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KAPITULLI I 

HYRJE 

 

 

 

I -  METODOLOGJIA 

  Për qëllimet e këtij projekti dhe mbledhjen e të 

dhënave, është kryer monitorimi dhe studimi i 120 

(njëqind e njëzetë) vendime gjyqësore të zgjedhura në 

mënyrë rastësore nga sekrataritë të rretheve gjyqësore 

të marra në monitorim, sipas  objektit të këtij projekti. 

Periudha e përgjatë së cilës shtrihen çështjet gjyqësore 

të shqyrtuara është Prill 2017 – Maj 2018.  

 Metodologjia e këtij studimi konsiston në mbledhjen 

e të dhënave duke patur parasysh datën e vendimit në 

raport me datën e regjistrimit të çështjes, si dhe me 

zbatimin e parimit të të pasurit një vendim të arsyetuar. 

Në fillimet e projektit, ishte menduar studimi i 60 

çështjeve gjyqësore në total. Megjithatë, duke patur si 

qëllim të ofrojmë një raportim sa më real të situatës 

konkrete, u dyfishua numri i çështjeve të monitoruara 

nga ekspertët. Për realizimin e këtij raporti është 
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shfrytëzuar informacioni i mbledhur nga analiza e 

dosjeve gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tropojë, Lezhë dhe Kukës. 

 Gjatë fazës së parë të zbatimit të projektit, nga 3 

(tre) ekspertë të asociuar është kryer monitorimi i 120 

dosjeve gjyqësore. Përkatësisht, janë monitoruar 20 

dosje gjyqësore civile dosje dhe gjyqësore penale nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë; 20 dosje gjyqësore 

civile dhe 20 dosje gjyqësore penale nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Kukës; 20 dosje gjyqësore civile dhe 20 

dosje gjyqësore penale nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Lezhë. Ekspertët e asociuar kanë kryer mbledhjen e të 

dhënave të konstatuara gjatë seancave paraprake deri 

në dhënien e vendimit përfundimtar. Të dhënat e 

përfituara nga monitorimi janë strukturuar fillimisht në 

një tabelë exel-i dhe në formë raporti për çdo gjykatë ku 

si burim informacioni kanë shërbyer procesverbalet e 

seancave gjyqësore. 

 Gjatë fazës së dytë, 3 (tre) ekspertë kanë kryer 

monitorimin dhe studimin e vendimit  përfundimtar të 

nxjerrë nga gjykatat e rretheve objekt studimi. Kjo fazë 

ka konsistuar në kryerjen e një  analize të hollësishme 

të secilit vendim të formës së prerë. Të dhënat e 

përfituara nga monitorimi i këtyre vendimeve janë 

strukturuar në formën e një raporti përfundimtar për 

çdo gjykatë, përkatësisht për Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Kukës, Lezhë dhe Tropojë.  
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 Gjatë fazës së tretë, është kryer vlerësimi të dhënave 

të nxjerra nga monitorimi i kryer gjatë fazës së parë dhe 

të dytë të projektit. Për të realizuar këtë vlerësim, 

paraprakisht ishte i domosdoshëm identifikimi me 

saktësi i dispozitave në korpusin e brendshëm ligjor,  të 

cilat përcaktojnë afatet e proçeduriale nga regjistrimi i 

çështjes deri në zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Situata e 

ofruar nga monitorimi i cështjeve gjyqësore është 

ndërthurur me një analizë të kornizës ligjore dhe 

doktrinës. 

 Skeda monitoruese është plotësuar edhe me të 

dhëna nga vëzhgimi i kryer nga 10 studentë intern, të 

cilët kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në 

nxjerrjen dhe përpunimin e të dhënave gjatë gjithë 

shtrija kohore të projektit. 

 Qëllimi i këtij raporti është të identifikohen 

problemet që sjellin cilësi të dobët të vendimeve dhe të 

rekomandohet përmirësim kur ka nevojë. Ky raport 

trajton vetëm çështjet shqetësuese më sistematike apo 

të përhapura dhe nuk merret aspak me sjelljen e 

avokatëve, gjyqtarëve dhe adminsitratës gjyqësore. Së 

dyti, nëpërmjet këtij raporti propozohen rrugëzgjidhje 

për problematikën e identifikuar. 

 Rezultatet e monitorimit fillimisht janë diskutuar në 

tryeza të rrumbullakëta me palët e interesit në Gjykatën 

e Rrethit Gjkyqësor Kukës, Tropojë dhe Lezhë duke ulur 

në diskutim gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe anëtarë të 

shoqërisë civile.  Më tej, këto rezultate do të do të 
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diskutohen me profesionistët e sistemit gjyqësor në 

Tiranë dhe do të shërbejë si një mjet lobimi dhe 

promovimi efektivitetit dhe cilësisë në gjykatat 

shqiptare. 

 

II - KUFIZIMET E MONITORIMIT  

Ky monitorim ka kufizimet e mëposhtme:  

 Numri i vendimeve të monitoruara. Një numër më i 

madh i çështjeve të studiuara, do të pasqyronte një 

situatë më të plotë të monitorimit dhe rezultateve të 

tij. 

 

 Përzgjedhja e vendimeve. Në përzgjedhjen e dosjeve 

gjyqësore të studiuara, për shkak të mundësive 

logjistike vetë gjykata ka patur akses.  Kjo mund të 

bëjë që  dosjet e selektuara të jenë parazgjedhur në 

bazë të objektit të çështjes, gjyqtarit që i ka gjykuar 

ato dhe afatit kohor të zgjidhjes së mosmarrëveshjes. 

 

III - PIKA TË FORTA  

 Monitorimi dhe nxjerrja e konkluzioneve nga 

praktika e çështjeve gjyqësore nga gjykatat objekt 

studimi, krijoi mundësinë që të krijohet një studim i 

përpunuar dhe me vlerë për sistemin gjyqësor në 

përgjithësi dhe atyre të lokacioneve ku  projekti kishte 

fushën e zbatimit në veçanti.  



EDFAT                      www.edfat.org 
__________________________________________________________ 

11 
 

Kanë ndihmuar procesin:  

-Puna në grup midis studentëve, ekspertëve të asociuar 

dhe ekspertëve monitorues të organizatave.  

-Konsultimi i gjetjeve midis të treja organizatave 

zbatuese të projektit.  

-Aftësitë dhe njohuritë e grupit të punës që mori pjesë 

në projekt. 

-Ulja në një tryezë të rrumbullakët e të gjithë palëve të 

interesit. 

 

IV - KUADRI LIGJOR  

 Një sistem ligjor efektiv është një nga shtyllat 

themelore të një shoqërie demokratike. Siguria ligjore 

nënkupton që individi duhet të jetë në gjendje të 

mbështetet në legjislacionin, autoritetet dhe gjykatat. 

Ligjet duhet të jenë moderne dhe në të njëjtën kohë të 

garantojnë liritë dhe të drejtat themelore. Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë  ka sanksionuar si një ndër 

parimet themelore të saj, parimin e garantimit të një 

proçesi të rregullt ligjor.  Kushtetuta është garantuesja 

themelore e të drejtës së çdo individi për të pasur një 

proçes të rregullt ligjor dhe është detyrë e ligjvënësit dhe 

e qeverisë shqiptare që të marrin të gjitha masat e 

duhura për të rregulluar ligjërisht këtë të drejtë.  
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 Garantimi i një proçesi të rregullt ligjor sanksionohet 

nga nenet 42 dhe 142/1 të Kushtetutës.1 Neni 42 

sanksionon se:   “1. Liria, prona dhe të drejtat e njohura 

me Kushtetutë dhe me ligj nuk mund të cenohen pa një 

proces të rregullt ligjor. 2. Kushdo, për mbrojtjen e të 

drejtave, të lirive dhe të interesave të tij kushtetues dhe 

ligjorë, ose në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka 

të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një 

afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e 

paanshme e caktuar me ligj. “  Neni 142/1 parashikon 

se  “1. Vendimet gjyqësore duhet të jenë të arsyetuara” 

 Siç e shohim, neni 42 dhe 142/1 përfshin edhe të 

drejtën për të pasur një vendim gjyqësor të arsyetuar. 

Arsyetimi i vendimeve është element thelbësor i një 

vendimi të drejtë  dhe një proçesi të rregullt ligjor. 

Përveç kësaj, duke dhënë një vendim të arsyetuar, 

mund të realizohet edhe vëzhgimi publik i administrimit 

të drejtësisë. Pjesë substanciale e cilësisë së vendimeve 

ështe dhe dhënia e një vendimi sa më  profesional, 

bindës dhe t’u serviret palëve në një kohë sa më të 

shpejtë. Një vendim i arsyetuar u tregon palëve se 

çështja e tyre është dëgjuar dhe vlerësuar, lejon 

vlerësimin e publikut ndaj sistemit të drejtësisë dhe 

është një kërkesë e domosdoshme për të përgatitur një 

ankim të qenësishëm dhe në mënyrë efektive. 

                                                           
1 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ndryshuar me ligjet nr. 9675/ 2007; nr. 

9904/2008; nr. 88/2012 dhe nr.137/2015/ RSH. Kuvendi. – Tiranë : Qendra e 
Botimeve Zyrtare, 2016 
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 Një vend të posaçëm në kuadrin ligjor të Republikës 

së Shqipërisë, zënë edhe marrëveshjet ndërkombëtare. 

Neni 116 i Kushtetutës që i rendit marrëveshjet 

ndërkombëtare fill pas Kushtetutës u jep atyre fuqi 

mbiligjore në sistemin e burimeve normative. Po ashtu, 

kjo dispozitë kushtetuese duhet lexuar në kombinim 

edhe me nenin 122, pikat 1 dhe 2, të Kushtetutës, që 

sanksionon se: 

 “1. Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar 

përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik pasi 

botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. 

Ajo zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, përveç rasteve 

kur nuk është e vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon 

nxjerrjen e një ligji… 

 2. një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj 

ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të…” 

 Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut 2 gëzon 

një status të privilegjuar në rendin kushtetues shqiptar 

kundrejt të gjitha marrëveshjeve të tjera. Në nenin 6 të 

kësaj konvente parashikohet e drejta për një proçes të 

rregullt ligjor3.  Neni 6 dikton nevojën e ekzistencës së 

                                                           
2 “Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore” 
amenduar me protokollin nr. 11, ratifikuar me. Ligj nr.8137 datë 31.7.1996 
 
3  Neni 6 “ E drejta për një proces të rregullt” 
 1. Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo akuze 
penale kundër tij, çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, 
publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e 
paanshme. Vendimi duhet të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës 
mund t’i ndalohet shtypit dhe publikut gjatë tërë procesit ose gjatë një pjese të tij, 
në interes të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri 
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një gjykate të krijuar me ligj, të pavarur dhe të 

paanshme. Ky parim nuk aplikohet vetëm për gjykatat 

e juridiksionit të zakonshëm por përfshin të gjitha 

trupat vendimarrëse. Lidhur me pavarësinë dhe 

paanshmërinë  duhet theksuar, se kjo ka të bëjë me 

përjashtimin nga çdo ndikim i jashtëm, që mund të 

ndikojë vendimmarrjen e gjyqtarëve. Lidhur me 

garancitë proçedurale dhe materiale neni 6 përfshin 

mjaft të tilla si p.sh. aksesin në gjykatë, sipas të cilit çdo 

akt administrativ duhet t’i nënshtrohet kontrollit 

gjyqësor; të drejtën për t’iu drejtuar instancave të tjera 

të ankimit; publiciteti i gjykimit (seancat e hapura dhe 

shpallja e vendimit publikisht);  mënyra e zhvillimit të 

rregullt të seancave gjyqësore, konkretisht elementë të 

                                                           
demokratike, kur kjo kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës 
private të palëve në proces ose në shkallën që çmohet tepër e nevojshme nga 
gjykata, kur në rrethana të veçanta publiciteti do të dëmtonte interesat e 
drejtësisë.  
2. Çdo person i akuzuar për një vepër penale prezumohet i pafajshëm, derisa 
fajësia e tij të provohet ligjërisht.  
3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme:  
a) të informohet brenda një afati sa më të shkurtër, në një gjuhë që ai e kupton 
dhe në mënyrë të hollësishme, për natyrën dhe për shkakun e akuzës që ngrihet 
ndaj tij;  
b) t’i jepet koha dhe lehtësitë e përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes;  
c) të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej tij ose, në 
qoftë se ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të shpërblyer mbrojtësin, t’i 
mundësohet ndihma ligjore falas kur këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë; 
 d) të pyesë, ose të kërkojë që të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës dhe të 
ketë të drejtën e thirrjes dhe të pyetjes të dëshmitarëve në favor të tij, në kushte 
të njëjta me dëshmitarët e akuzës;  
e) të ndihmohet falas nga një përkthyes, në qoftë se nuk kupton ose nuk flet 
gjuhën e përdorur në gjyq. 
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tillë si: barazia e armëve, afati i arsyeshëm, arsyetimi i 

vendimeve etj.  

 Nga ana tjetër, Gjykata Kushtetuese në 

jurisprudencën e saj, ka nënvizuar domosdoshmërinë e 

arsyetimit të vendimeve gjyqësore, penale apo civile, si 

një garanci për proçesin ligjor. Vendimi duhet të 

mbështetet vetëm mbi faktet që janë paraqitur gjatë 

procesit gjyqësor dhe duhet të përmbajë bazën ligjore mbi 

të cilën bazohet zgjidhja e mosmarrëveshjes, analizën e 

provave dhe mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes. 

Arsyetimi i vendimeve është element thelbësor i një 

vendimi të drejtë. Vendimi mund të kontrollohet nga një 

gjykatë më e lartë sipas procedurave përkatëse dhe, që 

kjo të jetë e mundur, duhet bërë arsyetimi i vendimit, në 

të cilin gjyqtari tregon me qartësi faktet dhe ligjin e 

zbatueshëm, të cilat kanë diktuar zgjedhjejen e tij 

ndërmjet disa mundësive. Vendimet gjyqësore që japin 

gjykatat e të gjitha niveleve në përfundim të gjykimit, 

përbëjnë aktin proçedurial kryesor të të gjithë proçesit 

gjyqësor. Ato përmbledhin dhe finalizojnë në mënyrë 

përfundimtare qëndrimet që mban gjykata lidhur me 

çështjen në gjykim.4  

 Vendimi gjyqësor në çdo rast duhet të jetë logjik, i 

rregullt në formë dhe i qartë në përmbajtje. Në tërësinë 

e tij ai duhet konsideruar si një unitet, në të cilin pjesët 

përbërëse janë të lidhura ngushtësisht mes tyre. Ato 

                                                           
4 shih vendimet nr. 8, datë 16.03.2011; nr. 7, datë 09.03.2009 dhe nr. 23, datё 

04.11.2008 të Gjykatës Kushtetuese. 
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duhet të jenë në shërbim dhe funksion të njëra-tjetrës. 

Argumentet e pjesës arsyetuese duhet të jenë të 

bazuara dhe të lidhura logjikisht, duke respektuar 

rregullat e mendimit të drejtë. Ato duhet të formojnë një 

përmbajtje koherente brenda vendimit, i cili përjashton 

çdo kundërthënie ose kontradiksion të hapur ose të 

fshehtë. Këto argumente duhet të jenë gjithashtu të 

mjaftueshme për të mbështetur dhe pranuar pjesën 

urdhëruese. Konkluzionet e pjesës arsyetuese duhet të 

bazohen jo vetëm në aktet ligjore, por edhe në parimet 

dhe rregullat që karakterizojnë mendimin e shëndoshë 

e logjik5. 

 Megjithatë, gjykata e ka vlerësuar zbatimin e këtij 

parimi rast pas rasti, në varësi të rrethanave konkrete 

të çështjes, duke analizuar nëse vendimet gjyqësore të 

kundërshtuara e kanë përmbushur në mënyrë të 

mjaftueshme detyrimin për arsyetimin e vendimeve të 

tyre. Gjykata vë në dukje se ajo e vlerëson arsyetimin e 

një vendimi gjyqësor vetëm në kuadrin e përmbushjes 

ose jo të standardeve të mësipërme të cilat garantojnë 

të drejtën për të pasur një vendim gjyqësor të arsyetuar 

dhe nuk është detyrë e saj të analizojë provat dhe faktet 

ku është bazuar gjykata për zgjidhjen e çështjes së 

themelit. Kjo mbetet detyrë funksionale e gjykatave të 

juridiksionit të zakonshëm. Në vlerësimin e Gjykatës 

nuk mjafton që arsyetimi të jetë formalisht i pranishëm 

                                                           
5 shih vendimet nr. 55, datë 18.12.2012; nr. 20, datë 13.04.2012 dhe nr. 38, datë 

30.12.2010 të Gjykatës Kushtetuese 
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në kuptimin grafik dhe strukturor, pasi kjo do ta bënte 

atë thjesht fiktiv. Arsyetimi duhet domosdoshmërisht të 

plotësojë kriteret minimale ligjore të përcaktuara dhe të 

mos ketë të meta të tilla serioze që cenojnë standardin 

e vendimit gjyqësor të arsyetuar.6  

 Neni 310/1 i Kodit të Proçedurës Civile parashikon 

se vendimi i gjykatës duhet të përmbajë hyrjen, pjesën 

përshkruese-arsyetuese dhe pjesën urdhëruese, duke 

përcaktuar, në paragrafët e tjerë, elementet që duhet të 

përmenden në secilën prej këtyre pjesëve. Nga 

parashikimet e dispozitave të KPC-së të lartpërmendur, 

gjykata çmon se në funksion të realizimit të vëzhgimit 

publik të administrimit të drejtësisë dhe të aksesit në 

gjykatë, brenda kuadrit të procesit të rregullt ligjor, 

përmbajtja e vendimit duhet të plotësojë kriteret e 

përcaktuara nga dispozitat ligjore përkatëse dhe ato të 

elaboruara nga jurisprudenca kushtetuese e 

konsoliduar. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 shih vendimin nr. 55, datë 18.12.2012 të Gjykatës Kushtetuese 
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KAPITULLI II 

GJETJET E MONITORIMIT 

 

 

 

I - GJYKATA E SHKALLËS SË PARË KUKËS  

1.1 Vendimet penale  

1.1.1 Kohëzgjatja e shqyrtimit gjyqësor 

Për shkak të rëndësisë specifike, në fokus të këtij 

monitorimi u vendosën 3 gjykata, ashtu siç është 

përmendur më lart. Siç rezulton edhe nga vlerësimet 

teorike të këtij monitorimi, K.Pr.Civile apo K.Pr.Penale 

nuk ka të parashikuar një afat eksplicit brenda të cilit 

gjyqtarët duhet të shprehen me vendim përfundimtar 

për çështjet e shqyrtuara. Megjithatë, duke marrë në 

shqyrtim kohën mesatare brenda të cilës janë nxjerrë 

vendimet e Gjykatës së Rretghit Gjyqësor Kukës, mund 

të themi se ato janë shqyrtuar brenda një afati të 

arsyeshëm. Thënë këtë, në konsideratë duhen marrë 

elementët e më poshtëm:  
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a) Vendimet penale konsistojnë përgjithësisht në 

Miratim Urdhëri penal.  

Përkatësisht 12 nga 20 vendimet e marra në shqyrtim, 

kanë në objekt miratimin e urdherit penal. Neni 406/a 

“Urdhri penal” – është një nen i shtuar rishtas në Kodin 

e Procedurës Penale. Ky nen parashikon një gjykim të ri 

e të posaçëm, atë të kërkesës për udhërin penal të 

dënimit. Qëllimi i legjislatorit për parashikimin e 

miratimit ose jo të Urdhrit penal synon arritjen e këtyre 

qëllimeve:  

o Ekonominë gjyqësore nëpërmjet shkurtimit të 

shpenzimeve gjyqësore;  

o uljen e ngarkesës në punë të gjykatave dhe 

prokurorive, që lidhet me veprat penale me 

rrezikshmëri të ulët shoqërore dhe  

o uljen e numrit të të burgosurve në institucionet e 

vuajtjes së dënimeve penale në vendin tonë.7  

Paragrafi i parë i nenit 406/a të  Kodit të Procedurës 

Penale parashikon shprehimisht ekzistencën e tre 

kritereve që kushti penal të mund të zbatohet. Kështu, 

për aplikimin e urdhrit penal duhet të plotësohen 

njëkohësisht këto kushte:  

 i pandehuri të akuzohet për një kundërvajtje 

penale; 

                                                           
7 http://komentarielektronik.magjistratura.edu.al/  

http://komentarielektronik.magjistratura.edu.al/
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 prokurori të çmojë se dënimi ndaj të pandehurit 

duhet të jetë me gjobë; 

 ky përcaktim i prokurorit të kryhet brenda 3 

muajve nga data e regjistrimit të emrit të personit 

që i atribuohet vepra penale.  

 Paragrafi i katërt i nenit 406/a të K.Pr.Penale kërkon 

që në përfundim të hetimeve, kërkesa për miratimin e 

urdhrit penal depozitohet në sekretarinë e gjykatës, së 

bashku me të gjitha aktet e fashikullit të hetimeve 

paraprake. Është gjykata ajo që vlerëson kërkesën e 

prokurorit në lidhje me aplikimin e urdhrit penal të 

kërkuar prej tij. Një parashikim i tillë është një garanci 

proçeduriale e cila synon shmangien e abuzimeve të 

mundshme nga ana e organit të akuzës në aplikimin e 

këtij mekanizmi të ri. Kjo përforcohet edhe nga fakti se 

gjykata mund të refuzojë kërkesën për miratim të 

urdhërit penal për arsyet e renditura në  nenin 406/c 

K.Pr.Penale. 

 Sa më sipër, meqënëse në vetvete miratimi ose jo, 

i një urdhëri penal, si një institut i ri i K.Pr.Penale, që 

ka për qëllim ekonomine gjyqësore, merret në dhomë 

këshillimi, dhe jo në seancë gjyqësore ku dëgjohen palët 

(cka mund të sjellë vonesa në gjykim), ka sjellë që 

mesatarja e ditëve për dhënien e një vendimi penal të 

jetë relativisht i ulët. 

b) Vendimet e marra në studim, kanë për objekt të 

tyre vepra penale për të cilat nuk parashikohet 

dënim më i lartë se 4 vjet burgim.  
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 Duke mos patur në studim vendime të cilat nuk 

kanë përmbajtje komplekse apo vepra penale, të cilat 

nga Kodi Penal kanë të parashikuara dënim me burgim 

më të lartë sesa ai i thënë më sipër, rrjedhimisht koha 

e gjykimit do të jetë më e shkurtër. Një çështje që është 

më komplekse ndonjëherë justifikon proçedurat e gjata. 

Thënë këtë, 18 çështje janë mbyllur vetëm me një 

seancë gjyqësore, ndërsa dy të tjera përkatësisht me 3 

dhe 5 seanca gjyqësore.  

 Sa më sipër, një gjyqtari i është dashur rreth 21.4 

ditë për të marrë vendim të marrë vendim përfundimtar 

për çështjen e objekt gjykimi. Nga çështjet e marra në 

shqyrtim, gjatësia maksimale e një proçesi gjyqësor nga 

dita e regjistrimit të çështjes, deri në dhënien e vendimit 

është 67 ditë, ndërsa kohëzgjatja minimale është 4 ditë. 

Kohëzgjatja në këtë rast nënkupton diferencën e ditëve 

nga momentin e regjistrimit të çështjes në gjykatë deri 

në mometin e marrjes së vendimit përfundimtar. 
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GRAFIK  1 - Kohëzgjatja e shqyrtimit të çështjeve penale të llogaritura  në ditë 

 

Përsa i përket kohëzgjatjes së zhvillimit të 

seancës së parë, duke pasur në vëmendje se rreth 90% 

e dosjeve gjyqësore të shqyrtuara,  janë zgjidhur 

brenda një seance gjyqësore,  një gjyqtari të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kukës, i është dashur mesatarisht 

17.25 ditë për të zhvilluar seancën e parë gjyqësore. 

Kohëzgjatja në këtë rast nënkupton momentin e 

regjistrimit të veprës penale në gjykatë deri në 

mometin e zhvillimit të seancës së parë.  

 

 

 

 

 

 

Kohëzgjatja 
mesatare , 

21.45

Kohëzgjatja 
minimale , 4

Kohëzgjatja 
maksimale , 

67
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GRAFIK  2 - Kohëzgjatja nga momenti i rregjistrimit deri në zhvillimin e seancës së parë 

 

1.1.2 Mbrojtja në proçesin gjyqësor  

 “E drejta e mbrojtjes” është një një nga të drejtat e 

cila sanksionohet nga Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë.  Kështu, sipas nenit 28 të Kushtetutës, 

personi të cilit i hiqet liria, ka të drejtën e komunikimit 

menjëherë me një avokat. Kjo garanci bën pjesë në 

kategorinë e të drejtave dhe lirive vetjake kushtetuese, 

e si e tillë është një garanci themelore për individin. Neni 

42 i Kushtetutës garanton mbrojtjen e të drejtave, lirive 

dhe interesave si kushtetuese ashtu edhe ligjore të 

individit, gjatë shqyrtimit dhe gjykimit të tyre nga një 

gjykatë e paanshme dhe e pavarur, brenda kufijve të një 

afati të arsyeshëm.  

Kohëzgjatja 
Maksimale , 

67

Kohëzgjatja 
Minimale , 4

Kohëzgjatja 
Mesatare, 

17.25
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 Natyrisht që pa një mbrojtje profesionale të këtyre të 

drejtave nga avokatë profesionistë, garanci të tilla 

kushtetuese do të ishin të dobëta, ndoshta edhe në 

rrezik.  

E drejta për t’u mbrojtur me avokat përveçse është një 

e drejtë kushtetuese, është edhe një e drejtë ligjore dhe 

trajtohet dhe garantohet në mënyrë të hollësishme në 

ligjet procedurale penale dhe ato civile. Gjatë procesit 

penal avokati ka një rol shumë të rëndësishëm, pasi i 

jep klientit të vet këshilla ligjore dhe i garanton një 

mbrojtje profesionale që konsiston në respektimin e të 

drejtave të tij, të cilat lindin për shkak të kufizimit të 

lirive si pasojë e ngritjes së një akuze penale.  

Ajo që vërehet nga monitorimi i vendimeve penale 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës,  është se  nga 

20 të pandehur, 14 prej tyre kanë zgjedhur të 

mbrohen vetë dhe vetëm 6 prej tyre të përfaqësohen 

me avokat.  
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GRAFIK  3 - Mbrojtja në procesin gjyqësor 

 

 Bazuar në nenin 6 të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut,  çdo gjyqtar në fillim të një seance 

duhet të ketë parasysh përgjegjësinë për të siguruar që 

këto garanci të respektohen, dhe në përfundim të 

seancës të kontrollojë nëse ai/ajo e ka kryer detyrën. 

Veçanërisht në çështjet penale, gjyqtari duhet të 

sigurojë që i pandehuri të jetë i përfaqësuar në mënyrën 

e duhur dhe të sigurojë që palëve në proces t’u jepet një 

mundësi e drejtë për të prezantuar çështjen e tyre në 

kushte të tilla që të mos vihen në disavantazh të 

konsiderueshëm përballë organit akuzues. Të ndodhur 

para rastit që rreth 70% e të pandehurve kanë zgjedhur 

të mbrohen vetë, vihet në dyshim se sa janë respektuar 

garancitë e parashikuara nga Kushtetuta dhe 

Konventa.   

70%

15%

15%

Mbrojtur vetë Avokat i zgjedhur nga i pandehuri
Avokat i zgjedhur kryesisht
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1.1.3 Llojet e dënimeve të aplikuara 

 Neni 47 e në vijim i Kodit penal parashikon kriteret 

e caktimit të dënimit penal nga gjykata. Përkatësisht, 

gjykata e cakton dënimin duke respektuar kufijtë e 

dënimeve të parashikuara në ligj për veprën penale  si 

dhe duke marrë parasysh rrezikshmërinë e veprës 

penale, të autorit të saj, shkallën e fajit, si dhe rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese. 

 Ashtu si dihet, qëllimi i dënimit nuk është vetëm 

ndëshkimi i personit që ka kryer veprën penale, por 

gjithashtu ka për funksion të parandalojë atë nga 

kryerja e veprës penale në të ardhmen; të bëjë 

rehabilitimin e tij dhe të përmbajë personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale. Dënimi krahas qëllimit të 

preventivës individuale dhe të përgjithshme duhet të 

përmbushë edhe qëllimin e drejtësisë, pra duhet të jetë 

i drejtë dhe në proporcion me dëmin e sjellë. 

 Nga çështjet e marra në  shqyrtim, vihet re se  dënimi 

me gjobë është ai që prevalon ndaj dënimeve të tjera. 

Kështu, referuar të dhënave të nxjerra nga monitorimi i 

vendimeve,  rreth 60% e të akuzuarve  janë dënuar me 

dënim me gjobë, ndërsa  vetëm një përqindje e vogel me 

dënim me  burg. Nga vendimet gjyqësore ka rezultuar 

se,  autori i veprës penale detyrohet që brenda afatit të 

caktuar të paguajë gjobën brenda një afati 6 mujor nga 

momenti që vendimi merr formë të prerë. 
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GRAFIK  4 - Llojet e dënimit 

       Sa më sipër, rreth 35 % e autorëve të veprave 

penale janë dënuar me dënime alternative. Bazuar në 

nenin 59 i Kodit Penal, për shkak të rrezikshmërisë së 

paktë të personit, moshës, kushteve shëndetësore apo 

mendore, mënyrës së jetesës dhe të nevojave, 

veçanërisht atyre që lidhen me familjen, shkollimin ose 

punën, rrethanave të kryerjes së veprës penale, si dhe 

të sjelljes pas kryerjes së veprës penale, gjykata, kur jep 

dënim me burg deri në pesë vjet, mund të urdhërojë që 

i dënuari të mbajë kontakte me shërbimin e provës dhe 

të vihet në provë, duke pezulluar ekzekutimin e dënimit, 

me kusht që gjatë kohës së provës të mos kryejë vepër 

tjetër penale.  Për të aplikuar në mënyrë sa më të drejtë 

nenin 59 të Kodit Penal, gjykata gjatë gjykimit ka për 

detyrë të identifikojë rrethanën e posaçme që ekziston 

në jetën e të pandehurit.  

 

5%

60%

35%

Llojet e dënimeve 
Burg Gjobë Dënim alternativ
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 Gjykata urdhëron që i dënuari të përmbushë një apo 

më shume detyrime, të parashikuara në nenin 60 të 

këtij Kodi dhe nëse i dënuari nuk mban kontakte me 

shërbimin e provës apo nuk përmbush detyrimet e 

parashikuara në nenin 60, siç është urdhëruar nga 

gjykata, gjykata vendos zëvendësimin e dënimit të parë 

me një dënim tjetër, zgjatjen e afatit të mbikëqyrjes, 

brenda periudhës së provës, ose revokimin e pezullimit 

të ekzekutimit të vendimit. Si rrjedhojë, zvëndësimi i 

dënimit me burgim, është një trend progresiv në të 

drejtën penale bashkëkohore dhe njëkohësisht paraqet 

reformë të rëndësishme në konceptin dhe sistemin e 

sanksioneve ndëshkuese.  

 

Një statistikë tjetër e rëndësishme është ajo që na jep 

numrin e të dënuarve për secilin lloj dënimi alternativ, 

si më poshtë: 

 persona janë dënuar nga gjykata duke u aplikuar 

neni 59 i Kodit Penal “pezullim i ekzekutimit të 

dënimit me burgim dhe vënia në provë”  

 persona janë dënuar nga gjykata duke u aplikuar 

neni 63 i Kodit Penal “pezullim i ekzekutimit të 

vendimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen 

e një pune në interes publik” 
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GRAFIK  5 - Dënimet alternative 

 

 Nga këto statistika rezulton se alternativa e 

parashikuar nga neni 59 i Kodit Penal është më e 

aplikuar, megjithatë ngelet për tu parë ecuria e të 

dënuarve pas përfundimit të dënimeve alternativave, si 

mënyrë për të marrë informacion mbi efektevitetin e 

dënimit.  Vlen për tu theksuar se dënimet e caktuara 

nga gjykata janë në koherencë thuajse të plotë me 

kërkesat e organit të akuzës.  

1.2 Vendimet Civile  

1.2.1 Kohëzgjatja e shqyrtimit gjyqësor 

 Vonesat në gjykimin e çështjeve civile, sado të vogla 

qofshin, pengojnë përdorimin  efikas jo vetëm të 

burimeve financiare, por edhe atyre administrative,  

71%

29%

Dënimet alternative 

 Pezullimi i ekzekutimit dhe vënia në provë

 Punë në interes publik
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çfarë do të sillte dhe gjykimin e më shumë çështjeve 

brenda një afati kohor të dhënë.  Kur vonesat janë të 

dukshme, ato mund të cënojnë të drejtën e palëve për 

një gjykim të drejtë, duke përfshirë edhe të drejtën për 

gjykim brenda një afati kohor të arsyeshëm. Megjithatë 

duke pasur kufizimet e përmendura në fillim të këtij 

raporti, vihet re se dhe çështjet gjyqësore me karakter 

civil janë vendime që janë gjykuar brenda një afati të 

arsyeshëm, çka tregon përdorim efektiv të seancave 

gjyqësore nga ana e gjykatës.  

 Megjithatë duhet theksuar, se kjo mund të vijë edhe 

si rezultat i ndryshimeve të fundit të Kodit të Procedurës 

Civile dhe përkatësisht me veprimet paraprake të 

gjyqtarit të vetëm, të parashikuara këto nga neni 158 i 

Kodit të Procedurës Civile.8 Në pikën 7 të këtij neni 

                                                           
8 Veprimet paraprake të gjyqtarit të vetëm  
1. Gjykata, pasi e vlerëson padinë pa të meta në zbatim të neneve 154/a dhe 156 
të këtij Kodi, i kërkon të paditurit të lëshojë deklaratën e mbrojtjes, jo më vonë 
se 30 ditë nga njoftimi i kërkesëpadisë. Të njëjtat rregulla zbatohen edhe në 
rastin e paraqitjes së padisë së ndërhyrësit kryesor, ose të kundërpadisë.  
2. Gjykata informon të paditurin në lidhje me përmbajtjen e nevojshme të 
deklaratës së mbrojtjes, sipas pikave 3 dhe 4, të këtij neni, në lidhje me 
mundësinë për të kërkuar ndihmë ligjore dhe pasojat ligjore në rast moslëshimi 
të deklaratës së mbrojtjes.   
 3. Deklarata e mbrojtjes hartohet në gjuhën shqipe dhe duhet të përmbajë:   a) 
gjykatën përpara së cilës paraqitet deklarata e mbrojtjes; b) emrin, atësinë, 
mbiemrin, vendbanimin ose vendqëndrimin e paditësit e të paditurit dhe të 
personave që përkatësisht i përfaqësojnë ata, nëse ka. Nëse paditësi ose i 
padituri është person juridik, emërtimin e tij ashtu siç figuron në regjistrat 
publikë, duke treguar edhe selinë ose zyrën qendrore, ku do kryhet njoftimi; c) 
tregimin konkret të fakteve, rrethanave, dokumenteve dhe provave të tjera, si 
dhe prapësimet dhe argumentet për kundërshtimin e padisë, nëse ka.  
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parashikohet se “Prapësimet dhe provat që mund të 

ngrihen ose paraqiten vetëm me kërkesë të palëve, nuk 

pranohen nga gjykata më pas, nëse nuk janë paraqitur 

së bashku me deklaratën e mbrojtjes.” Kjo ka sjellë jo 

vetëm reduktim të numërit të seancave por edhe 

përdorimin efektiv të seancave gjyqësore.  

 Kështu, një gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Kukës i është dashur rreth 33.25 ditë për të marrë 

vendim përfundimtar për çështjen objekt gjykimi. Nga 

çështjet e marra në shqyrtim, kohëzgjatja maksimale e 

një proçesi gjyqësor nga dita e regjistrimit të vendimit, 

                                                           
4. Përveç këtyre kërkesave, i padituri deklaron qartë në/ose bashkëngjitur 
deklaratës së mbrojtjes:   a) të dhënat e kontaktit të tij elektronik ose të 
përfaqësuesve të tij, nëse ka, të cilat gjykata mund t’i përdorë për ta njoftuar; b) 
listën e personave që kërkon të thirren në gjykim me cilësinë e dëshmitarit, duke 
specifikuar saktë emrat e tyre, atësinë, mbiemrin, dhe adresën e tyre të plotë, si 
dhe faktet që kërkohet të provohen me to;     c) provat që kërkohen të merren 
tek të tretët ose te paditësi, duke përcaktuar arsyet dhe vendndodhjen 
e  provave; ç) llojin e ekspertimit që kërkohet të kryhet gjatë gjykimit; d) emrin, 
atësinë, mbiemrin ose emërtimin e personit juridik dhe adresën e plotë të 
personave të tretë që kërkon të thirren në gjykim me këtë cilësi; dh) 
kundërpadinë, kur kërkohet prej tij ushtrimi i kësaj të drejte, sipas nenit 160 të 
këtij Kodi.  
 5. I padituri duhet të informojë gjykatën për çdo ndryshim të mëvonshëm të 
adresës dhe të të dhënave të kontaktit elektronik për vete ose përfaqësuesin e 
tij. Shkelja e këtij detyrimi i bën të papranueshme pretendimet për 
pavlefshmërinë e njoftimit.  
  6. Deklarata e mbrojtjes bashkë me provat dhe aktet e tjera bashkëngjitur i 
komunikohet palës paditëse nga gjykata. Pala paditëse ka të drejtë të paraqesë 
prova të tjera, përveç atyre të përcaktuara në kërkesëpadi, vetëm kur ato lidhen 
me pretendime të reja të të paditurit, të parashtruara në deklaratën e mbrojtjes.  
7. Prapësimet dhe provat që mund të ngrihen ose paraqiten vetëm me kërkesë 
të palëve, nuk pranohen nga gjykata më pas, nëse nuk janë paraqitur së bashku 
me deklaratën e mbrojtjes.”. 
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deri në dhënien e vendimit është 66 ditë, ndërsa 

kohëzgjatja minimale është 1 ditë. Kohëzgjatja në këtë 

rast nënkupton diferencën e ditëve nga momenti i 

regjistrimit të mosmarrëveshjes në gjykatë deri në 

mometin e marrjes së vendimit përfundimtar. 

 

GRAFIK  6 - Kohëzgjatja e shqyrtimit të cështjeve civile llogaritur në ditë 

 

Përsa i përket kohëzgjatjes së zhvillimit të 

seancës së parë, duke pasur në vëmendje se rreth 90% 

e dosjeve gjyqësore të shqyrtuara,  janë zgjidhur 

brenda një seance gjyqësore,  një gjyqtari të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Kukës, i është dashur mesatarisht 

23.5 ditë për të zhvilluar seancën e parë gjyqësore. 

Kohëzgjatja në këtë rast nënkupton diferencën e 

ditëve nga momenti i regjistrimit të mosmarrëveshjes 

Kohëzgjatja 
mesatare , 

33.25

Kohëzgjatja 
minimale , 1

Kohëzgjatja 
maksimale , 

66
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në gjykatë deri në mometin e marrjes së vendimit 

përfundimtar. 

 

 

GRAFIK  7 -Kohëzgjatja nga momenti i rregjistrimit deri në zhvillimin e seancës së parë 

 

1.2.2 Përfaqësimi në proçesin gjyqësor  

 Proçesi civil nuk nënkupton thjesht faktin e 

paraqitjes se një kërkesë padie me qëllim vënien në 

lëvizje të gjykatës, por mbi të gjitha ai ka në themel të 

tij cilësinë e argumenteve që parashtrohen në të dhe 

mbrojtjen profesionale përballë gjykatës. Natyrisht, 

mbrojtja në procesin civil ka karakteristika të ndryshme 

nga ajo e proçesit penal, pasi në këtë të fundit mbrojtja 

konsiderohet e detyrueshme, ndërsa në proçesin civil, 

Kohëzgjatja 
Maksimale , 

64

Kohëzgjatja 
Minimale , 1

Kohëzgjatja 
Mesatare, 

23.5



Raport monitorimi                   www.edfat.org 
__________________________________________________________ 

34 
 

palët mund të mbrohen edhe vetë, përveç rasteve kur 

përfaqësimi është i detyrueshëm.  

Në proçesin civil nuk flitet si në proçesin penal, për 

“mbrojtës” dhe me këtë të nënkuptohet vetëm avokati i 

pajisur me liçencë nga Dhoma e Avokatisë, por flitet për 

“përfaqësues të palës” apo për “palë të asistuar prej 

përfaqësuesit të vetë”, ku kjo e fundit jo detyrimisht 

mund të jetë “avokat”.  

 Ligji proçedural, në Nenin 22 parashikon se palët 

mund të mbrohen vetë, përveç rasteve kur përfaqësimi 

është i detyrueshëm. Detyrueshmëria e zbatimit të 

përfaqësimit të detyrueshëm në kushtet e përcaktuara 

nga ligji passjell edhe ankesa të individëve për shkelje 

të të drejtave të tyre kushtetuese dhe ligjore për një 

proçes të rregullt ligjor, në kuadër të nenit 131/f të 

Kushtetutës.  

 Nga monitorimi i vendimeve penale të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kukës, ka rezultuar se kërkuesit ose 

paditësit përgjithësisht kanë zgjedhur të mos 

përfaqësohen nga avokat apo  person të tjerë që nuk 

janë avokatë por të cilët ligji i lejon kur përmbushen 

kritere të caktuara. Kështu 65% e tyre kanë zgjedhur të 

mbrohen vetë, 25% kanë zgjedhur të përfaqësohen nga 

avokat dhe vetëm 10% e tyre të përfaqësohen nga 

bashkëshortin, të paralindurit ose të paslindurit, 

vëllezërit ose motrat e tyre me prokurë.   
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Table 1 

  

Përfaqësimi në proçesin 

gjyqësor 

  

Përfaqësuar vetë 13 

Avokat 5 

Të afërmit9 2 

 

 

GRAFIK  8 - Përfaqësimi në proçesin gjyqësor 

                                                           
9 Nënkuptohet Neni 96 pika b i KPC, “bashkëshortët, të paralindurit, të 
paslindurit, vëllezërit dhe motrat” 
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1.2.3 Vendimarrja   

Gjatë zhvillimit të proçesit gjyqësor civil, gjykata me 

vendim lejon palët të provojnë faktet mbi të cilat i 

bazojnë kërkimet dhe pretendimet e tyre, duke 

paraqitur në gjykatë vetëm ato prova që janë të 

domosdoshme dhe që kanë lidhje me çështjen në 

gjykim. Gjykata pasi dëgjon palët dhe provat e 

paraqitura nga ato, si dhe pasi shqyrton çështjen në 

tërësi merr vendim me të cilin e pranon tërësisht apo 

pjesërisht padinë si të bazuar në prova e në ligj ose 

vendos rrëzimin e saj si të pabazuar në prova ose në ligj. 

 

Në përfundim të proçesit gjykata vendos në një nga 

mënyrat: 

 a) të pranojë kërkesë padinë; 

 b) të pranojë pjesërisht kërkesë padinë dhe të 

rrëzojë pjesën tjetër; 

 c) të rrëzojë kërkesë padinë; 

 d) të vendosë pushimin e gjykimit. 

Nga monitorimi i kryer për vendimet civile, është 

vërejtur se rreth 55% e padive janë pranuar nga ana e 

gjykatës dhe 35% janë pushuar.  
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Table 2 

 Vendimarrja 

Pranuar 11 

Pranuar pjesërisht 0 

Pushuar 7 

Rrëzimin e kërkesë 

padisë 
1 

Shpallje 

moskompetence 
1 

 

 

 

GRAFIK  9 - Vendimarrja në gjykimet civile 

Pranuar
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35%
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Gjykata shprehet për pushim10 në rastet kur kërkesat e 

nenit 299 të K.Pr.Civile plotësohen ose kur paditësi ose 

asnjë nga palët, pa ndonjë shkak të arsyeshëm, nuk 

paraqiten, si në veprimet përgatitore ashtu edhe në 

seancën gjyqësore dhe rezulton se kanë dijeni 

rregullisht, gjykata apo gjyqtari i vetëm vendos 

pushimin e gjykimit11. Nga shqyrtimi i dosjeve 

gjyqësore, ka rezultuar se nga 7 vendime që është 

vendosur pushimi i gjykimit, 3 prej tyre janë pushuar 

sepse paditësi ka hequr dorë nga gjykimi i padisë dhe 4 

çështje janë pushuar për mosparaqitje të palës paditëse 

pa pasur shkak të arsyeshëm.  

Table 3 

 Çështje të pushuara 

Mosparaqitje të palës 

paditëse 
4 

Heqje dorë nga gjykimi i 

padisë 
3 

 

                                                           
10 Neni 299 i Kodit të Procedurës Civile  
Gjykata vendos pushimin e gjykimit kur: 
a) asnjëra prej palëve nuk kërkon brenda gjashtë muajve rifillimin e gjykimit të 
pezulluar me kërkesën e tyre, kur gjykata nuk ka caktuar në vendimin e 
pezullimit një seancë të ardhshme; 
b) paditësi heq dorë nga gjykimi i padisë; 
c) pushimi i gjykimit parashikohet shprehimisht në ligj. 
 
11 Neni 179 i Kodit të Procedurës Civile  
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GRAFIK  10 - Çështje të pushuara 

 

II -  GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TROPOJË  

2.1 Vendimet penale 

2.1.1 Kohëzgjatja e shqyrtimit gjyqësor 

Një nga gjyktat që u bë pjesë e monitorimit është dhe 

ajo e Rrethit Gjyqësor Tropojë. Ashtu si gjykata e 

Kukësit edhe gjykata e Tropojës , në çështjet e 

monitoruara nuk ka pasur vonesa të konsiderueshme 

kjo dhe për shkak se në vendimet me karakter penal, 

shumica e vendimeve kanë qënë gjykime të shkurtuara 

ndërsa çështjet me karakter civil janë përgjithësisht 

njohje fakti për vjetërsi në punë, që përgjithësisht nuk 

janë çështje të komplikuara.  

Mosparaqitje 
të palës 
paditëse 

57%

Heqje dorë 
nga gjykimi i 

padisë 
43%

Çështje të pushuara
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1. Vendimet gjyqësore janë vendime që u janë 

nënshtruar procedurës së gjykimeve të 

posaçme pasi janë gjykime të shkurtuara.   

 Përveç rrugëtimit normal të proçesit penal, Kodi ynë 

i proçedurës penale njeh dhe parashikon dhe llojet 

alternative të gjykimit, apo proçedurat alternative të 

gjykimit, siç është rasti i gjykimit të çështjes me gjykim 

të shkurtuar. Proçedura e gjykimit të shkurtuar në 

thelb konsiston në shmangien nga ecuria normale e 

gjykimit të zakonshëm, pasi në këtë lloj gjykimi 

ndërpritet ecuria e zakonshme e shqyrtimit gjyqësor 

ardhur kjo si rezultat i paraqitjes së kërkesës nga i 

pandehuri ose nga përfaqësuesi i tij12. Duke qënë se 

gjykimi i zhvilluar me proçedurën e shkurtuar shkurton 

kohën e hetimeve paraprake , rrjedhimisht shkurton 

kohëzgjatjen e proçesit gjyqësor.   

 Përkatësisht 15 nga 20 vendimet e monitoruara janë 

vendime që janë gjykuar me proçedurë të shkurtuar. Me 

implementimin e gjykimit të shkurtuar i pandehuri 

përfiton jo vetëm një gjykim më të shpejtë të proçesit 

gjyqësor në ngarkim të tij, por përfiton edhe uljen e 

masës së dënimit nëse do të deklarohej fajtor. Duhet 

theksuar se benefiti që merr subjekti në ngarkim të të 

cilit “rëndon” proçesi penal, nuk duhet të jetë në dëm të 

interesit të drejtësisë, por duhet të aplikohet vetëm nëse 

                                                           
12 Neni 403 i Kodit të Procedurës Penale 
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respektohen me rigorozitet kushtet e kërkuara nga ligji 

mbi aplikimin e gjykimit të shkurtuar.  

 

GRAFIK  11 - Proçedura e gjykimit 

 

2. Vendimet e marra në studim, kanë si objekt të 

tyre vepra penale për të cilat nuk parashikohet 

dënim më i lartë se 5 vjet burgim.  

 Duke mos patur në studim vendime të cilat kanë 

përmbajtje komplekse apo vepra penale, të cilat nga 

Kodi Penal kanë të parashikuara dënim me burgim më 

të lartë sesa ai i thënë më sipër, shkurtohet koha e 

gjykimit. Nga monitorimi kanë rezultuar se, 11 çështje 

janë mbyllur vetëm me një seancë gjyqësore, ndërkohë 

që vetëm për një çështje nga totali i çështjeve të 

monitoruara janë zhvilluar 7 seanca gjyqësore.  

75%

25%

Procedura e gjykimit 
Gjykim i shkurtuar Gjykim i zakonshëm
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Table 4 

 Nr. i çështjeve 

1  Seanca 11 

2 Seanca 5 

3 Seanca 2 

4 Seanca 1 

5 Seanca 0 

6 Seanca 0 

7 Seanca 1 

  

Referuar këtyre të dhënave, një gjyqtari të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tropojë i është dashur rreth 24.05 ditë 

për të marrë vendim të marrë vendim përfundimtar për 

çështjen objekt gjykimi. Nga çështjet e marra në 

shqyrtim, gjatësia maksimale e një procesi gjyqësor nga 

dita e regjistrimit të vendimit, deri në dhënien e 

vendimit është 96 ditë, ndërsa kohëzgjatja minimale 

është 8 ditë. Kohëzgjatja në këtë rast nënkupton 

diferencën e ditëve nga momenti i regjistrimit të veprës 

penale në gjykatë deri në mometin e marrjes së vendimit 

përfundimtar. 
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GRAFIK  12 - Kohëzgjatja e shqyrtimit të çështjeve penale të llogaritura  në ditë 

 Përsa i përket kohëzgjatjes së zhvillimit të seancës së 

parë, duke pasur në vëmendje se rreth 75% e dosjeve 

gjyqësore të shqyrtuara,  janë proceduar me gjykim të 

shkurtuar,  një gjyqtari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tropojë, i është dashur mesatarisht 13.05 ditë për të 

zhvilluar seancën e parë gjyqësore. Kohëzgjatja në këtë 

rast nënkupton momentin e regjistrimit të veprës 

penale në gjykatë deri në mometin e zhvillimit të 

seancës së parë.  

 

Kohëzgjatja 
mesatare , 

24.05
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GRAFIK  13 - Kohëzgjatja nga momenti i rregjistrimit deri në zhvillimin e seancës 
së parë 

 

2.1.2 Përfaqësimi në proçesin gjyqësor  

 Ndryshe nga çështjet e monitoruara nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Kukës ku shumica e të pandehurve 

kanë zgjedhur të mbrohen vetë në proçesin penal të 

zhvilluar kundër tyre, në çështjet e shqyrtuara pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, vihet re se 

pothuajse 80% e të pandehurve kanë zgjedhur të 

mbrohen me avokat, qoftë ky i zgjedhur me prokurë të 

posaçme nga ana e të pandehurit apo avokat i caktuar 

kryhesisht. Nga të dhënat e monitorimit vrojtohet se, 

vetëm 4 të pandehur kanë zgjedhur të mbrohen vetë, 7 

të mbrohen nga avokat të zgjedhur kryesisht dhe 9 të 

tjerë nga avokat të caktuar nga ata vetë.  
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GRAFIK  14 - Mbrojtja në proçesin gjyqësor 

2.1.3 Llojet e dënimeve të aplikuara  

 Ndryshe nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, ku 

vihet  re se dënimi më gjobë ishte aplikuar më së shumti 

në dënimin e autorëve të veprave penale, në Gjykatën e 

Rrethit Gjyqësor Tropojë, rreth 80% e dënimevë të 

aplikuara janë dënime alternative. Megjithatë duhet 

theksuar se përsa i përket objektit të veprave penale të 

marra në shqyrtim në dosjet gjyqësore të Tropojës, nga 

20 dosje të shqyrtuara, 10 prej tyre kanë pasur si objekt 

veprën penale të parashikuar nga neni 199/a i Kodit 

Penal “ Ndërtim i Paligjshëm”13.  

                                                           
13 Neni 199/a “Ndërtim i paligjshëm” 

20%

45%

35%

Mbrojtja në proçesin penal 
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GRAFIK  15 - Llojet e dënimit 

       Mëqënëse të gjithë të akuzuarit për këtë vepër 

penale akuzohen për paragrafin e parë të Nenit 199/a 

të Kodit Penal, gjykata duke marrë në konsideratë 

parashikimet e nenit 59 të Kodit Penal, ka vendosur 

pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe vënien 

në provë ose detyrimin për kryerjen e një pune në 

interes publik siç parashikohet nga neni 63 i Kodit 

Penal. Përdorimi i dënimeve alternative jo vetëm që u 

                                                           
Ndërtimi apo punimi i kryer pa leje, në shkelje të lejes ose në kushtet e një 
lejeje të shfuqizuar dhe në tokë të vet, dënohet me burgim deri në një vit. 
Po kjo vepër, e kryer për qëllime fitimi, në tokën publike ose shtetërore apo në 
tokën e tjetrit, dënohet me burgim nga dy deri në tetë vjet. Dispozitat e këtij 
neni zbatohen sipas rastit edhe ndaj pronarit të ndërtimit, sipërmarrësit, 
mbikëqyrësit dhe zbatuesit të punimeve. 
 

10%

10%

80%

Llojet e dënimeve 
Burg Gjobë Dënim alternativ
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jep mundësinë autorëve të veprave penale ri-integrimin 

dhe rehabilitimin  në shoqëri dhe nga ana tjetër 

ndëshkon autorët e veprave penale duke vepruar si 

mburojë për komunitetin. 

 Një statistikë tjetër e rëndësishme është ajo që na jep 

numrin e të dënuarve për secilin lloj dënimi alternativ, 

si më poshtë: 

 persona që janë dënuar nga gjykata duke u 

aplikuar neni 59 i Kodit Penal “pezullim i 

ekzekutimit të dënimit me burgim dhe vënia 

në provë”  

 persona që janë dënuar nga gjykata duke u 

aplikuar neni 63 i Kodit Penal “pezullim i 

ekzekutimit të vendimit me burgim dhe 

detyrimi për kryerjen e një pune në interes 

publik” 
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GRAFIK  16 - Dënimet alternative 

 Këto statistika tregojnë se alternativa e dënimit e 

parashikuar nga neni 59 i Kodit Penal është më e 

përhapur. Ashtu siç është përmendur,  nëpërmjet këtij 

neni gjykata e detyron të dënuarin të mbajë kontakte 

me Shërbimin e provës dhe të vihet në provë, duke 

pezulluar ekzekutimin e dënimit, me kusht që gjatë 

kohës së provës të mos kryejë vepër tjetër penale. Vlen 

për tu theksuar se dënimet e caktuara nga gjykata janë 

në koherencë thuajse të plotë me kërkesat e organit të 

akuzës. 

 

2.2 Vendimet Civile  

2.2.1 Kohëzgjatja e shqyrtimit gjyqësor 

90%

10%

Dënimet alternative 

 Pezullimi i ekzekutimit dhe vënia në provë  Punë në interes publik
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 Ashtu si për çështjet penale, vonesat në shqyrtimin 

e çështjeve civile dhe zvarritjet e çështjeve gjyqësore 

shkaktojnë një sërë problemesh për palët. Me kalimin e 

kohës, të drejtat ligjore mund të komprometohen në 

mënyrë të pandreqshme. Gjykimi brenda një afati të 

arsyeshëm është konsideruar një ndër elementet 

thelbësore të së drejtës për proçes të rregullt ligjor dhe 

për rrjedhojë një ndër kriteret matëse për të konkluduar 

nëse proçesi gjyqësor ka qenë kushtetues apo jo. 

 Çështjet e marra në shqyrtim pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tropojë  kanë qënë përgjithësisht jo 

komplekse, që në një formë apo tjetrën justifikon dhe 

kohëzgjatjen e proçesit gjyqësor. Kështu, për marrjen e 

një vendimi përfundimtar, është dashur mesatarisht 

53.5 ditë. Nga çështjet e marra në shqyrtim, gjatësia 

maksimale e një proçesi gjyqësor nga dita e regjistrimit 

të vendimit, deri në dhënien e vendimit është 93 ditë, 

ndërsa kohëzgjatja minimale është 13 ditë. Kohëzgjatja 

në këtë rast nënkupton diferencën e ditëve nga momenti 

i regjistrimit të mosmarrëveshjes në gjykatë deri në 

mometin e marrjes së vendimit përfundimtar. 
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GRAFIK  17 - Kohëzgjatja e shqyrtimit të cështjeve civile llogaritur në ditë 

 

 Përsa i përket kohëzgjatjes së zhvillimit të seancës së 

parë, një gjyqtari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tropojë, i është dashur mesatarisht 25.5 ditë për të 

zhvilluar seancën e parë gjyqësore. Nga çështjet e marra 

në shqyrtim, periudha më e gjatë për zhvillimin e 

seancës së parë ka qënë 72 ditë dhe periudha më e 

shkurtër ka qënë 6 ditë. Kohëzgjatja në këtë rast 

nënkupton momentin e regjistrimit të çështjes në 

gjykatë deri në mometin e zhvillimit të seancës së parë.  

Sipas të dhënave rreth 25% e çështjeve janë zgjidhur 

brenda një seance gjyqesore ndërsa 25% të tjerave u 

Kohëzgjatja 
mesatare , 

53.5

Kohëzgjatja 
minimale , 13

Kohëzgjatja 
maksimale , 

93
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janë dashur 5 seanca gjyqësore, çka përbën dhe numrin 

maksimal të seancave për çështjet e shqyrtuara nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

 

GRAFIK  18 - Kohëzgjatja në ditë nga momenti i rregjistrimit deri në zhvillimin 
e seancës së parë 

2.2.2 Përfaqësimi në proçesin gjyqësor  

  Nga monitorimi i vendimeve penale të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tropojë, ka rezultuar se kërkuesit ose 

paditësit përgjithësisht kanë zgjedhur të 

vetëpërfaqësohen. Kështu 50% e tyre kanë bërë këtë 

zgjedhje, 40% kanë zgjedhur të përfaqësohen nga 

avokat dhe vetëm 10% e tyre të përfaqësohen nga 

bashkëshorti, të paralindurit ose të paslindurit, 

vëllezërit ose motrat e tyre me prokurë.   

 

Kohëzgjatja 
Maksimale , 

72

Kohëzgjatja 
Minimale , 6

Kohëzgjatja 
Mesatare, 

25.5
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Table 5 

 Përfaqësimi në procesin 

gjyqësor 

Përfaqësuar vetë 10 

Avokat  8 

Të afërmit14 2 

 

                                                           
14 Nënkuptohet Neni 96 pika b i KPC, “bashkëshortët, të paralindurit, të 
paslindurit, vëllezërit dhe motrat” 
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GRAFIK  19 -  Përfaqësimi në proçesin gjyqësor 

 

2.2.3 Vendimarrja   

Ashtu siç parashikohet nga ligji procedural civil, në 

përfundim të procesit gjykata vendos në një nga 

mënyrat: 

 a) të pranojë kërkesëpadinë; 

 b) të pranojë pjesërisht kërkesëpadinë dhe të 

rrëzojë pjesën tjetër; 

 c) të rrëzojë kërkesëpadinë; 

 d) të vendosë pushimin e gjykimit. 

50%

40%

10%

Përfaqësuar vetë
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Nga monitorimi i kryer për vendimet civile, është 

vërejtur se rreth 55% e padive janë pranuar nga ana e 

e gjykatës dhe 35% janë pushuar.  

Table 6 

 Vendimarrja 

Pranuar 11 

Pranuar pjesërisht 2 

Pushuar 4 

Rrëzimin e kërkesë padisë 2 

Kthim aktesh për plotësim të 

metash 
1 
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GRAFIK  20 - Vendimarrja në gjykimet civile 

Gjykata shprehet për pushim15 në rastet kur kërkesat e 

nenit 299 të K.Pr.Civile plotësohen ose kur paditësi ose 

asnjë nga palët, pa ndonjë shkak të arsyeshëm, nuk 

paraqiten, si në veprimet përgatitore ashtu edhe në 

                                                           
15 Neni 299 i Kodit të Procedurës Civile  
Gjykata vendos pushimin e gjykimit kur: 
a) asnjëra prej palëve nuk kërkon brenda gjashtë muajve rifillimin e gjykimit të 
pezulluar me kërkesën e tyre, kur gjykata nuk ka caktuar në vendimin e 
pezullimit një seancë të ardhshme; 
b) paditësi heq dorë nga gjykimi i padisë; 
c) pushimi i gjykimit parashikohet shprehimisht në ligj. 
 

Pranuar
55%

Pushuar
20%

Rrëzimin e 
kërkesëpadis

ë
10%

Pranuar 
pjesërisht

10%

Kthim aktesh 
për plotësim 

të metash
5%
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seancën gjyqësore dhe rezulton se kanë dijeni 

rregullisht, gjykata apo gjyqtari i vetëm vendos 

pushimin e gjykimit16. Nga shqyrtimi i dosjeve 

gjyqësore, ka rezultuar se nga 4 vendime që është 

vendosur pushimi i gjykimit, 1 prej tyre janë pushuar 

sepse paditësi ka hequr dorë nga gjykimi i padisë dhe 3 

çështje janë pushuar për mosparaqitje të palës paditëse 

pa pasur shkak të arsyeshëm.  

Table 7 

 Çështje të pushuara 

Mosparaqitje të palës paditëse 3 

Heqje dorë nga gjykimi i 

padisë 
1 

 

                                                           
16 Neni 179 i Kodit të Procedurës Civile  
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GRAFIK  21 - Çështje të pushuara 

 

III - GJYKATA E SHKALLËS SË PARË LEZHË   

3.1 Vendimet Penale  

3.1.1 Kohëzgjatja e shqyrtimit gjyqësor 

Ashtu si dhë në dy gjykatat e tjera, janë shqyrtuar 

përkatësisht 20 çështje penale. Të dhënat nga 

shqyrtimi, tregojnë se rreth 95% e çështjet gjyqësore 

janë gjykuar me procedurën e gjykimit të shkurtuar, e 

cila shmang procedurën e gjykimit të zakonshëm dhe 

rrjedhimisht shkurton kohëzgjatjen e procesit gjyqësor.   

 

Mosparaqitje 
të palës 
paditëse 

75%

Heqje dorë 
nga gjykimi i 

padisë 
25%

Çështje të pushuara
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GRAFIK  22 - Proçedura e gjykimit 

 Nga monitorimi ka rezultuar se 11 çështje janë 

mbyllur vetëm me një seancë gjyqësore, ndërkohë që 

vetëm për një çështje nga totali i çështjeve të 

monitoruara janë zhvilluar 7 seanca gjyqësore.  

 Nr. i seancave gjyqësore 

1  Seanca 0 

2 Seanca 3 

3 Seanca 10 

4 Seanca 3 

5 Seanca 1 

6-8 Seanca 2 

  

95%

5%

Procedura e gjykimit 
Gjykim i shkurtuar Gjykim i zakonshëm
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Referuar këtyre të dhënave , një gjyqtari të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Lezhë i është dashur rreth 50.65  ditë 

për të marrë vendim përfundimtar për çështjen objekt 

gjykimi. Nga çështjet e marra në shqyrtim, gjatësia 

maksimale e një procesi gjyqësor nga dita e regjistrimit 

të vendimit, deri në dhënien e vendimit është 129 ditë, 

ndërsa kohëzgjatja minimale është 31 ditë. Kohëzgjatja 

në këtë rast nënkupton diferencën e ditëve nga momenti 

i regjistrimit të çështjes në gjykatë deri në mometin e 

marrjes së vendimit përfundimtar. 

 

GRAFIK  23 - Kohëzgjatja e shqyrtimit të çështjeve penale të llogaritura  
në ditë 

 

Kohëzgjatja 
mesatare , 

50.65

Kohëzgjatja 
minimale , 31

Kohëzgjatja 
maksimale , 

129
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  Përsa i përket kohëzgjatjes së zhvillimit të seancës 

së parë, duke pasur në vëmendje se rreth 95% e dosjeve 

gjyqësore të shqyrtuara,  janë proceduar me gjykim të 

shkurtuar,  një gjyqtari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lezhë, i është dashur mesatarisht 23.85 ditë për të 

zhvilluar seancën e parë gjyqësore. Kohëzgjatja në këtë 

rast nënkupton diferencën e ditëve nga momenti i 

regjistrimit të çështjes në gjykatë deri në ditën e 

zhvillimit të seancës së parë. 

 

GRAFIK  24 - Kohëzgjatja nga momenti i rregjistrimit deri në zhvillimin e 
seancës së parë 

 

3.1.2 Përfaqësimi në proçesin gjyqësor  

Nga të dhënat e monitorimit vrojtohet se, 8 të pandehur  

kanë zgjedhur të mbrohen vetë, 2 të mbrohen nga 

avokat të zgjedhur kryesisht dhe 10 të tjerë nga avokat 

të caktuar nga ata vetë.  

Kohëzgjatja 
Maksimale ,  

70

Kohëzgjatja 
Minimale , 6

Kohëzgjatja 
Mesatare, 

23.85
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GRAFIK  25 - Kohëzgjatja nga momenti i regjistrimit deri në zhvillimin e 
seancës së pare 

 

3.1.3 Llojet e dënimeve të aplikuara  

 Të dhënat statistikore nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Lezhë tregojnë se dënimi alternativ i parashikuara nga 

neni 59 i Kodit Penal, është dënimi më i përhapur, 

përkatësisht me 60% e dënimeve të aplikuara . Tabela 

e mëposhtme tregon  vendimarrjen e gjykatës për 20 

vendimet e marra në shqyrtim dhe përqindjen për cdo 

lloj dënimi të aplikuar.   

Table 8 

 

Vendimarrja 

Burg 4 

Gjobë 1 
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Dënim alternativ  12 

I pafajshëm 3 

 

 

GRAFIK  26 - Llojet e dënimit 

        Ndryshe nga dy gjykatat e rretheve të tjera të 

marra në studim, ku kishte një përqindje të vogël të 

aplikimit të nenit 63 të Kodit Penal17,  në vendimet e 

                                                           
17 Neni 63 - Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për 
kryerjen e një pune në interes publik 
(Ndryshuar me ligjin nr. 10 023, datë 27.11.2008, neni 8) 
Gjykata, për shkak të rrezikshmërisë së pakët të personit dhe të rrethanave të 
kryerjes së veprës penale, kur ka caktuar një dënim gjer në një vit burgim, 
mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit me burgim dhe 
zëvendësimin e tij me detyrimin që i dënuari të përmbushë një punë në interes 
publik. 
Puna me interes publik nënkupton kryerjen nga i dënuari të një pune, me 
pëlqimin e tij dhe pa shpërblim, në favor të interesit publik apo shoqatës së 
caktuar në vendimin e gjykatës, për një kohë nga dyzet deri në dyqind e dyzet 
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marra në shqyrtim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lezhë, ky lloj dënimi nuk është aplikuar në asnjërin nga 

të pandehurit.  

                                                           
orë. 
Ky detyrim nuk mund të vendoset kur i dënuari refuzon pezullimin në seancë 
gjyqësore. 
Puna në interes publik kryhet brenda afatit prej gjashtë muajsh. 
Në vendimin e saj gjykata përcakton numrin e orëve të punës dhe detyrimin që 
i dënuari të mbajë kontakte me shërbimin e provës. 
Shërbimi i provës vendos llojin e punës që do të kryhet, përcakton vendin e 
kryerjes së punës dhe ditët e javës kur do të kryhet ajo, duke pasur parasysh, 
për aq sa është e mundur, punësimin e rregullt të të dënuarit apo detyrimet e 
tij familjare. Kohëzgjatja e punës me interes publik nuk i kalon tetë orë në ditë. 
Pas përfundimit të punës, dënimi konsiderohet i paqenë. 
Nëse i dënuari nuk kryen punën me interes publik, nuk mban kontakte me 
shërbimin e provës apo shkel kushtet ose detyrimet e 
tjera, të vendosura nga gjykata, prokurori informon menjëherë gjykatën. 
Gjykata, në këtë rast, vendos sipas nenit 62 të këtij Kodi. 
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GRAFIK  27 - Dënimet alternative 

 Këto statistika tregojnë se alternativa e dënimit e 

parashikuar nga neni 59 i Kodit Penal me anë të të cilit 

gjykata e detyron të dënuarin të mbajë kontakte me 

shërbimin e provës dhe të vihet në provë, duke 

pezulluar ekzekutimin e dënimit, me kusht që gjatë 

kohës së provës të mos kryejë vepër tjetër penale. Vlen 

për tu theksuar se dënimet e caktuara nga gjykata janë 

në koherencë thuajse të plotë me kërkesat e organit të 

akuzës. 

 

3.2 Vendimet Civile  

3.2.1 Kohëzgjatja e shqyrtimit gjyqësor 

100%

0%

Dënimet alternative 

 Pezullimi i ekzekutimit dhe vënia në provë  Punë në interes publik
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 Çështjet e marra në shqyrtim pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Lezhë kanë qënë përgjithësisht jo 

komplekse, megjithatë në krahasim me dy rrethet e 

tjera gjyqësore, kohëzgjatja e marrjes së vendimit ka 

qënë më e gjatë. Kështu, për marrjen e një vendimi 

përfundimtar, është dashur mesatarisht 82.5 ditë. Nga 

çështjet e marra në shqyrtim, gjatësia maksimale e një 

proçesi gjyqësor nga dita e regjistrimit të vendimit, deri 

në dhënien e vendimit është 194 ditë, ndërsa 

kohëzgjatja minimale është 20 ditë. Për të matur 

kohëzgjatjen e çështjeve të monitoruara u bë një 

llogaritje e kohëzgjatjes së tyre në ditë. Për qëllim të 

llogaritjes, dita e regjistrimit të çështjes në gjykatë është 

marrë si pika e fillimit të proçedimit gjyqësor ndërsa dita 

e shpalljes së vendimit në shkallë së parë është marrë 

si pika e mbarimit. 
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GRAFIK  28 - Kohëzgjatja e shqyrtimit të cështjeve civile llogaritur në 
ditë 

 

 Përsa i përket kohëzgjatjes së zhvillimit të seancës së 

parë, një gjyqtari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, 

i është dashur mesatarisht 34.95 ditë për të zhvilluar 

seancën e parë gjyqësore. Nga çështjet e marra në 

shqyrtim, periudha më e gjatë për zhvillimin e seancës 

së parë ka qënë 115 ditë dhe periudha më e shkurtër 

ka qënë 9 ditë. Kohëzgjatja në këtë rast nënkupton 

diferencën e ditëve nga regjistrimi i çështjes në gjykatë 

deri në zhvillimin e seancës së parë.   

 

 

Kohëzgjatja 
mesatare , 

82.5

Kohëzgjatja 
minimale , 20

Kohëzgjatja 
maksimale , 

194
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GRAFIK  29 -Kohëzgjatja nga momenti i rregjistrimit deri në zhvillimin e 
seancës së parë 

 

3.2.2 Përfaqësimi në procesin gjyqësor  

 Nga monitorimi i vendimeve penale të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Lezhë, ka rezultuar se kërkuesit ose 

paditësit përgjithësisht kanë zgjedhur të përfaqësohen 

nga avokatë. Kështu 50% e tyre kanë zgjedhur të 

përfaqësohen me avokat të zgjedhur nga ata vetë, 45% 

kanë zgjedhur mbrohen vetë dhe vetëm 5% e tyre të 

përfaqësohen nga bashkëshorti, të paralindurit ose të 

paslindurit, vëllezërit ose motrat e tyre me prokurë.   

 

Kohëzgjatja 
Maksimale , 

115

Kohëzgjatja 
Minimale , 9 Kohëzgjatja 

Mesatare, 
34.95
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Table 9 

 Përfaqësimi në procesin 

gjyqësor 

Mbrojtur Vetë 9 

Avokat  10 

Të afërmit18 1 

 

 

GRAFIK  30 - Përfaqësimi në proçesin gjyqësor 
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3.2.3 Vendimarrja   

Nga monitorimi i kryer për vendimet civile, është 

vërejtur se rreth 60% e padive janë pranuar nga ana e 

gjykatës dhe 20% e tyre janë pushuar. Arsyeja më e 

shpeshtë për pushimin e çështjeve (të pushuara për 

arsye procedurale) ishte mungesa e palës paditëse (4 

nga 6 çështje të pushuara në total).  

Table 10 

 Vendimarrja 

Pranuar 12 

Pranuar pjesërisht 1 

Pushuar 4 

Rrëzimin e kërkesë padisë 1 

Kthim aktesh për plotësim të 

metash 

1 

Pezulluar 1 
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GRAFIK  31- Vendimarrja në gjykimet civile 

 Nga shqyrtimi i dosjeve gjyqësore, ka rezultuar se nga 

4 vendime që është vendosur pushimi i gjykimit, të 

katërta janë pushuar për mosparaqitje të palës paditëse 

pa pasur shkak të arsyeshëm.   

Table 11 

 Çështje të pushuara 

Mosparaqitje të palës paditëse 4 

Heqje dorë nga gjykimi i padisë 0 

 

Pranuar
60%

Pushuar
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GRAFIK  32 - Çështje të pushuara 

 

 

                

        

     

 

 

 

 

 

 

Mosparaqitj
e të palës 
paditëse 

100%

Heqje 
dorë 
nga 

gjykimi 
i 

padis…

Çështje të pushuara



Raport monitorimi                   www.edfat.org 
__________________________________________________________ 

72 
 

 

 

 

KAPITULLI IV 

ARSYETIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE 

 

 

 

I - PROÇESI I RREGULLT LIGJOR 

 

1.1 Gjykimi brenda një afati të asyeshëm   

 E drejta për një proces të regullt ligjor brenda një 

afati të arsyeshëm kohor parashikohet shprehimisht në 

Kushtetutën e Republikes së Shqipërisë dhe në 

Konventën Europiane të të Drejtave të Njëriut. Faktori 

kohë shihet si një lement thelbësor në cilësinë e 

vendimeve, duke u shndërruar në një kriter cilësie, cka 

do të thotë se mosmarrëveshjet duhet të gjykohen 

brenda një kohe optimale. Kohë optimale, në të 

kontekst do të konsiderohet periudha më e shkurtër 

kohore në përputhje me dispozitat proceduriale 

gjyqësore. Në përgjithësi, e drejta për t’u gjykuar brenda 

një afati të arsyeshëm paraqitet si një standard thuajse 
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universal dhe kushtetues. Në mënyrë që të minimizohet 

koha nga regjistrimi i çështjes deri në dhënien e 

vendimit përfundimtar, gjyqtari duhet të ndjekë me 

efikasitet metodat e menaxhimit të procesit gjyqësor. 

Thënë këtë, procesi duhet të jetë i planifikuar në detaje 

dhe në konsistencë me kërkesat ligjore. 18 

 Tradicionalisht e drejta për gjykim brenda “afatit të 

arsyeshëm” ose e drejta në “gjykim të shpejtë”, siç quhet 

akoma, shihet si garanci për mbrojtjen e palëve. 

Kërkesa për gjykim brenda afatit të arsyeshëm garanton 

se brenda një afati të arsyeshëm me anë të vendimit 

gjyqësor do të përfundojë pasiguria e subjekteve të së 

drejtës. Pra, e drejta për gjykim brenda një afati të 

arsyeshëm, nënkupton se duhen marrë masa me qëllim 

zvogëlimin e kohëzgjatjes së procedurave.  

  Por kur fillon të llogaritet afati kohor dhe kur 

përfundon ai? Momenti në të cilin fillon të llogaritet afati 

i arsyeshëm kohor është ai i veprimit të 

institucionalizuar përpara gjykatës, ndërsa nëse flasim 

për momentin e përfundimit të këtij afati, ai përfshin të 

gjitha procedurat, edhe atë të apelimit, deri në marrjen 

e një vendimi të formës së prerë. Gjithashtu përfshihet 

edhe procedura e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. Ky afat kohor nuk mbaron së llogarituri 

nëqoftëse e drejta e cila është marrë në shqyrtim, nuk 

është bërë efektive. 

 Kodi i procedurës penale dhe civile nuk ka të 

përcaktuar afate ligjore procedurale për gjykimin e 
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çështjeve. Ndonëse janë parashikuar mjaft momente, që 

kanë të bëjnë me mënyrat e organizimit të gjykimit, deri 

në përfundimin dhe shpalljen e vendimeve,  nuk kemi 

të parashikuar në mënyrë mënyrë eksplicite afatet 

brenda të cilave duhet të përfundojë një proces 

gjyqësor. Për rrjedhojë, Shqipëria aplikon standarte 

ligjore “të mjegullta”, ndryshe nga shumica e vendeve të 

tjera europiane. Duke mos pasur një traditë efikase, për 

këtë moment, nuk mund të kemi as një kontroll cilësor 

ndaj aktorëve që ndikojnë në gjykimin e cështjeve, si 

mbi gjyqtarët, prokurorët ashtu dhe mbi avokatët, të 

cilët nuk kanë arritur të bashkërendojnë punën e tyre, 

dhe aq më tepër të identifikojnë përgjegjësitë e secilit, 

për zvarritjet e papërligjura, që kalojnë jo rrallë herë dhe 

vitet. 

 Kërkesa për një proces gjyqësor brenda një afati të 

arsyeshëm gjen zbatim si në procesin civil, ashtu edhe 

në atë penal. Nëse një proces është zhvilluar brenda një 

afati të arsyeshëm ose jo, vlerësohet nën dritën e 

rrethanave të çështjes, duke marrë në konsideratë: 

 Kompleksitetin e çështjes (natyra e padisë/e 

akuzës; numri i personave të akuzuar; koha e 

nevojshme për mbledhjen e provave dhe 

formulimin e akuzave; respektimi i procedurës së 

njoftimeve; ankimet në shkallë të ndryshme të 

gjyqësorit; etj) 
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 Sjelljen e kërkuesit (mungesa e mbrojtësit; 

sigurimi i provave dhe paraqitja në rregull e tyre; 

etj) 

 Sjelljen e autoriteteve përkatëse (mungesa e 

gjyqtarit; prokurorit; dërgimi në rregull i 

letërporosive; etj)19 

 Aktualisht, ekzistojnë raportet të ndryshme vjetore 

të hartuara me qëllim për të përcaktuar vonesat në 

gjykim të çështjeve penale apo civile, sidomos në 

gjykatat që kanë numër të madh çështjesh. Megjithatë, 

ka një mungesë të dhënash në lidhje me çështjet e 

shqyrtuara nga gjykatat e rretheve të Kukësit, Tropojës 

dhe Lezhës dhe me standardet e vendimeve në këto 

gjykata.  

Ashtu sic u shqyrtua në kapitullin e dytë të këtij raporti, 

vendimet gjyqësore e monitoruara janë përgjithësisht të 

shqyrtuara brenda një afati të shkurtër kohor. Vlen të 

theksohet se periudhë e arsyeshme kohore nuk do të 

thotë "afatshkurtër", pra, nëse periudha e arsyeshme 

është tejkaluar apo jo, varet nga një ekzaminim i 

kujdesshëm dhe i plotë i të gjitha rrethanave të rastit, 

shkaqet e vonesave etj. 

 Në mënyrë të krahasimore, për të marrë një vendim 

përfundimtar, gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kukës u është dashur 21.45 ditë për çështjet 

                                                           
19  Vendimi nr. 1, datë 21.6.2016 të Gjykatës Kushtetuese 
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penale dhe 33.25 ditë për çështjet civile. Gjyqtarëve të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, u është dashur 

mesatarisht 24.05 ditë për të marrë një vendim të 

formës përfundimtare për  çështjet penale dhe 53.5 ditë 

për cështjet civile. Ndërsa atyre të Rrethit Gjyqësor 

Lezhë u është dashur 50.65 ditë për çështjet penale dhe 

82.5 për çështjet civile.  

 

GRAFIK  33- Kohëzgjatja e proceseve gjyqësore në tre rrethet gjyqësore 
në ditë 

 Siç shihet, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë i është 

dashur pothuajse dyfishi i kohës për të marrë një 

vendim të formës përfundimtare në krahasim ne rrethin 

e Kukësit dhe të Tropojës si në çështjet me karakter 

penal ashtu dhe në ato civile, pavarësisht se objekti i 

çështjeve ka qënë i ngjashëm me ato të dy rretheve të 

tjera.   
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 Nga monitorimi i dosjeve gjyqësore u vu re se 

përgjithësisht gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor 

Lezhë u është dashur më shumë kohë në marrjen e 

vendimit përfundimtar për arsye se gjykata ka hasur 

probleme për njoftimin e rregullt të palëve të thirrura në 

seancë (për shkak të të adresave jo të sakta). Gjithashtu 

në këtë gjykatë janë të shpeshta vonesat në fillimin e 

seancës gjyqësore, duke mos u respektuar orari i 

vendosur më parë.Proceset gjyqësore duhet të fillojnë në 

orarin e caktuar, të vendosur edhe në listën e 

gjykimeve, listë e cila afishohet në ndërtesën e gjykatës 

me përjashtim të rasteve kur ka një arsye të justifikuar. 

Megjithatë vihet re se në pothuajse të gjitha dosjet 

gjyqësore të shqyrtuara kemi vonesa në nisjen e 

seancave gjyqësore.  

  

II - ARSYETIMI LIGJOR I VENDIMEVE GJYQËSORE 

 E drejta ndërkombëtare dhe ajo shqiptare 

parashikojnë detyrimin e gjyqtarëve për të arsyetuar 

vendimet e tyre. Është shumë e rëndësishme që gjykatat 

të japin një arsyetim të qartë dhe të plotë për vendimet 

që ato marrin. Një vendim i arsyetuar u tregon palëve se 

çështja e tyre është dëgjuar dhe vlerësuar, lejon 

vlerësimin e publikut ndaj sistemit të drejtësisë dhe 

është një kërkesë paraprake e nevojshme për të 

përgatitur një ankim në mënyrë efektive. Gjatë 

arsyetimit të vendimeve gjyqtarët duhet të shqyrtojnë 

kërkesat dhe argumentet e paraqitura nga palët, të 
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analizojnë në detaje provat dhe faktet, gjithashtu duhet 

të japë  një interpretim të saktë të ligjit dhe të gjykojnë 

e vlerësojnë provat në mënyrë korrekte. 

 E drejta e një vendimi të arsyetuar është një nga të 

drejtat për një gjykim të drejtë, siç garantohet nga neni 

6, pika 1 i KEDNj-së, dhe gjen zbatim si në çështjet 

civile ashtu dhe ato penale.  Përveç së drejtës që ka 

personi i akuzuar për të kuptuar motivet e vendimeve 

që prekin të drejtat e tij, një vendim plotësisht i 

arsyetuar lejon publikun ta vlerësojë sistemin e 

drejtësisë dhe u jep mundësi qytetarëve të zakonshëm 

të shohin se si administrohet drejtësia në emër të tyre. 

Kërkesa për një vendim të arsyetuar u tregon palëve se 

“ato janë dëgjuar” dhe është veçanërisht e rëndësishme 

për ushtrimin efektiv të së drejtës për ankim.  

 Fakti që çdo vendim gjyqësor duhet të arsyetoheT, 

është jo vetëm një standard procedural por edhe 

jurisprudencial e kushtetues. Kështu, në 

jurisprudencën e saj,  Gjykata Kushtetuese, shprehet 

se20 ... “Vendimi duhet të mbështetet vetëm mbi faktet 

që janë paraqitur gjatë proçesit gjyqësor dhe duhet të 

përmbajë bazën ligjore mbi të cilën bazohet zgjidhja e 

mosmarrëveshjes, analizën e provave dhe mënyrën e 

zgjidhjes së mosmarrëveshjes.  Arsyetimi i vendimeve 

është element thelbësor i një vendimi të drejtë. Vendimi 

mund të kontrollohet nga një gjykatë më e lartë sipas 

procedurave përkatëse dhe, që kjo të jetë e mundur, 

                                                           
20  Vendimi  Nr.26 datë 24.06.2013 i Gjykatës Kushtetuese 
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duhet bërë arsyetimi i vendimit, në të cilin gjyqtari 

tregon me qartësi faktet dhe ligjin e zbatueshëm, të cilat 

e kanë çuar në bërjen e një zgjedhjeje ndërmjet disa 

mundësive. Vendimet gjyqësore që japin gjykatat e të 

gjitha niveleve në përfundim të gjykimit, përbëjnë aktin 

proçedural kryesor të të gjithë proçesit gjyqësor. Ato 

përmbledhin dhe finalizojnë përfundimisht qëndrimet 

që mban gjykata lidhur me çështjen në gjykim21. 

Vendimi gjyqësor në çdo rast duhet të jetë logjik, i 

rregullt në formë dhe i qartë në përmbajtje. Në tërësinë 

e tij ai duhet konsideruar si një unitet, në të cilin pjesët 

përbërëse janë të lidhura ngushtësisht mes tyre. Ato 

duhet të jenë në shërbim dhe funksion të njëra-tjetrës. 

Argumentet e pjesës arsyetuese duhet të jenë të 

bazuara dhe të lidhura logjikisht, duke respektuar 

rregullat e mendimit të drejtë. Ato duhet të formojnë një 

përmbajtje koherente brenda vendimit, i cili përjashton 

çdo kundërthënie ose kontradiksion të hapur ose të 

fshehtë. Këto argumente duhet të jenë gjithashtu të 

mjaftueshme për të mbështetur dhe pranuar pjesën 

urdhëruese. Konkluzionet e pjesës arsyetuese duhet të 

bazohen jo vetëm në aktet ligjore, por edhe në parimet 

dhe rregullat që karakterizojnë mendimin e shëndoshë 

e logjik22   Mënyra sesi Gjykata Kushtetuese trajton “ 

arsyetimin e vendimit gjyqësor”, sjell në mënyrë 

objektive mendësinë  juridike sipas të cilës, gjyqtari nuk 

                                                           
21 Vendimet Nr. 8, datë 16.03.2011; nr. 7, datë 09.03.2009 dhe nr. 23, datё 04.11.2008 të 

Gjykatës Kushtetuese. 
22 Vendimet Nr. 55, datë 18.12.2012; Nr. 20, datë 13.04.2012 dhe Nr. 38, datë 30.12.2010 

të Gjykatës Kushtetuese. 
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duhet ta shoh arsyetimin si mjet për ti treguar të tjerëve 

mënyrën sesi ai mendon në çështjen konkrete.  Kjo 

mendësi tashmë është e pranuar në nivel doktrinor por 

edhe jurisprudencial. Doktrina  Italiane, spjegon se “ 

arsyetimi i vendimit nuk është as “shpjegimi i vendimit”, 

as “vetëmbrojtja e gjyqtarit” dhe as “rindërtimi i proçesit 

psikologjik të brendshëm që ka ndjekur gjyqtari për të 

arritur tek dispozitivi i vendimit”. Arsyetimi i vendimit 

është mishërimi i arsyeve objektive të vendimit, që, si të 

tilla, i nënshtrohen kontrollit, verifikimit dhe 

riprodhimit logjik të tyre23. 

 Tregimi logjik i “ngjarjeve”  përmes lidhëzave : çfar  

ka ndodhur, kur ka ndodhur, si ka ndodhur, pse ka 

ndodhur, dhe kush e bëri, kërkon edhe dhënien 

përgjigje juridike përmes lidhëzave, çfarë u vendos, dhe 

pse u vendos në këtë mënyrë.  Në funksion të tyre po në 

vendimin e sipërcituar Gjykata Kushtetuese shprehet 

se “Vendimi gjyqësor në çdo rast duhet të jetë logjik, i 

rregullt në formë dhe i qartë në përmbajtje. Në tërësinë e 

tij ai duhet konsideruar si një unitet, në të cilin pjesët 

përbërëse janë të lidhura ngushtësisht mes tyre. Ato 

duhet të jenë në shërbim dhe funksion të njëra-tjetrës. 

Argumentet e pjesës arsyetuese duhet të jenë të bazuara 

dhe të lidhura logjikisht, duke respektuar rregullat e 

mendimit të drejtë. Ato duhet të formojnë një përmbajtje 

koherente brenda vendimit, i cili përjashton çdo 

kundërthënie ose kontradiksion të hapur ose të fshehtë. 

                                                           
23 Shiko, Brevi appunti sulla motivazione della sentenza”, 

http://www.osservatorino.it/attivita/convegni/mirenda1.pdf, fq 6. 
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Këto argumente duhet të jenë gjithashtu të mjaftueshme 

për të mbështetur dhe pranuar pjesën urdhëruese. 

Konkluzionet e pjesës arsyetuese duhet të bazohen jo 

vetëm në aktet ligjore, por edhe në parimet dhe rregullat 

që karakterizojnë mendimin e shëndoshë e logjik. 

 Referuar standardeve të mësipërme, gjatë 

monitorimit janë vërejtur mjaft mangësi në arsyetimin 

e vendimit. Një nga mangësitë më të mëdha është 

mungesa e arsyetimit të plotë të vendimeve gjyqësore 

dhe gjykim dhe vlerësim i pamjaftueshëm i provave  në 

caktimin e dënimit në çështjet penale.  

 

III - GJETJET  

 Kampioni i vendimeve gjyqësore, që janë objekt i këtij 

raporti studimor, përfshin një total prej 120 vendimesh 

dhe ato i përkasin tre rretheve të ndryshme gjyqësore. 

Gjatë monitorimit të vendimeve gjyqësore është vënë re 

se ka mjaft vendime të cilat nuk janë arsyetuar në 

mënyrë të plotë dhe kanë mangësi në zbatimin e 

kërkesave të ligjit procedurial dhe atij material. Në 

mënyrë të përmbledhur mangësitë në dosjet e marra në 

shqyrtim paraqiten si më poshtë: 

a. Arsyetimi i vendimeve është i dobët dhe shpesh 

jo i plotë. Vlen të theksohet se cilësia e arsyetimit të  

vendimeve ndryshon nga gjyqtari në gjyqtar. 

Arsyetimi i vendimeve është element thelbësor i një 

vendimi të drejtë, për pasojë gjyqtari duhet të tregojë 
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kujdes jo vetëm në tregimin e fakteve dhe provave, 

por edhe ligjin e zbatueshëm, që e kanë çuar në 

bërjen e një zgjedhjeje ndërmjet disa mundësive. 

 

b. Gjyqtarët punojnë copy-paste mbi vendimet e 

kaluara. Vihet re se në disa vendime, dalin emra të 

cilat nuk janë pjesë e procesit gjyqësor, ose fakte dhe 

prova që nuk lidhen me palët në gjykim.  

 

c. Ne përcaktimin e dënimit, vihet re se nuk ka një 

arsyetim të individualizuar dhe formulimi i 

vendimit të dënimit është standard, duke iu 

referuar, për shembull, shumë vakët e cekët 

rrezikshmërisë së të pandehurit apo të veprës së 

kryer.  

 

d. Në analizimin e rrethanave lehtësuese, gjykata 

shpesh herë nuk disponon prova për ose nuk i 

shqyrton ato në procesin gjyqësor. Për shembull,  

gjykata i referohet gjendjes së përkeqësuar 

shëndetësore të të pandehurit si rrethanë 

lehtësuese, megjithatë kur rendit provat e 

shqyrtuara në procesin gjyqësor, mungon raporti 

mjekësor, që vërteton gjëndjen shëndetësore të tij. 

 

e. Nuk trajtohen me hollësi as rrethanat lehtësuese 

apo rënduese mbi të cilat bazohet vendimi i 

dënimit, ose edhe kur e bëjnë një gjë të tillë nuk 

e individualizojnë me gjëndjen konkrete të të 

pandehurit.  
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f. Shpesh herë, renditja kronologjike e fakteve 

është bërë në mënyrë të gabuar. P.sh., në një 

vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, 

gjykata fillimisht evidenton subjektet që janë pyetur 

dhe thëniet e tyre dhe në fund evidenton shkresën e 

organit kompetent “ sipas të cilit i pandehuri nuk 

është pajisur me leje ndërtimi”, i cili është edhe fakt 

kyç dhe vendimtar i vendimit gjyqësor. 

 

 

g. Mungesa e çmuarjes dhe shqyrtimit të provave. 

Sic dihet, e vetmja mënyrë për të përcaktuar 

vërtetësinë dhe fuqinë provuese të tyre, është 

çmuarja e tyre.  Çdo provë i nënshtrohet shqyrtimit 

dhe nuk ka vlerë të paracaktuar dhe gjykata i çmon 

provat sipas bindjes së formuar pas shqyrtimit të 

tyre në tërësi.  gjykata nuk merret me çmimin e tyre 

një për një. 

 

h. Konfondimimi i përmbajtjes së çdo pjese të 

vendimit. P.sh., në pjesën e vendimit të titulluar 

“rrethanat” gjykata në mënyrë të gabuar analizon 

edhe përgjegjësinë penale të të pandehurit duke 

përcaktuar edhe llojin  e veprës penale.  Përcaktimi i 

veprës penale dhe analizimi saj nuk është element 

përbërës i rrethanave të faktit por pjesë përbërëse e 

“ arsyetimit të vendimit”. 
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i. Në lidhje me pasqyrimin e fakteve,  gjykata  nuk 

ndan faktet e çështjes nga procedura ligjore e 

ndjekur. 

 

j. Mos elaborimi në mënyrë të plotë i provave të 

marra me dëshmitar. P.sh, gjykata në mënyrë 

deklarative është shprehur se nuk janë marrë për 

bazë deklaratat e dëshmimtarëve pasi thëniet e tyre 

janë kontradiktore pa arsyetuar se ku qëndron 

kundërshtia midis tyre dhe se si provohet kjo. 

 

k. Në çështjet me objekt “Zgjidhje martese” shpesh 

nuk bëhet e qartë në vendim nëse gjykata ka bërë 

përpjekje per pajtim sipas kërkesave të Kodit të 

Familjes.  

 

l. Në çështjet me objekt “Zgjidhje martese dhe lënie 

e fëmijëve për rritje dhe edukim “ në disa 

vendime është vërejtur se mungon raporti 

psikologjik që u është bërë fëmijëve, ose kjo nuk 

jepet qartazi në vendim. Vlerësojmë se gjykata nuk 

mund të marrë asnjë vendim në lidhje me rritjen dhe 

edukimin e fëmijëve pa u bërë vlerësimi psikologjik i 

fëmijëve. Pëlqimi i palëvë ndërgjyqëse nuk është i 

mjaftueshëm për të përcaktuar se kujt do i lihen 

fëmijët për rritje dhe edukim. 

 

m. Vërehen lapsuse në pjesën e dispozitivit, në një 

vendim çka ka sjellë mospërputhje me pjesën 
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aryetuese të vendimit.  Për shëmbull, fëmijët i janë 

lënë për rritje palës paditëse.  Nga ana tjetër , pala 

paditëse ka detyrimin të paguaje kontributin 

ushqimor prej 7000 lekësh për fëmijët, ndërkohë që 

fëmijët i janë lënë për rritje dhe edukim vetë palës 

paditëse.  

 

n. Mos relatimi i gjykatës për arsyet e mungesës së  

palës së paditur, pra nuk tregon nëse pala ka dijeni 

në lidhje me zhvillimin e seancës gjyqësore apo jo.  

 

o. Në dy vendime të gjykatës së rrethit gjyqësor Tropojë, 

nga gjykata analizohet në mënyrë tërësisht të gabuar 

përgjegjësia penale e një subjekti që nuk është i 

pandehur në gjykim, duke konkluduar se vepra 

penale për të është parashkruar. 

 

p. Mungesa e organizimit të pjesëve të vendimit.  

 

q. Gabime në terminologjinë juridike të përdorur 

gjatë arsyetimit të vendimeve.  

 

r. Gabime në përdorimin e rregullave të gjuhës shqipe. 

Shumë pak vendime janë plotësisht të shkruar me 

gërmat “ë” dhe “ç”.  

 

s. Referimi i bazës ligjore në dispozitivin e vendimit 

është jo i plotë në një pjësë të madhe të rasteve. 
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t.  Në marrjen e gjeneraliteteve të palëve në proces, 

përdoret termi “ kombësi dhe shtetësi”. Termi 

“kombësi” nuk duhet përdorur pasi me vendim të 

Gjykatës Kushtetuese “ kombësia” nuk është më 

element përbërës i gjëndjes civile24. 

 

 

IV – PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 Në kuadër të projektit, pas proçesit të monitoritmit 

ka rezultuar se, pavarësisht përmirësimit, ana 

substanciale dhe ajo proçeduriale nuk prevalon si 

qëllim pune nga ana e gjyqtarëve dhe kjo ka një 

konsistencë me prirje negative duke hasur kështu në 

përgjithësi vendime gjyqësore me cilësi jo në nivelet e 

duhura.  

 Mungesa e cilësisë në arsyetimin e vendimeve 

gjyqësore ndoshta nuk është një element lehtësisht i 

perceptueshëm nga qytetarët pa formim juridik, por ajo 

që rrjedh prej vendimeve të tilla i cënon të drejtat e tyre 

dhe rrjedhimisht i prek ata drejtëpërdrejtë. Vendimet e 

dobëta, të paqarta e kontradiktore bëhen të cënueshme 

nga gjykatat më të larta, e në mjaft raste kjo çon në 

gjykimin e rigjykimin për vite me radhë të së njëjtës 

çështje. Një gjë e tillë do të çojë jo vetëm në rritje të 

perceptimit negativ të publikut ndaj gjykatave, por do 

të ulë rrjedhimisht besimin në vendimet gjyqësore . Jo 

                                                           
24 Vendimi nr. 52 datë 1.12.2011 Gjykata Kushtetuese  
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vetëm kaq, por kjo nënkupton drejtësi të vonuar e cila 

është rrjedhimisht drejtësi e mohuar! 

 Vendimi gjyqësor i drejtohet së pari palëve në proçes, 

dhe duhet të analizohet në mënyrë të tillë që pala edhe 

pa patur përfaqësim nga një avokat, të jetë në gjendje 

ta kuptojë/pranojë këtë vendim. (Në thuajse 50% të 

rasteve të shqyrtuara palët nuk kanë patur përfaqësim 

me avokat) 

 Pavarësisht numrit relativisht të ulët të çështjeve në 

gjykim, vendimet e nxjerra nga gjykatat e marra në 

shqyrtim shfaqin mangësi edhe për sa i përket referimit 

të bazës ligjore, pasqyrimit të fakteve apo analizës së 

provave. 

 

 Ajo që duket se mungon për realizimin e një proçesi 

të rregullt ligjor dhe një vendimi të mirwarsyetuar, është 

në fakt një faktor lehtësisht i rregullueshëm; 

konkretisht vëmendja e shtuar e gjyqtarëve. Gjetjet e 

paraqitura në seksionin më lart jo domosdoshmërisht 

paraqesin mungesë të përgatitjes së gjyqtarëve në thelb. 

Ajo që nevojitet është që si subjekti në qendër të 

proçesit, gjykata ta vlerësojë atë (proçesin) dhe 

rrjedhimisht të prodhojë drejtësi cilësore.  

Nga ana e Shkollës së Magjitraturës duhet të merren 

masa që në trajnimet vazhduese që kryhen për gjyqtarë, 

të mëshohet në cilësinë e proçesit dhe atë të vendimeve. 

Në mënyrë specifike “vendimi” si akt nuk duhet të 
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anashkalohet dhe duhet që gjyqtarët të monitorohen 

dhe trajnohen vazhdimisht në këtë aspekt. 

 

Dobia e gjetjeve do të ishte e munguar nëse ky raport 

apo të ngjashëm të liheshin pa një ekspoze adresuese 

nga iniciuesit dhe financuesit kryesore, në drejtim të 

organeve monitoruese të Vettingut, për tu njohur me 

realitetin dhe me rëndësinë që mbart cilësia në 

vendimmarrje po aq sa edhe integriteti. Integriteti madje 

është pjesë integrale e cilësisë, shpejtësisë dhe 

ligjshmërisë. Gjithashtu, duhet ti adresohet organeve 

me natyrë inspektuese dhe vlerësuese për veprimtarinë 

e gjyqtarëve. 
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ANEKS I  

LISTA E DOSJEVE GJYQËSORE TË SHQYRTYARA 

 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës- Vendime penale  

1. Vendimi nr. 93(246)  datë 06.03.2018 

2. Vendim i nr. 13 (165) datë 16.02.2018 

3. Vendimi nr. (179) 15 datë 20.02.2018 

4. Vendimi nr. (266)29  datë 07.03.2018 

5. Vendimi nr. 27(6) datë 05.01.2018 

6. Vendimi nr. 28(255) datë 06.03.2018 

7. Vendimi nr. 79 (159) datë  15.02.2018 

8. Vendimi nr. 106(341) datë 23.03.2018 

9. Vendimi nr.96 (219)  datë 23.02.2018 

10. Vendimi nr. 75(156) datë 14.02.2018 

11. Vendimi nr. 67(579)  datë 17.05.2018 

12. Vendimi nr. 62(516)  datë 07.05.2018 

13. Vendimi nr. 58(497)  datë 04.05.2018 

14. Vendimi nr. 56(454)  datë 25.04.2018 

15. Vendimi nr. 54(445)  datë 24.04.2018 

16. Vendimi nr. 31(294)  datë 13.03.2018 

17. Vendimi nr. 40(349) datë 26.03.2018 

18. Vendimi nr. 43(353)  datë 27.03.2018 

19. Vendimi nr. 44(352)  datë 27.03.2018 

20. Vendmi nr. 47(407) datë 11.04.2018 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës- Vendime civile  
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1. Vendimi nr. 13(303) datë 15.03.2018 

2. Vendimi nr.12(368) datë 29.03.2018 

3. Vendimi nr.123(536) datë 11.05.2018 

4. Vendimi nr.7 (272) datë 07.03.2018 

5. Vendimi nr. 11(73) datë 26.01.2018 

6. Vednimi nr. 11(403) datë 10.04.2018 

7. Vendimi nr. 34(138) datë 08.02.2018 

8. Vendimi nr. 6(7) datë 05.01.2018 

9. Vendimi nr. 16(424) datë 17.04.2018 

10. Vendimi nr. 18(479) datë 30.04.2018 

11. Vendimi nr. 91(384) datë 03.04.2018 

12. Vendimi nr. 69(301) datë 15.03.2018 

13. Vendimi nr. 40(155) datë 14.02.2018 

14. Vendimi nr. 37(152) datë 14.02.2018 

15. Vendimi nr. 10 (412) datë  12.04.2018 

16. Vendimi nr. 93 (385) datë 10.04.2018 

17. Vendimi nr. 62(268) datë 07.03.2018 

18. Vendimi nr. 65(291) datë 19.03.2018 

19. Vendimi nr. 29487) datë 02.05.2018 

20. Vendimi nr. 102(460) datë 25.04.2018 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë - Çështje Penale  

1. Vendimi nr.7 datë 31.01.2018 

2. Vendimi nr.19 datë 07.03.2018 

3. Vendimi nr. 18 datë 05.03.2018 

4. Vendimi nr.17 datë 05.03.2018 

5. Vendimi nr. 15 datë 27.02.2018 

6. Vendimi nr. 2 datë 16.01.2018 



Raport monitorimi                   www.edfat.org 
__________________________________________________________ 

92 
 

7. Vendimi nr. 23 datë 03.04.2018 

8. Vendimi nr. 59 datë 18.05.2017 

9. Vendimi nr. 5 datë 23.01.2018 

10. Vendimi nr. 65 datë 31.05.2017 

11. Vendimi nr. 40 datë 23.03.2017 

12. Vendimi nr. 112 datë 27.12.2017 

13. Vendimi nr. 105 datë 23.10.2017 

14. Vendimi nr. 61 datë 30.05.2017 

15. Vendimi nr. 85 datë 12.07.2017 

16. Vendimi nr. 51 datë 04.05.2017 

17. Vendimi nr. 44 datë 19.04.2017 

18. Vendimi nr. 77 datë 19.06.2017 

19. Vendimi nr. 08  datë 01.02.2018 

20. Vendimi nr. 11 datë 07.02.2018 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë- Çështje Civile  

1. Vendimi nr. 196 datë 10.10.2017 

2. Vendimi nr. 65 datë 10.04.2017 

3. Vendimi nr. 164 datë 06.09.2017 

4. Vendimi nr.  180 datë 19.09.2017 

5. Vendimi nr. 198 datë 13.10.2017 

6. Vendimi nr. 107 datë 05.06.2017 

7. Vendimi nr. 138 datë 04.07.2017 

8. Vendimi nr. 241 datë 01.12.2017 

9. Vendimi nr. 14 datë 23.01.2018 

10. Vendimi nr. 11 datë 16.01.2018 

11. Vendimi nr. 02 datë 09.01.2018 

12. Vendimi nr. 03 datë 10.01.2018 
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13. Vendimi nr. 176 datë 18.09.2017 

14. Vendimi nr. 18 datë 29.01.2018 

15. Vendimi nr. 59 datë 27.03.2018 

16. Vendimi nr. 42 datë 28.02.2018 

17. Vendimi nr. 79 datë 03.05.2017 

18. Vendimi nr. 29 datë 14.02.2018 

19. Vendimi nr. 16 datë 26.01.2018 

20. Vendimi nr. 10 datë 16.01.2018 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë- Çështje Penale  

1. Vendimi nr. 560 datë 23.10.2017 

2. Vendimi nr.7 datë 15.01.2018 

3. Vendimi nr. 548/53-2017-2708 datë 13.10.2017 

4. Vendimi nr. 46 datë 20.02.2018 

5. Vendimi nr.15 datë 16.01.2018 

6. Vendimi nr. 13 datë 16.01.2018  

7. Vendimi nr. 28 datë 25.01.2017  

8. Vendimi nr. 205 datë 03.07.2017  

9. Vendimi nr. 549 datë 13.10.2017  

10. Vendimi nr. 237/53-2017-2331 datë 12.09.2017  

11. Vendimi nr. 250/53-2017-2521 datë 26.09.2017  

12. Vendimi nr. 208/53-2017-1932 datë 03.07.2017 

13. Vendimi nr. 565 datë 25.10.2017  

14. Vendimi nr.12 datë 16.01.2018 

15. Vendimi nr. 294-53-2017-2508 datë 25.09.2017 

16. Vendimi nr.71 datë 06.03.2018 

17. Vendimi nr. 77 datë 30.03.2018 

18. Vendimi nr. 22 datë 23.01.2018 
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19. Vendimi nr. 30-53-2018-202 datë 31.01.2018 

20. Vendimi nr. 59 datë 09.03.2018 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë – Çështje Civile  

1. Vendimi Nr.537 datë 28.09.2017 

2. Vendimi Nr. 481 datë 28.07.2017 

3. Vendimi nr. 143 datë 15.03.2018  

4. Vendimi nr. 17 datë 18.01.2018  

5. Vendimi nr. 32 datë 25.01.2018  

6. Vendimi nr. 470 datë 26.07.2017  

7. Vendimi nr. 484 datë 04.09.2017  

8. Vendimit nr. 504 datë 13.09.2017  

9. Vendimi nr. 541 datë 03.10.2018  

10. Vendimi nr. 37 datë 01.02.2018 

11. Vendimi nr. 7 datë 15.01.2018 

12. Vendimi nr.  datë 09.03.2018 

13. Vendimi nr. 473-53-2017-2175 datë 26.07.2017 

14. Vendimi nr. 503 datë 13.09.2017 

15. Vendimi nr. 83 datë 21.02.2018 

16. Vendimi nr. 568 datë 16.10.2017 

17. Vendimi nr. 589 datë 25.10.2017 

18. Vendimi nr. 524 datë 25.09.2017 

19. Vendimi nr. 12 datë 17.01.2018 

20. Vendimi nr. 8 datë 21.06.2017 
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ANEKS II 

FOTO NGA AKTIVITETE 

 

Figure 1 - Tryezë diskutimit – Tropojë 

 

Figure 2 - Tryezë diskutimi Kukës 
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Figure 3 - Tryezë diskutimi - Lezhë 


