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Sistemi gjyqësor është një nga hallkat më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë
si dhe një nga pikat kryesore që duhet të përmirësojë vendi ynë për antarësimin
në Bashkimin Evropian.

Shërbimet e administratës gjyqësore janë pjesë integrale e shërbimeve gjyqësore,
ku përfshihen të gjitha shërbimet mbështetëse që kryhen nga çdo veprimtari 
gjyqësore, me përjashtim të proceseve që lidhen me gjykimin dhe mënyrën e
zgjidhjes së kon�iktit gjyqësor (dhënien e vendimit).

Në këtë kuadër, është realizuar projekti “Shërbime Administrative Gjyqësore
më të Mira për Qytetarët e Shkodrës” nismë e organizatës “People in Focus”, i
�nancuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjet skemës së granteve të projektit
“Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë
për të gjithë në Shqipëri”, i zbatuar nga Save the Children në partneritet me
Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.

Ky projekt bëri të mundur hartimin e Raportit të Monitorimit mbi Shërbimet
Administrative Gjyqësore në Gjykatat Shkodër duke vlerësuar situatën e ofrimit
të shërbimeve administrative për periudhën Janar 2018 – Mars 2019. Raporti
analizoi performancën e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër,
Gjykatës së Rrethit Shkodër dhe Gjykatës së Apelit Shkodër në ofrimin e
shërbimeve për përdoruesit.

Ky raport do të shërbejë si një bazë të dhënash për të gjitha palët e interesuara
(shoqëri civile, autoritete publike etj.) si dhe mund të përdoret si një instrument
për të lobuar dhe advokuar për marrjen parasysh të disa prej rekomandimeve të
dhëna.

1. Përmbledhje Ekzekutive

Analiza është kryer duke u bazuar në metodologjinë si mëposhtë:

I. Vizita në terren 
II. Intervista me sta�n administrativ të Gjykatave përkatëse
III. Sondazh -  intervista ballë për ballë me anë të një pyetësori në dalje të gjykatës
(exit pool)
IV. Fokus grupe me përdorues të kategorive të ndryshme (qytetarë, profesionist,
përfaqësues etj.)
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V. Metoda e Blerësit Misterioz (Vëzhgim)

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër është themeluar sipas
dekretit nr. 7818, datë 16.11.2012 i Presidentit të Republikës. Kjo gjykatë
funksionon në bazë të ligjit 49/2012 “Për funksionimin dhe organizimin e
Gjykatave Administrative dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative”
dhe ka në organigramën e saj 4 gjykatës. Gjykata Administrative e Shkallës së
Parë Shkodër ka kompetenca tokësore në rrethet Lezhë, Mirditë, Kukës, Has,
Pukë, Malësi e Madhe, Shkodër dhe Tropojë. Sta� administrativ në këtë gjykatë
përbëhet nga: 1 Kancelar/Kryesekretar, 4 Sekretarë Gjyqësorë, 1 Arkivist, 1
Financier, 1 Ftues, 1 Specialist IT i cili mbulon edhe zyrën e marrëdhënieve me
publikun dhe median.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Shkodër sipas dekretit Nr.6201, datë 8.6.2009 ka
kompetenca tokësore në rrethet Malësi e Madhe dhe Shkodër dhe qendër të
ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Shkodër. Kjo gjykatë funksionon në bazë të
ligjit 98/2016 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e
Shqipërisë”.  Sta�, i cili merret me pjesën administrative në këtë gjykatë përbëhet
nga: Kancelari, Kryesekretari, 15 Sekretarë gjyqësorë, 1 Arkivist, 1 Financier, 2
Nëpunës gjyqësor (Ftues), 1 Specialist IT dhe i marrëdhënieve me publikun dhe
median.

Gjykata e Apelit Shkodër ka qendrën e veprimtarisë në Shkodër dhe ka
kompetenca tokësore në rrethet Lezhë, Mirditë, Kukës, Has, Pukë, Malësi e
Madhe, Shkodër dhe Tropojë. Sta� administrativ përbëhet nga: Kancelari,
Kryesekretari (i cili mbulon dhe zyrën e marrëdhënieve me publikun dhe
median), 7 Sekretarë Gjygjësorë, 1 Arkivist/Protokoll, 1 Financë, 1 Ftues, 1 IT, 1
Magazinier/Arkëtar.

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër dhe Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Shkodër ndodhen në të njëjtën godinë, ndërtesë e cila është e vjetër
dhe nuk plotëson kushtet e përshtatshme për funksionimimn e këtyre gjykatave.
Ambjentet ku ofrohen shërbimet ndaj qytetarëve nuk ka hapësirat e duhura për
ofrimin e shërbimit dhe komoditetin e mja�ueshëm për �uksin e përdoruesve
të të dyja gjykatave. Gjithashtu, ka një numër të limituar të sallave për zhvillimin
e proceseve gjyqësore, ku nuk garantohet solemniteti i një procesi sipas
standardeve dhe rregullave të përcaktuara në ligj.
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Një element shumë i rëndësishëm është edhe mungesa e lehtësirave për
personat me a�ësi të ku�zuar. Për këtë shkak, individët e kësaj kategorie
përfaqësohen në këto Gjykata nga persona të tretë me prokurë.

Të treja Gjykatat Shkodër ofrojnë për përdoruesit burimet e informacionit si:
website, e-mail, telefon, sportel dhe kënd informativ. Faqja zyrtare e këtyre
gjykatave është pjesë e faqes http://www.gjykata.gov.al/. Informacione si numri
i kontaktit, e-maili zyrtar, adresa postare dhe orari i punës gjenden lehtësisht në
këto faqe, por jo lista me shërbime dhe tarifat përkatëse të cilat nuk janë
lehtësisht të aksesueshme. Nëpërmjet e-mailit zyrtar të këtyre gjykatave nuk
jepet informacioni i kërkuar në çdo rast. Kjo si pasojë edhe e mungesës së sta�t
të dedikuar për pritjen e telefonatave apo kthim pergjigje nëpërmjet e-mailit.
Këndet informative janë të pamodeluara për të ofruar informacione të
vlefshme dhe të kuptueshme për qytetarët.

Një problematikë e cituar edhe nga drejtuesit e gjykatave është mungesa e
personelit për përballimin e �uksit të punës. Gjithashtu, problem përbën
shërbimi postar për �etëthirrjet pasi hasen vështirësi në gjetjen e adresave të
sakta që sjell dhe vonesa në proceset gjyqësore. Mekanizmat e ankesave nuk
janë të a�shuara në ambjentet pritëse apo në faqet online të këtyre gjykatave që
ka çuar në mosinformimin e qytetarëve se ku mund të drejtohen për të bërë
ankesat e tyre. Gjithashtu, për këto mekanizma nuk rezulton të ketë një
procedurë të miratuar në lidhje me regjistrimin dhe trajtimin e këtyre ankesave.

Gjithashtu, rezultoi se mungojnë të dhëna statistikore mbi volumet e
transaksioneve të shërbimeve / kërkesave për informacion /ankesave që këto
gjykata ndërmarrin përgjatë aktivitetit të tyre në një vit. Për më tepër, nuk
kishin informacion / statistika mbi mbulimin (numrin) e popullsisë ndaj të cilës
këto gjykata ofrojnë shërbim (psh: qytetarëve, avokatëve, bizneseve, PAK, etj).
Një pikë tjetër e rëndësishme është edhe mungesa e mekanizmave për marrjen e
përshtypjeve të qytetarëve  në lidhje me cilësinë e shërbimeve apo ankesave (si
psh. pyetësor / kuti ankesash /sondazhe).

  Feedback mechanism1

Sipas perceptimit të përdoruesve të këtyre gjykatave, disa aspekte kërkojnë
përmirësim të mëtejshëm në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Shkodër, Gjykatës së Rrethit Shkodër dhe Gjykatës së Apelit Shkodër. 
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Dy aspektet kryesore ku të anketuarit në të tre Gjykatat kërkojnë përmirësim
janë reduktimi i procedurave burokratike si dhe respektimi dhe shkurtimi i
afateve ligjore. Një tjetër problem kryesor përbëjnë edhe tarifat e larta, ku
veçanërisht të anketuarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor si dhe në Gjykatën
Administrative të Shkallës së Parë kërkojnë uljen e tyre. Gjiithashtu, një pjesë e
të intervistuarve kërkojnë shkurtimin e ndërveprimit në sportele. Një tjetër
aspekt ku sipas tyre ka akoma hapësirë për përmirësim është edhe performanca
e sta�t, si nga ana e a�ësive profesionale ashtu edhe nga ana e komunikimit.

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

71%

Gra�ku 1. Funksionimi i gjykatave 5 vitet e fundit sipas të anketuarve 

6%

23%

nuk ka ndryshuar përkeqësuarpërmirësuar

Referuar rezultateve të mësipërme, vetëm një përqindje e vogël e të anketuarve
( n=301) shprehen se funksionimi i gjykatave është përkeqësuar, (6%). Pjesa më
e madhe (71%) janë të mendimit se nuk ka ndryshime. Gjithsesi, një pjesë e
konsiderueshme (23%) deklarojnë se funksionimi i gjykatave në tërësi është
përmirësuar.

Ndër vite, sistemi i drejtësisë është perceptuar nga qytetarët si  pak  i besueshëm
apo aspak. Edhe nga sondazhi i kryer me përdoruesit e Gjykatave Shkodër, ky
pohim vazhdon ende të ekzistojë në masë të gjërë.
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Të gjithë të anketuarit pranë të treja Gjykatave kanë deklaruar në nivelin (42%)
se kanë pak ose aspak besim në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Vetëm 3 % e
kampionit ka besim të plotë në sistemin e drejtësisë. Një nga aspektet që ka
nevojë për përmirësim sipas tyre është edhe reformimi i sistemit të drejtësisë në
tërësi.

Gra�ku 2. Besimi i qytetarëve ndaj sistemit të drejtësisë

0-shumë pak 1 2 3 4 5 6-plotësisht
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2. Metodologjia

Për hartimin e këtij raporti u synuan dhe u zhvilluan aktivitete nëpërmjet të
cilave u bë e mundur krijimi dhe ofrimi i një panorame të plotë të gjendjes
aktuale të ofrimit të shërbimeve administrative gjyqësore në Gjykatat Shkodër.
Metodologjia e përdorur bëri të mundur monitorimin dhe analizimin e situatës
së gjetur nga periudha Janar 2018- Mars 2019 duke u nisur nga dy
këndvështrime, si nga perceptimi i qytetarëve ashtu edhe nga pikëpamja e
institucioneve përkatëse. Gjithashtu, në bazë të kësaj analize u arrit në
përfundime dhe rekomandime konkrete. Me qëllim për�timin e të dhënave si
sasiore ashtu edhe cilësore, ky studim u krye me teknikë të përzier, duke
përdorur si burime primare dhe sekondare metodat e vëzhgimit dhe të
komunikimit. Instrumentat kryesorë të përdorur për arritjen e këtij qëllimi janë
si mëposhtë:
 
VI. Vizita në terren 
VII. Intervista me sta�n administrativ të Gjykatave përkatëse
VIII. Sondazh -  intervista ballë për ballë me anë të një pyetësori në dalje të
 gjykatës (exit pool)
IX. Fokus grupe
X. Metoda e Blerësit Misterioz (Vëzhgim)

I. Vizita në terren dhe intervista ballë përballë me sta�n administrativ të
    Gjykatave

Në kuadër të këtij projekti gjatë periudhës Janar-Mars 2018 u realizuan në total: 
  • 6 vizita në terren (2 vizita në secilën gjykatë) 
  • 10 intervista ballë për ballë nëpërmjet pyetësorëve të strukturuar  me sta�n
     përgjegjës për ofrimin e shërbimeve ndaj përdoruesve(4 në Gjykatën
     Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, 3 intervista në Gjykatën e
     Rrethit Shkodër dhe 3 në Gjykatën e Apelit Shkodër)

Takimet e para u zhvilluan me titullarët e këtyre institucioneve ku ekspertët
prezantuan në tërësi projektin që do të implementohej në lidhje me
monitorimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve administrative, që këto gjykata
ofrojnë. Gjatë takimeve u diskutua mbi vështirësitë që hasin drejtuesit dhe sta�
administrativ i këtyre gjykatave për manaxhimin sa më korrekt dhe e�kas të

  Gjykatat i referohet : Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Shkodër Gjykata e Rrethit, Shkodër Gjykata e Apelit, Shkodër2
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  Shtojca 3

këtyre shërbimeve (proceset e brendshme, ankesat e qytetarëve në lidhje me
cilësinë e shërbimit të ofruar, si dhe afatet ligjore për kthim-përgjigje etj.). Në
këto vizita ekspertët u shoqëruan në ambjentet e brendshme të gjykatave dhe në
ambjentet e ofrimit të shërbimit. Në vijim të takimeve të realizuara në çdo
gjykatë, duke mbajtur në fokus komentet dhe problematikat e ndryshme të
shprehura nga titullarët e këtyre institucioneve, u hartua një pyetësor dhe më
pas u realizua intervistimi i sta�t i cili është drejtëpërdrejt përgjegjës në lëvrimin
e shërbimeve ndaj përdoruesve. Metodologjia e ndjekur për hartimin e
pyetësorit ishte ndërthurja e elementëve kryesor që përfshihen në sektorin
administrativ (të gjitha proceset dhe mekanizmat që duhen për të mbarëvajtur
në mënyrë sa më optimale cilësinë e shërbimit dhe manaxhimin sa më e�cent të
tij). Pas përpilimit të këtij pyetësori , ekspertët kryen intervistat me sta�n
administrativ të çdo Gjykate dhe nxorrën konluzionet përkatëse.

II. Sondazh mbi perceptimin e qytetarëve mbi shërbimet administrative
ofruar në Gjykatat Shkodër

Për të arritur mbledhjen e të dhënave sasiore dhe për të hartuar statistikat e
nevojshme, u hartua një pyetësor  dhe më pas u zhvillua një sondazh mbi
perceptimin e të anketuarve në lidhje me shërbimet administrative të marra në
Gjykatat Shkodër. Pyetjet adresonin përvojën e përgjithshme të të anketuarve
në lidhje me:

o Sjellja e sta�t
o Aksesi në informacion
o Etika dhe komunikimi 
o Kanalet e komunikimit
o Akesi për grupet vulnerabël
o Manaxhimi i radhës
o Afatet ligjore
o Tarifat gjyqësore
o Perceptimi i korrupsionit në ofrimin e shërbimeve; etj

Qytetarët/Përdoruesit u intervistuan në momentin e daljes nga institucioni.
Metoda e intervistimit ishte ballë për ballë ku intervista administrohej nga
intervistuesi.

3
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Të dhëna mbi karakteristikat kryesore të kampionit

Megjithëse u bë përpjekje për të ruajtuar barazinë gjinore, diferenca midis
meshkujve dhe femrave është e madhe  në të treja gjykatat në veçanti në
Gjykatën e Apelit.

Femer Mashkull
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28%

72%

42%

58%

Gjykata Administrative e
Shkallës së Parë, Shkodër

Gjykata e Apelit, Shkodër Gjykata e Rrethit Gjyqësor,
Shkodër

Gra�ku 3. Shpërndarja e kampionit sipas gjinisë (n=301)

Intervistuesit u trajnuan paraprakisht mbi mënyrën e intervistimit, aspektet të
cilat duhet të kishin parasysh gjatë intervistimit bazuar në kodin e etikës 
përfshirë ruajtene identitetit të të anketuarve si dhe kohëzgjatjen e intervistimit.
Kampioni dhe kriteret e tij
o Popullata: Përdoruesit e paraqitur pranë sporteleve të: 
  • Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Shkodër 
  • Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Shkodër
  • Gjykatës së Apelit, Shkodër
o Kampioni: 100/100/101 persona në çdo institucion.
o Periudha kohore: Qershor – Korrik 2018
o Gjinia: Mashkull/Femër (Balanca gjinore e konsideruar)
o Mosha: Mosha e ku�zuar mbi 18 vjeç
o Arsimi: i paku�zuar

METODOLOGJIA
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Gjykata Administrative e
Shkallës së Parë, Shkodër

Gjykata e Apelit, Shkodër Gjykata e Rrethit Gjyqësor,
Shkodër
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Gra�ku 4. Shpërndarja e kampionit sipas moshës (n=301) 

Mosha e të anketuarve varion më së shumti midis 30-60 vjeç. Gjithashtu,
pjesëmarrës në sondazh kanë qënë edhe persona mbi 60 vjeç si dhe një pjesë e
vogël janë persona të moshës 18-30 vjeç

8/9 vjecar I lartëI mesëm
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28% 29%
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Gra�ku 5. Shpërndarja e kampionit sipas nivelit të arsimit

Siç mund të vihet re edhe nga gra�ku i mësipërm, ka një shpërndarje relativisht
të barabartë të kampionit sipas nivelit të arsimimit. Pjesa më e madhe e të
anketuarve janë me arsim të lartë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor (38%) dhe të
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III. Grupe të Fokusuara

Në total u organizuan 3 Grupe të fokusuara në qytetin e Shkodrës, ku të
pranishëm ishin qytetarë, profesionistë të fushës së drejtësisë dhe
qytetarë/përfaqësues të grupeve vulnerabël të cilët kishin marrë shërbime
administrative pranë Gjykatave Shkodër. Të pranishëm në fokus grup ishin
përdorues të kategorive të ndryshme si: qytetarë nga zonat urbane dhe rurale,
profesionistë të fushës së drejtësisë dhe përfaqësues të grupeve vulnerabël.
Gjithsej 26 persona, 13 gra dhe 13 burra.

Këto grupe të fokusuara u moderuan nga facilitatorë të cilët drejtuan dhe
simuluan diskutimin e pjesëmarrësve drejt identi�kimit të problematikave të
ndryshme.

Qëllimi kryesor i këtyre takimeve ishte identi�kimi i situatës aktuale të
shërbimeve administrative gjyqësore duke u bazuar tek eksperiencat e
ndryshme të pjesëmarrëve gjatë përballjes me sportelet dhe personelin
administrativ të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë në Shkodër,
Gjykatës së Rrethit dhe Gjykatës së Apelit, në Shkodër. Gjithashtu, ata dhanë
sugjerimet e tyre mbi format dhe mënyrat për përmirësimin e mëtejshëm.

Apelit (36%) si dhe me arsim të mesëm në Gjykatën Administrative (40%).

Të pranishmit u informuan paraprakisht që të gjitha të dhënat e mbledhura do
të përdoren vetëm në kuadër të projektit të sipërpërmendur dhe do të jenë
kon�denciale.

Pjesëmarrësit diskutuan kryesisht mbi çështjet lidhur me pyetjet:
 
  • Cilat janë problemet konkrete/kryesore të hasura gjatë marrjes së
     shërbimeve administrative gjyqësore në Gjykatat Shkodër?
  • Si mund të shmangen/përmirësohen këto problematika?
  • Çfarë duhet ndryshuar në mënyrën e ofrimit të shërbimeve administrative
     gjyqësore?
  • Si mund të kontribuojnë qytetarët në përmirësimin e situatës?

IV. Blerësi Misterioz – Mystery Shopper

��

METODOLOGJIA



��

1. Desk Search i faqeve zyrtare të internetit (faqe internet dhe rrjete sociale)

Blerësve Misterioz të pavarur nga njëri-tjetri ju kërkua të gjejnë:

• Faqet web dhe Faqet zyrtare në rrjetet sociale të secilës gjykatë. 

• Informacione mbi numër kontakti, e-mail zyrtar, adresë postare, orarin e

Blerësi Misterioz – "Mystery Shopping". Kjo teknikë është pjesë e metodës së
vëzhgimit, ku observuesi bëhet pjesë e procesit nëpërmjet ndërveprimit
me subjektin nën vëzhgim, pa dijeninë e këtij të fundit.
Qëllimi është që të ndihmojë organizma të tillë për të vlerësuar dhe përmirësuar
standardet e shërbimeve të ofruara qytetarëve/ përdoruesve, duke krahasuar
performancën e arritur kundrejt objektivave të tyre.
Pra, kjo teknikë është përdorur në rastin tonë konkret për vlerësimin e situatës
aktuale të ofrimit të shërbimeve gjyqësore të gjykatave.

Për këtë arsye janë përzgjedhur disa shërbime nga veprimtaria administrative e
secilës gjykatë për të parë nëse kjo veprimtari kryhet brenda standardeve të
përcaktuara sipas rregulloreve të Gjykatave apo ligjeve.

Blerësit Misterioz, observuesit ishin individë të trajnuar paraprakisht për të
marrë informacion apo shërbime të caktuara, dhe duke raportuar për përvojat e
tyre nëpërmjet një pyetësori përkatës.

Për zhvillimin e kësaj metode u përzgjodhën katër observues, të cilët u trajnuan
dhe asistuan  nga sta� i People in Focus. Ata u udhëzuan për marrjen e një
shërbimi apo informacioni, duke vepruar si “klientë/qytetarë” bazuar në
procedura të mirëpërcaktuara. Më pas secili plotësoi një pyetësor për përvojën e
tyre për çdo skenar të realizuar.

Vlerësimi i ofrimit të shërbimit dhe informacionit u krye nëpërmjet përdorimit
të kanaleve si mëposhtë:

1. Desk Search i faqeve zyrtare të internetit 
2. Komunikimi me e-mail/postë
3. Komunikimi telefonik
4. Ndërveprim në sportel
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2. Komunikim me e-mail/postë

Blerësit misterioz kërkuan informacion nga secila gjykatë me anë të e-mailit apo
shërbimit postar në lidhje me informacione apo shërbime të caktuara, të
ndryshme nga njëri - tjetri dhe më pas plotësuan pyetësorin  përkatës. U
drejtuan 6 pyetje për informacion të përgjithshëm dhe 4 për informacion mbi
çështje të caktuara.

Të dhëna të përgjithshme të komunikimit të kryer me e-mail/shërbim postar:

E-MAIL/ Shërbim Postar

Gjykata e Apelit 3 E- mail
1 Postë

Gjykata e Rrethit 3 E-mail

Gjykata Administrative
e Shkallës së Parë

3 E-mail

Tabela 1: Praktikat e Blerësit Misterioz nëpërmjet komunikimit me e-mail / postë

3. Komunikimi telefonik

Pas marrjes së numrave të kontaktit nga faqet zyrtare, blerësit misterioz
telefonuan secilën gjykatë për të kërkuar informacion për shërbimet përkatëse
sipas instruksioneve të përcaktuara.  Më pas, ata plotësuan pyetësorin  përkatës.
U drejtuan gjithsej 18 pyetje për informacion të përgjithshëm dhe për
informacion mbi çështje të caktuara.

4. Ndërveprim në sportel

Qytetarët me identitet të fshehtë u paraqitën pranë sporteleve të gjykatave ku
lëvrohen shërbimet për të marrë informacion/shërbim. Më pas, ata plotësuan

punës së sportelit si dhe listë shërbimesh për çdo gjykatë.

Pas përfundimit të kërkimit, ata plotësuan pyetësorët mbi eksperiencën e tyre.

METODOLOGJIA
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Blerësit misterioz në 20% të rasteve kanë kërkuar lëvrimin e një shërbimi të
caktuar dhe në 80% kanë kërkuar vetëm marrje informacioni.

Mëposhtë gjeni, një tabelë përmbledhëse të praktikave të kryera në çdo Gjykatë
të Shkodrës:

Desk Search E-mail/Sh.Postar Telefon Sportel

Gjykata
Administrative Shkodër 44 3 6 5

Gjykata e Rrethit
Shkodër

4 3 6 6

Gjykata e Apelit
Shkodër 4 4 6 4

Tabela 2: Praktikat e Blerësit Misterioz

pyetësorin  përkatës, i cili përfshinte pyetje në lidhje me disa elementë të
rëndësishëm si: etika, profesionalizmi, qartësia, e�kasiteti, aksesi �zik, lehtësia
në informim, manaxhimi i rradhës etj.

  Çdo blerës misterioz ka kryer nga 1 praktikë "Desk Search" për çdo gjykatë tdhe ka plotësuar 1 pyetësor për të treja gjykatat për shkak të
  ngjashmërisë
4
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3. GJETJET

3.1 Gjetjet - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër

3.1.1 Institucioni dhe Infrastruktura

Rreth gjykatës

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër është themeluar sipas 
dekretit nr. 7818, datë 16.11.2012 i Presidentit të Republikës. Kjo gjykatë
funksionon në bazë të ligjit 49/2012 “Për funksionimin dhe organizimin e
Gjykatave Administrative dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative”
dhe ka në organigramën e saj 4 gjykatës. Gjykata Administrative e Shkallës së
Parë Shkodër ka kompetenca tokësore në rrethet Lezhë, Mirditë, Kukës, Has,
Pukë, Malësi e Madhe, Shkodër dhe Tropojë. Pavarësisht mbulimit territorial,
kjo gjykatë është relativisht e vogël.

Ky institucion ofron shërbimet për përdoruesit në një sportel të vetëm. Shërbimi
në sportel ofrohet nga kancelari i cili asistohet edhe nga 2 sekretarë gjyqësorë,
në rastet kur këto sekretarë janë të lirë nga proceset gjyqësore. Pagesat kryhen
tek arkiva, përveç vle�ës së padisë në rast se objekti i saj është i vlerësueshëm
(1%), e cila mund të kryhet në bankë. Orari i ofrimit të shërbimit për publikun
është 09:00-13:00. Gjatë këtij orari ofrohen të gjitha shërbimet e gjykatës për të
gjitha kategoritë, qytetarë apo përfaqësues ligjor.

Drejtuesit dhe sta� administrativ (nga intervistimi i kryer) u shprehën se
afërsisht 50% e qytetarëve paraqiten pranë sportelit, vetëm për të marrë
informacion.

Gjithashtu funksionon komunikimi me e-mail dhe telefon për informacione të
ndryshme të kërkuara nga përdoruesit/qytetarët si:
 
-Informacion mbi vendimet
-Informacion mbi çështjet në proces
-Informacion mbi ankimimin e mundshëm të njërës palë; etj.

Por, për këto kanale komunikimi nuk ka persona të dedikuar. Pritja e
telefonatave dhe kthim përgjigje për kërkesat me e-mail administrohet nga
kancelari, por edhe nga sekretarët në varësi të �uksit momental të punës.



 Infrastruktura

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Shkodër ndodhet në një godinë të
vjetër, ndërtesë në të cilën është e vendosur edhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Shkodër si dhe Zyra e Përmbarimit Shkodër.
  
Numri i sallave është i mja�ueshëm për të përballuar numrin e gjyqeve gjatë një
dite, duke marrë parasysh numrin e gjyqëtarëve që operon aktualisht kjo
gjkykatë. Ambjenti i pritjes, është hapësirë e përbashkët, që shërben për të dyja
gjykatat. Në hapësirat ku ofrohet shërbimi kishte mangësi në sinjalistikën
orientuese për qytetarët. Sipas pjesëmarrësve në fokus grupe, arkivi i gjykatës 
është në një ambjent tërësisht të papërshtatshëm dhe jashtë kushteve dhe
standardeve që duhet për ruatjen dhe manaxhimin e dokumentacioneve
arkivore. Megjithatë arkiva është e sistemuar për kushtet që ofron infrastruktura

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër operon aktualisht me 2
gjyqtarë edhe pse në organigramën e saj janë të miratuar 4 pozicione
gjyqtarësh. Sta� administrativ në këtë gjykatë përbëhet nga: 1 
Kancelar/Kryesekretar, 4 sekretarë gjyqësorë, 1 arkivist, 1 �nancier, 1 �ues, 1 
specialist IT i cili mbulon edhe zyrën e marrëdhënieve me publikun dhe
median. Sta� administrativ i cili ofron shërbime në këtë gjykatë është
përgjithësisht i ri dhe vihet re nevoja për trajnime të vazhdueshme. Rezultoi se
vetëm një pjesë e vogël e sta�t kishte kryer rreth 2 trajnime kryesisht mbi
sjelljen dhe etikën, në këto 2 vitet e fundit.
 
Gjatë monitorimit u vu re staf i pamja�ueshëm për ofrimin e shërbimeve ndaj
përdoruesve. Shërbimet administrative në këtë gjykatë lëvrohen në një sportel
të vetëm dhe jo me personel të dedikuar.
Kjo mungesë personeli u paraqit si problematikë edhe nga përdorues të
ndryshëm (qytetarë e avokat) gjatë fokus grupeve. Ata u shprehën veçanërisht
për manaxhimin e punës së arkivës, e cila përbëhet nga një person dhe ka
nevojë për staf shtesë për të përballuar ngarkesën. 

Burime njerëzore
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Në ambjentet e gjykatës pranësportelit ndodhet gjithashtu një kënd
informativ ku ofrohen informacione të ndryshme. 
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Në lidhje me sigurinë �zike qytetarët gjatë fokus grupeve u shprehën se
detektorët shpesh janë të �kur dhe polici i sigurisë në hyrje të institucionit nuk
kontrollon. Hyrja për në sallat e gjyqeve është me kod elektronik dhe pa roje tek
dera, që shkakton vonesa për avokatët për të hyrë në gjyqe.per tu hequr. Sipas
qytetarëve një element që gjithashtu duhet përmirësuar është siguria �zike.

Po
Jo

20%

80%

Gra�ku 6. Lehtësira për personat me a�ësi të ku�zuara

aktuale e gjykatës.

U vu re se nuk ka ndenjëse të mja�ueshme për të përballuar �uksin e qytetarëve
dhe shpesh kushtet higjeno-sanitare lënë për të dëshiruar. Në 100 % të
paraqitjeve, blerësit misterioz pohojnë që nuk kishte ndenjëse të lira në
ambjentin pritës dhe në 20% të rasteve, ata vunë re persona të moshuar që
qëndronin në këmbë për shkak të mungesës së tyre. Më tej, ata shprehen se nuk
kanë akses në ambjentet e kujdesit personal.

Sërish sipas anketimit të Blerësve Misterioz rezultoi se në 80% të rasteve,
përdoruesit nuk kanë vënë re lehtësira për personat me a�ësi të ku�zuara në 
ambjentet e kësaj Gjykate. Gjithashtu përdoruesit shprehen se për shkak të
mungesës së lehtësirave, kjo kategori qytetarësh përfaqësohet vetëm me prokurë
nga persona të tretë.
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Rreth (97%) e pjesëmarrësve në sondazh janë shprehur se vendndodhja e
Gjykatës është e lehtë për t'u aksesuar. Një shqetësim për ta përbëjnë personat
me a�ësi të ku�zuara, ku (67%) e vlerësojnë si të vështirë aksesin e tyre në 
ambjentet e Gjykatës.

0-shumë i vështirë 1 2 3 4 5 6-shumë i lehtë

Gra�ku 7. Aksesi në Gjykatë dhe aksesi për PAK
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Vendodhja e gjykatës Aksesi në ambjentet e gjykatës për PAK

Shenjat treguse Siguria �zikeAmbjentet e pritjes

Për sa mësipër, nga sondazhi i kryer në këtë gjykatë me përdoruesit rezultoi
se:

- Shenjat treguese: (0- shumë të
   paqarta 6- shumë të qarta)  
 -Ambientet e pritjes: (0-shumë
  i pakënaqur 6- shumë i
  kënaqur
 -Siguria �zike: (0- shumë e
  pasigurtë 6-shumë e sigurtë)8%
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Gra�ku 8. Sinjalistika, ambjentet e pritjes, siguria �zike
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Gra�ku 9. Kërkesë për përmirësim të mëtejshëm

58%
52%

48%

19%

Akomodimi në sallën e pritjes
Aksesimi ë ambientet e gjykatës
Orientimin e qytetarëve duke �lluar nga paraqitja e tyre ne Gjykate
Siguria �zike

Në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, edhe pse vetëm (10%) e
përdoruesve janë të pakënaqur nga salla e pritjes dhe akomodimit, ata përsëri
kërkojnë përmirësim në nivelin (58%). Megjithëse (71%) e të anketuarve e
vlerësojnë si shumë të lehtë aksesin në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, (52%) kanë kërkuar përmirësim të mëtejshëm. Pothuajse gjysma e të
anketuarve (48%) janë shprehur se ka akoma hapësirë për përmirësim për sa i
përket orientimit të tyre në momentin kur ata paraqiten në Gjykatë. Vetëm
(19%) shprehen se akoma ka hapësirë për përmirësim lidhur me sigurinë �zike
brenda kësaj Gjykate.

Website

3.1.2 Burimet e Informacionit

Në faqen Web të kësaj gjykate informacioni për përdoruesit është shumë i
limituar si dhe rezulton që ka vështirësi në hedhjen e të dhënave nga sta�
administrativ i gjykatës, pasi mirëmbajtja dhe përditësimi realizohen nga

Rreth (87%) ndjehen të sigurt dhe (50%) komod në ambjentet e kësaj Gjykate
gjatë pritjes. Një problematikë e evidentuar prej tyre është sinjalistika, (36%) e të
anketuarve i vlerësojnë si të paqarta tabelat orientuese dhe shenjat treguese.
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Gjithashtu, numri i kontaktit, e-maili zyrtar, adresa postare dhe orari i punës u
gjetën lehtësisht në këtë faqe. Lista me shërbimet dhe tarifat përkatësë të kësaj
gjykate ishte e publikuar në rubrikën “Programi i Transparencës – Njo�ime të
tjera”, por blerësit misterioz nuk e gjetën këtë listë.

 E-mail / Shërbim postar 

 Telefon

Nga vizitat në terren dhe intervistimi i sta�t u vu re se nuk ka staf të dedikuar për
pritjen e telefonatave në këtë gjykatë.

Megjithatë rezultoi se të gjitha telefonatat e kryera nga përdoruesit me identitet të
fshehtë morën përgjigje nga sta� administrativ. 

nga suport teknik i jashtëm për të gjitha gjykatat administrative. Sistemi i
manaxhimit të çështjeve gjyqësore (ICMIS) paraqet vështirësi në përdorim dhe
në shumë raste bllokimi i tij pengon punën e gjykatës administrative si edhe për
më tepër nuk gjeneron asnjë statistikë të të dhënave të hedhura në këtë sistem
(kjo rezultoi sipas vizitave në terren dhe intervistave me sta�n).

Edhe sipas fokus grupeve rezultoi se në sistemin ICMIS përdoruesit e kanë të
vështirë të gjejnë të dhëna, pasi është jo praktik, jo miqësor në përdorim si dhe
ky sistem nuk përditësohet rregullisht.

Nga analizimi i të dhënave të marra rezultoi se faqja zyrtare Web u gjet
lehtësisht nga blerësit misterioz. Faqja zyrtare është pjesë e faqes
http://www.gjykata.gov.al/.

Në e-mailin zyrtar të kësaj gjykate (gjashkoder@gmail.com) u dërguan disa 
e-maile  nga adresa të ndryshme nga përdoruesit me identitet të fshehtë.
E-mailet e dërguara për informacion të përgjithshëm nuk morën përgjigje.
Kërkesa për infomacion për çështje konkrete mori përgjigje shteruese brenda
ditës.
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  Këto e-maile janë dërguar gjatë periudhës kohore Dhjetor 2018-Janar 20196
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Foto 1. Informacione të a�shuara në Gjykatën Administrative të shkallës së Parë, Shkodër 

7 Kënd informativ i modeluar -  me seksione të veçanta për çdo kategori informacioni si psh. oraret e pritjes së përdoruesve, shpalljet për
palët ndërgjyqëse , mënyrat e ankesave, ndihma ligjore falas , a�shimi i mënyrave alternative të informacionit , email , telefon etj.

 Këndi informativ    

Nga telefonatat e kryera, ata u shprehën se në 33% të rasteve operatorët nuk
dhanë informacionin e kërkuar.

Nga vizitat në terren rezulton se këndi informativ është i pamodeluar  për të
ofruar infomacione të vlefshme dhe lehtësisht të kuptueshme për qytetarët.

Gra�ku 10 A ju dhanë informacionin e kërkuar?

Po Jo

33%

67%

7

GJETJET-GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË SHKODËR



��

 Sportel 

Sporteli është burimi kryesor i informacionit për përdoruesit e gjykatave. Në
Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë nuk ka një sportel të dedikuar për
ofrimin e informacionit, fakt që sjell vonesa në radhë nëpër sportele. Praktikisht
të gjithë përdoruesit që vijnë në këtë gjykatë duhet të paraqiten detyrimisht në
këtë sportel për të proceduar më tej.

Në 40% të rasteve, blerësit misterioz të paraqitur pranë kësaj gjykate nuk e
kuptuan informacionin që ofrohej në këndin informativ në ambjentet pritëse.

Në 60% të rasteve, Blerësit Misterioz vunë re informacion të vjetëruar dhe jo të
vlefshëm në këndin informativ

60%

40%

Gra�ku 11. A e kuptuat informacionin e lexuar në tabelën informuese?

Po
Jo

Gra�ku 12. A vutë re mesazhe/lajmërime të vjetra jo të vlefshme?

60%

40%
Po
Jo
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 Perceptimi i qytetarëve në lidhje me kanalet e ofrimit të shërbimit / informimit

Bazuar rezultateve të sondazhit, pjesëmarrësit përdorin njëkohësisht kanale të
ndryshme për t'u informuar. Rezulton se (81%) e të intervistuarve marrin
informacion duke u paraqitur në sportel. Gjithashtu, një burim kryesor
informacioni për qytetarët (28%) janë zyrat ligjore (akovatie/noterie), ku një
pjesë e të anketuarve (pa përfshirë përfaqësuesit ligjorë) paraqiten si për
marrjen e informacionit ashtu edhe për të kërkuar përfaqësimin e tyre në
Gjykatë përgjatë gjithë çështjes. Gjithashtu, vetëm (12%) e përdoruesve i
drejtohen këndit informativ dhe (9%) aksesojnë faqen zyrtare të Gjykatës për të
marrë informacionin e nevojshëm. Shërbimi telefonik dhe posta është burim
informacioni vetëm për një numër shumë të vogël personash të anketuar.

Sportel Zyrë avokatie/Noteri Mur/ Kënd informacioni Faqe zyrtare online Tel/Email Posta

81%

28%

12%
9%

6%

1%

Gra�ku 13. Burimet e informacionit të përdorura nga të anketuarit  

��
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0-shumë i vështirë 1 2 3 4 5 6-shumë i lehtë
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22%

11%

56%
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17% 17% 17%

42%

8%

17% 17%

33%

17%17%

Sportel Faqe zyrtare online Mur/Kënd informacioni Tel/Mail

Gra�ku 14. Gjetja e informacionit 

Në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë vendndodhja e sportelit është e
lehtë (94%) për t'u gjetur. Gjithashtu edhe informacioni ofruar në faqen zyrtare
online është i lehtë (67%) për t’u akesuar edhe pse (22%) e kanë shumë të
vështirë gjetjen dhe përdorimin e kësaj faqeje. Këndi informativ është vlerësuar
vetëm nga (49%) si i lehtë për t’u evidentuar dhe përdorur. 

0-shumë i paqartë 1 2 3 4 5 6-shumë i qartë

2%
7%

38%

52%

22%

11%

22%
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8% 8%

33%

8%

33%

50%

17%

Sportel Faqe zyrtare online Mur/Kënd informacioni Tel/Mail

Gra�ku 15. Qartësia e informacionit 

Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve (44%) kanë deklaruar se ishin të
qartë nga informacioni i ofruar në faqen zyrtare dhe (41%) nga këndi
informativ i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë. Gjithësesi, disa të
anketuar shprehen se janë të paqartë në nivel (41%) nga informacioni në këndin
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Në Gjykatën Administrative rezulton nivel relativisht i lartë i kënaqësisë ndaj
informacionit të ofruar në sportel (82%). Pakënaqësia më e madhe rezulton nga
mungesa e informacionit të detajuar në këndin informativ (51%) si dhe nga
faqja zyrtare online e Gjykatës (33%).

0-shumë i pakënaqur 1 2 3 4 5 6-shumë i kënaqur

Sportel Faqe zyrtare online Mur/Kënd informacioni Tel/Mail

Gra�ku 16. Kënaqësia ndaj informacionit të ofruar

3%

15%

33%

49%

22%

11%

22%

11%

33%

17% 17% 17%

8%

25%
17%

17%
17%17%

33%

17%

84%

16%
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Sportel Zyrë avokatie Mur/kënd informacioni Prokurori Faqe zyrtare

Gra�ku 17. “A keni dijeni ku mund të informoheni mbi statusin aktual të procesit tuaj
gjyqësor?”

informativ si dhe në nivelin (33%) përkatësisht nga informacioni në faqen
zyrtare dhe informacioni i ofruar nga shërbimi telefonik/e-mail.
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Dy nga problemet kryesore rezultojnë të jenë informacioni i ofruar në faqen
zyrtare si dhe informacioni në këndin informativ, ku respektivisht kërkohet nga
të intervistuarit përmirësim të mëtejshëm në nivel (77%) dhe (74%). Megjithëse
pjesa më e madhe e të anketuarve janë të kënaqur me informacionin e dhënë në 
sporteli e kësaj Gjykate, ata përsëri shprehen (38%) se një tjetër aspekt që ka
nevojë për përmirësim është edhe qartësia e informacionit ofruar në sportel.

Qartësinë e informacionit të ofruar
në faqen zyrtare

Qartësia e informacionit në kendin
informativ

Qartësinë e informacionin të ofruar
në sportel

77% 74%

38%

Gra�ku 18. Aspektet që kanë nevojë për përmirësim sipas përdoruesve në lidhje me
informacionin e ofruar

3.1.3 Standardet e shërbimit

Nuk ka standarde të përcaktuara për manaxhimin si dhe as formular ankese
për qytetarët në lidhje me standardet e shërbimit. Marrja e përshtypjeve të
qytetarëve në lidhje me cilësinë e shërbimeve apo ankesave, nuk realizohej në
asnjë metodë (pyetësor / kuti /sondazhe etj.). Manaxhimi dhe mbikqyrja e
ofrimit të shërbimit bëhet nga Kancelari.

 Orari i shërbimeve

Orari gjatë të cilit ofrohen shërbimet në sportel është i ku�zuar nga 09:00-13:00.

Sipas analizës së fokus grupeve, qytetarët u shprehën se kanë hasur

Rreth 81 % e tyre deklarojnë se janë në dijeni se ku mund të informohen
mbi statusin aktual të procesit gjyqësor. Në përgjithësi, ata mendojnë se
mund të informohen pranë sportelit (84%) dhe pranë zyrës së avokatisë
(16%).
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Manaxhimi i radhës 

Gra�ku 19. Kënaqësia ndaj respektimit të orarit zyrtar 

0-shumë i pakënaqur 1 2 3 4 5 6-shumë i kënaqur

2% 1% 3% 7% 4%

44%
39%

Sipas sondazhit, 83% e të anketuarve janë të kënaqur nga respektimi i orarit në 
sportelin e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, vetëm 6% e tyre
shprehin pakënaqësi ndaj respektimit të këtyre orareve.

Gjatë vizitave në terren rezulton se në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 
Shkodër nuk ka sistem të manaxhimit të radhës. Megjithëse rezulton që në këtë
gjykatë nuk ka radhë të gjata pritje deri në momëntin e paraqtitjes në sportel,
sipas sondazhit qytetarët (52%)  kanë kërkuar shkurtimin e kohës së pritjes para
paraqitjes së tyre në sportel.

Qytetarët shprehen se mungesa e një sporteli të dedikuar vetëm për informacion
sjell vonesa në radhë në sportel. Kjo si rrjedhojë edhe e vështirësisë së qytetarëve
në plotësimin e formularëve për shërbime të caktuara. Insititucioni nuk ofron
ndihmë gjatë plotësimit të tyre që rezulton e pamundur për institucionin për
shkak edhe të �uksit të punës.

mosrespektim të orareve të vendosura, në veçanti për oraret e gjyqeve.
Gjithashtu, avokatët mendojnë se është përcaktuar një kohë e shkurtër dhe e
pamja�ueshme pritjeje për ata. 
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0-shumë e gjatë 1 2 3 4 5 6-shumë e shkurtër

Gra�ku 20. Koha e pritjes sipas përdoruesve

Të anketuarit u shprehën në nivelin (66%) se koha e pritjes deri në momentin e
paraqitjes së tyre në sportelin e kësaj gjykate ishte e shkurtër. Një pjesë më e
vogël (11%) deklarojnë se kanë pritur gjatë para paraqitjes së tyre. 

0-shumë e gjatë 3 4 5 6-shumë e shkurtër

2%

9%
14%

42%
33%

Gra�ku 21. Kënaqësia nga respektimi i radhës 

 Koha e pritjes 

Sipas sondazhit, mesatarisht koha e pritjes para paraqitjes në sportelin e 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë ishte 11 minuta. 
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52%

44%

Koha e pritjes në radhë Respektimi i radhës

Gra�ku 22. Nevoja për përmirësim sipas përdoruesve në lidhje me manaxhimin e radhës.

Më shumë së gysma e pjesëmarrësve në sondazh (52%) kanë kërkuar
shkurtimin e kohës së pritjes para paraqitjes së tyre në sportel si dhe (44%)
respektimin e radhës.

 Etika dhe komunikimi

Në 40% të rasteve, blerësit misterioz deklarojnë se operatori/punonjësi nuk
prezantohet në momentin e paraqitjes së tyre në sportel. Vetëm në 20% të
paraqitjeve në sportel, ata u shprehën se informacioni i ofruar nga punonjësi i
sportelit nuk ishte i qartë dhe lehtësisht i kuptueshëm. 

2-i pakënaqur 3 4 5 6-shumë i kënaqur

1%
5%

38%

56%

2% 1%

19%

44%

34%

2% 2%

23%

36% 37%

Etika e sjelljes Komunikimi / Gjuha e përdorur Profesionalizimi

Gra�ku 23. Kënaqësia ndaj performancës së sta�t në sportel 

Bazuar rezultateve në gra�kun e mësipërm, arrijmë në përfundimin se pjesa më
e madhe e të anketuarve (75%) janë të kënaqur nga respektimi i radhës.
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Lidhur me kënaqësinë e të anketuarve ndaj performancës së sta�t në sportelet e
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, rezulton se pjesa më e madhe e tyre
janë të kënaqur, si nga etika e sjelljes (94%) dhe gjuha e përdorur/komunikimi
(78%) ashtu edhe nga ana profesionale (73%). Ky rezultat nuk përputhet me të
dhënat e mbledhura nga pjesëmarrësit e grupeve të fokusuara, të cilët
deklarojnë pakënaqësi ndaj etikës dhe komunikimit të përdorur në këtë
institucion.

Lidhur me këto aspekte, të anketuarit mendojnë që ka akoma hapësirë për
përmirësim, si nga ana e a�ësive profesionale (13%) ashtu edhe nga ana e
komunikimit (12%).

 Ndërveprimi

Sipas sondazhit të kryer në këtë gjykatë, ndërveprimi  në sportelin e Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë zgjat mesatarisht 12.8 minuta.

4%

15%

30%

39%

12%

1-shumë e gjatë 2 3 4 5 6-shumë e shkurtër

Gra�ku 24. Kohëzgjatja e ndërveprimit sipas të anketuarve 

Më shumë se gjysma e të anketuarve, (51%) janë të mendimit se kohëzgjatja e
ndërveprimit në sportel është e shkurtër. Vetëm (19%) mendojnë se ky proces
është relativisht i gjatë.

  Ndërveprim - marrje informacioni, aplikim, ankesë, kërkesë për vërtetime të ndryshme etj.8

8
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32% 30%

24%
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Hera e parë 2  Herë 3-5 Herë Më shumë se 5 herë

Gra�k 25. Sa herë jeni paraqitur pranë kësaj Gjykate?

62%

38%

Po Jo

Gra�k 26.  Mbaruat punë?

Pjesa më e madhe e të anketuarve (62%) janë paraqitur 1-2 herë pranë kësaj
Gjykate për të marrë shërbimin e kërkuar. Por, 14% kanë deklaruar se janë
rikthyer më shumë se 5 herë për të marrë shërbimin e kërkuar. Gjithashtu,
(38%) ka deklaruar se nuk kishin mbaruar ende punë.

46%

13%

25%

11%

1%3%

Mangësi nga lista e
dokumentacionit të kërkuar

Dokumentacioni i paraqitur
jo i saktë
Informacioni jo i saktë

Pritje e gjatë

Procesi në vazhdim

Tarifë e lartë

Te tjera

Gra�ku 27. Arsyet për të cilat përdoruesit duhet të paraqiteshin sërish

Arsyeja kryesore për të cilën të anketuarit duhet të paraqiteshin përsëri është
mangësia e dokumentave të kërkuara si dhe në disa raste dokumentacioni i
paraqitur nuk rezulton i saktë. Ata shprehen se nuk janë të mirëinformuar
lidhur me dokumentacionin e nevojshëm që ata duhet të paraqesin. Gjithashtu,
të anketuarit kanë përmendur arsye të ndryshme, të cilat rrisin frekuencën e
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Përmirësimi

Aspekti kryesor ku të anketuarit kërkojnë përmirësim është reduktimi i
procedurave (81%). Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve në Gjykatën
Administrative të Shkallës së Parë, kërkojnë përmirësim të mëtejshëm (71%)
lidhur me qartësinë mbi dokumentacionin e  kërkuar që duhet të dorëzojnë në
mënyrë që të ulet numri i paraqitjeve  të tyre në këtë Gjykatë. Gjiithashtu, një
pjesë e të intervistuarve (42%) kërkojnë shkurtimin e ndërveprimit në sportel.

 Afatet ligjore

Sipas të dhënave të mbledhura nga blerësit misterioz, rezulton se:

9

E-MAIL Përgjigje Saktësia
Kthim

përgjigje pas:

Gjykata
Administrative e
Shkallës së Parë 3 E-mail 

JO

JO

PO

-

-

-

-

100% Brenda ditës

Tabela 3. Kërkesa për informacion dërguar nëpërmjet e-mailit

paraqitjes së të anketuarve në Gjykatë, një prej të cilave është edhe pritja e gjatë.

Për sa i përket kërkesave për informacion të dërguara nëpërmjet e-mailit 
pranë kësaj gjykate, një nga tre kërkesat ka marrë përgjigje. 

  Bazohen në:

•119/2014 Ligji për të Drejtën e Informimit

•“RREGULLORE E BRENDSHME E GJYKATES ADMINISTRATIVE SHKALLA E PARE SHKODER”

•UDHËZIM Nr. 353, datë 3.9.2013 “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR MBAJTJEN, RUAJTJEN DHE ARKIVIMIN E
PROCESVERBALIT TË SEANCËS GJYQËSORE ME MJETE AUDIO”, etj.

9
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Në Sportel

Kërkesa për
informacion në lidhje

me afatet e
marrjes e një kopje

procesverbali në formë
CD-je

Shërbim i kërkuar mbi:
Afatet e dhëna nga

operatori për marrjen e
një kopje procesverbali

në formë CD-je

Gjykata
Administrative e 
Shkallës së Parë

Blerësi Misterioz 1
Blerësi Misterioz 2
Blerësi Misterioz 3
Blerësi Misterioz 4

1 ditë
Nuk ka dhënë afat

Brenda ditës, max. nesër
2 ditë-

-
-
-

Tabela 4. Kërkesa për informacion dhe shërbimi kërkuar nëpërmjet sportelit

Gjithashtu, për sa i përket kërkesave për informacion dhe shërbimit të kërkuar
nëpërmjet sportelit pranë kësaj gjykate rezulton se afatet ligjore për marrjen e
një kopje procesverbali në formë CD-je janë respektuar. Megjithatë vihet re se
nga ana e gjykatës ka përgjigje të ndryshme për qytetarë të ndryshëm në lidhje
me afatet për marrjen e këtij shërbimi. Gjithsesi, përgjigjet ishin brenda afateve
ligjore.

Qytetarët gjatë fokus grupeve ndryshe nga sa mësipër përmendin si
problematika; vonesa në marrjen e kopjes së akteve, vonesa në transferimin e 
dosjeve nga njëra gjykatë në tjetrën etj.

Gjithashtu, shfaqet problematik edhe shërbimi postar për �etëthirrjet i cili
shpesh nuk funksionon sipas afateve duke sjellë shtyrjen e proceseve gjyqësore,
për shkak se mungon personel ndihmës shtesë duke proceduar vetëm me një
�ues. Gjithashtu, pjesëmarrësit në fokus grupe cituan se ka raste që Ftuesi nuk
gjen në kohë adresat e personave për njo�im.

Për këtë arsye, për sa mësipër, administrata e gjykatës nxjerr në pah
problematikat në lidhje me shërbimin postar, ku ka vështirësi në gjetjen e
adresave të sakta. Ky fakt ndikon edhe në respektimin e afatit ligjor mbi
zhvillimin e proceseve gjyqësore.
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Në lidhje me ankesa të ndryshme që mund të kenë për administratën apo
shërbimet administrative mundësitë për ankesë nga përdoruesit janë: 
  • Takim me Kryetarin, 
  • Takim me Kancelarin,
  • Kutia e ankesave.

Bazuar në rezultatet e sondazhit mbi perceptimin e qytetarëve, të anketuarit
janë të pakënaqur ndaj respektimit të afateve ligjore në nivel (56%) në Gjykatën
Administrative të Shkallës së Parë. 71% e të anketuarve kërkojnë përmirësim të
mëtejshëm lidhur me respektimin dhe shkurtimin e afateve ligjore.

Mekanizmat e ankesave

Titullarët e institucionit, kancelari dhe kryetari, janë përgjegjës për ankesat dhe
zgjidhjen e problematikave të ndryshme që hasin përdoruesit në lidhje me
ofrimin e shërbimeve administrative.10

11

   Neni 10 e neni 26  i Rregullores së  Brendshmë së Gjykatës:10

   Neni 26  i Rregullores së  Brendshmë së Gjykatës:
   •Kryetari çdo datë 10 dhe 25 të çdo muaji
   •Kancelari çdo ditë ora 09.00 - 13.00

11
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Gra�ku 28. Kënaqësia ndaj respektimit të afateve ligjore 
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28%
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Kryetari nuk kishte orar të a�shuar për pritjen e qytetarëve.
Gjithashtu, për këto mekanizma nuk rezulton të ketë një procedurë të miratuar
në lidhje me regjistrimin dhe trajtimin e këtyre ankesave. 
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Po, jam në dijeni.

Takim me kancelarin Takim me kryetarin Kutinë e ankesave

Gra�ku 29. Niveli i njohjes së mekanizmave të ankesave nga përdoruesit 

76% 78% 81%

Drejtuesit e kësaj gjykate u shprehën në parim se qytetarët e përdorin shumë
rrallë kutinë e ankesave dhe më tej u konstatua që ky mekanizëm nuk është i
miratuar në rregulloren e brendshme të gjykatës.
Oraret e pritjes për qytetarët në lidhje me mekanizmat e ankesave nuk janë të
a�shuara.

Sipas sondazhit mbi percpetimin qytetar, mesatarisht (78%) e të anketuarve
pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë janë në dijeni që në rast
pakënaqësie ndaj shërbimeve të ofruara në këtë Gjykatë mund të kryejnë
takime me Kryetarin e Gjykatës, me Kancelarin si dhe mund të përdorin kutinë
e ankesave për të shprehur shqetësimet e tyre.
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3.1.4 Të tjerat

Volumi i transaksioneve 

Nga intervistimi i titullarëve rezulton se mungojnë të dhëna statistikore mbi
volumet e transaksioneve: të shërbimeve / kërkesave për informacion/ankesave
që kjo gjykatë ndërmerr përgjatë aktivitetit të saj në një vit. Gjithashtu mungon
analiza vjetore e publikuar për dy vitet e fundit.
Gjithashtu, nuk kishte informacion / statistika mbi mbulimin (numrin) e
popullësisë ndaj të cilës kjo gjykatë ofron shërbim (psh: qytetarëve, avokatëve,
bizneseve, PAK,etj).

Megjithëse një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve janë në dijeni mbi
mekanizmat e ankesave, më pak se gjysma e tyre kanë depozituar një ankesë në
kutinë e ankesave ku (91%) e tyre kanë marrë përgjigje. (29%) kanë patur takim
me Kryetarin, pothuajse ndaj të gjithëve (96%) ka patur reagim dhe vetëm (9%)
janë takuar me Kancelarin nga i cili të gjithë kanë marrë një përgjigje.

Po, jam takuar/ankuar tek: Po, kam patur.

Kancelari Kryetari Kutia e ankesave

Gra�ku 30: Nëse po, a jeni takuar/ankuar?

Takim me kancelarin
Takim me kryetarin
Kutinë e ankesave

Gra�k 31: Nëse po, a keni patur reagim nga Gjykata?

9%

29%

42% 100% 96%
91%

Tarifat Gjyqësore 

Tarifat gjyqësore janë të përcaktuara me: Udhëzim i Përbashkët Nr.5668, datë
20.11.2013 dhe sipas ligj nr.98/2018 për tarifat gjyqësore në Republikën e
Shqipërisë.
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Rreth (66%) e të anketuarve në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë janë
të mendimit se tarifat gjyqësore janë të larta. Të anketuarit (63%), kërkojnë uljen
e tyre.

Perceptimi i korrupsionit

Për sa i përket korrupsionit, vetëm një përqindje e ulët (6%) nga të gjithë të
anketuarit janë shprehur se u është kërkuar rryshfet për të marrë shërbimin e
kërkuar, nga të cilët e kanë denoncuar 5 prej tyre.

Nga 5 personat të cilët kanë denoncuar për korrupsion Gjykatën Administrative
të Shkallës së Parë, 4 prej tyre i janë drejtuar Drejtorisë së Policisë dhe 1 person
e ka denoncuar në portalin unik (www.stopkorrupsioni.al).

1%

28%

37%

7% 9% 7%
11%

0-shumë e lartë 1 2 3 4 5 6-shumë e ulët

Gra�ku 32. Perceptimi qytetar për tarifat gjyqësore 

PoJo

94%

6%

Gra�ku 33. A ju kanë kërkuar ndonjëherë rryshfet për të marrë shërbimin e kërkuar?
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Ndihma ligjore falas  12

JoPo

53%
47%

Gra�ku 34. A janë qytetarët në dijeni të asistencës ligjore falas dhe kriteret për ta për�tuar atë? 

Më shumë se gjysma e të anketuarve janë në dijeni për për�timin e asistencës
ligjore falas dhe kriteret që duhen përmbushur për ta për�tuar atë.

   LIGJ Nr. 111/2017 PËR NDIHMËN JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTETI12



��

GJETJET-GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË SHKODËR

   Ligj nr.10385, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”,  i ndryshuar me ligjin nr.26/2018, datë
   17.05.2018
13

Invaliditet Mbrojtje Papunësi Pension Personat PAK

41%

24%

7%

21%

10%

Gra�ku 35. Kriteret për për�timin e ndihmës ligjore falas sipas qytetarëve 

Vetëm gjysma e personave të cilët janë në dijeni për për�timin e asistencës
ligjore falas, kanë speci�kuar kritere të ndryshme të paraqitura në gra�kun e
mësipërm, ku më së shumti ata kanë përmendur invaliditetin (41%).

Ndërmjetësimi

Bazuar gra�kut të mëposhtëm, mund të arrijmë në konkluzionin se pjesa më e
madhe e të anketuarve (67%) janë në dijeni të mundësisë për zgjidhjen e
çështjeve të tyre nëpërmjet Ndërmjetësimit.

13

Po Jo

33%

67%

Gra�ku 36. A janë qytetarët në dijeni mbi mundësinë e zgjidhjes se çështjeve nëpërmjet
Ndërmjetësimit?
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Përmirësuar PërkeqësuarNuk ka ndryshuar

Gra�ku 37. Funksionimi i gjykatave 5 vitet e fundit sipas të anketuarve 

71%

6%

23%

Referuar rezultateve të mësipërme, vetëm një përqindje e vogël e të anketuarve
shprehen se funksionimi i gjykatave është përkeqësuar, (6%). Pjesa më e madhe
(71%) janë të mendimit se nuk ka ndryshime. Gjithsesi, një pjesë e
konsiderueshme (23%) deklarojnë se funksionimi i gjykatave në tërësi është
përmirësuar.
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3.2.1 Institucioni dhe Infrastruktura 

3.2 Gjetjet - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër

Rreth gjykatës

Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Shkodër sipas dekretit Nr.6201, datë 8.6.2009   ka
kompetenca tokësore në rrethet Malësi e Madhe dhe Shkodër dhe qendër të
ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Shkodër. Kjo gjykatë funksionon në bazë të
ligjit 98/2016 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e
Shqipërisë” dhe ka në organigramën e saj 13 gjyqtarë.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër operon me 11 gjyqtarë edhe pse në
organigramën e saj janë miratuar 13 gjyqtarë.  Sta�, i cili merret me pjesën
administrative në këtë gjykatë përbëhet nga: Kancelari, Kryesekretari, 15
Sekretarë gjyqësorë, 1 Arkivist, 1 Financier, 2 Nëpunës gjyqësor (Ftues), 1
Specialist IT dhe i marrëdhënieve me publikun dhe median.
 
Ky institucion ofron shërbimet për përdoruesit në dy sportele. Shërbimi në
sportelin kryesor ofrohet nga kryesekretarja, e cila asistohet nga një sekretare
dhe një asistente me kohë të pjesshme ndërsa në sportelin tjetër brenda
ambjentit të pritjes kryhen tërheqje vërtetimesh. Gjithashtu, funksionon më
vete dhe sporteli i arkivës.

Pagesat kryhen në sportelin e quajtur ARKA, në po të njëjtin sportel ku merret 
shërbimi përveç vle�ës së padisë në rast se objekti i saj është i vlerësueshëm
(1%), e cila mund të kryhet në bankë.

Orari i ofrimit të shërbimit realizohet sipas orarit dhe kategorive si mëposhtë:

Për avokatët: 09:00- 10:00                      Për qytetarët: 10:00- 13:00

Gjithashtu funksionon komunikimi me e-mail dhe telefon për informacione të
ndryshme të kërkuara nga përdoruesit/qytetarët si:

14

   Dekret Nr.6201, Datë 08.06.2009 “Për caktimin e kopetensave tokësore të gjykatave të rretheve gjyqësore dhe të qendrës së ushtrimit të
   veprimtarisë të secilës prej tyre.”
14

   Sipas organigramës dhe strukturës të publikuar në faqen zyrtare.15

15
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-Informacion mbi vendimet
-Informacion mbi çështjet në proces
-Informacion mbi ankimimin e mundshëm të njërës palë; etj.

U vu re që kontakti telefonik dhe e-maili zyrtar i gjykatës nuk përdorej si mjet
komunikimi me qytetarët. Për këto kanale komunikimi nuk ka persona të
dedikuar, dhe manaxhimi i tyre kryhet nga kancelari.

Drejtuesit dhe sta� administrativ   u shprehën se afërsisht 50% e qytetarëve
paraqiten pranë sportelit, vetëm për të marrë informacion.

Në ambjentet e gjykatës pranë sportelit kryesor ka disa tabela informative që
pasqyrojnë informacione të ndryshme. Volumi i shërbimeve të ofruara pranë
kësaj gjykate është rreth 1000 shërbime në muaj (duke përfshirë dhe dhënien e
informacionit në masën 50%).

16

Burimet njerëzore

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër operon aktualisht me 11  gjyqtarë edhe pse
në organigramën e saj janë të miratuar 13 pozicione gjyqtarësh që në
themelimin e këtij institucioni .  Sta� administrativ në këtë gjykatë përbëhet
nga: 1 Kancelar, 1 Kryesekretare, 15 sekretarë gjyqësorë, 2 nëpunës gjyqësor, 2
arkivist , 1 �nancier, 2 �ues, 1 specialist IT i cili mbulon edhe zyrën e
marrëdhënieve me publikun dhe median.

Sta� administrativ i cili ofron shërbimet administrative për përdoruesit në këtë
gjykatë është përgjithësisht i ri në moshë dhe vihet re nevoja për trajnime të
vazhdueshme. Gjatë takimeve dhe intervistave me sta�n administrativ të kësaj
gjykate rezultoi se vetëm një pjesë e sta�t administrativ kishte kryer 2 trajnime
kryesisht mbi sjelljen dhe etikën. Gjithashtu, zhvillohen 2 herë në vit trajnime
mbi IT në lidhje me sistemin e manaxhimit të të dhënave gjyqësore, ICMIS.

17

18

19

   Nga intervistat e kryera.16

   Një gjyqtar i shkarkuar nga procesi i vetingut, dhe një tjeter i transferuar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Pukë17

   Gjykata nuk ka ofruar “Rregulloren e Brendshme” dhe kjo rregullore nuk gjendet online18

   1 Arkivist me kontratë19

Shërbimet në këtë gjykatë ofrohen në dy sportele. Kryesekretarja e cila asistohet
nga një sekretare dhe një asistente me kohë të pjesshme ofron shërbimet në
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Infrastruktura 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër ndodhet në një godinë të vjetër, ndërtesë në
të cilën është e vendosur edhe Gjykata Administrative e Shkallës së Parë,
Shkodër si dhe Zyra e Përmbarimit Shkodër.

Godina ku ofrohen shërbimet ndaj qytetarëve nuk ka hapësirat e duhura për
ofrimin e shërbimit. Në gjendjen aktuale, ndërtesa e gjykatës është e
papërshtatshme për kryerjen e aktivitetit të saj. Numri i sallave është i
pamja�ueshëm për të përballuar numrin e gjyqeve gjatë një dite, që sjell vonesa
në oraret e gjyqeve apo shtyrje të tyre. Ka mungesa të pajisjeve të përshtatshme
audio-fonike në sallat e gjyqeve, të cilat do të mundësonin dëgjimin e �alës së
gjyqtarëve në sallë.
 
Pra, ka një numër të limituar të sallave për zhvillimin e proceseve gjyqësore,
ku nuk garantohet solemniteti i një procesi sipas standardeve dhe rregullave
të përcaktuara në ligj.

Gjithashtu, kishte mangësi në sinjalistikën orientuese për qytetarët në ambjentet
e brendshme. Sipas pjesëmarrësve në fokus grupe, arkivi i gjykatës është në një
ambjent tërësisht të papërshtatshëm dhe jashtë kushteve dhe standardeve që
duhet për ruajtjen dhe manaxhimin e dokumentacioneve arkivore.
 
Ambjenti i pritjes, është hapësirë e përbashkët, që shërben për të dyja gjykatat si
dhe për Zyrën e Përmbarimit Shkodër. U vu re se nuk ka ndenjëse të
mja�ueshme për të përballuar �uksin e qytetarëve dhe shpesh kushtet 

sportelin që mban �uksin kryesor të punës. Ndërsa për tërheqje vërtetimesh
është në dispozicion një sportel tjetër brenda ambjentit të pritjes. Shërbimet në
këtë sportel lëvrohen nga magazinieri.  Gjithashtu është edhe një sportel tjetër
që ndodhet në katin e parë te kësaj godine. Ky sportel funksionon mbi bazën e
kërkesave të përdoruesve të ndryshëm të gjykatës për tërheqjen e
dokumentacionit të arkivuar ndër vite.

Gjatë monitorimit u vu re staf i pamja�ueshëm për ofrimin e shërbimeve ndaj
përdoruesve.

20

   I caktuar nga Kryetari i Gjykatës.20
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Jo0%100%

A kishte lehtësira për
personat me a�ësi

të ku�zuara?

Gra�ku 38. A kishte lehtësira për personat me a�ësi të ku�zuara?

Pavarësisht se në hyrjen e kësaj gjykate kishte porta sigurie, shërbimi i
kontrollit �zik nuk funksiononte ose nuk i jepej rëndësia e duhur. Në lidhje
me sigurinë �zike, qytetarët gjatë fokus grupeve u shprehën se detektorët
shpesh janë të �kur dhe policia në hyrje të institucionit nuk kontrollon. Sipas
tyre sigura �zike duhet përmirësuar. Gjithashtu, këto problematika në lidhje me
sigurinë �zike u konstatuan edhe gjatë vizitave në terren. �eksojmë se gjykata
ka vetëm një punonjës sigurie në organikën e saj dhe nje punonjës të policisë së
shtetit, i cili operon vetëm tek porta qendrore.

higjeno-sanitare lënë për të dëshiruar. Në 100 % të paraqitjeve, blerësit
misterioz pohojnë që nuk kishte ndenjëse të lira në ambjentin pritës dhe në
100% të rasteve, ata vunë re persona të moshuar që qëndronin në këmbë për
shkak të mungesës së tyre. Më tej, pjesëmarrësit në fokus grupe shprehen se nuk
kanë akses në ambjentet e kujdesit personal.

Sërish sipas anketimit të Blerësve Misterioz rezultoi se në 100% të rasteve,
përdoruesit nuk kanë vënë re lehtësira për personat me a�ësi të ku�zuara në
ambjentet e kësaj Gjykate. Gjithashtu përdoruesit shprehen se për shkak të
mungesës së këtyre lehtësirave, kjo kategori qytetarësh përfaqësohet vetëm me
prokurë nga persona të tretë.
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Gra�ku 39. Aksesi në Gjykatë dhe aksesi për PAK 

0-shumë i veshtire 1 2 3 4 5 6-shumë i lehtë

Vendodhja e gjykatës Aksesi në ambjentet e gjykatës për PAK

1% 2%

24%

34%

40%

2%

52%

14%

3%

15%

9%
5%

Bazuar të dhënave, (74%) e pjesëmarrësve në sondazh pranë Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor, e vlerësojnë si të lehtë për ta aksesur vendndodhjen e kësaj gjykate.
Problem kryesor përbën aksesi për personat me a�ësi të ku�zuar ku (68%) e
vlerësojnë të vështirë.

Për sa më sipër nga sondazhi i kryer mbi perceptimin e qytetarëve në këtë
gjykatë rezultoi se:

Shenjat
treguese

Ambjentet e
pritjes

Siguria �zike
gjatë pritjes

0 1 2 3 4 5 6

6%

18%

43%

28%

6%

1% 1%
3%

1%

38%
34%

23%

15%

1%

24%

5%

31%

22%

3%

Gra�ku 40. Sinjalistika, ambjentet e pritjes, siguria �zike

- Shenjat treguese: (0- shumë të
   paqarta 6- shumë të qarta)  

 -Ambjentet e pritjes: (0-shumë i
   pakënaqur 6- shumë i kënaqur)

-Siguria �zike: (0- shumë e
  pasigurtë 6- shumë e sigurtë) 

Referuar gra�kut, (57%) janë të kënaqur nga salla e pritjes dhe akomodimi.
Lidhur me sinjalistikën, (34%) shprehen se janë të qartë dhe vetëm (6%) i kanë
të paqarta shenjat treguese. Pjesa më e madhe (61%) e vlerësojnë këtë aspekt në



�

RAPORT MONITORIMI “SHËRBIMET ADMINISTRATIVE GJYQËSORE NË GJYKATAT SHKODËR”

Akomodimi në sallën e pritjes
Orientimin e qytetarëve duke �lluar nga paraqitja e tyre në Gjykatë

Siguria �zike

Aksesimi në ambientet e gjykatës

49%

17%
12% 12%

Gra�ku 41. Kërkesë për përmirësim të mëtejshëm

Nga katër aspektet e lartpërmendura, të anketuarit shprehen më së shumti
(49%) se ka hapësirë për përmirësim në lidhje me sigurinë �zike brenda
ambjenteve të kësaj Gjykate, vijuar nga kërkesa për përmirësim të akomodimit
në ambjentet e pritjes (17%). 

pozicion neutral. Rreth (40%) e personave të anketuar ndjehen të pasigurtë
gjatë paraqitjes së tyre në ambjentet e Gjykatës.

3.2.2 Burimet e Informacionit

Website

Në faqen Web të kësaj gjykate informacioni për qytetarët është shumë i limituar
si dhe rezulton që ka vështirësi në hedhjen e të dhënave dhe përditësimit nga
ana sta�t administrativ. Përditësimi i të dhënave realizohet nga AKSHI. Sistemi i
manaxhimit të çështjeve gjyqësore (ICMIS) paraqet vështiresi në përdorim dhe
në shumë raste bllokimi i tij pengon punën e gjykatës si edhe për më tepër nuk
gjeneron asnjë statistikë të të dhënave të hedhura në këtë sistem (kjo rezultoi
sipas vizitave në terren dhe intervistave me sta�n).
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21

Edhe sipas grupeve të fokusuara me qytetarë e profesionistë, rezultoi se në
sistemin ICMIS përdoruesit e kanë të vështirë të gjejnë të dhëna, pasi është jo
praktik, jo miqësor në përdorim si dhe ky sistem nuk përditësohet rregullisht.
Më tej rezulton që në këtë faqe nuk është publikuar Rregullorja e Brendshme
për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Shkodër.
   
Nga analizimi i të dhënave të marra rezultoi se faqja zyrtare Web u gjet
lehtësisht nga blerësit misterioz. Faqja zyrtare është pjesë e faqes
www.gjykata.gov.al. Gjithashtu, numri i kontaktit, e-maili zyrtar, adresa postare
dhe orari i punës u gjetën lehtësisht në këtë faqe. Lista me shërbimet dhe tarifat
përkatësë të kësaj gjykate ishte e publikuar në rubrikën “Publikime”, por blerësit
misterioz nuk e gjetën këtë listë.

   Gjithashtu kjo rregullore nuk është vënë në dispozicion në kuadër të këtij raporti.21

E-mail/ Shërbim postar

Në e-mailin zyrtar të kësaj gjykate (info.Gjykata.Shkoder@gjykata.gov.al) u
dërguan disa e-maile nga adresa të ndryshme nga përdorues me identitet të
fshehtë. E-mailet e dërguara për informacion të përgjithshëm nuk morën
përgjigje. Kërkesa për infomacion për çështje konkrete mori përgjigje ditën në
vijim, por nuk përputhej me informacionin e kërkuar.   

Telefon

Nga vizitat në terren dhe intervistimi i sta�t u vu re se nuk ka staf të dedikuar
për pritjen e telefonatave në këtë gjykatë, këtë funksion e kryen kryesekretari.

Megjithatë rezultoi se, të gjitha telefonatat e kryera nga përdoruesit me identitet
të fshehtë morën përgjigje nga sta� administrativ, përveç në një rast kur telefoni
ishte jashtë shërbimit për shkak të një defekti teknik. Nga telefonatat e kryera,
ata u shprehën se në 33% të rasteve operatorët nuk dhanë informacionin e 
kërkuar.
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Sipas pyetësorëve të plotësuar nga Blerësit Misterioz dolën rezultatet si
mëposhtë:

60%

40%

Gra�ku 42. A e prezantoi veten operatori?

JoPo

Nga telefonatat e kryera rezultoi se operatorët apo personat përgjegjës që
përgjigjen në numrin e kontaktit zyrtar të Gjykatës së Rrethit të Shkodrës nuk
prezantohen në 60% të rasteve

Nga telefonatat e kryera, përdoruesit me identitet të fshehtë u shprehën se në
60% të rasteve informacioni i dhënë nga operatorët nuk ishte i qartë dhe
lehtësisht i kuptueshëm.

Jo i qartëShumë i qartë

Gra�ku 43. A ishte informacioni i dhënë nga operatori i qartë dhe lehtësisht i kuptueshëm?

60%

40%
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Jo
Po67%

33%

Gra�ku 44. A e kuptuat informacionin e lexuar në tabelën informuese?

Në 33% të rasteve, blerësit misterioz të paraqitur pranë kësaj gjykate nuk e
kuptuan informacionin që ofrohej në këndin informativ në ambjentet pritëse.

Jo
Po67%

33%

Gra�ku 45. A vure re mesazhe/lajmërime të vjetra jo të vlefshme?

Në 67% të rasteve, Blerësit Misterioz vunë re informacion të vjetëruar dhe jo të
vlefshëm në tabelat informuese.

Këndi  informativ

Nga vizitat në terren rezulton se këndi informativ është i pamodeluar    për të
ofruar infomacione të vlefshme dhe lehtësisht të kuptueshme për qytetarët. Më
tej informacioni i ofruar ishte jo plotësisht i përditësuar. Informacion mbi oraret
e gjykimeve ditore dhe javore, sipas sistemit ICMIS, përcillen përmes një ekrani
të pozicionuar në katin e parë.

   Kënd informativ i standardizuar -  me seksione të veçanta për çdo kategori informacioni si psh. oraret e pritjes së përdoruesve, shpalljet
   për palët ndërgjyqëse , mënyrat e ankesave, ndihma ligjore falas , a�shimi i mënyrave alternative të informacionit , email , telefon etj. 
22
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Zyrë avokatie/Noteri Sportel Mur/Kënd informacioni

Faqe zyrtare online Tel/Email Arkiva

Gra�ku 46. Burimet e informacionit të përdorura nga të anketuarit  

88%

40%

17% 17%
4%

1%

Bazuar rezultateve, pjesëmarrësit në sondazh përdorin njëkohësisht kanale të
ndryshme për t'u informuar. Një burim kryesor informacioni, (88%) është zyra
e avokatit, ku një pjesë e të anketuarve (pa përfshirë përfaqësuesit ligjorë)
paraqiten si për marrjen e informacionit të përgjithshëm ashtu edhe për të
kërkuar përfaqësimin e tyre në Gjykatë. Gjithashtu, rezulton se (40%) marrin
informacion duke kontaktuar drejtëpërdrejt me sportelin. Përkatësisht në nivel
(17%) të anketuarit i drejtohen këndit informativ si dhe aksesojnë faqen zyrtare
të kësaj Gjykate për të marrë informacionin e nevojshëm. Shërbimi telefonik
është burim informacioni vetëm për një numër të vogël personash të anketuar.

Sportel

Perceptimi i qytetareve në lidhje me burimet e informacionit

Sporteli është burimi kryesor i informacionit për përdoruesit e gjykatave.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Shkodër operon me dy sportele por nuk ka një
sportel të dedikuar për ofrimin e informacionit, fakt ky që sjell vonesa në radhë
nëpër sportele.
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0-shumë e veshtirë 1 2 3 4 5 6-shumë e lehtë

Gra�ku 47. Gjetja e informacionit 

Sportel Tel/Mail Mur/Kënd informacioni Faqe zyrtare online

Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor ka një vlerësim të lartë (83%) mbi lehtësinë në
aksesimin e sporteleve. Problem kryesor paraqet aksesimi i faqes zyrtare të
Gjykatës, ku (82%) e vlerësojnë të vështirë gjetjen dhe përdorimin e kësaj faqje.

13%
5%

8%

40%

35%
25% 25%

50%

6% 6%

71%

6% 6% 6%

12%

82%

6%

0-shumë i paqartë 1 2 3 4 5 6-shumë i qartë

Gra�ku 48. Qartësia e informacionit

Sportel Tel/Mail Mur/Kënd informacioni Faqe zyrtare online

Problemi kryesor në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor lidhet ngushtë me faqen
zyrtare ku (94%) e përdoruesve të këtij kanali informimi janë të paqartë nga
informacioni i ofruar. Gjthashtu, (83%) deklarojnë se nuk e kanë të qartë
informacionin e publikuar në këndin informativ. 
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0-shumë i pakënaqur 1 2 3 4 5 6-shumë i kënaqur

Gra�ku 49. Kënaqësia ndaj informacionit të ofruar 

Sportel Tel/Mail Mur/Kënd informacioni Faqe zyrtare online
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Për ta përmbledhur, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor rezulton nivel relativisht i
lartë i kënaqësisë ndaj informacionit të ofruar në sportel (75%), por edhe një
nivel shumë i lartë pakënaqësie ndaj faqes zyrtare online dhe këndit informativ. 

Pothuajse të gjithë të intervistuarit shprehen se janë në dijeni mbi kanalet ku ata
mund të informohen mbi statusin e procesit të tyre gjyqësor. Në përgjithësi, ata
mendojnë se mund të informohen pranë zyrave të avokatisë (63%) si dhe pranë
sporteleve (61%). Gjithashtu, një pjesë shumë e vogël e të anketuarve shprehen
se mund të marrin këtë informacion edhe në këndin informativ dhe në faqen
zyrtare online.

Gra�ku 50. “A keni dijeni ku mund të informoheni mbi statusin aktual të procesit tuaj
gjyqësor?”

63% 61%

3% 2% 1%

Zyrë avokatie Sportel ArkivëMur/Kënd informacioni Faqe zyrtare online
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99%

97%

16%

Qartësinë e informacionit të ofruar në faqen zyrtare

Qartësia e informacionit në këndin informativ
Qartësinë e informacionit të ofruar në sportel

Gra�ku 51. Aspektet që kanë nevojë për përmirësim sipas përdoruesve në lidhje
me ofrimin e informacionit 

Dy nga problemet kryesore rezultojnë të jenë informacioni i ofruar në faqet
zyrtare si dhe informacioni në këndin informativ, ku (99% -faqe zyrtare dhe
97% -këndi informativ) e të anketuarve kërkojnë më shumë informacion të
detajuar dhe të qartë. Megjithëse pjesa më e madhe e të anketuarve janë të
kënaqur me informacionin e dhënë në sportel, ata përsëri shprehen (16%) se
një tjetër aspekt që ka nevojë për përmirësim është edhe qartësia e
informacionit ofruar në sportel.

Pyetjes se “Cilat nga aspektet e mëposhtme kanë nevojë për përmirësim të
mëtejshëm?”, të anketuarit i janë përgjigjur si mëposhtë : 

3.2.3 Standardet e shërbimit 

Për manaxhimin e shërbimeve nuk ka standarde të përcaktuara (përveç
urdhërave verbale nga drejtuesit e institucionit) si dhe as formular ankesa për
qytetarët në lidhje me standardet e shërbimit. Marrja e përshtypjeve të
qytetarëve në lidhje me cilësinë e shërbimeve apo ankesave, nuk realizohej në
asnjë metodë (pyetësor /kuti /sondazhe etj.). Manaxhimi dhe mbikqyrja e
shërbimit bëhet nga Kancelari. 
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Orari i shërbimeve

0-shumë i pakënaqur 2 3 4 5 6-shumë i kënaqur

Gra�ku 52. Kënaqësia ndaj respektimit të orarit zyrtar

1%
3% 2%

15%

67%

12%

Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në sondazh janë të kënaqur nga respektimi i
orarit (79%) në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor.

Orari gjatë të cilit ofrohen shërbimet në sportel është i ku�zuar. Për avokatët: 
09:00- 10:00, për qytetarët: 10:00- 13:00

Sipas analizës së fokus grupeve, qytetarët shprehen se kanë hasur mosrespektim
të orareve të vendosura, në veçanti për oraret e gjyqeve. Gjithashtu, ata
mendojnë se është përcaktuar një kohë e shkurtër dhe e pamja�ueshme pritjeje
për avokatët.

Manaxhimi i radhës

Gjatë vizitave në terren rezulton se në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër nuk
ka sistem të manaxhimit të radhës.

Qytetarët shprehen se mungesa e një sporteli të dedikuar vetëm për informacion
sjell vonesa në radhë nëpër sportele. Kjo si rrjedhojë edhe e vështirësisë së
qytetarëve në plotësimin e formularëve. Insititucioni nuk ofron ndihmë gjatë
plotësimit të tyre. Kjo rezulton e pamundur për institucionin për shkak edhe të
�uksit të punës.

1
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Koha e pritjes

Foto 2. Qytetarë në radhë pranë sportelit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Shkodër.

Sipas sondazhit, mesatarisht koha e pritjes para paraqitjes në sportelet e
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër ishte 12.2 minuta.
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1%
3%

10%

28%

53%

5%

Gra�ku 53. Koha e pritjes sipas përdoruesve

Të anketuarit u shprehën në nivelin (58%) se koha e pritjes deri në momentin e
paraqitjes së tyre në një nga sportelet e kësaj gjykate ishte e shkurtër. Një pjesë
më e vogël (4%) deklarojnë se kanë pritur gjatë para paraqitjes së tyre në një nga
sportelet e kësaj gjykate.

15%

72%

9%
2%2%

Gra�ku 54. Kënaqësia nga respektimi i radhës në sportel

Bazuar rezultateve në gra�kun e mësipërm, mund të konkludojmë se pjesa më e
madhe e të anketuarve janë të kënaqur nga respektimi i radhës, në nivelin
(87%).

0-shumë i pakënaqur 2 3 4 5 6-shumë i kënaqur1
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Shqetësimi më i madh në këtë gjykatë lidhet me kohën e pritjes në radhë dhe
respektimin e saj ku përkatësisht (69%) dhe (58%) kërkojnë përmirësim të
mëtejshëm lidhur me këto aspekte.

Koha e pritjes në radhë Respektimi i radhës

69%
58%

Gra�ku 55. Nevoja për përmirësim sipas përdoruesve në lidhje me manaxhimin e radhës.

Etika dhe komunikimi

Në 83% të rasteve, blerësit misterioz deklarojnë se operatori nuk prezantohet në
momentin e paraqitjes së tyre në sportel.

Në 100% të rasteve përdoruesit u shprehën se operatori ishte i dobishëm dhe
ndihmues për shërbimin e kërkuar.

1%

4%

46%
50%

1%
3%

48% 49%

1%

4%

46%
50%

Etika e sjelljes Komunikimi/Gjuha e përdorur Porfesionalizmi

Gra�ku 56. Kënaqësia ndaj performancës së sta�t në sportel

0-shumë i pakënaqur 2 3 4 5 6-shumë i kënaqur1
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Të anketuarit (n=100) në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor janë mesatarisht (96%) të
kënaqur nga e gjithë performanca e sta�t në sportel, përfshirë të tre aspektet e
përmendura në gra�kun e mësipërm.

Lidhur me kënaqësinë e të anketuarve ndaj performancës së sta�t në sportelin e
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër rezulton se pjesa më e madhe e tyre janë
të kënaqur, si nga etika e sjelljes (96%) dhe gjuha e përdorur/komunikimi (97%)
ashtu edhe nga profesionalizmi (96%).  Gjithsesi, ata janë të mendimit se ka
akoma hapësirë për përmirësim të performancës së sta�t, si nga ana e a�ësive
profesionale (12%) ashtu edhe nga ana e komunikimit (9%).

Ky rezultat bie ndesh me të dhënat e mbledhura nga pjesëmarrësit e grupeve të
fokusuara, të cilët deklarojnë pakënaqësi ndaj etikës dhe komunikimit ndaj
përdoruesve.

Ndërveprimi

Sipas sondazhit të kryer në këtë gjykatë, ndërveprimi  në sportelet e Gjykatës së
Rrethit, zgjat mesatarisht 7.2 minuta.

3%
7%

30%

59%

1%

1-shumë e gjatë 2 3 4 5 6-shumë e shkurtër

Gra�ku 57. Kohëzgjatja e ndërveprimit sipas të anketuarve 

23

   Ndërveprim-marrje informacioni, aplikim, ankesë, kërkesë për vërtetimet të ndryshme, marrëdhënia e përdoruesit në sportel.23
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Rreth 60% e të gjithë pjesëmarrësve në sondazh gjykojnë se kohëzgjatja e
aplikimit ose e informimit në sportel është e shkurtër. Vetëm (3%) në Gjykatën
e Rrethit Gjyqësor mendojnë se ky proces është i gjatë.

54%

7%

20% 19%

63%

37%

Hera e parë 2 Herë

3-5 Herë Më shumë se 5 herë

Po Jo

Gra�k 58. Sa herë jeni paraqitur pranë kësaj Gjykate?

Gra�k 59.  Mbaruat punë?

Më shumë se gjysma e të anketuarve janë paraqitur vetëm 1 herë për ta marrë
shërbimin e kërkuar. Gjithashtu, pjesa me e madhe, (63%) ka deklaruar se ka
mbaruar punë. Gjithsesi një numër i konsiderueshëm (19%) janë shprehur se
janë paraqitur më shumë se 5 herë për të marrë shërbimin e kërkuar.

54%

24%

12%
6%

2% 2%

Mangësi nga lista e dokumentacionit të kërkuar Dokumentacioni i paraqitur jo i saktë

Informacioni jo i saktë Pritje e gjatë

Procesi në vazhdim Tarifë e lartë

Të tjera

Gra�ku 60. Arsyet për të cilat përdoruesit duhet të paraqiteshit sërish
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Arsyet kryesore për të cilën të anketuarit duhet të paraqiteshin përsëri janë:

 - mangësia e dokumentave të kërkuara 
 - dokumentacioni i paraqitur nuk rezulton i saktë

Ata shprehen se nuk janë të mirëinformuar lidhur me dokumentacionin e
nevojshëm që ata duhet të paraqesin. Gjithashtu, arsye të tjera, të cilat rrisin
frekuencën e paraqitjes së të anketuarve në Gjykatë janë edhe pritjet e gjata si
dhe tarifat e larta.

Përmirësimi 

Aspekti kryesor ku pothuajse të gjithë të anketuarit kërkojnë përmirësim është
reduktimi i procedurave (98%). Një pjesë e të anketuarve, kërkojnë përmirësim
të mëtejshëm (13%) lidhur me qartësinë mbi dokumentacionin e kërkuar që
duhet të dorëzojnë në mënyrë që të ulet numri i paraqitjeve të tyre në këtë
Gjykatë. Gjiithashtu, një pjesë e të intervistuarve (13%) kërkojnë shkurtimin e
kohëzgjatjes së ndërveprimit në sportel.

Afatet ligjore

Sipas të dhënave të mbledhura nga blerësit misterioz, rezulton se: 

24

E-MAIL Përgjigje Saktësia
Kthim

përgjigje pas:

Gjykata
e Rrethit

3

JO

JO

PO

-

-

-

-

0% Ditën e nesërme

Tabela 5. Kërkesa për informacion dërguar nëpërmjet e-mailit

   •119/2014 Ligji për të drejtën e Informimit
   •Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin e Pushtetit gjyqësor”
   •Ligji “ Për mbrojtjen e të dhënave personale”
   •Urdhër Nr. 49  i Kryetarit të Gjykatës së Rrethit ,etj.
   Udhëzim MD nr. 353, datë 3.9.2013 “Për Përcaktimin e Rregullave të Hollësishme për Mbajtjen, Ruajtjen dhe Arkivimin e
   Procesverbalit të Seancës Gjyqësore me Mjete Audio”, etj 

24
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Gjithashtu, për sa i përket kërkesave për informacion dhe shërbimit të kërkuar
nëpërmjet sportelit pranë kësaj gjykatë rezulton se afatet ligjore për marrjen e
një kopje procesverbali në formë CD-je nuk janë respektuar   . Po ashtu vihet re
se nga ana e gjykatës ka përgjigje të ndryshme për qytetarë të ndryshëm në
lidhje me afatet për marrjen e këtij shërbimi.

25

Për sa i përket kërkesave për informacion të dërguara nëpërmjet e-mailit
pranë kësaj gjykatë, 1 nga 3 këto kërkesa ka marrë përgjigje. Përgjigja nuk
përputhej me kërkesën e bërë.

   Sipas “Udhezim  MD nr. 353 dt 3.9.2013 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR MBAJTJEN, RUAJTJEN
   DHE ARKIVIMIN E PROCESVERBALIT TË SEANCËS GJYQËSORE ME MJETE AUDIO”
   Neni 19 4. Kopjet e origjinaleve të përmendura më sipër u jepen palëve brenda 24 orëve pas përfundimit të gjykimit dhe 48 orëve nga
   pagesa e tarifës së vendosur, kur çështja është ende në gjykim.
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Në Sportel

Kërkesa për
informacion në lidhje

me afatet e
marrjes e një kopje

procesverbali në formë
CD-je

Shërbim i kërkuar mbi:
Afatet e dhëna nga

operatori për marrjen e
një kopje procesverbali

në formë CD-je

Gjykata
e Rrethit

Blerësi Misterioz 1
Blerësi Misterioz 2
Blerësi Misterioz 3
Blerësi Misterioz 4

5 ditë
5 ditë ose dhe me shpejt

Nuk ka dhënë afat
3 ditë2 ditë

-
-
-

Tabela 6. Kërkesa për informacion dhe shërbimi kërkuar nëpërmjet sportelit

Sipas sondazhit mbi perceptimin qytetar, 96% e tyre kërkojnë përmirësim lidhur
me respektimin e afateve ligjore duke kërkuar më tej shkurtimin e këtyre afateve.

Qytetarët gjatë fokus grupeve përmendin si problematika; vonesa në marrjen e
kopjes së akteve, vonesa në transferimin e dosjeve nga njëra gjykatë në tjetrën
etj.

Gjithashtu, ata shprehën se ka mungesë koordinimi midis institucioneve
shtetërore, rast për t’u përmendur janë refuzimet nga ana e Gjykatës së
dokumentave të lëshuara nga Bashkia Shkodër.

Një problemtikë tjetër është edhe shërbimi postar për �etëthirrjet, ku ka
vështirësi në gjetjen e adresave të sakta, gjithashtu, mungon personel ndihmës
shtesë duke proceduar vetëm me dy �ues. Këto faktorë shpesh herë sjellin
mosrespektimin e afateve ligjore mbi zhvillimin e proceseve gjyqësore.
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Mekanizmat e ankesave

Titullarët e institucionit, kancelari dhe kryetari, janë përgjegjës për ankesat dhe
zgjidhjen e problematikave të ndryshme që hasin përdoruesit në lidhje me
ofrimin e shërbimeve administrative. 
Në lidhje me ankesa të ndryshme që mund të kenë për administratën apo
shërbimet administrative mundësitë për ankesë nga përdoruesit janë: 
  • takimi me Kancelarin 
  • takim me Kryetarin
  • kutia e ankesave

Procesi i ankesave mbi ofrimin e shërbimit si dhe zgjidhjen e problematikave të
ndryshme që hasin qytetarët kryhet në mungesë të një procedure të qartë.
Mekanizmat për ankesa janë takimi me kancelarin dhe/ose kryetarin, por ky
informacion nuk ishte i a�shuar në këndin informativ apo në faqen web të kësaj
gjykate. Edhe pse nga intervistimi i sta�t rezultoi që orari i pritjes së Kryetarit të
Gjykatës ishte çdo ditë 10:30-12:00.

Po, jam në dijeni.

Takim me kancelarin Takim me kryetarin Kutinë e ankesave

Gra�ku 61. Niveli i njohjes së mekanizmave të ankesave nga përdoruesit 

38% 38%

Në rast pakënaqësie ndaj shërbimeve të ofruara, vetëm (38%) e të intervistuarve
janë në dijeni që mund të kryejnë takime me Kancelarin dhe Kryetarin e
Gjykatës dhe asnjë nuk është në dijeni mbi përdorimin e kutisë së ankesave për
të shprehur shqetësimet e tyre.
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Po, jam takuar/ankuar tek:

Kancelari Kryetari

Gra�k 62: Nëse po, a jeni takuar/ankuar?

Po, kam patur.

Takim me kancelarin Takim me kryetarin

Gra�k 63: Nëse po, a keni patur reagim nga Gjykata?

18% 86%
16%

83%

Nga personat të cilët janë takuar me Kancelarin (18%) dhe Kryetarin (16%) e
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, mesatarisht (85%) e tyre kanë marrë një përgjigje.
Megjithëse një pjesë e konsiderueshme (38%) e të anketuarve janë në dijeni mbi
mekanizmat e ankesave, më pak se gjysma e tyre (18%) kanë patur takim me
Kancelarin ku pothuajse ndaj të gjithëve (86%) ka patur reagim dhe vetëm
(16%) janë takuar me Kryetarin nga të cilët (83%) kanë marrë një përgjigje.

3.2.4 Të tjerat

Volumi i transaksioneve

Nga intervistimi i titullarëve rezulton se mungojnë të dhëna statistikore mbi volumet
e transaksioneve të shërbimeve/kërkesave për informacion/ankesave që kjo gjykatë
ndërmerr përgjatë aktivitetit të saj në një vit. Gjithashtu mungonte analiza vjetore për
dy vitet e fundit.

Nuk kishte informacion / statistika mbi mbulimin (numrin) e popullsisë ndaj të cilës
kjo gjykatë ofron shërbim (psh: qytetarëve, avokatëve, bizneseve, PAK,etj).

Tarifat Gjyqësore 

Tarifat gjyqësore janë të përcaktuara me: Udhëzim i Përbashkët Nr.5668, datë
20.11.2013 dhe sipas ligj nr.98/2018 për tarifat gjyqësore në Republikën e
Shqipërisë.
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1%
2%

22%
28%

46%

2%

Gra�ku 64. Perceptimi qytetar për tarifat gjyqësore

Vetëm (3%) e personave të anketuar janë të mendimit se tarifat gjyqësore janë të
larta. Pjesa më e madhe i konsideron këto tarifa të përballueshme edhe pse
çuditërisht 86% kërkojnë uljen e tyre.

Perceptimi i korrupsionit 

Jo Po

Gra�ku 65. A ju kanë kërkuar ndonjëherë rryshfet për të marrë shërbimin e kërkuar?

Për sa i përket korrupsionit, vetëm 2 persona nga të 101 të anketuar janë
shprehur se u është kërkuar rryshfet për të marrë shërbimin e kërkuar ku vetëm
1 prej tyre e ka denoncuar këtë rast në Drejtorinë e Policisë.

98%

2%

0-shumë e larë 2 3 4 5 6-shumë e ulët1
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Ndihma ligjore falas  26

56%

44%

Po Jo

Gra�ku 66. A janë qytetarët në dijeni të asistencës ligjore falas dhe
kriteret për ta për�tuar atë?

Në përgjithësi më shumë se gjysma e të anketuarve janë në dijeni për për�timin
e asistencës ligjore falas dhe kriteret që duhen përmbushur për ta për�tuar atë.

Invaliditet Papunësi Personat PAK

88%

25%

2%

Gra�ku 67. Kriteret për për�timin e ndihmës ligjore falas sipas qytetarëve 

   LIGJ Nr. 111/2017 PËR NDIHMËN JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTETI26
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Vetëm një pjesë e personave të cilët janë në dijeni për për�timin e asistencës
ligjore falas, kanë speci�kuar kritere të ndryshme që sipas tyre duhen
përmbushur për ta për�tuar atë. Këto kritere janë të paraqitura në gra�kun e
mësipërm, ku më së shumti ata kanë përmendur invaliditetin.

Ndërmjetësimi 27

61%

39%

Po

Jo

Gra�ku 68. A janë qytetarët në dijeni mbi mundësinë e zgjidhjes se çështjeve
nëpërmjet Ndërmjetësimit?

Bazuar gra�kut të mësipërm, mund të arrijmë në konkluzionin se pjesa më e
madhe e të anketuarve (61%) janë në dijeni të mundësisë për zgjidhjen e
çështjeve të tyre nëpërmjet Ndërmjetësimit.

Gra�ku 69. Funksionimi i gjykatave 5 vitet e fundit sipas të anketuarve

Referuar rezultateve të mësipërme, vetëm një përqindje e vogël, (1%) e të
anketuarve shprehen se funksionimi i gjykatës është përkeqësuar. Pjesa më e
madhe në (50%) janë të mendimit se nuk ka ndryshime. Gjithsesi, një pjesë e
konsiderueshme (49%) deklarojnë se funksionimi i gjykatës në tërësi është
përmirësuar.

Nuk ka ndryshuar
Përkeqësuar
Përmirësuar

50%

1%

49%

   Ligj nr.10385, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”,  i ndryshuar me ligjin nr.26/2018, datë 17.05.201827
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3.3.1 Institucioni dhe Infrastruktura

3.3 Gjetjet - Gjykata Apelit Shkodër

Rreth gjykatës

Gjykata e Apelit Shkodër funksionon në bazë të Urdhrit të Ministrit të
Drejtësisë Nr. 1494 datë 28.02.2006 “Mbi strukturën organike të Gjykatës së
Apelit”. Kjo gjykatë shtrin veprimtarinë e saj në rrethet Shkodër, Lezhë, Malësi e
Madhe, Pukë, Tropojë, Kukës dhe Has.
 
Gjykata e Apelit Shkodër ofron shërbime në një sportel, që lëvrohen nga
kryesekretari, i cili asistohet nga një sekretare. Përveç këtij sporteli gjendet
zyra e protokollit si dhe arkivi, që funksionojnë më vete si hallka të procesit të
shërbimit ndaj qytetarëve. Pagesat kryhen në të njëjtin sportel ku merret
shërbimi.

Orari i ofrimit të shërbimit për publikun nuk është i a�shuar. Gjatë orarit zyrtar
ofrohen të gjitha shërbimet e gjykatës për të gjitha kategoritë, qytetarë apo
përfaqësues ligjor.

Drejtuesit dhe sta� administrativ (nga intervistimi i kryer) u shprehën se
afërsisht 50% e qytetarëve paraqiten pranë sportelit, vetëm për të marrë
informacion.

Gjithashtu funksionon komunikimi me e-mail dhe telefon për informacione të
ndryshme të kërkuara nga përdoruesit/qytetarët si:

-Informacion mbi vendimet
-Informacion mbi çështjet në proces; etj.

Pritja e telefonatave dhe kthim përgjigje për kërkesat me e-mail administrohen
nga kancelarja, por edhe nga sekretarët në varësi të �uksit momental të punës.
Por, për këto kanale komunikimi nuk ka persona të dedikuar.

Në ambjentet e jashtme të kësaj gjykate gjendej një stendë informative me
informacione të ndryshme, të cilat konsistonin kryesisht në datat e gjyqeve.

28

   Dekret Nr.1984, DATE 7.1.1998 PËR KRIJIMIN E GJYKATAVE TË APELIT DHE CAKTIMIN E KUFIJVE TOKËSORE TË
   VEPRIMTARISË SË TYRE.
28
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Burimet njerëzore 

Sta� administrativ i Gjykatës së Apelit përbehet nga 1 Kancelar, 1 Kryesekretar
i cili mbulon edhe ZMP, 7 Sekretarë Gjyqësorë, 1 Arkivist/Protokoll, 1 Financë,
1 Ftues, 1 Specialist IT, 1 Magazinier/Arkëtar.
Sta� administrativ i cili ofron shërbime në këtë gjykatë shfaq nevoja për
trajnime të vazhdueshme. Rezultoi se janë bërë trajnime të brendshme nga IT i
institucionit në lidhje me përdorimin e sistemit so� të manaxhimit të çështjeve
për sta�n që ofron shërbime. Kurse në 5 vitet e fundit janë zhvilluar 2 trajnime
(sekretarë, kancelar) mbi etikën dhe komunikimin gjyqësor nga Ministria e
Drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës. Sta� që lëvron shërbimin është trajnuar
për kodin e procedurës nga vetë drejtuesit e institucionit.

Infrastruktura

Godina e Gjykatës së Apelit është e ndërtuar në vitet e fundit.

Sipas anketimit të Blerësve Misterioz rezultoi se në 100% të rasteve, përdoruesit
kanë vënë re lehtësira për personat me a�ësi të ku�zuar në ambjentet e kësaj
Gjykate.

0-shumë i vështirë 6-shumë i lehtë
Gra�ku 70. Aksesimi i Gjykatës dhe aksesi për PAK

Vendndodhja e gjykatës Aksesi në ambientet e gjykates për PAK

1%
9%

90%

2% 2% 7%

21%

67%

Në përgjithësi të anketuarit e vlerësojnë vendndodhjen e Gjykatës si (99%)
lehtësisht të aksesueshme, si dhe janë të kënaqur nga mundësitë e krijuara
nëpërmjet një aksesi të lehtë për personat me a�ësi të ku�zuar (88%). Vetëm
(4%) janë të pakënaqur nga aksesi i personave me a�ësi të ku�zuar në
ambjentet e kësaj Gjykate.

1 2 3 4 5
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10%

90%

10%

88% 91%

1% 1%
9%

Shenjat treguese Ambjentet e
pritjes

Siguria �zike
gjatë pritjes

Gra�ku 71. Kënaqësia e qytetarëve ndaj sinjalistikës, ambjenteve të pritjes dhe  sigurisë �zike

-Shenjat treguese: (0- shumë të paqarta 6- shumë të
  qarta)  
-Ambjentet e pritjes: (0-shumë i pakënaqur 6- shumë
  i kënaqur)
-Siguria �zike: (0- shumë e pasigurtë 6- shumë e
  sigurtë)

Siç mund të vihet re edhe nga gra�ku,  në Gjykatën e Apelit pjesëmarrësit në
sondazh janë të kënaqur nga sinjalistika (97%) si dhe ndjehen komod (98%)
dhe të sigurtë (100%) brenda ambjenteve të kësaj Gjykate. Vetëm një pjesë e
vogël e të anketuarve kanë kërkuar përmirësim të mëtejshëm lidhur me
orientimin e përdoruesve sapo ata paraqiten në Gjykatë si dhe me akomodimin
e tyre në sallën e pritjes, përkatësisht (3%). Vetëm (2%) shprehen se akoma ka
hapësirë për përmirësim lidhur me sigurinë �zike brenda kësaj Gjykate.

3.3.2  Burimet e Informacionit

Website

Në Faqen Web të këtyre gjykatave informacioni për qytetarët është shumë i
limituar si dhe hasen vështirësi në hedhjen e të dhënave nga sta� administrativ i
gjykatave. Sistemi i manaxhimit të çështjeve gjyqësore (ICMIS) paraqet
vështirësi në prodhimin e të dhënave.

Nga analizimi i pyetësoreve rezultoi se faqja zyrtare e Web-it u gjet lehtësisht
nga blerësit misterioz. Faqja zyrtare është pjesë e faqes http://www.gjykata.gov.al/.
Gjithashtu, numri i kontaktit, e-maili zyrtar dhe adresa postare u gjetën
lehtësisht në këtë faqe. Lista me shërbimet dhe tarifat përkatësë si dhe orari i
punës së sportelit të kësaj gjykate nuk ishin publikuar në faqen Web.

��
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E-mail

Në e-mailin zyrtar të kësaj gjykate mimoza.ndoci@gjykata.gov.al u dërguan
e-maile për informacion të përgjithshëm të cilave nuk i’u kthye përgjigje.
Kërkesa për infomacion nëpërmjet e-mailit për çështje konkrete mori
përgjigje pas 8 ditësh kalendarike dhe informacioni i dërguar ishte i paplotë.
Informacioni i kërkuar nëpërmjet postës erdhi pas 5 ditësh kalendarike që nga
momenti i dorëzuar në postë dhe përgjigja e marrë ishte e plotë.

Telefon 

Nga vizitat në terren dhe intervistimi i sta�t u vu re se nuk ka staf të dedikuar
për pritjen e telefonatave në këtë gjykatë.

Megjithatë rezultoi se të gjitha telefonatat e kryera nga përdoruesit me identitet
të fshehtë morën përgjigje nga sta� administrativ.

Sipas pyetësorëve të plotësuar nga Blerësit Misterioz, rezultoi se:

33%

67%

Gra�ku 72. A e prezantoi veten operatori?

JoPo

Operatorët apo personat përgjegjës që përgjigjen në numrin e kontaktit zyrtar të
Gjykatës së Apelit të Shkodrës nuk prezantohen në 67% të rasteve.

Gjithashtu, nga telefonatat e kryera, përdoruesit me identitet të fshehtë u
shprehën se në 90% të rasteve informacioni i dhënë nga operatorët ishte shumë
i qartë dhe lehtësisht i kuptueshëm.

��
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Kënd informativ

Nga vizitat në terren rezulton se këndi informativ është i pamodeluar    për të
ofruar infomacione të vlefshme dhe lehtësisht të kuptueshme për qytetarët.
Këndi informativ gjendej në ambjentet e jashtme të kësaj gjykate dhe përmbante
informacione të ndryshme, të cilat konsistonin kryesisht në datat e gjyqeve. Në
të gjitha rastet, blerësit misterioz të paraqitur pranë kësaj gjykate u shprehën se e
kuptuan informacionin që ofrohej në këndin informativ.

29

Sportel

Percpetimi i qytetarëve në lidhje me burimet e informacionit 

Sporteli është burimi kryesor i informacionit për përdoruesit e gjykatave. Në
Gjykatën e Apelit nuk ka një sportel të dedikuar vetëm për ofrimin e
informacionit. Të gjithë përdoruesit që vijnë në këtë gjykatë duhet të paraqiten
detyrimisht në këtë sportel për të proceduar më tej.

59%

41%

26%
22%

1%

Sportel Mur/Kënd informacioni Zyrë avokatie/Noteri Faqe zyrtare online Tel/Email

Gra�ku 73. Burimet e informacionit të përdorura nga të anketuarit  

   Kënd informativ i modeluar -  me seksione të veçanta për çdo kategori informacioni si psh. oraret e pritjes së përdoruesve, shpalljet
   për palët ndërgjyqëse , mënyrat e ankesave, ndihma ligjore falas , a�shimi i mënyrave alternative të informacionit , email , telefon etj.
29

Bazuar rezultateve të sondazhit, pjesëmarrësit përdorin njëkohësisht kanale të
ndryshme për t' u informuar. Rezulton se (59%) e të intervistuarve marrin
informacion duke kontaktuar drejtëpërdrejt me sportelin. Gjithashtu, (41%) e
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përdoruesve i drejtohen këndit informativ. Një burim kryesor informacioni për
qytetarët (26%) janë zyrat ligjore (akovatie/noterie), ku një pjesë e të anketuarve
(pa përfshirë përfaqësuesit ligjorë) paraqiten si për marrjen e informacionit
ashtu edhe për të kërkuar përfaqësimin e tyre në Gjykatë. Vetëm (9%) aksesojnë
faqen zyrtare të Gjykatës për të marrë informacionin e nevojshëm. Shërbimi
telefonik nuk konsiderohet si burim informacioni.

Gra�ku 74. Gjetja e informacionit 

Sportel Mur/Kënd informacioni Faqe zyrtare online

3%
5%

41%

51%

2%

5%
15%

34%

44%

32%

9% 9%

18%

32%

Në Gjykatën e Apelit, sipas të anketuarve, vendndodhja e sportelit është e lehtë
për t'u gjetur (92%). Gjithashtu, këndi informativ është (78%) i lehtë për t’u
vënë në dukje dhe në përdorim. Vetëm (32%) e personave të cilët kanë përdorur
faqen zyrtare të kësaj Gjykate, e vlerësojnë si të vështirë aksesimin e saj.

Gra�ku 75. Qartësia e informacionit

Sportel Mur/Kënd informacioni Faqe zyrtare online

71%

2%
5% 5%

36%

53%

5%
2%

15%

34%

44%

14% 14%14% 14%
9%

36%
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0-shumë i paqartë 1 2 3 4 5 6-shumë i qartë
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Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve (89%) kanë deklaruar se ishin të
qartë nga informacioni i ofruar në sportel. Gjithashtu, informacioni i ofruar në
këndin informativ dhe në faqen zyrtare është vlerësuar si i qartë përkatësisht në
nivelin (78%) dhe (45%).

Të anketuarit në Gjykatën e Apelit janë në përgjithësi të kënaqur nga informacioni i
dhënë nëpërmjet sportelit (88%), këndit të informacionit (81%) si dhe (32%) e
përdoruesve të faqes zyrtare të kësaj Gjykate shprehin pakënaqësi ndaj informacionit
të ofruar.

Gra�ku 76. Kënaqësia ndaj informacionit të ofruar 

Sportel Tel/MailMur/Kënd informacioni Faqe zyrtare online

2%
5% 5%

32%

56%

3%
5%

13%

28%

53%

5%

27%

9% 9%

18%

32%

Gra�ku 77. “A keni dijeni ku mund të informoheni mbi statusin aktual të procesit tuaj gjyqësor?”

Zyrë avokatie

Sportel

Mur/Kënd informacioni

Faqe zyrtare online

77%

25%

12%
1%
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Nga 100 të intervistuar 97 deklarojnë se janë në dijeni se ku mund të
informohen mbi statusin aktual të procesit gjyqësor. Kryesisht ata mendojnë se
mund të informohen pranë sportelit (77%), pranë këndit informativ (25%) si
dhe pranë zyrës së avokatisë (12%).

29%

13%

7%

Qartësia e informacionit të ofruar në faqen zyrtare

Qartësia e informacionit në këndin informativ
Qartësia e informacionit të ofruar në sportel

Gra�ku 78. Aspektet që kanë nevojë për përmirësim sipas përdoruesve në lidhje
me ofrimin e informacionit 

Dy nga problemet kryesore rezultojnë të jenë informacioni i ofruar në faqen
zyrtare si dhe informacioni në këndin informativ, ku respektivisht kërkohet nga
të intervistuarit përmirësim të mëtejshëm në nivel (29%) dhe (13%). Vetëm (7%)
shprehen se një tjetër aspekt që ka nevojë për përmirësim është edhe qartësia e
informacionit ofruar në sportel.

3.3. 3 Standardet e shërbimit

Kjo gjykatë nuk përmban në rregulloren e saj standarde të përcaktuara për
lëvrimin dhe manaxhimin e shërbimeve në tërësi përveç urdhërave verbal nga
drejtuesit e institucionit.

Nuk ka standarde të përcaktuara për manaxhimin e ofrimit të shërbimeve.
Marrja e përshtypjeve të qytetarëve në lidhje me cilësinë e shërbimeve apo
ankesave, nuk realizohet me asnjë metodë (pyetësor / kuti /sondazhe etj.).

Orari i shërbimeve  

Orari gjatë të cilit ofrohen shërbimet në sportel është i paku�zuar nga
08:00-16:00.

��



GJYKATA APELIT SHKODËR

Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit në sondazh (92%) janë të kënaqur nga
respektimi i orarit në sportelin e Gjykatës së Apelit, vetëm 6% e tyre shprehin
pakënaqësi ndaj respektimit të këtyre orareve.

Gjatë vizitave në terren rezulton se në Gjykatën Apelit Shkodër nuk ka sistem të
manaxhimit të radhës. Edhe pse duhet thënë që në këtë gjykatë nuk ka �uks të
madh përdoruesish për shkak të speci�kave të kësaj gjykate.

Koha e pritjes

Manaxhimi i radhës

Sipas sondazhit, mesatarisht koha e pritjes para paraqitjes në sportelin e
Gjykatës së Apelit ishte 5 minuta.

210- i pakënaqur 3 4 5 6-shumë i kënaqur

Gra�ku 79. Kënaqësia ndaj respektimit të orarit zyrtar

1%
3%

4%

14%

78%

60%

1% 1%
2%

9%

27%

Gra�ku 80. Koha e pritjes sipas përdoruesve
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Të anketuarit u shprehën në nivelin (87%) se koha e pritjes deri në momentin e
paraqitjes së tyre në sportelin e kësaj gjykate ishte e shkurtër. Vetëm një
përqindje shumë e vogël deklarojnë se kanë pritur gjatë para paraqitjes së tyre.

Bazuar rezultateve në gra�kun e mësipërm, mund të konkludojmë se pothuajse
të gjithë të anketuarit (97%) janë të kënaqur nga respektimi i radhës.

81%

16%

1%1%1%

Gra�ku 81. Kënaqësia nga respektimi i radhës në sportel

Koha e pritjes në radhë Respektimi i radhës

7%
5%

Gra�ku 82. Nevoja për përmirësim sipas përdoruesve në lidhje me manaxhimin e radhës.

Vetëm një përqindje e vogël e pjesëmarrësve në sondazh (7%) kanë kërkuar
shkurtimin e kohës së pritjes para paraqitjes së tyre në sportele si dhe vetëm
(5%) respektimin e radhës.

�
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Etika dhe komunikimi

Blerësit misterioz deklarojnë në nivelin 75% se operatori/punonjësi nuk
prezantohet në momentin e paraqitjes së tyre në sportel. Ata u shprehën se
informacioni i ofruar nga punonjësi i sportelit ishte i qartë dhe lehtësisht i
kuptueshëm në 100 % të rasteve.

1%

15%

84%

5%

13%

82%

1%
2%

4%
13%

80%

Etika e sjelljes Komunikimi/Gjuha e përdorur Profesionalizmi

Gra�ku 83. Kënaqësia ndaj performancës së sta�t në sportel

Në Gjykatën e Apelit, të anketuarit janë shumë të kënaqur nga performanca e
sta�t në sportel; si nga etika e sjelljes dhe gjuha e përdorur/komunikimi
përkatësisht (84%) dhe (82%) ashtu edhe nga ana profesionale (80%).
Megjithatë një pjesë e vogël e të anketuarve kërkojnë përmirësim të mëtejshëm
(përkatësisht a�ësitë profesionale (7%) dhe komunikimi (5%).

Ndërveprimi

Sipas sondazhit të kryer në këtë gjykatë, koha e ndërveprimi  në sportelin e
Gjykatës Apelit zgjat mesatarisht 6.5 minuta.

   Ndërveprim-marrje informacioni, aplikim, ankesë, kërkesë për vërtetime të ndryshme, marrëdhënie e përdoruesit në sportel.30

30
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Gra�ku 84. Kohëzgjatja e ndërveprimit sipas të anketuarve 

1%

12%

26%

37%

24%

Më shumë se gjysma e të anketuarve, (61%) janë të mendimit se kohëzgjatja e
ndërveprimit në sportel është e shkurtër.

71%

18%
9%

2%

88%

12%

Hera e parë 2 Herë

3-5 Herë Më shumë se 5 herë

Po Jo

Gra�k 85. Sa herë jeni paraqitur pranë kësaj Gjykate?

Gra�k 86.  Mbaruat punë?

Pjesa më e madhe e të anketuarve (89%) janë paraqitur 1-2 herë pranë kësaj
Gjykate për të marrë shërbimin e kërkuar. Vetëm dy persona kanë deklaruar se
janë rikthyer më shumë se 5 herë për të marrë shërbimin e kërkuar.

�
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46%

23%

11% 9%
6%

3% 3%

Gra�ku 87. Arsyet për të cilat përdoruesit duhet të paraqiteshin sërish

Mangësi nga lista e
dokumentacionit të kërkuar

Dokumentacioni i paraqitur jo i
saktë

Informacioni jo i saktë

Pritje e gjatë

Procesi në vazhdim

Tarifë e lartë

Të tjera

Arsyeja kryesore për të cilën të anketuarit duhet të paraqiteshin përsëri është
mangësia e dokumentave të kërkuara (46%) si dhe në (23%) të rasteve
informacioni i ofruar rezulton jo i saktë. Ata shprehen se nuk janë të
mirëinformuar lidhur me dokumentacionin e nevojshëm që ata duhet të
paraqesin.

Përmirësimi

Aspekti kryesor ku të anketuarit kërkojnë përmirësim është reduktimi i
procedurave (46%). Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve kërkojnë
përmirësim të mëtejshëm (22%) lidhur me qartësinë mbi dokumentacionin e
kërkuar që duhet të dorëzojnë në mënyrë që të ulet frekuenca e paraqitjes së
tyre në këtë Gjykatë. Gjiithashtu, një pjesë e të intervistuarve (11%) kërkojnë
shkurtimin e ndërveprimit në sportel.
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Afatet ligjore

Sipas të dhënave të mbledhura nga blerësit misterioz, rezulton se:

E-MAIL/
Shërbim postar Përgjigje Saktësia Komente

Gjykata
e Apelit

3 E-mail

JO

PO

JO

-

50%

-

Përgjigjur pas 8
ditë kalendarike

- -

1 Postë PO 100% 3 Ditë

Tabela 7. Kërkesa për informacion dërguar nëpërmjet e-mailit

Gjithashtu, për sa i përket kërkesave për informacion pranë sportelit në lidhje
me afatet e marrjes së një kopje procesverbali në formë CD-je u vu re se nga

Për sa i përket kërkesave për informacion të dërguara nëpërmjet e-mailit
pranë kësaj gjykatë, 1 nga 3 këto kërkesa kanë marrë përgjigje. Përgjigja u mor
pas 8 ditësh kalendarike dhe jo e plotë. Kërkesa e drejtuar me postë mori
përgjigje në 3 ditë dhe ishte e plotë.

Në Sportel

Kërkesa për
informacion në lidhje

me afatet e
marrjes e një kopje

procesverbali në formë
CD-je

Gjykata
e Apelit

Blerësi Misterioz 1

Blerësi Misterioz 2

Blerësi Misterioz 3
Blerësi Misterioz 4

2 ditë

Brenda ditës
Brenda ditës

Brenda ditës, max. nesër

Tabela 8. Kërkesa për informacion nëpërmjet sportelit
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2%

4%

10%

28%
30%

26%

Gra�ku 88. Kënaqësia ndaj respektimit të afateve ligjore

Bazuar në rezultatet e sondazhit, të anketuarit janë të kënaqur ndaj respektimit
të afateve ligjore në nivel (56%). Vetëm (6%) e të anketuarve shprehin
pakënaqësi ndaj respektimit të këtyre afateve. Rreth (21%) e kampionit kërkojnë
përmirësim të mëtejshëm lidhur me respektimin dhe shkurtimin e afateve
ligjore.

 Ndryshe nga rezultatet e sondazhit, qytetarët pjesëmarrës gjatë fokus grupeve
përmendin si problematika; vonesa në marrjen e kopjes së akteve, vonesa në
transferimin e dosjeve nga njëra gjykatë në tjetrën, moszbardhja e vendimeve të
gjyqeve në kohë etj.

Gjithashtu, ata shprehën se ka mungesë koordinimi midis institucioneve
shtetërore (si psh. – për plotësim dosje jepet 30 ditë afat kohorë por disa
dokumenta kërkojnë më shumë kohë për t’u marrë nga institucionet e tjera).

ana e gjykatës ka përgjigje të ndryshme për qytetarë të ndryshëm. Gjithsesi këto
përgjigje ishin brenda afateve ligjore të parashikuara për marrjen e këtij
dokumenti.

�
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Mekanizmat e ankesave

Titullarët e institucionit, kancelari dhe kryetari, janë përgjegjës për ankesat dhe
zgjidhjen e problematikave të ndryshme që hasin përdoruesit në lidhje me
ofrimin e shërbimeve administrative.

Në lidhje me ankesa të ndryshme që mund të kenë për administratën apo
shërbimet administrative mundësitë për ankesë nga përdoruesit janë:
  • Takim me Kryetarin 
  • Takim me Kancelarin
  •  Kutia e ankesave 

Rezulton se këto mekanizma nuk janë të përcaktuara në Rregulloren e
Brendshme të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe nuk ka një procedurë të miratuar
në lidhje me regjistrimin dhe trajtimin e këtyre ankesave.
Oraret e pritjes për qytetarët në lidhje me mekanizmat e ankesave nuk janë të
a�shuara. 
Sipas të pranishmëve në fokus grupe, ankesat protokollohen nga kjo gjykatë,
por nuk ju jepet një përgjigje.

Po, jam në dijeni.

Takim me kancelarin Takim me kryetarin Kutinë e ankesave

Gra�ku 89. Niveli i njohjes së mekanizmave të ankesave nga përdoruesit 

49% 48%

Sipas sondazhit mbi percpetimin qytetar, afërsisht (49%) e të anketuarve janë
në dijeni që në rast pakënaqësie ndaj shërbimeve të ofruara në këtë Gjykatë
mund të  kryejnë takime me Kryetarin e Gjykatës si dhe me Kancelarin. Asnjë

�
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nga të intervistuarit nuk ishte në dijeni që mund të përdornin kutinë e ankesave
për të shprehur shqetësimet e tyre.

Po, jam takuar/ankuar tek:

Kancelari Kryetari

Gra�k 90: Nëse po, a jeni takuar/ankuar?

Po, kam patur reagim

Takim me kancelarin
Takim me kryetarin

Gra�k 91: Nëse po, a keni patur reagim 
nga Gjykata?

Kutia e ankesave Kutia e ankesave

4% 4%

50% 50%

Megjithëse 49 % e të anketuarve janë në dijeni mbi mekanizmat e ankesave,
vetëm katër persona respektivisht janë takuar me Kancelarin dhe Kryetarin e
Gjykatës. Nga ata, vetëm 2 persona kanë patur reagim nga Kancelari dhe 2
persona nga Kryetari i Gjykatës.

3.3.4 Të tjera

Volumi i transaksioneve 

Nga intervistimi i titullarëve rezulton se mungojnë të dhëna statistikore mbi
volumet e transaksioneve të shërbimeve/ kërkesave për informacion/ ankesa që
kjo gjykatë ndërmerr përgjatë aktivitetit të saj në një vit. Nuk kishte
informacion/statistika mbi mbulimin (numrin) e popullsisë ndaj të cilës kjo
gjykatë ofron shërbim (psh: qytetarëve, avokatëve, bizneseve, PAK,etj).

Tarifat Gjyqësore 

Tarifat gjyqësore janë të përcaktuara me: Udhëzim i Përbashkët Nr.5668, datë
20.11.2013 dhe sipas ligj nr.98/2018 për tarifat gjyqësore në Republikën e
Shqipërisë.

�







RAPORT MONITORIMI “SHËRBIMET ADMINISTRATIVE GJYQËSORE NË GJYKATAT SHKODËR”

1% 2%

7%
10%

23%
26%

31%

Gra�ku 92. Perceptimi qytetar për tarifat gjyqësore 

Rreth (57%) e të anketuarve, janë të mendimit se tarifat gjyqësore janë të ulta.
18% e të anketuarve kërkojnë uljen e tyre.

Perceptimi i korrupsionit

99%

1%

PoJo

Gra�ku 93. A ju kanë kërkuar ndonjëherë rryshfet për të marrë shërbimin e kërkuar?

Për sa i përket korrupsionit, vetëm 1 person nga të gjithë të anketuarit
(100 persona) është shprehur se u është kërkuar rryshfet për të marrë shërbimin
e kërkuar, i cili nuk e ka denoncuar këtë rast.

�
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Ndihma ligjore falas

Ndërmjetësimi

55%

45%

JoPo

Gra�ku 94. A janë qytetarët në dijeni të asistencës ligjore falas dhe kriteret për ta për�tuar atë?

Më shumë se gjysma e të anketuarve (55%) janë në dijeni për për�timin e
asistencës ligjore falas dhe kriteret që duhen përmbushur për ta për�tuar atë.
Të anketuarit, të cilët janë në dijeni për për�timin e asistencës ligjore falas, kanë
speci�kuar si kriter vetëm invaliditetin.

53%

47%

JoPo
Gra�ku 95. A janë qytetarët në dijeni mbi mundësinë e zgjidhjes se çështjeve
nëpërmjet Ndërmjetësimit?

   LIGJ Nr. 111/2017 PËR NDIHMËN JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTETI31

   Ligj nr.10385, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar me ligjin nr.26/2018, datë 17.05.201832

31

32

Bazuar gra�kut të mësipërm, më shumë se gjysma e të anketuarve (53%) janë në
dijeni të mundësisë për zgjidhjen e çështjeve të tyre nëpërmjet Ndërmjetësimit.
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Nuk ka ndryshuar PërkeqësuarPërmirësuar

Referuar rezultateve të mësipërme, vetëm një përqindje e vogël e të anketuarve
shprehen se funksionimi i gjykatave është përkeqësuar (4%). Pjesa më e madhe
(61%) deklarojnë se funksionimi i gjykatave në tërësi është përmirësuar.
Gjithsesi një përqindje e konsiderueshme e të anketuarve (35%) janë të
mendimit se nuk ka ndodhur ndryshime të evidentueshme. 

35%

4%

61%

Gra�k 96: Funksionimi i gjykatave 5 vitet e fundit sipas të anketuarve





4. Rekomandime

Rekomandime afatshkurtra 

�

  Rishikim/Përpilim i formularëve standard për aplikim, të lehtë për t’u
  kuptuar dhe plotësuar nga përdoruesit e Gjykatave.
 
  Konceptimi dhe hartimi i kartelave informative të standardizuara   për çdo
  shërbim administrativ që ofron Gjykata.

  Ofrimi i  informacionit standard sipas kartelave informative për përdoruesit
  nëpërmjet të gjitha kanaleve të komunikimit : Sportel, Këndi Informativ, Faqe
  Web, Telefon si dhe Shërbim Postar. 

  Rikonceptimi i këndit informativ,   duke përcaktuar të gjithë elementët
  informativ që do të a�shohen në këtë kënd, në mënyre që të jetë sa më i
  dobishëm për qytetarët. Ky kënd informativ mund të pozicionohet në një
  ambjent të dedikuar në hyrje të Gjykatës.

  Faqja Web duhet të jetë më e lehtë në përdorim për qytetarët. Të pasqyrohen
  informacione të dobishme për qytetarët në marrëdhënie me Gjykatat Shkodër
  si: mënurat e ankesave, ofrimi i ndihmës ligjore falas dhe informacione për çdo
  shërbim administrativ etj.

  E-mail, të funksionojë si një burim informacioni më e�kas për përdoruesit. Ky
  kanal informimi të jetë i bazuar në një procedurë të përcaktuar monitoruese ku
  të garantohet kthim përgjigje brenda afateve ligjore.

  Shërbimi telefonik, si mjet tradicional komunikimi, të ofrojë informacion
  nëpërmjet  telefonit bazuar në një procedurë të miratuar  në lidhje më
  përgjigjet dhe asistencën që ofron.

  Pasqyrimi në rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të
  Gjykatës përkatëse” i përshkrimeve të detajuara të punës për sta�n
  administrativ që ofron shërbime ndaj qytetarëve.
   Kartelat informative janë informacione mbi çdo shërbim publik që ofron institucioni dhe të cilat mund të përmbajnë të dhëna të sakta
   dhe të standardizuara mbi emrin e shërbimit, tarifat e shërbimit, procedurat e dorëzimit, dokumentat e kërkuara, mekanizmat e
   ankesave, afatet ligjore etj.

33

   Sipas të dhënave, rreth 50% e përdoruesve paraqiten në sportel vetëm për marrje informacioni si dhe duke marrë në konsideratë
   mbulimin e gjerë në rang qarku që këto gjykata kanë, ulja e �uksit në sportel mund realizohet duke vënë në dispozicion informacionin
   mbi shërbimet që lëvrohen në këto gjykata edhe në kanalet alternative të informimit.

34
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  Përcaktimi i një procedure të qartë në lidhje me mekanizmat e ankesave mbi
  ofrimin e shërbimeve, ku mbi të gjitha, të sigurohet kthim-përgjigje për çdo
  ankesë të paraqitur nga përdoruesit.

  Zgjatja e orarit për ofrimin e shërbimeve dhe lëvrimi i të gjitha shërbimeve
  përgjatë gjithë orarit zyrtar të punës. 

  Publikimi i kontakteve të institucioneve shtetërore, OJF, etj, që ofrojnë
  ndihmë ligjore falas për kategori të ndryshme vulnerabël, nëpërmjet të gjithë
  kanaleve të informimit.

  Krijimi i mundësive për zhvillimin e praktikave profesionale (internship) për
  studentët e fakulteteve të Drejtësisë, të cilët pasi të trajnohen mbi shërbimet e
  ofruara në këtë gjykatë mund të asistojnë për informacion dhe orientim të
  përdoruesve. (Meeter Greeter)

Rekomandime afatmesme

  Ngritja e një mekanizmi të brendshëm për matjen e kënaqësisë së
  përdoruesve në mënyrë periodike. 

  Shtimi i sta�t administrativ në gjykatë përgjegjës për ofrimin e shërbimeve
  ndaj përdoruesve. 

  Ngritja e kapaciteteve të sta�t administrativ, përgjegjës për ofrimin e
  shërbimeve. Zhvillimi i trajnimeve, workshop-ve periodike mbi procedurat e
  ofrimit të shërbimeve si dhe trajnime mbi etikës dhe komunikimin.

  Rikonceptimi i ambjenteve pritësë të Gjykatës, duke krijuar mundësinë e
  hapjes së një sporteli të ri,   përmirësimin e sinjalistikës orientuese dhe
  akomodimin për qytetarët. Kjo do të ndikojë në përmirësimin e mbarëvajtes
  së lëvrimit të shërbimeve përfshirë uljen ndjeshëm të kohës së pritjes në
  radhë dhe orientim më të mirë për qytetarët.

   Ky rekomandim vlen për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Shkodër dhe për Gjykatën e Rrethit, Shkodër. 35

   Ky rekomandim vlen për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Shkodër dhe për Gjykatën e Rrethit, Shkodër. 36
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  Menaxhimi i radhës me anë të një sistemi funksional të biletarisë ku të
garantohet  mbarëvajtjen e shërbimit sipas rendit kush vjen i pari shërbehet i
pari.

Përmirësimi (upgrade) i sistemit informatik aktual, ku të lehtësohet përdorimi
si për qytetarët ashtu edhe për administratën. Gjithashtu sistemi duhet të ketë
më shumë hapësirë për gjykatat në hedhjen dhe përditësimin e të dhënave.
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Foto1. Trajnim me studentët e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër

5. Foto Galeri

Foto. Trajnim me studentët e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër

Foto. Trajnim me studentët e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër
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Foto. Intervistim me përdoruesit e shërbimeve administrative pranë Gjykatave

Foto. Informim i qytetarëve për shërbime administrative gjyqësore më të mira

FOTO GALERI E PROJEKTIT
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Ky pyetësor u prodhua nga People in Focus në kuadër të projektit “Shërbime Gjyqësore Më Të Mira Për Qytetarët e Shkodrës” pjesë e 
skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, 
i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të 
Integruara. Përmbajtja e këtij materiali është përgjegjësi e vetme e shoqatës People in Focus dhe jo domosdoshmërisht paraqet pikëpamjet e 
Bashkimit Evropian, Save the Children dhe Qendrës së Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara 
 
 

        PYETËSOR MBI PERCEPTIMIN E QYTETARËVE MBI SHËRBIMET              
                ADMINISTRATIVE OFRUAR NË GJYKATAT SHKODËR 
 
Emri, Mbiemri i Personit/ Subjek�:(nëse është dakord të 
iden�fikohet) 

______________________________________ 

Mosha: 18-30 30- 45  45-60 >60  

Gjinia: Femër Mashkull  

Arsimi: 8/9-vjecar   I mesëm   I lartë  

Kontak�: Tel/Cel: _____________________________   

Me çfarë cilësie jeni paraqitur pranë kësaj Gjykate? 

   Paditësi 
   I padituri 
   Avokat 
   Tjetër 

Specifikoni!____________________________ 

Qytetari paraqitet pranë kësaj Gjykate për:                           

   Të marrë informacion para depozi�mit të kërkesë padisë 
    Të depozituar një kërkesë padi 
     Vërte�me 
     Vendime 
     Prapësime 
     Ankimime & Rekurse 
    Të marrë pjesë në seancë dëgjimore/gjyqësore 
    Të marrë informacion mbi ecurinë e dosjes 
    Të tjera 
Specifikoni!____________________________________ 
 

A keni marrë asistencë ligjore? 

   Po                    Jo 

Nëse po, ku e keni marrë këtë asistencë ligjore? 
 

   Avokat privat 
   Shërbim ligjor falas- Ins�tucion  Shtetëror 
   Shërbim ligjor falas - OJF 
   Asistencë me telefon falas 
   Tjetër 

 
Specifikoni! ________________________ 

Për çfarë e keni marrë asistencën ligjore?  

Specifikoni!_________________________ 

Cila është natyra e mosmarrëveshjes që dëshironi 
të zgjidhni në Gjykatë? (opsionale) 

Specifikoni!___________________________ 

 

This project is funded
by the European Union

6. Shtojca
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I.INFORMACIONI 

 
1. Cilat janë burimet e informacionit që keni përdorur? 
 *Gjetja e informacionit ju duket: (0-shumë e vështirë; 6-shumë e lehtë)  
 *Qartësia e informacionit ju duket: (0-shumë e paqartë; 6-shumë e qartë)  
 *Kënaqësia ndaj informacionit të ofruar është: (0-shumë i pakënaqur; 6-shumë i kënaqur) 

 
                                                           Lehtësia                              Qartësia                       Kënaqësia 

  Telefon/EMAIL  
  Zyrë avoka�e/Noteri            

            Faqe zyrtare online                          0   1    2    3   4   5   6         0   1    2    3   4   5   6       0   1    2    3   4   5   6  
                              0   1    2    3   4   5   6         0   1    2    3   4   5   6       0   1    2    3   4   5   6  
                              0   1    2    3   4   5   6         0   1    2    3   4   5   6       0   1    2    3   4   5   6  

                 0   1    2    3   4   5   6         0   1    2    3   4   5   6       0   1    2    3   4   5   6  
                 0   1    2    3   4   5   6         0   1    2    3   4   5   6       0   1    2    3   4   5   6  
                 0   1    2    3   4   5   6         0   1    2    3   4   5   6       0   1    2    3   4   5   6  
                 0   1    2    3   4   5   6         0   1    2    3   4   5   6       0   1    2    3   4   5   6  

   Mur/Kënd informacioni         
   Sportel                                     
   Eksperienca të mëparshme       
   Të tjera: Specifikoni!_______
                                                       
 2. A  keni dijeni ku mund të informoheni mbi statusin aktual të procesit tuaj gjyqësor?             PO   JO   
   
Specifikoni!_______________________________________________________________________________ 
 
 3. A mendoni që ka nevojë për përmirësim të mëtejshëm në lidhje me:        PO   JO 
 
   Orien�min e qytetarëve duke filluar nga paraqitja e tyre në Gjykatë                                   
   Qartesinë e informacionin të ofruar në sportel                                                                                                      

                                                     
                        

   Qartësinë e informacionit të ofruar në faqen zyrtare                                         

  Qartësia e këndit informacionit në këndin informa�v                                                        

Të tjera:(Specifikoni)!_____________________________________________________________ 

 
II.MUNDËSIA E AKSESIMIT DHE AMBIENTET E BRENDSHME 

 
4. Si i vlerësoni:  
                                                                         
 Vendndodhja e gjykatës/                          0   1    2    3    4   5   6                      (0-shumë i vështirë 6- shumë i lehtë)    
 Aksesimi në ambientet e gjykatës 
                                                                                       
 Aksesi në ambientet e gjykatës                0   1    2    3    4   5   6                       (0-shumë i vështirë 6- shumë i lehtë) 
 për personat me a�ësi të kufizuar                                                                                   (Pyetje vetëm për PAK)            
                                                             
 Shenjat treguese brenda gjykatës/          0   1    2    3    4   5   6                (0-shumë të paqarta 6- shumë të qarta) 
 Sinjalis�ka                                                   
 
Ambientet e pritjes/ Akomodimi              0   1    2    3    4   5   6           (0-shumë i pakënaqur 6- shumë i kënaqur) 
                                                                             
Siguria fizike gjatë pritjes                          0   1    2    3    4   5   6                (0-shumë e pasigurtë 6- shumë e sigurtë) 
 
 
5. Sa minuta ishte koha e pritjes para paraqitjes tuaj në sportel? 

Specifikoni!___________________________________________________________ 
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5/1. Sipas mendimit tuaj, si  ishte koha e pritjes para paraqitjes tuaj në  
   
 0   1    2    3   4   5   6                   (0-shumë e gjatë 6- shumë e shkurtër) 
 
6. Sa të kënaqur jeni nga:  
                                      
  Respek�mi i orarit (sportel)                         0   1    2    3   4   5   6        (0-shumë i pakënaqur  6-shumë i kënaqur) 
  Respek�mi i radhës (sportel)                       0   1    2    3   4   5   6       (0-shumë i pakënaqur  6-shumë i kënaqur) 
 
7. Cilat nga aspektet e mëposhtme kanë nevojë për përmirësim të mëtejshëm? 
                                                                                                                            
  Aksesimi në ambientet e gjykatës                                                                      PO  JO 
  Akomodimi në sallën e pritjes                                                                             PO  JO 
  Siguria fizike                                                                                                            PO  JO 
  Koha e pritjes në radhë                                                                                         PO  JO 
  Respek�mi i radhës                                                                                               PO  JO 

III. FUNKSIONIMI I GJYKATËS 
 

8. Sa herë jeni paraqitur pranë kësaj Gjykate për të marrë shërbimin e kërkuar? 
 

 Hera e parë 
 2 Herë 
 3-5 Herë 
 Më shumë se 5 herë 

 
9. Mbaruat punë?                                                                                       PO     JO 

 
9/1. Nëse jeni paraqitur më shumë se një herë, për cilat arsye duhet të paraqiteni/paraqiteshit sërish? 

 Informacion jo I saktë 
 Mangësi nga lista e dokumentacionit të kërkuar 
 Dokumentacioni i paraqitur jo i saktë 
 Pritje e gjatë 
 Tarifa e lartë 
 Të tjera:   Specifikoni! _____________________________________________________________ 

 
10. Sa minuta ishte kohëzgjatja e ndërveprimit në sportel? 

Specifikoni!___________________________________________________ 
 

10/1. Sipas mendimit tuaj, si  ishte kohëzgjatja e ndërveprimit në sportel:  
  
                                                                0   1    2    3    4   5   6            (0-shumë e gjatë 6- shumë e shkurtër) 
 
 

11. Sa të kënaqur jeni nga performanca e stafit ne sportel:        
                                                                                                                  (0-shumë i pakënaqur 6- shumë i kënaqur) 
  E�ka e sjelljes                                                   0   1    2    3    4   5   6 
  Gjuha e përdorur/ Komunikimi                     0   1    2    3    4   5   6 
  Profesionalizmi                                                0   1    2    3    4   5   6 
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12. Në rast pakënaqësie ndaj shërbimeve të ofruara mund të kryeni/përdorni: 
                                                    
                                              Jeni në dijeni        Jeni takuar/ankuar      Reagim nga Gjykata                               
   Takim me Kancelarin               PO   JO                     PO   JO                              PO   JO       
   Takim me Kryetarin                 PO   JO                     PO   JO                               PO  JO       
   Ku�në e ankesave                    PO   JO                     PO   JO                              PO   JO       
     
13. Si ju duken tarifat gjyqësore për të marrë shërbimin e kërkuar?  
                                                           
    Tarifa                                                                          0  1  2  3  4  5  6               (0-shumë e lartë 6- shumë e ulët) 
 
14. Sa të kënaqur jeni nga:  
                                                                       
  Respek�mi i afateve  ligjore   
  për kthim përgjigje                                              0  1  2  3  4  5  6   (0-shumë i pakënaqur 6- shumë i kënaqur)
  
15. A ju kanë kërkuar ndonjëherë rryshfet për të marrë shërbimin e kërkuar?      PO      JO 
 
15/1 Nëse po, a e keni denoncuar këtë kërkesë?                                                           PO     JO 
 
16. Nëse po, ku e keni denoncuar? 
 
                                                                                                  

 Portali unik www.stopkorrupsioni.al                 Media 
 Drejtoria e Policisë                                                Të tjera; Specifikoni! ________________________ 

 
17.Keni dijeni për përfitimin e asistencës ligjore falas dhe kriteret që duhen përmbushur për ta 
përfituar atë ?                 PO                  JO        
 
Specifikoni!____________________________________________ 
 
18. A keni informacion mbi mundësinë e zgjidhjes se çështjeve nëpërmjet Ndërmjetësimit ?   PO    
JO  
 
19. Cilat aspekte të shërbimit do të dëshironit të përmirësohen në këtë Gjykatë?  
(Pyetje e hapur, priorite�/et jepet(n) nga vetë i intervistuari) 
 
 
 
 
20. A mendoni që aspektet e mëposhtme kanë nevojë për përmirësim? 
 
Ofrim i qartë i informacionit                                                                                  PO  JO                                                                         
Frekuenca e paraqitjes në Gjykatë                                                                       PO   JO 
Kohëzgjatja e ndërveprimit                                                                                    PO   JO 
Performanca e stafit a. Komunikimi                                                                     PO   JO 
Performanca e stafit b. Profesionalizmi                                                               PO   JO 
Ulja e tarifave                                                                                                           PO   JO 
Respek�mi/ Shkur�mi i afateve ligjore                                                               PO   JO 
Reduk�m i procedurave burokra�ke                                                                   PO   JO 
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21. Mendoni se gjatë 5 viteve të fundit, funksionimi i gjykatave është: 
 

 përkeqësuar                          nuk ka ndryshuar                               përmirësuar 

 

22. A keni besim në sistemin e drejtësisë në Shqipëri?                          

0   1    2    3    4   5   6                                                (0-shumë pak 6- plotësisht)  

 

JU FALEMINDERIT 
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People in Focus falenderon të gjithë qytetarët e Shkodrës që dhanë kontributin
e tyre për hartimin e këtij raporti duke ndarë eksperiencat dhe opinionet e tyre.
Në veçanti falenderojmë përfaqësuesit e Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Shkodër, Gjykatës së Rrethit Shkodër dhe Gjykatës së Apelit Shkodër për
bashkëpunimin si dhe Save the Children in Albania dhe Qendra e Shërbimeve
dhe Praktikave Ligjore të Integruara për mbështetjen e vazhdueshme përgjatë
të gjithë periudhës së këtij studimi.

FALENDERIME




