajnime duhet të përshtaten me funksionin e gjyqtarëve dhe prokurorëve si edhe të 

organizohen dhe ceritifikohen nga Shkolla e Magjistraturës, ose nga çdo institucion trajnimi 

në nivel kombëtar ose ndërkombëtar të njohur nga Këshilli.
274

 Këshillat duhet të miratojnë 

rregulla të hollësishme për përshtatshmërinë dhe përmbajtjen e programeve të Formimit 

Vazhdues, shërbimet lehtësuese të lejuara, si dhe për procedurën e pajisjes me leje për 

ndjekjen e këtyre trajnimeve.
275

  

 

Trajnimet vazhduese të zhvilluara nga Shkolla e Magjistraturës
276

 i kanë dhënë mundësi çdo 

magjistrati që të marrë pjesë në jo më pak se 20 ditë trajnim në vit.
 277

 Nga tematikat e 

trajnimeve të dy viteteve të fundit mund të  konstatohet se një pjesë e konsiderueshme e tyre 
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 Ligj nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë“, neni 263. 
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janë fokusuar tek risitë e kuadrit kushtetues dhe ligjor, pas ndryshimeve të Reformës në 

Drejtësi.
278

 Janë zhvilluar edhe trajnime sipas profilizimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

Gjithashtu, është realizuar një aktivitet trajnues për funksionimin e organeve të reja të hetimit 

dhe gjykimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
279

 Për vitet e ardhshme, Shkolla e 

Magjistraturës planifikon të realizojë rreth 120-150 sesione trajnuese dy ditore në vit, duke i 

dhënë mundësinë çdo magjistrati të ndjekë mesatarisht 10 ditë trajnime në vit.
280

 Ky reduktim 

në numrin e trajnimeve vjen si pasojë e përqendrimit të kapaciteteve të Shkollës në 

përmbushjen e nevojave të ngutshme të trajnimit fillestar.  

 

Risitë e evidentuara në kuadrin ligjor dhe rregullator të trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve janë 

shoqëruar dhe me ridmensionimin e rolit të Shkollës së Magjistraturës. Megjithatë, kapacitetet 

ekzistuese njerëzore, infrastrukturore dhe financiare, e vendosin atë në vështirësi, pasi detyrat e reja 

që i janë ngarkuar Shkollës diktojnë trefishimin e këtyre kapaciteteve.
281

 Në lidhje me stafin 

akademik, ka pasur rritje të numrit të pedagogëve të brendshëm të shkollës si edhe rritje të numrit të 

ekspertëve të angazhuar pranë Shkollës, në kuadër të aktiviteteve trajnuese të realizuara si pjesë e 

Programit të Formimit Vazhdues.
282

 Një rritje e tillë parashikohet edhe për vitet e ardhshme 

akademike, si pasojë e rritjes së ngarkesës mësimore.
283

 Lidhur me nevojat për mbështetje financiare, 

pavarësisht rritjes së konsiderueshme burimeve financiare të vitit të fundit,
 
sipas Raportit të 

Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2019, Shkolla e Magjistraturës vazhdon të bazohet në 

mbështetjen e donatorëve dhe ka kapacitete të kufizuara.
284

  

 

Në analizë të zhvillimeve të sipërcituara, mund të konludohet se risitë e legjislacionit të miratuar në 

kuadër të Reformës në Drejtësi në lidhje me formimin profesional të magjistratëve dhe gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në detyrë kanë shënuar zhvillime pozitive, duke adresuar objektivat e Strategjisë së 

Reformës në Drejtësi. Këto zhvillime kanë të bëjnë me forcimin e kritereve dhe procedurave të 

pranimit në Shkollën e Magjistraturës, zgjerimin e rrethit të subjekteve që trajnohen, si edhe me 

përmirësimin cilësor të ofertës didaktike të trajnimit fillestar. Në lidhje me trajnimin vazhdues, numri 

i lartë dhe në rritje i tyre ka qënë një dëshmi e angazhimit të Shkollës për t’iu përgjigjur nevojave për 

trajnim, sidomos në kushtet e ndryshimeve rrënjësore ligjore në kuadër të Reformës në Drejtësi. 

Përpos progresit të dëshmuar në reformimin e arsimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm, 

Shkolla e Magjistraturës përballet me vështirësi në ushtrimin e kompetencave të saj, për shkak të 

mungesës së kapaciteteve njerëzore dhe financiare.  

  

                                                           
278
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6. Rekomandime 

 

Nga gjetjet e konstatuara rezulton se në shyllën e edukimit ligjor dhe arsimit juridik ka pasur 

zhvillime të konsiderueshme ligjore, që kanë ndikuar në mënyrën e ofrimit të edukimit ligjor të 

publikut, arsimit juridik universitar dhe arsimit pasuniversitar profesional. Këto zhvillime janë 

shoqëruar me një sërë problematikash në zbatim, si për shkak të kompleksitetit të zbatimit të kuadrit 

ekzistues, ashtu edhe për shkak të vonesave të shkaktuara nga disa institucione publike përgjegjëse. 

Në vijim, paraqiten në mënyrë të pëmbledhur disa rekomandime me qëllim adresimin e një pjese prej 

tyre, në drejtim të përmirësimit të kuadrit rregullator, rritjes së eficencës së institucioneve përgjegjëse, 

dhe të përshpejtimit të masave për realizimin e objektivave të Reformës në Drejtësi.  

 

Në lidhje me edukimin ligjor të publikut, në vijim të masave për miratimin e Strategjisë së Edukimit 

Ligjor, rekomandohet që të merren masat si më poshtë: 

 

● Konsultimi publik dhe miratimi i Planit të Veprimit të Strategjisë së Edukimit Ligjor të 

Publikut brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e Strategjisë; 

● Ngritja e rrjetit institucional përgjegjës për zbatimin e Strategjisë, përfshirë Komisionin 

Drejtues dhe Bordin Këshillimor, si dhe Sekretariatin Teknik; 

● Hartimi i rregullores së funksionimit të Rrjetit të Edukimit Ligjor të Publikut, me qëllim 

përcaktimin e rregullave të hollësishme për organizimin dhe funksionimin e tij dhe 

bashkëpunimin me aktorë joqeveritarë si fakultetet e drejtësisë dhe organizatat e shoqërisë 

civile;  

● Sigurimin e mbështetjes financiare të aktiviteteve në kuadër të edukimit ligjor të publikut 

duke bërë ndërhyrjet përkatëse në buxhetet vjetore dhe në Programin Buxhetor Afatmesëm 

për institucionet e përfshira në rrjet, veçanërisht institucionet e përfshira në monitorimin dhe 

raportimin e treguesve të monitorimit; 

● Rritjen e kapaciteteve të Ministrisë së Drejtësisë për përballimin e detyrimeve për monitorim 

dhe koordinim në kuadër të detyrimeve që lindin nga zbatimi i Strategjisë së Edukimit Ligjor 

të Publikut; 

● Marrjen e masave konkrete për realizimin e katër objektivave strategjikë të edukimit ligjor të 

publikut, me fokus rishikimin e kuadrit ligjor dhe ridimensionimin e angazhimit të 

institucioneve të administratës publike;  

● Zbatimi i një sistemi të mirëfilltë monitorimi për zbatimin e Strategjisë së Edukimit Ligjor të 

Publikut në Planin e Veprimit.   

 

Për arritjen e objektivave në reformimin e arsimit juridik unviersitar, rekomandohet që të merren 

masat si më poshtë:   

 

● Të miratohet para fillimit të vitit akademik 2019-2020 programi i integruar i studimeve në 

drejtësi, në përputhje me kërkesat e nenit 82 të ligjit nr. 80/2015; 

● Të kryhet vlerësim i ndikimit rregullator për mundësinë e organizimit të provimit të shtetit për 

profesionin e juristit, duke marrë në konsideratë ndikimin, social, ekonomik dhe financiar; 

● Kryerja e një studimi mbi ndikimin e ligjit nr. 80/2015 pas kalimit të afro katër viteve të 

miratimit të tij, veçanërisht në lidhje me rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe kërkimit 

shkencor në fakultetet e drejtësisë; 
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● Të kryhen studime nga institucionet e arsimit të lartë në bashkëpunim me institucionet e 

adminsitratës publike, organizatat e biznesit mbi kërkesat e tregut të punës në fushën e 

profesioneve ligjore; 

● Të ndërmerret procesi i akreditimit të programeve të studimit në drejtësi në të gjitha 

institucionet e arsimit të lartë qoftë publike dhe jo publike, në përputhje me Kodin e Cilësisë 

së Arsimit të Lartë; 

● Të përcaktohen në nivel universiteti politikat afatmesme dhe afatgjata të pranimit në 

universitet, në përputhje me kriteret e cilësisë në arsimin e lartë dhe studime të bazuara në 

kërkesat e tregut të punës;  

● Të realizohen në mënyrë periodike vlerësime të stafik akademik si dhe të organizohen 

trajnime për përmirësimin e aftësive pedagogjike të tyre; 

● Të rishikohen kurrikulat me qëllim shtimin e numrit të lëndëve që ofrohen në gjuhën angleze, 

me qëllim inkurajimin e mobilitetit të studentëve dhe rritjen e konkurrueshmërisë së 

programeve të studimit si brenda ashtu dhe jashtë vendit;  

● Fakultetet e drejtësisë duhet të rrisin ofertën e lëndëve ose moduleve të lëndëve me natyrë 

praktike dhe klinike;  

● Në lidhje me klinikat e ligjit, fakultetet duhet të përcaktojnë fonde të dedikuara nga buxheti i 

tyre për funksionimin e klinikave të ligjit; 

● Të nxiten aplikime për projekte për financimin e klinikave të ligjit, si dhe të ngrihen ura 

bashkëpunimi me Ministrinë e Drejtësisë dhe organizata të shoqërisë civile për ofrimin e 

shërbimeve ligjore pro bono për qytetarët;  

● Të rishikohet kuadri ligjor që rregullon menaxhimin financiar të projekteve nga universitetet, 

me qëllim që këta të fundit të bëhen më konkurrues në aplikim dhe zbatimin e projekteve 

kërkimore; 

● Të sigurohet në mënyrë periodike pasurimi dhe përditësimi i bibliotekës dixhitale me baza të 

të dhënave relevante për fushën e së drejtës; 

● Të nxitet realizimi në mënyrë periodike i veprimtarive kërkimore shkencore nga fakultetet e 

drejtësisë që masin progresin dhe impaktin e Reformës në Drejtësi dhe rritjen e aksesit të 

qytetarëve në drejtësi.  

 

Për sa i përket formimit profesional të magjistratëve si dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë, në 

vijim të gjetjeve rekomandohet si vijon: 
 

● Kryerja e një vlerësimi periodik të procedurave të pranimit në Shkollën e Magjistraturës, duke 

synuar përmirësimin e problematikave të hasura, si dhe perfeksionimin e sistemit të rekrutimit 

të kandidatëve për magjistratë, me qëllim rritjen e sasisë dhe cilësisë së kandidatëve që marrin 

pjesë në provimin e pranimit; 

● Ndërmarrja e iniciativave informuese dhe ndërgjegjësuese në fakultetet e drejtësisë, me 

Dhomat e Avokatisë, etj. me qëllim nxitjen e kandidatëve për të aplikuar në Shkollën e 

Magjistraturës;  

● Forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe financiare të Shkollës së Magjistraturës për t’iu 

përgjigjur nevojave gjithmonë e më në rritje të kërkesave të formimit fillestar dhe vazhdues;    

● Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshill i Lartë i Prokurorisë, në përputhje me detyrimet që u 

ngarkon ligji, duhet të miratojnë rregullat për përshtatshmërinë dhe përmbajtjen e programeve 

të trajnimit vazhdues. 
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KREU IV 

ZBATIMI I NDRYSHIMEVE TË KODIT TË PROCEDURËS CIVILE ME IMPAKT NË 

RRITJEN E AKSESIT NË DREJTËSI DHE GARANTIMIN E GJYKIMIT BRENDA NJË 

AFATI TË ARSYESHËM 

(RASTI I PADIVE ME VLERË TË VOGËL) 

 

Dr. Silvana Çinari
*
 

 

1. Hyrje 

 

Në kuadër të Reformës në Drejtësi, u miratuan një sërë ndryshimesh të Kodit të Procedurës Civile të 

Republikës së Shqipërisë, të cilat ndër të tjera, synonin të rrisnin efikasitetin e procedurave gjyqësore. 

Ndryshimet e vitit 2017
285

 janë ndryshimet më të mëdha që i janë bërë Kodit të Procedurës Civile që 

prej miratimit të tij. Në përputhje me problematikat e evidentuara nga Dokumenti “Analiza e Sistemit 

të Drejtësisë në Shqipëri”,
286

 pjesa më e madhe e ndryshimeve është në funksion të disiplinimit të 

procesit gjyqësor civil, me qëllim garantimin e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm. Megjithatë, 

pati edhe ndryshime, të cilat kishin për qëllim rritjen e aksesit në drejtësi. Në drejtim të kësaj të 

fundit, një nga risitë e Kodit të Procedurës Civile ishte parashikimi i rregullave të veçanta për 

gjykimin e padive me vlerë të vogël, të cilat mendohet se do të bëjnë më efektive të drejtën e aksesit 

në drejtësi për qytetarin, lidhur me paditë me vlerë të vogël dhe do të ndikojnë në gjykimin më të 

shpejtë të tyre.  

 

Objekti  

 

Ky seksion i raportit ka për objekt të vlerësojë nivelin e zbatimit të parashikimeve të reja ligjore të 

Kodit të Procedurës Civile, lidhur me paditë me vlerë të vogël dhe ndikimin e tyre në rritjen e aksesit 

të qytetarëve në drejtësi dhe garantimin e zhvillimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, në 

funksion të rritjes së  efektivitetit të sistemit të drejtësisë. 

 

Për arritjen e këtij objektivi është evidentuar numri i padive me vlerë të vogël të ngritura, llojet e 

mosmarrëveshjeve objekt të padive me vlerë të vogël, kohëzgjatja e gjykimit të këtyre padive, llojet e 

vendimeve të marra dhe numri i vendimeve të ankimuara përgjatë periudhës janar-dhjetor 2018. Për 

të vlerësuar ndikimin e ndryshimeve ligjore në rritjen e numrit, llojeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit të 

padive me vlerë të vogël, janë analizuar gjithashtu paditë me vlerë të vogël të ngritura gjatë periudhës 

janar-dhjetor 2016, të cilat vlerësohen në mënyrë krahasimore me ato të vitit 2018. Gjithashtu, 

nëpërmjet studimit të elementeve të sipërcituar synohet të evidentohen problematika të mundshme 

lidhur me zbatimin e dispozitave për gjykimin e padive me vlerë të vogël me qëllim ofrimin e 

rekomandimeve për adresimin sa më efektiv të tyre.  

                                                           
*
 Dr. Silvana Çinari është lektore e lëndëve Procedurë Civile, Zgjidhjet Alternative të Mosmarrëveshjeve dhe Arbitrazh 

Ndërkombëtar, pranë Fakultetit të Drejtësisë, UT. Për hartimin e këtij seksioni të raportit ndihmuan studentët Eva Tafçiu, 
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Megjithëse në Shqipëri janë kryer disa studime që kanë pasur në fokus të tyre monitorimin e 

garantimit të të drejtës së aksesit në drejtësi,
287

 asnjë prej tyre nuk ka pasur për objekt monitorimin e 

çështjeve gjyqësore mbi padi me vlerë të vogël, kjo ndoshta për faktin se dispozita të posaçme për 

gjykimin e padive me vlerë të vogël u parashikuan për herë të parë në Kodin e Procedurës Civile 

vetëm me ndryshimet e fundit të tij, të bëra me Ligjin nr. 38/2017. Rëndësia e këtij raporti qëndron 

pikërisht në faktin se ai studion zbatimin e dispozitave të reja të Kodit të Procedurës Civile mbi paditë 

me vlerë të vogël, me qëllim vlerësimin e efektivitetit të tyre në rritjen e aksesit të qytetarëve në 

drejtësi dhe garantimin e gjykimit më të shpejtë të padive me vlerë të vogël. 

 

2.  Metodologjia 

 

Nga pikëpamja metodologjike objektivat e mësipërm janë realizuar duke përdorur ndërthurje të 

metodave të kërkimit sasior dhe cilësor.   

 

Analiza sasiore fokusohet në çështjet dhe vendimet gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

mbi paditë me vlerë të vogël për periudhën janar-dhjetor 2018, krahasuar me të njëjtën periudhë të 

vitit 2016.  

 

Mbledhja e të dhënave për çështjet gjyqësore është siguruar nga 5 studente të Fakultetit të Drejtësisë, 

UT të angazhuara dhe trajnuara në kuadër të projektit, nëpërmjet kërkimit në web-in e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë. Një nga vështirësitë me të cilat u përballën studentët, në mbledhjen e të 

dhënave, ishte se në arkivin online të gjykatës paditë me vlerë të vogël nuk janë sistemuar në një zë të 

veçantë. Megjithatë, duke pasur parasysh që referuar nenit 162/a të Kodit të Procedurës Civile 

dispozitat e reja mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël zbatohen vetëm për paditë që rrjedhin nga 

marrëdhënie kontraktore, kërkimi u fokusua në kategorinë e “Padive të tjera kontraktuale”, duke 

përzgjedhur ato padi vlera e të cilave ka qenë deri në 150 000 lekë, aq sa është dhe pragu i 

parashikuar për zbatimin e dispozitave mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël. Përqendrimi i 

kërkimit tek kategoria “Padi të tjera kontraktuale” justifikohet gjithashtu, po t’i referohemi 

statistikave të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku kategoria “Padi të tjera kontraktuale” ka dhe 

numrin shumë herë më të lartë të çështjeve të regjistruara, në krahasim me të gjitha kategoritë e 

padive për kontrata të veçanta.
288

 

 

Përzgjedhja e krahasimit me çështjet e periudhës janar-dhjetor 2016 u bazua në faktin se ndryshimet e 

Kodit të Procedurës Civile, të cilat parashikuan, ndër të tjera, për herë të parë dispozita të veçanta për 

paditë me vlerë të vogël, u miratuan me Ligjin nr. 38/2017 dhe hynë në fuqi më datë 6 nëntor 2017, 

duke e bërë kështu 2017-ën një vit të cilit nuk  mund t’i referoheshim për shkak të aplikimit të dy 

regjimeve të ndryshme ligjore për paditë me vlerë të vogël. Për efekt të krahasimit, edhe për 
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periudhën janar-dhjetor 2016 kërkimi është fokusuar në kategorinë e “Padive të tjera kontraktuale”, 

duke përzgjedhur ato padi vlera e të cilave ka qenë deri në 150 000 lek. 

Ndërsa instrumentet e përdorur në lidhje me analizën cilësore janë: 

 

● Desk research bazuar në kuadrin e ri ligjor mbi paditë me vlerë të vogël, të parashikuara në 

Kodin e Procedurës Civile dhe raporte, botime, vlerësime dhe studime të organizmave vendas 

dhe të huaj; 

● Intervista gjysmë të strukturuara me gjyqtarë. 

 

Për sa i përket intervistave, ato u realizuan me tre gjyqtarë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

 

Kufizime 

 

Në sistemin online në faqen e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë jo gjithmonë përcaktohet vlera e 

objektit të padisë. Sigurisht që ajo mund të verifikohet nëse vendimmarrja e gjykatës është pranim 

apo rrëzim padie, por nuk del gjithmonë në rastet kur vendimi është vendim pushimi ose 

inkompetenca.  

 

Kërkimi është fokusuar në arkivin online të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për paditë me vlerë 

të vogël që janë regjistruar dhe për të cilat është marrë vendim brenda vitit kalendarik 2018 dhe 2016 

dhe jo për çështjet e mbartura nga dhe në vitet e kaluara. Arsyet e mos marrjes në konsideratë të 

çështjeve të mbartura nga dhe në vitin e kaluar janë sepse, së pari veçanërisht për vitin 2018 gjykimi i 

çështjeve të mbartura do të vazhdonte me procedurën e vjetër dhe për të ruajtur të njëjtën metodologji 

kërkimi edhe për vitin 2016 u ndoq e njëjta mënyrë dhe së dyti, kërkimi në arkivin online të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, bëhet vetëm brenda një viti kalendarik. Çështjet të cilat janë regjistruar në 

një vit kalendarik dhe gjykimi i tyre ka vazhduar në vitin tjetër kalendarik nuk pasqyrohen në arkivin 

online të vitit kalendarik kur janë regjistruar, por të vitit pasardhës duke iu dhënë edhe një numër të 

ri, që e bën të vështirë identifikimin e tyre. 

 

3. Kuadri ligjor mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël  

 

Sikurse u parashtrua në hyrje të këtij seksioni të raportit, objekti i tij është të monitorojë zbatimin e 

ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile, përkatësisht të dispozitave të reja lidhur me gjykimin e 

padive me vlerë të vogël, për të vlerësuar efektivitetin e tyre në rritjen e aksesit të qytetarëve në 

drejtësi dhe gjykimin sa më të shpejtë të këtyre padive.  

 

E drejta e aksesit në gjykatë, një nga parimet themelore të procesit të rregullt ligjor, duhet të jetë për 

nga natyra praktike dhe efektive.
289

 Që e drejta e aksesit të konsiderohet efektive duhet që personi të 

ketë një mundësi praktike të kundërshtojë një akt që i cenon të drejtat e tij.
290

 Natyra praktike dhe 
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efektive e të drejtës së aksesit në gjykatë mund të dëmtohet nga një sërë faktorësh, të tillë si kostot e 

procesit, afatet, ekzistenca e pengesave procedurale etj.
291

  

 

Pikërisht për qëllim të garantimit efektiv të të drejtës së aksesit në gjykatë legjislacione të 

juridiksioneve të ndryshme, së fundmi përfshi atë shqiptar, si dhe acquis communautaire e Bashkimit 

Evropian kanë parashikuar rregulla të veçanta procedurale për gjykimin e padive me vlerë të vogël, 

duke lejuar zbatimin e procedurave më të thjeshta dhe më të shpejta për gjykimin e tyre dhe me më 

pak pengesa procedurale.
292

 

 

3.1. Problematikat e evidentuara përpara ndërmarrjes së reformës në drejtësi 

 

Përpara ndërmarrjes së reformës në drejtësi dhe në mënyrë më specifike përpara miratimit të 

ndryshimeve të fundit të Kodit të Procedurës Civile me Ligjin nr. 38/2017, ligji procedural shqiptar, 

nuk parashikonte rregulla të posaçme për paditë nisur nga vlera e objektit të tyre. Rregullat e 

përgjithshme të gjykimit në shkallë të parë, por edhe të shkallëve të tjera të gjykimit zbatoheshin për 

gjykimin e të gjitha llojeve të padive, pavarësisht vlerës së objektit të tyre. Një mungesë e tillë u 

konstatua edhe nga Dokumenti “Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”, i hartuar nga 

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, i ngritur me vendimin nr. 

96/2014, datë 27.11.2014.
293

 Më konkretisht, ndër problemet e evidentuara në lidhje efikasitetin e 

sistemit gjyqësor me burim në të drejtën procedurale civile, Dokumenti “Analiza e Sistemit të 

Drejtësisë në Shqipëri” përmend: 

 

“Nuk gjen parashikim procedura e thjeshtësuar e pagesës, e cila i lejon një kreditori të 

rimarrë pagesat e pakontestuara civile dhe tregtare para gjykatave, sipas një procedure 

uniforme që funksionon në bazë të formave standarde. Një procedurë e tillë është parashikuar 

për shtetet anëtare të BE-së në Rregulloren (KE) nr. 1896/2006 të Parlamentit Evropian dhe 

Këshillit, të datës 12 dhjetor 2006, duke krijuar një urdhër europian për procedurën e 

pagesës. 

 

Nuk gjen parashikim procedura e padive të vogla, e cila zbatohet në çështjet civile dhe 

tregtare, ku vlera e padisë nuk kalon një shumë të caktuar (d.m.th një rrogë mesatare mujore 

lokale). Ky është standard i BE-së, i përcaktuar në Rregulloren (KE) nr. 861/2007 të 

Parlamentit Evropian dhe Këshillit, të datës 11 korrik të vitit 2007. Procedura është një 

procedurë e veçantë, me shkrim, përveç kur seanca dëgjimore konsiderohet e nevojshme nga 

gjykata.” 

 

Ishin pikërisht këto gjetje të reflektuara në Dokumentin “Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri” 

që diktuan nevojën e ndryshimeve në Kodin e Procedurës Civile, për të parashikuar dispozita të 

posaçme që rregullojnë gjykimin e padive me vlerë të vogël, për të cilat parashikohet një procedurë 

                                                           
291
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https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf  
292

 Shiko për shembull, Rregulloren e Parlamentit dhe Këshillit Evropian nr. 861, datë 11 korrik 2007 “Mbi krijimin e 

procedurave evropiane të padive me vlerë të vogël”. 
293

 Dokument i hartuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, i ngritur me 

vendimin nr. 96/2014, datë 27.11. 2014, f. 88. 



[MONITORIMI I ZBATIMIT TË REFORMËS NË DREJTËSI] 2019 

 

75 
 

më e thjeshtuar dhe më e shpejtë, me qëllim për të rritur aksesin e publikut në sistemin gjyqësor, por 

njëkohësisht për të rritur efektshmërinë e sistemit të drejtësisë.
294

 

 

Duhet theksuar se lidhur me gjetjen e parë, gjatë hartimit të ndryshimeve të Kodit të Procedurës 

Civile nuk u bë asnjë ndryshim për të parashikuar procedura të veçanta për mbledhjen e pagesave të 

pakontestuara. Por, ky raport nuk e ka në objektin e tij këtë çështje.  Ai përqendrohet tek çështja e 

dytë - ndikimi i ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile në lidhje me paditë me vlerë të vogël në 

praktikë.  

 

3.2.  Risitë ligjore lidhur me gjykimin e padive me vlerë të vogël  

 

Gjykimi i padive me vlerë të vogël është një rregullim tërësisht i ri në Kodin e Procedurës Civile. 

Dispozitat e reja të KPC-së që rregullojnë gjykimin e padive me vlerë të vogël, ndonëse nuk janë të 

vendosura  në mënyrë të strukturuar brenda Titullit III të Gjykimeve të Posaçme të KPC-së, por 

gjenden të shpërndara në pjesë të ndryshme të tij, përbëjnë në vetvete rregulla të një gjykimi të ri të 

posaçëm në Kodin e Procedurës Civile.   

 

Sipas nenit 162/a(1) të KPC-së, me padi me vlerë të vogël kuptohen ato padi, vlera e objektit të të 

cilave është deri në 150.000 lekë dhe që rrjedhin nga marrëdhënie kontraktore. Pra, që një padi të 

konsiderohet “padi me vlerë të vogël” në kuptim të nenit 162/a(1) të KPC-së, duhet që të përmbushë 

në mënyrë kumulative dy kritere: së pari, vlera e objektit të padisë të jetë deri në 150.000 lekë dhe së 

dyti, objekti i mosmarrëveshjes të rrjedhë nga një marrëdhënie kontraktore,duke përjashtuar qartazi 

rastet e shpërblimit të dëmit jashtëkontraktor, apo padi të tjera që nuk burojnë nga marrëdhënie 

detyrimi. Pra, nëpërmjet këtij kriteri të dytë është kufizuar fusha e zbatimit të dispozitave mbi 

gjykimin e padive me vlerë të vogël, nisur nga natyra e mosmarrëveshjes objekt gjykimi. Një kufizim 

i tillë gjendet në shumicën e shteteve anëtare të BE-së, të cilat kryesisht parashikojnë për 

mosmarrëveshje tregtare dhe të konsumatorit, mosmarrëveshje që burojnë nga pasuri të luajtshme, 

qiraja, dëmi jashtëkontraktor dhe mosmarrëveshje kontraktore.
295

 Nga vendet e BE-së, vetëm 

Gjermania nuk kushtëzon zbatimin e procedurave për padi me vlerë të vogël nisur nga lloji i 

mosmarrëveshjes.
296

 

 

Në funksion të qëllimit që ka gjykimi i posaçëm i padive me vlerë të vogël, që është thjeshtimi dhe 

shkurtimi i procesit, ligji procedural shqiptar parashikoi për herë të parë mundësinë e zhvillimit të 

këtij gjykimi tërësisht me shkrim. Përjashtimisht, gjykata mund të zhvillojë seancë gjyqësore verbale 

nëse e shikon të arsyeshme (neni 162/a(2) i KPC-së). Ky rregullim ligjor përbën devijim nga rregulli i 

përgjithshëm i gjykimeve të zakonshme, ku sipas nenit 172(1) të KPC-së shqyrtimi i çështjes përpara 

gjykatës bëhet verbalisht, por palët mund të parashtrojnë me shkrim pretendimet e tyre rreth çështjes. 

Shpjegimet dhe pretendimet me shkrim të paraqitura nga palët, në mbështetje të kërkesave dhe 

konkluzioneve të tyre, bëhen pjesë e dosjes gjyqësore, ose i bashkohen procesverbalit kur ai mbahet 
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me shtypshkrim apo dorëshkrim (neni 172(2) i KPC-së). Zhvillimi i gjykimit në dhomë këshillimi, pa 

praninë e palëve, ndikon në shkurtimin e kohëzgjatjes së gjykimit të padive me vlerë të vogël, duke e 

bërë më efektiv këtë lloj gjykimi. Garantimi i një gjykimi më të shpejtë mund të çojë në nxitjen e  

qytetarëve të investojnë gjykatën me padi me vlerë të vogël, të cilat mund të mos kishte interes t’i 

paraqiste për zgjidhje në gjykatë, nëse gjykimi do të zgjaste në kohë.  

 

Neni 162/a(3) i KPC-së parashikon gjithashtu se në gjykimin e padive me vlerë të vogël, zbatohen 

vetëm disa dispozita të Kodit të Procedurës Civile dhe përkatësisht nenet 172(2), 236/a, 285/a, 310, 

315, 460 dhe 510 të KPC-së. Megjithatë, kjo dispozitë nuk duhet interpretuar në mënyrë tërësisht 

përjashtuese për të gjitha normat e tjera procedurale që parashikon Kodi i Procedurës Civile.
297

 

Kështu, për shembull, ndonëse jo të përmendura në nenin 162/a (3) të KPC-së, nuk mund të mos 

zbatohen nenet 472/2 dhe 57/4 të KPC-së, të cilat kanë parashikime të shprehura lidhur me paditë me 

vlerë të vogël, sikurse shpjegohen më poshtë. Gjithashtu, mendojmë se nuk mund të përjashtohet 

edhe zbatimi i disa dispozitave të tjera të KPC-së, të cilat nuk kanë parashikime të shprehura për 

paditë me vlerë të vogël. Për shembull, të tillë mund të jenë nenet 154, 154/a, 156 (mbi elementet e 

kërkesëpadisë, paraqitjen e saj dhe aktet që i bashkëngjiten), neni 158 (mbi veprimet paraprake të 

gjyqtarit të vetëm dhe deklaratën e mbrojtjes), etj., për sa kohë që nuk janë parashikuar rregullime të 

posaçme për paditë me vlerë të vogël lidhur me këto aspekte të rëndësishme. Mendojmë se, rregullimi 

i posaçëm, në mënyrë më të thjeshtuar, i elementeve të kërkesëpadisë apo deklaratës së mbrojtjes për 

paditë me vlerë të vogël, duke mos përjashtuar edhe mundësinë e përdorimit të formularëve 

standardë, do të lehtësonte dhe ndihmonte qytetarët në përpilimin e padive me vlerë të vogël, duke 

thjeshtëzuar për qytetarët ushtrimin e të drejtës së padisë që ka një vlerë të vogël dhe duke e bërë 

kështu më efektive të drejtën e aksesit në gjykatë.  

 

Një tjetër veçori e gjykimit të padive me vlerë të vogël është përdorimi i mjeteve të komunikimit 

elektronik për dëgjimin e palëve. Kështu në nenin 285/a të KPC-së, të vendosur në Kreun IX të KPC-

së, që rregullon pohimet e palëve, si një nga llojet e provave në procesin civil, parashikohet se kur 

gjykata vlerëson të arsyeshme merr vendim që palët të sjellin shpjegimet me shkrim ose nëpërmjet 

videokonferencës. Ky vendim është i paankimueshëm. Me kërkesë të arsyetuar të palëve, si dhe kur 

gjykata e çmon të arsyeshme, ato mund të pyeten nëpërmjet mënyrave dhe mjeteve të tjera të 

komunikimit në distancë. Aspektet vizuale dhe zanore të seancës të videokonferencës transmetohen 

në kohë reale të vendndodhjes me sallën ku zhvillohet procesi gjyqësor dhe nuk regjistrohen. 

Mendojmë se parashikimi për mosregjistrimin e aspekteve vizuale dhe zanore të videokonferencës 

nuk duhet kuptuar se të paktën një përmbledhje e tyre nuk duhet të pasqyrohen në procesverbalin 

gjyqësor. Përdorimi i teknologjisë lehtëson marrjen e informacionit dhe aksesin në drejtësi, ul 

shpenzimet për palët dhe rrit shpejtësinë e gjykimit,
298

 ndaj gjykojmë se një parashikim i tillë është 

pozitiv. Por, mendojmë se, ky nen duhet të kishte rregulluar më qartë dhe me më shumë detaje 

mënyrën e pyetjes së palëve nëpërmjet videokonferencës apo mjeteve të tjera të komunikimit në 

distancë. Gjithashtu, përdorimi i teknologjisë dhe lehtësirave që vijnë prej saj mund të ishin 

parashikuar edhe për rregullimin e aspekteve të tjera procedurale si për shembull, mundësia e 

dorëzimit të padisë nëpërmjet email-it, apo pagesa e tarifave gjyqësore on-line.  
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Në shqyrtimin e padive me vlerë të vogël, gjykata gjithashtu mund të vendosë që dëshmitë e 

dëshmitarëve të merren me anë të deklaratave me shkrim ose videokonferencës, të siguruara jashtë 

ambienteve të gjykatës. Në deklaratën me shkrim të dëshmitarit duhet të shënohet paralajmërimi i 

përgjegjësisë ligjore për deklarim të rremë. Vërtetësia e nënshkrimit vërtetohet nga noteri ose 

sekretaria e gjykatës (neni 236/a i KPC-së). Edhe në këtë rast, përdorimi i videokonferencës për 

marrjen e dëshmisë çmohet pozitive në lehtësimin e aksesit në drejtësi, uljen e shpenzimeve për palët 

dhe shpejtësinë e gjykimit. Megjithatë, nuk është qartazi e rregulluar se si fiksohen deklarimet e 

marra nga dëshmitari nëpërmjet videokonferencës. Gjithashtu, parashikimi i mundësisë së vërtetimit 

të nënshkrimit të dëshmitarit nga sekretari gjyqësor ka ndikim në uljen e shpenzimeve gjyqësore dhe 

për rrjedhojë në rritjen e efektivitetit të aksesit në drejtësi. Por, mbetet e paqartë procedura se si 

vërtetojnë nënshkrimin sekretarët gjyqësorë. 

 

Tërësia e lehtësirave procedurale të përmendura më sipër që zbatohen për gjykimin e padive me vlerë 

të vogël, nuk do të mund të përdoren në rast se gjatë gjykimit në bazë të kërkesës së palëve, apo 

kryesisht nga gjykata vendoset bashkimi i padive me vlerë të vogël me padi që gjykohen sipas 

rregullave të zakonshme, sepse për gjykimin e çështjes do të zbatohen rregullat e zakonshme (neni 

57(4) i KPC-së). Bazuar në të njëjtin parim, edhe në rast se vlera e padisë është më e vogël se 

150.000 lekë dhe vlera e kundërpadisë tejkalon 150.000 lekë, gjykimi zhvillohet sipas dispozitave të 

përgjithshme për gjykimin e zakonshëm (neni 162/a(4) i KPC-së).  Në raste të tilla, ndoshta zgjidhja 

më e mirë në funksion të lehtësimit të aksesit të qytetarit në drejtësi, do të kishte qenë mos lejimi i 

bashkimit të çështjeve ose mos pranimi i gjykimit të kundërpadisë së bashku me padinë. Vendimet e 

gjykatës për bashkimin e çështjeve dhe pranimin e gjykimit të kundërpadisë së bashku me padinë janë 

vendime të ndërmjetme, të cilat referuar nenit 470 të KPC-së ankimohen së bashku me vendimin 

përfundimtar, në kushtet kur Kodi nuk parashikon shprehimisht ankim të veçantë brenda 5 ditëve nga 

njoftimi i tyre.  

 

Në lidhje me gjykimin padive me vlerë të vogël, për herë të parë Kodi i Procedurës Civile parashikon 

mundësinë që gjykata të mund të mos arsyetojë vendimin. Neni 310(II)(3) i KPC-së, parashikon 

detyrimin që vendimi i gjykatës për paditë me vlerë deri në 150.000 lekë të përmbajë hyrjen dhe 

pjesën urdhëruese. Ky vendim, konform nenit 316 të KPC-së, u njoftohet palëve ose pjesëmarrësve të 

tjerë në proces brenda tre ditëve nga marrja e tij dhe vetëm nëse palët, brenda tre ditëve nga njoftimi i 

këtij vendimi, njoftojnë me shkrim gjykatën se do ta ankimojnë vendimin, atëherë gjykata arsyeton 

vendimin dhe ua njofton palëve. Ndonëse një parashikim i tillë mund të lehtësojë ngarkesën e 

gjykatave, ai paraqitet mjaft delikat dhe problematik. Kjo për arsye se, neni 142 i Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë parashikon shprehimisht se vendimet gjyqësore duhet të jenë të arsyetuara. 

Gjithashtu është i konsoliduar qëndrimi se neni 6 §1 i KEDNJ-së përfshin detyrimin e gjykatave për 

tu dhënë arsyetim të mjaftueshëm vendimeve të tyre,
299

 sepse një vendim i arsyetuar krijon bindjen te 

palët se çështja e tyre është dëgjuar nga gjykata.
300

 Megjithëse, niveli i arsyetimit të vendimit mund të 

variojë sipas llojit të vendimit dhe duhet të përcaktohet në varësi të rrethanave të çështjes,
301

 ai duhet 

të jetë i tillë që t’i mundësojë palës ushtrimin e të drejtës së ankimit që mund të ketë.
302

 Edhe Gjykata 
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Kushtetuese
303

 në jurisprudencën e saj të konsoliduar është shprehur se arsyetimi i vendimit është një 

garanci për procesin e rregullt ligjor, që ka për funksion t’u tregojë palëve se ato janë dëgjuar si dhe 

tu japë mundësinë atyre ta apelojnë këtë vendim, si dhe organeve të apelit ta shqyrtojnë. Përveç kësaj, 

duke dhënë një vendim të arsyetuar, mund të realizohet vëzhgimi publik i administrimit të drejtësisë. 

Pra, neni 310(II)(3) i KPC-së u kërkon palëve, që në mënyrë që të kenë një vendim të arsyetuar, të 

njoftojnë gjykatën për ushtrimin e të drejtës së ankimit pa ditur ende arsyet dhe argumentet mbi të 

cilat gjykata ka marrë vendimin. Mendojmë se pa pasur dijeni për arsyet e gjykatës është e  pamundur 

për palën të vendosë nëse do të ushtrojë të drejtën e ankimit apo jo dhe të tregohet se palët janë 

dëgjuar, ndër funksionet kryesore të një vendimi të arsyetuar dhe ndër garancitë e një procesi të 

rregullt ligjor. Aktualisht, doktrina e ka ngritur çështjen e kushtetutshmërisë së këtij parashikimi të ri 

ligjor.
304

 Mbetet të shihet se si do të shprehet jurisprudenca.  

 

Përveç kësaj çështjeje, neni 310(II)(3) i KPC-së gjithashtu nuk e ka rregulluar qartë se kur 

konsiderohet se merr formë të prerë vendimi në lidhje me paditë me vlerë të vogël, pas kalimit të 

afatit 3 ditor nga njoftimi i vendimit të paarsyetuar kur palët nuk kanë njoftuar gjykatën me shkrim se 

dëshirojnë të ushtrojnë ankim, apo pas kalimit të afatit 15 ditor, i cili është afati i ankimit të 

zakonshëm dhe në çdo rast fillon pas njoftimit të vendimit të arsyetuar?  

 

Veçoria tjetër e gjykimit të padive me vlerë të vogël është fakti se referuar nenit 472 (2) të KPC-së 

nuk lejohet rekurs kundër vendimeve të gjykatës së apelit për paditë me vlerë deri në 150.000 lekë. 

Një parashikim i tillë është në përputhje me nenin 43 të Kushtetutës, i ndryshuar me Ligjin nr. 

76/2016, datë 22.7.2016, sipas të cilit: “Kushdo ka të drejtë të ankohet kundër një vendimi gjyqësor 

në një gjykatë më të lartë, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj për kundërvajtje të lehta 

penale, për çështje civile ose administrative me rëndësi ose vlerë të vogël, në përputhje me kushtet e 

parashikuara në nenin 17 të Kushtetutës.” Kufizimi i të drejtës së ankimit vetëm në gjykatën e apelit 

ndikon në zgjidhjen përfundimtare të çështjes në një kohë më të shkurtër, në këtë mënyrë e drejta e 

aksesit në drejtësi e qytetarëve për paditë me vlerë të vogël bëhet më efektive.  

 

3.3.  Pritshmëritë nga zbatimi i ndryshimeve ligjore lidhur me gjykimin e padive me vlerë të 

vogël 

 

Zbatimi i rregullave të përgjithshme të gjykimit edhe për paditë me vlerë të vogël mund të dekurajojë 

palët të ndjekin në rrugë gjyqësore rivendosjen e të drejtave të shkelura për shkak të kohëzgjatjes së 

gjykimit dhe kostove të procesit, të cilat mund të tejkalojnë edhe vetë vlerën e objektit të padisë. 

Legjislatorët në mbarë botën kanë njohur prej kohësh që gjykimi i padive me vlerë të vogël mund të 
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mos kërkojë zbatimin e të njëjtave procedurave dhe rregullave komplekse, por mund të bëhet në 

mënyra më të lira dhe efektive.
305

 

 

Qëllimi i legjislatorit shqiptar, në parashikimin e një procedure të thjeshtuar për paditë me vlerë të 

vogël, është lehtësimi i aksesit në gjykatë për personat që duan ta ushtrojnë këtë të drejtë, duke 

garantuar kështu respektimin efektiv të parimit të aksesit në gjykatë.
306

 Ky qëllim është parashikuar 

shprehimisht në relacionin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 8116, datë 

29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, ku përcaktohet se:  

 

“Në nenin 47 të projektligjit, është parashikuar shtimi i nenit 162/a, lidhur me procedurën për 

paditë me shuma të vogla, duke përfshirë gjykimin në shkallë të parë dhe në apel. Ndryshimi i 

propozuar ka për qëllim thjeshtësimin e procedurave të këtyre proceseve dhe shqyrtimin 

brenda një afati sa më të shkurtër. Nga analiza e sistemit të drejtësisë, lidhur me Kodin e 

Procedurës Civile, rezultoi se procedura e padive të vogla nuk gjente rregullim në kod, për 

rastet kur vlera e padisë nuk kalonte një shumë të caktuar. Parashikimi i mësipërm i 

përgjigjet kësaj problematike, duke synuar rritjen e aksesit të publikut në sistemin gjyqësor, 

por njëkohësisht për të rritur efektshmërinë e sistemit të drejtësisë.”
307

  

 

Pra, një nga qëllimet e pranuara gjerësisht të parashikimit të rregullave të veçanta për gjykimin e 

padive me vlerë të vogël është rritja e aksesit në drejtësi,
308

 megjithatë ky nuk është i vetmi. 

Rregullimi me procedura më të thjeshta dhe më të shpejta i gjykimit të padive me vlerë të vogël 

mundet gjithashtu të lehtësojë gjykatat dhe të shmangë ngarkesën e tyre duke bërë të mundur që 

gjykata të fokusohet më shumë në çështje komplekse,
309

 duke çuar kështu edhe në rritjen e 

efektshmërisë së sistemit të drejtësisë.  

 

Nisur nga qëllimet për të cilat legjislatori shqiptar ka parashikuar procedura të veçanta për paditë me 

vlerë të vogël, kuptohet se pritshmëritë e zbatimit të këtyre parashikimeve të reja janë në drejtim të (i) 

rritjes së aksesit në drejtësi; dhe (ii) rritjes së efiçenës apo efektshmërisë së sistemit të drejtësisë. 

Thënë ndryshe, ndryshimet ligjore lidhur me gjykimin e padive me vlerë të vogël pritet të ndikojnë në 

rritjen e numrit dhe llojeve të padive me vlerë të vogël të ngritura nga qytetarët, si konsumatorë apo si 

tregtarë të vegjël, meqenëse dispozitat e reja zbatohen për të gjitha marrëdhëniet kontraktore, në të 

cilat bie një kategori shumë e gjerë mosmarrëveshjesh, si dhe në rritjen e shpejtësisë së gjykimit të  

tyre, duke pasur parasysh lehtësirat procedurale të parashikuara për gjykimin e padive me vlerë të 

vogël. Ndaj, për të vlerësuar arritjen e këtyre pritshmërive në vijim të këtij seksioni të raportit 

pasqyrohen gjetjet e monitorimit të praktikës gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për 

paditë me vlerë të vogël të regjistruara në periudhën janar-dhjetor 2018, krahasuar me ato të të njëjtës 

periudhë të vitit 2016. Më konkretisht, në funksion të vlerësimit të arritjes së pritshmërive janë 
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monitoruar numri i padive me vlerë të vogël të gjykuara dhe lloji i objektit të padisë, kohëzgjatja e 

gjykimit, llojet e vendimeve të gjykatës dhe ushtrimi i ankimit ndaj vendimit.  

 

4. Vlerësimi i zbatimit të dispozitave të kodit të procedurës civile mbi gjykimin e padive me 

vlerë të vogël  

 

4.1.  Numri i padive me vlerë të vogël të ngritura dhe të gjykuara brenda një viti kalendarik 

 

Për të kuptuar nëse dispozitat e reja të Kodit të Procedurës Civile mbi paditë me vlerë të vogël kanë 

gjetur zbatim dhe për të vlerësuar më pas nëse ato mund të kenë pasur ndikim në rritjen e aksesit në 

gjykatë elementi i parë që është monitoruar dhe vlerësuar është numri i padive me vlerë të vogël që 

janë ngritur dhe gjykimi i të cilave ka përfunduar gjatë periudhës janar-dhjetor 2018 dhe 2016. 

Kërkimi është bërë në arkivin online të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe rezultojnë të dhënat 

si më poshtë:  

 

Gjatë vitit 2018, në periudhën janar-dhjetor janë depozituar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë dhe ka përfunduar gjykimi i 377 padive me vlerë të objektit deri në 150 000 lekë dhe që 

burojnë nga marrëdhënie kontraktore. Ndërsa, gjatë vitit 2016, në të njëjtën periudhë janë depozituar 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe ka përfunduar gjykimi i 532 padive me vlerë të 

objektit deri në 150 000 lek dhe që burojnë nga marrëdhënie kontraktore. Në vitin 2016 nuk ka pasur 

dispozita të posaçme për gjykimin e padive me vlerë të vogël dhe gjykimi i tyre i nënshtrohej 

rregullave të përgjithshme të gjykimit.  

 

Shpërndarja e çështjeve sipas muajve nisur nga data e regjistrimit të kërkesëpadive gjatë vitit 2018 

dhe 2016 paraqitet në tabelën si më poshtë: 

 

Shpërndarja e çështjeve sipas muajve kur janë regjistruar kërkesëpaditë 
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Nga të dhënat e mësipërme rezulton se, gjatë vitit 2018 janë regjistruar  dhe ka përfunduar gjykimi i 

një numri më të vogël çështjesh mbi paditë me vlerë të vogël, se ato të regjistruara dhe gjykuara gjatë 

vitit 2016, me një diferencë prej 155 çështjesh. Për vitin 2018 numri më i lartë i kërkesëpadive të 

regjistruara në një muaj dhe të gjykuara brenda vitit ka qenë 91 në muajin shtator, kurse në vitin 2016 

ka qenë 132 në muajin prill. Referuar vetëm numrit të çështjeve gjyqësore të regjistruara dhe 

përfunduara brenda viteve kalendarikë 2018 dhe 2016 mund të thuhet se ndryshimet e reja ligjore nuk 

kanë pasur ndonjë ndikim në nxitjen e qytetarëve për të investuar gjykatën me padi me vlerë të vogël.  

 

Ndonëse më të pakta në numër në raport me vitin 2016, çështjet mbi paditë me vlerë të vogël të 

filluara dhe të përfunduara brenda vitit 2018 tregojnë se, dispozitat e reja të Kodit të Procedurës 

Civile mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël kanë gjetur zbatim gjerësisht. Numri prej 377 çështje 

të regjistruara dhe të gjykuara brenda një viti kalendarik është i konsiderueshëm. Megjithatë, nga 

studimi i vendimeve dhe të dhënave të hedhura në sistem mbi seancat e mbajtura gjatë gjykimit të 

këtyre 377 çështjeve të regjistruara dhe përfunduara gjatë vitit 2018 rezulton se, ka pasur edhe raste 

kur dispozitat e posaçme të KPC-së mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël nuk janë zbatuar. Në 

vendimet e këtyre rasteve të evidentuara, gjykata nuk bën asnjë referim në dispozitat e KPC-së mbi 

gjykimin e padive me vlerë të vogël.
310

 Megjithëse numri i vendimeve ku nuk janë zbatuar dispozitat 

mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël nuk është i lartë në raport me tërësinë e çështjeve të gjykuara 

brenda vitit, duke përbërë vetëm 2.65 % të tyre, ai është në çdo rast një tregues i mosnjohjes së plotë 

të kuadrit të ri ligjor nga ana e praktikuesve të të drejtës.  

 

Sikurse u theksua më lart, duke vlerësuar numrin e çështjeve që janë gjykuar gjatë vitit 2016 dhe 

2018 nuk mund të konkludohet se hyrja në fuqi e dispozitave të posaçme për gjykimin e padive me 

vlerë të vogël ka pasur ndikim në rritjen e numrit të tyre në vitin 2018, pra në nxitjen e qytetarëve të 

investojnë gjykatën për zgjidhjen e padive me vlerë të vogël. Megjithatë, krahasimi vetëm i numrit të 

çështjeve të gjykuara nuk mund të tregojë plotësisht efektin e dispozitave të reja. Numri i çështjeve 

varet nga një sërë faktorësh të tjerë dhe jo vetëm nga interesi i qytetarëve për të ngritur apo jo një padi 

në gjykatë. Të tillë faktorë mund të jenë numri më i ulët i mosmarrëveshjeve që burojnë nga 

marrëdhënie kontraktore, përdorimi i mekanizmave alternativë, jashtëgjyqësorë për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve kontraktore etj. Prandaj, për të vlerësuar ndikimin që mund të kenë pasur 

dispozitat e reja të KPC-së mbi paditë me vlerë të vogël në numrin e tyre u realizuan edhe intervista 

me gjyqtarë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me synimin për të marrë edhe perceptimin e tyre 

mbi këtë çështje. Sipas informacionit të marrë nga intervistat, perceptimi i gjyqtarëve ishte se nuk 

mund të thuhet me siguri se parashikimet e reja ligjore kanë ndikuar në rritjen e numrit apo të 

interesit të publikut për ngritjen e këtyre çështjeve në gjykatë.
311

 Një nga të intervistuarit deklaroi se 

nëse qytetari ka një mosmarrëveshje ai do ta ngrinte padinë për zgjidhjen e saj pavarësisht llojit të 

gjykimit, të zakonshëm apo të shkurtuar.
312

 

 

 

                                                           
310

Shiko vendimet: nr. 7650, datë 26.9.2018; nr. 8432, datë 17.10.2018; nr. 8274, datë 12.10.2018; nr. 9392, datë 

14.11.2018; nr. 9469, datë 16.11.2018; nr. 9845, datë 27.12.2018; nr. 10189, datë 11.12.2018; nr. 10263, datë 13.12.2018; 

nr. 10748, datë 27.12.2018; nr. 10749, datë 27.12.2018 (Vendime të dhëna nga dy gjyqtarë të ndryshëm të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë). 
311

Intervistë me Gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, A. Shkurti, zhvilluar më datë 28.5.2019; Intervistë me 

Gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, T. Hoxha, zhvilluar më datë 11.6.2019. 
312

Intervistë me Gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, T. Hoxha, zhvilluar më datë 11.6.2019. 
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4.2.  Llojet e mosmarrëveshjeve objekt i padive me vlerë të vogël  

 

Dispozitat e reja të Kodit të Procedurës Civile, mbi paditë me vlerë të vogël, parashikojnë se ato 

mund të zbatohen vetëm kur vlera e objektit të padisë është deri në 150 000 lekë dhe mosmarrëveshja 

buron nga një marrëdhënie kontraktore. Duke qenë se marrëdhëniet kontraktore, për mosmarrëveshjet 

e të cilave mund të zbatohen dispozitat e KPC-së për paditë me vlerë të vogël, janë të larmishme, u 

gjykua se është e rëndësishme të studiohet se cila është natyra e mosmarrëveshjeve që kanë qenë 

objekt gjykimi pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për paditë e ngritura gjatë periudhës janar-

dhjetor 2018 dhe 2016.  

 

Studimi i natyrës së mosmarrëveshjeve do të shërbejë më tej për të treguar nëse parashikimi i 

rregullave të posaçme për gjykimin e padive me vlerë të vogël ka ndikuar në rritjen larmishmërisë së 

llojeve të mosmarrëveshjeve objekt i gjykimit sipas rregullave të posaçme për paditë me vlerë të 

vogël. Pra, do të tregohet nëse është rritur interesi i qytetarëve për përdorimin e mjeteve gjyqësore për 

rivendosjen e të drejtave të cenuara edhe për natyra mosmarrëveshjesh për të cilat më parë, për arsye 

të ndryshme, si p.sh. kohëzgjatja, mund të mos kishin interes për t’i ngritur.  

 

Nga verifikimi i objektit të padive me vlerë të vogël objekt gjykimi dhe vendimmarrje në periudhën 

janar-dhjetor 2018 rezulton se mosmarrëveshjet për të cilat palët i janë drejtuar gjykatës burojnë nga: 

“Kontrata për dhënie akses interneti” në masën 1.33%, “Kontrata shërbimi telefonik fiks dhe internet” 

në masën 9.28%, “Kontrata shërbimi telefonik celular”, në masën 77.19%, “Kontrata shërbimi 

telefonik fiks”, në masën 9.81% dhe “Të tjera” në masën 2.39%.  

 

Ndërsa për periudhën janar-dhjetor 2016 rezulton se mosmarrëveshjet për të cilat palët i janë drejtuar 

gjykatës burojnë nga: “Kontrata për dhënie akses interneti” në masën 0.38%, “Kontrata shërbimi 

telefonik fiks dhe internet” në masën 15.6%, “Kontrata shërbimi telefonik celular”, në masën 28%, 

“Kontrata shërbimi telefonik fiks”, në masën 52.07% dhe “Të tjera” në masën 3.95%. 
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4.2.1  Krahasimi i të dhënave dhe vlerësimi i ndikimit në rritjen e aksesit  

 

Nga të dhënat e mësipërme arrihet të kuptohet se lloji i marrëdhënieve kontraktore burim 

mosmarrëveshjeje për të dy periudhat objekt monitorimi është i njëjtë. Dallimi i vetëm ndërmjet dy 

viteve qëndron në numrin e secilës marrëdhënieje kontraktore burim mosmarrëveshjeje dhe jo në 

ndryshim të llojeve të marrëdhënieve kontraktore. Të dhënat për secilin vit në mënyrë krahasuese 

paraqiten në grafikun më poshtë.  

 

Llojet e marrëdhënieve kontraktore burim mosmarrëveshjeje  
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Për vitin 2018, numrin më të madh të marrëdhënieve kontraktore që kanë përbërë burim të 

mosmarrëveshjeve objekt të padive me vlerë të vogël e zënë kontratat e shërbimit telefonik celular me 

77,19%, kurse për vitin 2016 numrin më të madh e zënë kontratat e shërbimit telefonik fiks me 

52.07%, në të cilat gjithmonë palë paditëse janë shoqëritë e ofrimit të shërbimit telefonik.  

 

Në kategorinë e marrëdhënieve kontraktore të tjera, vihet re një ulje e përqindjes që zënë ato në 

tërësinë e llojeve të marrëdhënieve kontraktore nga viti 2016 në 2018. Në vitin 2016, marrëdhënie 

kontraktore të tjera përbënin 3.95% , kurse në 2018 vetëm 2.39%.   

 

Këto të dhëna tregojnë se parashikimi i dispozitave të reja lidhur me gjykimin e padive me vlerë të 

vogël nuk ka ndonjë ndikim në rritjen e llojit të mosmarrëveshjeve objekt i padive me vlerë të vogël. 

Natyra e mosmarrëveshjeve vazhdon të mbetet e njëjta, vetëm ndryshime të vogla në numër brenda të 

njëjtave lloje marrëdhëniesh kontraktore.  

 

4.3.  Kohëzgjatja e gjykimit të padive me vlerë të vogël  

 

Një gjykim i shpejtë është shumë thelbësor për paditë me vlerë të vogël, sepse vetë qëllimi i 

procedurave për këto lloj padish është zgjidhja e mosmarrëveshjeve në mënyrë më të thjeshtë dhe më 

të shpejtë, me sa më pak kosto në mënyrë që të mos dekurajohen qytetarët në ngritjen e tyre, duke 

dëmtuar kështu efektivitetin e të drejtës së aksesit në drejtësi.  

 

Kodi i Procedurës Civile në nenin 162/a, i cili parashikon procedurën e shqyrtimit të padive me vlerë 

të vogël, përdor termin “gjykim i shkurtuar” kur i referohet shqyrtimit të këtyre padive. Megjithatë, 

ajo që konstatohet nga dispozitat e reja të KPC-së është se nuk ka afate të posaçme (më të shkurtra) 

për shqyrtimin e padive me vlerë të vogël. Gjykojmë se, thjeshtëzimi dhe shpejtësia e gjykimit të 

padive me vlerë të vogël është menduar t’i lihet kryesisht mënyrës së zhvillimit të gjykimit, si rregull 

i shkruar dhe përjashtimisht verbal, apo kufizimit të të drejtës së rekursit kundër vendimit të gjykatës 

së apelit mbi paditë me vlerë të vogël. 

 

Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij elementi të gjykimit të padive me vlerë të vogël, në këtë pjesë 

të raportit evidentohet kohëzgjatja e gjykimit të këtyre padive në periudhat janar-dhjetor 2018 dhe 

2016, llojet e vendimeve të marra dhe shkalla e gjykimit në të cilën ka përfunduar gjykimi i padive 

me vlerë të vogël.  

 

4.3.1.  Kohëzgjatja e gjykimit gjatë vitit 2018 

 

Gjatë vitit 2018, gjykimi i padive me vlerë të vogël pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 

përfunduar me 226 vendime pranimi, 12 vendime pranim i pjesshëm, 2 vendime rrëzim padie, 68 

vendime pushim gjykimi, 56 vendime për kthim aktesh dhe 13 vendime të moskompetencës tokësore. 

Pra, rreth 64% e çështjeve janë gjykuar në themel. Pra, për to është marrë një vendim pranimi, pranim 

i pjesshëm apo rrëzimi. Pjesa tjetër e çështjeve, prej rreth 36 %, janë mbyllur pa u shqyrtuar 

kërkesëpadia në themel, kryesisht për shkak të heqjes dorë nga gjykimi (vendime pushimi), për shkak 

të të metave të kërkesëpadisë (vendime kthim aktesh) dhe për shkak të ngritjes së kërkesëpadisë në 

gjykatën jo kompetente (vendime inkompetence).  
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Gjatë vitit 2018, kohëzgjatja e gjykimit të padive për të cilat është marrë një vendim themeli nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë shkon nga 23 ditë, afati më i shkurtër deri në 218 ditë, afati më i 

gjatë. Koha mesatare e gjykimit të padive me vlerë të vogël, gjatë vitit 2018, për të cilat është marrë 

një vendim themeli në shkallën e parë të gjykimit, është 98 ditë.  

 

 
Nga 240 çështje, të cilat janë mbyllur me vendim themeli në shkallën e parë të gjykimit gjatë vitit 

2018, vetëm 12 prej tyre kanë shkuar në shkallën e dytë të gjykimit, në Gjykatën e Apelit Tiranë. Pra, 

95 % e çështjeve për të cilat është marrë vendim themeli në gjykatën e shkallës së parë kanë 

përfunduar në atë shkallë gjykimi.  

 

4.3.2.  Kohëzgjatja e gjykimit gjatë vitit 2016 

 

Gjatë vitit 2016, gjykimi i padive me vlerë të vogël ka përfunduar me 303 vendime pranimi, 9 

vendime pranim i pjesshëm, 3 vendime rrëzim padie, 191 vendime pushim gjykimi, 10 vendime për 

kthim aktesh dhe 16 vendime të moskompetencës tokësore. Pra, rreth 59 % e çështjeve janë gjykuar 

në themel.  
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Gjatë vitit 2016, kohëzgjatja e gjykimit të padive për të cilat është marrë një vendim themeli shkon 

nga 28 ditë, afati më i shkurtër deri në 342 ditë, afati më i gjatë. Koha mesatare e gjykimit të padive 

me vlerë të vogël gjatë vitit 2016, për të cilat është marrë një vendim themeli, është 135 ditë. 

 
Nga 315 çështje, të cilat janë mbyllur me vendim themeli në shkallën e parë të gjykimit gjatë vitit 

2016, vetëm 17 prej tyre kanë shkuar në shkallën e dytë të gjykimit, në Gjykatën e Apelit Tiranë dhe 

vetëm 3 kanë shkuar në shkallën e tretë të gjykimit, në Gjykatën e Lartë. Pra, 94.6 % e çështjeve për 

të cilat është marrë vendim themeli në gjykatën e shkallës së parë kanë përfunduar në atë shkallë 

gjykimi. Vetëm 0.95% e tyre kanë arritur në shkallën e tretë të gjykimit.  

 

4.3.3.  Krahasimi i të dhënave mbi afatet e gjykimit të padive me vlerë të vogël dhe vlerësimi i 

efektivitetit të parashikimeve të reja ligjore në garantimin e një gjykimi më të shpejtë 

 

Të dhënat mbi gjykimin më të shkurtër dhe më të gjatë, si dhe mbi kohëzgjatjen mesatare të gjykimit 

të padive me vlerë të vogël, për të cilat është marrë një vendim themeli, në gjykimin në shkallë të 

parë për vitin 2018 dhe 2016, tregojnë se kohëzgjatja e gjykimit të padive me vlerë të vogël gjatë vitit 

2018 është më e shkurtër se ajo e vitit 2016, me një diferencë në vlerat mesatare më shumë se një 

muaj.  

 

Nuk ekziston një dallim thelbësor lidhur me shkallën e gjykimit në të cilën ka përfunduar gjykimi i 

padive me vlerë të vogël, ndërmjet vitit 2018 dhe 2016. Numrat janë gati të njëjtë, ku rreth vetëm 5% 

të çështjeve kanë vazhduar në shkallën e dytë të gjykimit. Numri i çështjeve që kanë shkuar deri në 

shkallën e tretë të gjykimit gjatë vitit 2016 është gjithashtu shumë i vogël, më pak se 1%. Ndërkohë 
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që, me ndryshimet e fundit të KPC-së nuk lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë, për vendimet mbi padi 

me vlerë të vogël. 

  

 

 
 

Jo vetëm mesatarja e kohëzgjatjes së gjykimit në dy vitet respektive, por edhe kohëzgjatja e secilës 

çështje të gjykuar gjatë vitit 2018 dhe 2016 tregojnë se gjykimi i padive me vlerë të vogël gjatë vitit 

2018 është më i shpejtë se gjykimi i tyre në vitin 2016. 

 

Grafik i kohëzgjatjes së gjykimit të padive me vlerë të vogël në shkallë të parë 

 

 
 

Nga paraqitja grafike e mësipërme, vihet re një diferencë e konsiderueshme ndërmjet vitit 2018 dhe 

vitit 2016 në numrin e çështjeve që kanë përfunduar gjykimin në shkallë të parë brenda 100 ditësh 

dhe mbi 200 ditë, por në çdo rast brenda vitit kalendarik. Viti 2018 ka rreth 20 pikë përqindje më 

shumë çështje të përfunduara brenda 100 ditësh dhe rreth 14 pikë përqindje më pak çështje, gjykimi i 

të cilave ka përfunduar mbi 200 ditë. Këto të dhëna janë tregues i efektivitetit të parashikimeve të reja 

ligjore mbi paditë me vlerë të vogël, në garantimin e një gjykimi më të shpejtë të tyre. 
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Gjithashtu, gjatë intervistave me gjyqtarë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, përveçse u 

konfirmua se procedura e gjykimit të padive me vlerë të vogël është shumë praktike dhe efektive
313

 u 

evidentuan dhe aspekte të procedurës së re të gjykimit të padive me vlerë të vogël që kanë ndikuar në 

rritjen e shpejtësisë së gjykimit të tyre, ku përmendet veçanërisht zhvillimi i gjykimit në dhomë 

këshillimi, pa praninë e palëve.
314

 Garantimi i një gjykimi më të shpejtë mund të çojë në nxitjen e 

qytetarëve të investojnë gjykatën me padi me vlerë të vogël, të cilat mund të mos kishin interes për t’i 

paraqitur për zgjidhje në gjykatë, nëse gjykimi do të zhvillohej sipas rregullave të gjykimit të 

zakonshëm, pra në një kohëzgjatje më të madhe.  

 

Një tjetër veçori e gjykimit të padive me vlerë të vogël që është vlerësuar pozitiv në lehtësimin e 

ngarkesës së gjykatës është mosarsyetimi i vendimit, nëse palët nuk njoftojnë me shkrim gjykatën se 

duan të ushtrojnë ankim ndaj vendimit brenda tre ditëve.
315 

Ky lehtësim që u bëhet gjykatave bën të 

mundur fokusimin e tyre më shumë në çështje komplekse, që është edhe një nga qëllimet e 

parashikimit të rregullave të veçanta për gjykimin e padive me vlerë të vogël.
316 

Megjithatë, sikurse u 

përmend edhe më lart në pikën 2.2, ky parashikim është sa problematik lidhur me respektimin e 

detyrimit kushtetues për të dhënë një vendim të arsyetuar dhe garantimin qytetarëve të të drejtës për 

një proces të rregullt ligjor, aq edhe i paqartë lidhur me llojin dhe efektin e afatit 3 ditor për njoftimin 

e gjykatës mbi ushtrimin e të drejtës së ankimit.   

 

Lidhur me zbatimin e këtij parashikimi ligjor, gjatë studimit të praktikës së Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë mbi paditë me vlerë të vogël gjatë vitit 2018 evidentuam 10 raste ku gjykatat nuk e 

kishin zhvilluar gjykimin në bazë të dispozitave të posaçme për gjykimin e padive me vlerë të 

vogël
317

 dhe për rrjedhojë kishin arsyetuar të plotë vendimet edhe pse ndaj tyre nuk ishte ushtruar 

ankim. Në 4 çështje të tjera (pranë të njëjtit gjyqtar) gjykata, edhe pse i referohet dhe zbaton 

dispozitat për gjykimin e padive me vlerë të vogël, arsyeton të plotë vendimet edhe pse ndaj tyre nuk 

ishte ushtruar ankim.
318

 Ndonëse këto katër raste paraqiten interesante në kuadër të problematikës së 

ngritur më sipër, ato nuk ofrojnë shumë në trajtimin e saj, sepse në arsyetimin e vendimeve nuk 

gjendet një shpjegim i detajuar për mos zbatimin e nenit 310 (II)(3) të KPC-së dhe arsyetimin e plotë 

të vendimit. I vetmi përcaktim që bën gjykata është: “Gjykata është e detyruar të zbatojë kërkesat e 

nenit 16 të K.Pr.Civile, i cili përcakton se: “Gjykata zgjidh mosmarrëveshjen në përputhje me 

dispozitat ligjore dhe normat e tjera në fuqi, që janë të detyrueshme të zbatohen prej saj. Ajo bën një 

cilësim të saktë të fakteve dhe veprimeve që lidhen me mosmarrëveshjen, pa u lidhur me përcaktimin 

që mund të propozojnë palët. Megjithatë, gjykata nuk mund të ndryshojë bazën juridike të padisë pa 

kërkesën e palës”. Pjesa tjetër e vendimeve ndaj të cilëve nuk është ushtruar ankim janë të 

paarsyetuar. Kjo do të thotë që, përgjithësisht gjykata ka zbatuar nenin 310 (II)(3) të KPC-së lidhur 
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 Intervistë me Gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, M. Laska, zhvilluar më datë 19.6.2019. 
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 Intervistë me Gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, A. Shkurti, zhvilluar më datë 28.5.2019; Intervistë me 

Gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, T. Hoxha, zhvilluar më datë 11.6.2019.  
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 Intervistë me Gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, T. Hoxha, zhvilluar më datë 11.06.2019 
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 Harley, f. 8, para.13.  
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 Në vendime dhe procesverbalet e seancave që gjenden online nuk bëhet asnjë referim tek dispozitat e KPC mbi 

gjykimin e padive me vlerë të vogël. Shiko vendimet: nr. 7650, datë 26.9.2018; nr. 8432, datë 17.10.2018; nr. 8274, datë 

12.10.2018; nr. 9392, datë 14.11.2018; nr. 9469, datë 16.11.2018; nr. 9845, datë 27.12.2018; nr. 10189, datë 11.12.2018; 

nr. 10263, datë 13.12.2018; nr. 10748, datë 27.12.2018; nr. 10749, datë 27.12.2018. (Vendime të dhëna nga dy gjyqtarë të 

ndryshëm të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë). 
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 Shiko vendimet: nr. 8138, datë 9.10.2018; nr. 7929, datë 3.10.2018; nr. 10392, datë 17.12.2019; nr. 10519, datë 

19.12.2018. 
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me arsyetimin e vendimit mbi padi me vlerë të vogël, pa ngritur problematikën që u trajtua më 

gjerësisht në pikën 2.2 më sipër.   

  

5. Problematika të ndeshura nga zbatimi i parashikimeve të reja ligjore mbi gjykimin e 

padive me vlerë të vogël 

 

Nga analiza e dispozitave të reja mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël dhe zbatimi i tyre në 

praktikë vihet re se ka një sërë mangësish dhe problematikash në rregullimin ligjor të tyre. Kështu, 

dispozitat e reja mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël nuk kanë  parashikime të posaçme lidhur 

me formën dhe përmbajtjen e akteve procedurale, të tilla si kërkesëpadia apo deklarata e mbrojtjes, 

dhe as afate të veçanta procedurale për gjykimin e padive me vlerë të vogël, duke bërë që gjykimi i 

këtyre padive të përngjajë me gjykimin e zakonshëm. Pra, nuk ka formularë standardë të posaçëm për 

kërkesëpadinë dhe deklaratën e mbrojtjes për rastet e padive me vlerë të vogël, nuk parashikohet 

mundësia e përdorimit të teknologjisë për depozitimin me email të kërkesëpadisë, apo pagimin online 

të tarifave gjyqësore, dhe nuk ka afate të posaçme për dorëzimin e deklaratës së mbrojtjes apo 

gjykimin e çështjes në gjykimin në shkallë të parë dhe në apel, të cilat mund ta thjeshtëzonin dhe 

shpejtonin edhe më shumë procesin, duke e bërë edhe më efektive të drejtën e aksesit në gjykatë për 

qytetarët.  

 

Një tjetër mungesë rregullimi të posaçëm për paditë me vlerë të vogël është mosparashikimi i tarifave 

gjyqësore të posaçme. Për këto padi aktualisht zbatohet tarifa fikse 3,000 lekë kur vlera e objektit 

është deri në 100,000 lekë dhe 1% e vlerës së objektit kur ajo është mbi 100,000 lekë.
319

 Kështu, 

tarifa gjyqësore 1% mbi vlerën e objektit të padisë prej 150,000 lekë rezulton të jetë 1,500 lekë, pra 

më e ulët se tarifa fikse 3,000 lekë që do të aplikohej për paditë, vlera e të cilave nuk kalon 100,000 

lekë. Pra, praktikisht për një padi me një vlerë më të madhe (prej 100,000 lekë deri 150,000 lekë) 

paguhet tarifë gjyqësore më të ulët. Por vlen të përmendet se zbatimi i këtyre tarifave është sipas 

rregullimit ligjor të mëparshëm, ku nuk kishte një rregullim të posaçëm për gjykimin e padive me 

vlerë të vogël. Zbatimi i tyre do të vazhdojë deri sa të miratohet një udhëzim i ri i përbashkët i 

Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave, me propozimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, në 

zbatim të Ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.
320

 Sipas nenit 14 të 

këtij ligji, udhëzimi për tarifat e reja gjyqësore duhet të ishte miratuar brenda 3 muajve nga krijimi i 

Këshillit të Lartë Gjyqësor, por nuk është kryer akoma. Nuk kemi informacion nëse është parashikuar 

që në udhëzimin e ri të vendosen tarifa të veçanta për gjykimin e padive me vlerë të vogël.  

 

Gjithashtu, nuk ka rregulla të posaçme për ekzekutimin e vendimeve lidhur me padi me vlerë të 

vogël. Efektiviteti i gjykimit të shpejtë të padive me vlerë të vogël do të cenohet në rast se vendimi i 

dhënë për çështje të tilla nuk do të ekzekutohej në mënyrë të shpejtë. Kjo mund të jetë një pengesë 

për qytetarët në investimin e gjykatës, pra një pengesë për efektivitetin e të drejtës së aksesit në 

gjykatë për qytetarët.  

 

Në nenet 236/a dhe 285/a të KPC-së parashikohet mundësia e marrjes së dëshmisë dhe 

dëgjimit/pyetjes së palëve nëpërmjet videokonferencës apo mjeteve të tjera të komunikimit në 

distancë. Aktualisht, infrastruktura e gjykatave nuk e bën të mundur zbatimin e këtyre dispozitave 
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Udhëzim i Përbashkët nr. 33, datë 29.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të 

administratës gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, prokurorisë dhe noterisë”. 
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dhe nuk ka udhëzime mbi mënyrën e përdorimit të mjeteve të komunikimit në distancë apo 

videokonferencës. Po ashtu, është e paqartë nga dispozitat ligjore se si sekretarët gjyqësorë vërtetojnë 

nënshkrimin e dëshmitarit në deklaratën/dëshminë e tij të dhënë me shkrim.  

 

Një problematikë e evidentuar nga praktika gjyqësore gjatë zbatimit të dispozitave mbi gjykimin e 

padive me vlerë të vogël është se në rastet kur caktohet ekspert, kur kërkohen edhe kamata 

(përgjithësisht ato kontraktore) për shkak të vonesës në përmbushjen e detyrimit, gjykimi i padive me 

vlerë të vogël zhvillohet thuajse njësoj si gjykimi i zakonshëm duke çuar dhe në zgjatje të procesit.
321

 

Dhe jo vetëm kaq, por për shkak të caktimit të ekspertit ka pasur raste kur shpenzimet gjyqësore 

rezultojnë më të larta se vlera e objektit të padisë.
322

 Sikurse është përmendur më sipër kostot e 

procesit dhe tejzgjatja e procesit janë ndër pengesat kryesore të qytetarëve në ndërmarrjen e hapave 

ligjorë për rivendosjen e të drejtave të cenuara të një vlere jo të lartë monetare. Pra, ato janë shkaqet 

kryesore të kufizimit të të drejtës së aksesit në gjykatë.  

 

Ndërkohë, problemi ndoshta më delikat paraqitet nga neni 310(II)(3) i KPC-së, sipas të cilit vendimi i 

gjykatës për paditë me vlerë të vogël përmban vetëm hyrjen dhe pjesën urdhëruese, përveç kur palët 

brenda tre ditëve nga njoftimi i vendimit, njoftojnë me shkrim gjykatën se do ta ankimojnë atë, rast në 

të cilin duhet që vendimi të përmbajë edhe pjesën përshkruese-arsyetuese. Së pari, ky parashikim 

është problematik në raport me detyrimin kushtetues për të dhënë një vendim të arsyetuar dhe 

garantimin qytetarëve të të drejtës për një proces të rregullt ligjor.
323

 Së dyti, ai është problematik në 

raport me dispozita të tjera të Kodit të Procedurës Civile. Konkretisht, ajo që përbën problem është se 

kur konsiderohet se vendimi merr formë të prerë, në rast se brenda tre ditëve pala nuk ka njoftuar se 

do të ushtrojë ankim.
324

A do të marrë formë të prerë kur kalon afati tre ditor nga njoftimi i vendimit 

të paarsyetuar, apo duhet të pritet kalimi i afatit 15 ditor, i cili është afati i ankimit të zakonshëm? 

Afati 3 ditor, nuk është afat ankimi dhe nuk është i parashikuar si i tillë në nenin 443 të KPC-së, sipas 

të cilit afati i ankimit në gjykatën e apelit është 15 ditë. Neni 451 (b) i KPC-së parashikon se vendimi 

merr formë të prerë kur nuk është bërë ankim brenda afateve të caktuara nga ligji. Pra, praktikisht 

vendimi nuk mund të marrë formë të prerë pas kalimit të afatit 3 ditor nga njoftimi i vendimit të 

paarsyetuar, duke mos qenë ky një afat ankimi. Madje, duke pasur parasysh që neni 444 i KPC-së 

parashikon se afatet e ankimit fillojnë nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit të arsyetuar, është e 

vështirë të thuhet edhe që vendimi mund të marrë formë të prerë pasi kalojnë 15 ditë nga njoftimi i 

vendimit të paarsyetuar. Paqartësi të tilla cenojnë efektivitetin e dispozitave për gjykimin e padive me 

vlerë të vogël.  

 

6. Konkluzione dhe rekomandime 

 

Parashikimi i rregullave të veçanta për gjykimin e padive me vlerë të vogël për t’i thjeshtëzuar dhe 

gjykuar sa më shpejt ato ndikon drejtpërdrejt në rritjen e aksesit në drejtësi, veçanërisht të qytetarëve 

të thjeshtë apo shoqërive të vogla, të cilët kostot e procesit dhe kohëzgjatja e gjykimit do t’i frenonin 

të ndërmerrnin hapa ligjorë për rivendosjen e të drejtave të cenuara të një vlere jo të lartë monetare. 
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Intervistë me Gjyqtarin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, A. Shkurti, zhvilluar më datë 28.5.2019; Intervistë me 

Gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, T. Hoxha, zhvilluar më datë 11.6.2019. 
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 Shiko vendimin nr. 9813, datë 26.11.2018 ku vlera e objektit të padisë ishte 21,967.75 lekë, kurse shpenzimet e 

procesit 53,000 lek. 
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Për më shumë shiko pikën 2.2 më sipër. Shiko gjithashtu: Broka, f. 385. 
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Rregullimi me procedura më të thjeshta dhe më të shpejta i gjykimit të padive me vlerë të vogël 

gjithashtu ndikon edhe në lehtësimin e gjykatave, duke çuar në rritjen e efiçenës apo efektshmërisë së 

sistemit të drejtësisë. 

 

Sikurse rezultoi nga analiza e mësipërme e të dhënave të mbledhura, dispozitat e reja ligjore mbi 

gjykimin e padive me vlerë të vogël nuk kanë pasur ndonjë ndikim në rritjen e numrit të gjykimeve 

mbi paditë me vlerë të vogël dhe të larmishmërisë së mosmarrëveshjeve objekt i këtyre gjykimeve. 

Gjatë vitit 2018, rreth 98% e mosmarrëveshjeve objekt i padive me vlerë të vogël burojnë nga 

kontrata të shërbimit telefonik, qoftë celular, apo fiks dhe të internetit, ku paditës në të gjitha rastet 

janë shoqëritë e ofrimit të shërbimeve përkatëse. Në këtë aspekt, situata është gati tërësisht e 

ngjashme me atë të vitit 2016, ku nuk kishte dispozita të posaçme për gjykimin e padive me vlerë të 

vogël. Në këtë seksion të raportit të parë, nuk ishte objekt studimi informimi i publikut me 

ndryshimet ligjore mbi paditë me vlerë të vogël. Por, nisur nga të dhënat e mbledhura më sipër, si për 

sa i përket numrit të çështjeve gjyqësore, ashtu edhe llojit të marrëdhënieve kontraktore, nga fakti që 

në disa raste nuk ishin zbatuar dispozitat e posaçme mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël
325

 si 

edhe nga intervistat me gjyqtarë
326

 mund të thuhet se ky kufizim i larshmishmërisë së 

mosmarrëveshjeve kontraktore objekt i padive me vlerë të vogël mund të jetë rrjedhojë e 

mosinformimit të qytetarëve me ndryshimet ligjore. Mosinformimi mbi ndryshimet ligjore që 

lehtësojnë procesin ndikon në gjerësinë e përdorimit të procedurave të gjykimit të padive me vlerë të 

vogël. Një studim i bërë në vendet e Bashkimin Evropian, ka treguar se rreth 75% e qytetarëve 

evropianë nuk janë në dijeni dhe nuk kanë dëgjuar për procedurat e gjykimit të padive me vlerë të 

vogël dhe kjo është një pengesë shumë e madhe për përdorimin e këtyre procedurave.
327

 

 

Ndërkohë që, i ndryshëm ishte rezultati lidhur me efektivitetin e dispozitave të reja ligjore mbi 

gjykimin e padive me vlerë të vogël, në garantimin e një gjykimi më të shpejtë dhe lehtësimin e 

ngarkesës së gjykatave. Të dhënat e analizuara treguan se zbatimi i dispozitave të reja mbi gjykimin e 

padive me vlerë të vogël ka ndikuar në gjykimin më të shpejtë të çështjeve dhe në lehtësimin e 

gjykatave nga ngarkesa. Duhet theksuar se, garantimi i një gjykimi të shpejtë të padive me vlerë të 

vogël është një element përcaktues, jo vetëm për rritjen e efiçencës dhe efektshmërisë së sistemit të 

drejtësisë, por edhe për rritjen e aksesit në gjykatë të qytetarëve, pra në bërjen më efektive të të  

drejtës së aksesit në gjykatë, ndonëse numri i çështjeve dhe llojet e mosmarrëveshjeve objekt të 

padive me vlerë të vogël të gjykuara gjatë vitit 2018 nuk e tregojnë këtë.  

 

Në vijim të gjetjeve dhe problematikave të evidentuara lidhur me zbatimin e dispozitave të KPC-së 

mbi gjykimin e padive me vlerë të vogël, të cilat ulin efektivitetin e tyre në garantimin e të drejtës së 

aksesit në drejtësi dhe shpejtësisë së gjykimit, rekomandohet: 

 

Në drejtim të sensibilizimit të qytetarëve dhe trajnimit të gjyqtarëve dhe avokatëve: 

● Kryerja e fushatave sensibilizuese për publikun e gjerë me qëllim informimin e tyre për 

procedurat e gjykimit të padive me vlerë të vogël. Organizatat për mbrojtjen e konsumatorit 
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 Intervistë me Gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, T. Hoxha, zhvilluar më datë 11.6.2019 ku shprehet se 

ka raste kur palët pyesin se përse vendimi i tyre nuk është i arsyetuar.  
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 Harley dhe Said, f. 26, para.71. 
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mundë të luanin një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Gjithashtu, sigurimi i informacionit 

lehtësisht të aksesueshëm mbi paditë me vlerë të vogël mund të ndikojë në përdorimin më të 

gjerë të këtyre procedurave nga qytetarët
328

; 

● Vazhdimi i ofrimit të trajnimeve nga Shkolla e Magjistraturës mbi temën e gjykimit të padive 

me vlerë të vogël, për vitet akademike vijues, pavarësisht se në trajnimet e formimit vazhdues 

gjatë viteve akademike 2017-2018 dhe 2018-2019 është trajtuar tema mbi gjykimin e padive 

me vlerë të vogël
329

; 

● Vazhdimi i ofrimit të trajnimeve të formimit vazhdues mbi temën e gjykimit të padive me 

vlerë të vogël nga Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë
330

. 

 

Në drejtim të ndryshimit dhe plotësimit të kuadrit ligjor: 

 

● Ndryshimi i nenit 310(II)(3) të KPC-së, me qëllim adresimin e problematikës së ngritur nga 

doktrina dhe praktika lidhur me arsyetimin e vendimit dhe marrjen formë të prerë të tij; 

 Rregullimi i procedurës së vërtetimit të nënshkrimit të dëshmitarit nga sekretarët gjyqësorë, në 

zbatim të nenit 236/a të KPC-së; 

 Parashikimi i dispozitave ligjore të veçanta lidhur me formën dhe përmbajtjen e akteve 

kryesore procedurale në gjykimin e padive me vlerë të vogël, si kërkesëpadia dhe deklarata e 

mbrojtjes, si dhe krijimi i modeleve standard të tyre, lehtësisht të aksesueshëm nga publiku i 

gjerë, me qëllim thjeshtëzimin e procedurave331; 

 Parashikimi i mundësisë së përdorimit të mjeteve të komunikimit elektronik, për depozitimin 

e padisë në gjykatë dhe metodave të pagimit online të tarifës gjyqësore; 

 Parashikimi i afateve ligjore procedurale të posaçme për gjykimin e padive me vlerë të vogël, 

si në gjykimin në shkallë të parë dhe në apel, të cilat do të bënin që termi i përdorur në KPC, 

“gjykim i shkurtuar” të marrë vërtet kuptim dhe gjykimi i padive me vlerë të vogël mos t’i 

përngjajë gjykimit të zakonshëm; 

 Parashikimi i lehtësirave procedurale lidhur me marrjen e provës me ekspert, në mënyrë që 

shpenzimet gjyqësore të mos tejkalojnë vlerën e objektit të padisë; 

 Parashikimi i rregullave të posaçme për ekzekutimin e vendimeve lidhur me padi me vlerë të 

vogël; 

 Përmirësimi i infrastrukturës së gjykatave, për të mundësuar përdorimin e teknologjisë në 

dëgjimin e palëve dhe dëshmitarëve dhe nxjerrja e udhëzimeve mbi mënyrën e përdorimit të 

mjeteve të komunikimit në distancë apo videokonferencës; 

 Parashikimi i tarifave gjyqësore të veçanta për gjykimin e padive me vlerë të vogël në aktet 

nënligjore që priten të miratohen nga Ministri i Drejtësisë dhe Ministri i Financave me 

propozimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, në zbatim të Ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore 

në Republikën e Shqipërisë”. 
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 Harley dhe Said, f.  26, para.71, 72. 
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 EURALIUS në bashkëpunim me Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë ka zhvilluar trajnim mbi “Risitë e ndryshimeve të 

Kodit të Procedurës Civile për rritjen e efektivitetit të gjykimit civil”, në datat 20, 21 dhe 23 mars 2018 në Tiranë, Durrës, 

Elbasan ku kanë marrë pjesë 200 avokatë. Ndër të tjera, agjenda e trajnimit përfshinte gjykimin e padive me vlerë të 

vogël.https://euralius.eu/old/index.php/sq/news/358-trajnim-risite-e-ndryshimeve-te-kodit-te-procedures-civile-per-rritjen-

e-efektivitetit-te-gjykimit-civil 
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 Broka, f. 383; Harley dhe Said, f. 11, para. 20. 
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Seksioni I 
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▪ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 

▪ Ligj nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 

▪ Ligj nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”. 

▪ Ligj nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. 
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▪ Vendimi i këshillit të Ministrave nr. 343, datë 2.5.2019 “Për rishpërndarjen e numrit të 

punonjësve dhe të fondeve buxhetore për institucionet e sistemit të drejtësisë për vitin 2019”. 

 

Raporte/Botime/Dokumente strategjikë/Intervista  

▪ Raport Studimor, Monitorimi i procesit të vetingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

periudhën janar 2017-qershor 2018, publikuar nga Komiteti Shqipëtar i Helsinkit. 

▪ Reforma në Drejtësi 2018, Bilanci, Problematikat, sfidat, publikuar nga Instituti i      

Studimeve Politike. 

▪ Raporti vjetor i monitorimit të SND për periudhën janar-dhjetor 2018, Ministria e Drejtësisë. 

▪ Raport mbi gjendjen e Sistemit Gjyqësor dhe Veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për 

vitin 2018, publikuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor 2019. 

▪ Deklaratë për shtyp, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Instituti i Studimeve Politike dhe CSDG, 4 

prill 2019. 

▪ Opinion i Komisionit të Venecias CDL-AD (2016)036, Opinion nr. 868/2016, datë 

12.12.2016. 

▪ Debat për Analizën dhe Strategjinë në mbledhjet e grupeve të punës. 

▪ Rezolutë, Konferenca Gjyqësore Kombëtare, datë 10.10.2014, publikuar në faqen e Gjykatës 

së Lartë. 

▪ Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, qershor 2015, Kuvendi i Republikës së 

Shqipërisë. Raport i Komisionit Europian për Shqipërinë.  

▪ Informacion mbi reformën në Drejtësi, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. 
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▪ Manual Praktik, Rritja e aksesit në gjykimin kushtetues të Organizatave të Shoqërisë Civile, 

Komiteti Shqiptar i Helsinkit, 2018. 

▪ Intervistë me Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të 

Prokurorisë. 

▪ Intervsitë me anëtarin e KLGJ-së. 

 

Vendime 

▪ Vendime të Gjykatës Kushtetuese marrë në faqen e internetit:  

            http://www.gjk.gov.al/eb/Vendime_perfundimtare_100_1.php 

▪ Vendime të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese, marrë nga faqja e internetit:  

            http://www.gjk.gov.al/web/Lista_e_Vendimeve_92_1.php 

▪ Vendime të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, marrë nga faqja e internetit:            

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Perberja_e_K_E_D_5472_1.php 

▪ Vendime të Këshillit të Lartë Gjyqësor, marrë nga faqja e internetit:  

            http://www.kld.al/vendime 

▪ Vendime të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, marrë nga faqja e internetit: 

            http://klp.al/category/vendime-akte-administrative/ 

▪ Vendime të Komisioni të Pavarur të Kualifikimit, marrë nga faqja e internetit: 

            http://kpk.al/vendime/ 

▪ Vendime të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, marrë nga faqja e internetit: 

            http://kpa.al/vendime/ 

 

Seksioni II 

 

Legjislacion 

▪ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.  

▪ Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut. 

▪ Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike. 

▪ Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut. 

▪ Ligji nr. 111/2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”. 

▪ Ligj nr. 98/2017 “Për Tarifat Gjyqësore në Republikën e  Shqipërisë”. 

▪ Ligji nr. 55/2018 “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë”. 

▪ Ligj nr. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i 

Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar. 

▪ Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”. 

▪ Ligj nr. 35/2017, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i 

Procedurës Penale”, të  ndryshuar. 

▪ Ligji nr. 143/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën 

juridike”. 

▪ Ligji  nr. 77/2014 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën 

juridike”. 

▪ Relatim për projektligjin “Për Ndihmën Juridike”, datë 18.10.2017, Komisioni për Çështjet 

Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. 

▪ Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 177, datë 13.3.2019, “Për miratimin e tavaneve 

përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022. 
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▪ Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr. 1, datë 8.3.2019 “Për miratimin e rregullave dhe 

procedurave për mbledhjen, plotësimin dhe administrimin e të dhënave të regjistrave”. 

▪ Udhëzim i Ministrit të Drejtësisë nr. 2, datë 25.3.2019 “Për procedurat, periodicitetin dhe 

rregullat për verifikimin e rrethanave për kthimin e përfitimeve”. 

▪ Urdhër i Kryeministrit nr. 59, datë 25.03.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së 

Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas”. 

▪ Urdhër i Ministrit të Drejtësisë nr. 225, datë 25.3.2019 “Për miratimin e formularëve të 

ndihmës juridike të garantuar nga shteti”. 

▪ Urdhër nr. 226, datë 25.3.2019 “Për miratimin e kontratave të ndihmës juridike të garantuar 

nga shteti”. 

▪ VKM nr. 110, datë 6.3.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes 

së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të 

garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të 

tyre”. 

▪ VKM nr. 55, datë 6.2.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit për 

autorizimin e organizatave jofitimprurëse, që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar 

nga shteti”.  

▪ Udhëzim i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 6.3.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

udhëzimin nr. 4, datë 12.12.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e masës së 

shpenzimeve dhe pagesave të ekspertëve dhe dëshmitarëve gjatë procesit gjyqësor”. 

 

Botime/raporte/dokumente strategjikë 

▪ Raport Studimor Për Aksesin në Drejtësi të Grupeve Vulnerabël, Komiteti Shqiptar i 

Helsinkit, 2019, Raporti gjendet në faqen: 

http://www.ahc.org.al/wpcontent/uploads/2019/02/Studimi-legal-aid-KShH_Shkurt-2018.pdf. 

▪ Pengesat e Hasura nga Komuniteti LGBTI në marrjen e Shërbimeve dhe Aksesit në Drejtësi”, 

Qendra Streha, Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara, Save the Children, 

2018.  

▪ Garantimi i Aksesit në Drejtësi për Personat me Aftësi të Kufizuara në Kuadrin Ligjor 

Shqiptar, Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara, Save the Children, 2018. 

▪ Effective Access to Justice, Directorate General for Internal Policies, 2017, gjendet në faqen: 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses. 

▪ Studim mbi aksesin në drejtësi në Shqipëri, UNDP, 2017. Studimi gjendet në 
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▪ Grup autorësh, (Red.) Dorian Matlija, “Efektiviteti i Ndihmës Juridike në Procesin Penal në 

Shqipëri. Sa Larg Jemi prej Standardeve Ndërkombëtare?” Res Publica, Open Society 

Foundations, 2016, EXPO VISION ALBANIA.  

▪ Analizë e Sistemit në Drejtësi në Shqipëri, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në 

Sistemin e Drejtësisë, Grupi  i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Kuvendi i Shqipërisë, 2015. 

▪ Raport Mbi Ndihmën Juridike në Shqipëri, Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS), Civil Rights 

Defenders, EDERSTUDIO, 2013.  

▪ Raporti i Komisionit Europian për Shqipërinë, 2019. Raporti gjendet në: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf 



Bibliografia [MONITORIMI I ZBATIMIT TË REFORMËS NË DREJTËSI] 

 

96 
 

▪ Raport monitorimi janar-dhjetor 2018, Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020, 

Ministria e Drejtësisë, Raporti gjendet në faqen: https://www.drejtesia.gov.al/wp-

content/uploads/2019/04/Raporti-Vjetor-i-Monitorimit-t%C3%AB-SND-p%C3%ABr-

periudh%C3%ABn-janar-dhjetor-2018.pdf. 

▪ Raport mbi Ofrimin e Ndihmës Juridike Shtetërore në Shqipëri, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, 

Tiranë, 2012.  

▪ A practioner’s Guide to a Human Rights – Based Approach to Access to Justice, 

Programming for Justice: Access to all, UNDP, 2005.   

▪ Rezoluta 78 (8) “Mbi ndihmën dhe këshillimin ligjor”, Komiteti i Ministrave, Këshilli i 

Evropës. Gjendet në faqen: https://www.euromed-

justice.eu/en/system/files/20090128115013_res%2878%298eCoE.pdf. 

▪ Rekomandimi R (81) 7 i Komitetit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Masat për 

Lehtësimin e Aksesit në Drejtësi, Këshilli i Evropës. Gjendet në faqen: 

https://rm.coe.int/168050e7e4. 

▪ Rekomandimi  R (93) 1 i Komitetit të Ministrave për Shtetet Anëtare mbi Aksesin Efektiv në 

Ligj dhe në Sistemin e Drejtësisë për të Varfrit, Këshilli i Evropës. Gjendet në faqen: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804df0ee. 

▪ United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, 
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Seksioni III 

 

Legjislacion 

▪ Ligj  nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin e shkencor në institucionet e arsimit të 

lartë në Republikën e Shqipërisë”. 

▪ Ligj nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. 

▪ Ligj nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

▪ Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 513, datë 11.9.2018 “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së 

Arsimit të Lartë”. 

▪ Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 41, datë 24.1.2018 “Për elementët e programeve të 

studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë”. 

▪ Udhëzimi i Ministrit të Arsimit nr. 31, datë 29.12.2017 “Për përcaktimin e kritereve, 

dokumentacionit dhe procedurava për hapjen, riorganizimin, dhe mbylljen e programeve të 

studimit nga intitucionet e arsimit të lartë”. 

▪ Rregullore e Shkollës së Magjistraturës miratuar me Vendimin e Këshillit Drejtues nr. 1, datë 

31.1.2017. 

▪ Rregullore e Shkollës së Magjistraturës, miratuar me Vendimin e Këshillit Drejtues, datë 

26.2.2015 (shfuqizuar). 

 

Raporte/Botime/Dokumente strategjikë/Intervista  

 

Dokumente parlamentare  

▪ Kuvendi i Shqipërisë, Kalendari 3 javor i punimeve të Kuvendit (për periudhën 9-27 korrik 

2018) miratuar me vendimin nr. 84/2018. 
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▪ Kuvendi i Shqipërisë, Tryezë konsultimi publik për projektligjin “Për provimin e shtetit për 

profesionin e juristit”, datë 25.5.2018, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike 

dhe të Drejtat e Njeriut. 

▪ Kuvendi i Shqipërisë, Konsultim Publik Projektligji për Provimin e Shtetit dhe Strategjia për 

Edukimin Ligjor të Publikut 23.5.2016, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në 

Drejtësi, Kuvendi i Shqipërisë. 

▪ Kuvendi i Shqipërisë, Procesverbal i seancës së diskutimit të projektligjit “Për arsimin e lartë 

dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë, Legjislatura VIII, 21 korrik 2015, 

Procesverbal. 

▪ Kuvendi i Shqipërisë, Vendim i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në 

Sistemin e Drejtësisë Nr. 7, dt. 23.1.2015, “Për miratimin e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të 

Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar”. 

 

Strategji  

▪ Vendim i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi nr. 15, datë 30.7.2015 

“Për miratimin në parim të Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Reformën e Sistemit të 

Drejtësisë në Shqipëri”. 

▪ Vendim i Këshillit të Minsitrave, nr. 541, datë 19.9.2018 “Për miratimin e Strategjisë së 

Drejtësisë për të Mitur dhe të Planit të Veprimit 2018-2021”. 

▪ Vendim nr. 47, datë 19.4.2019 “Për Miratimin e Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut 

2019-2023, Kuvendi i Shqipërisë. 

▪ Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 773, datë 2.11.2016 “Për miratimin e Strategjisë 

Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe Planit të saj të Veprimit”. 

▪ Strategjia Afatmesme e Shkollës së Magjistraturës 2019-2023. 

 

Raporte 

▪ European Commission, Albania Report 2019, Communication from the Commission to the 
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