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I.  PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI MONITORIMIN E STRATEGJISË 

NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 2017-2020 DHE PLANIT TË VEPRIMIT 

PËR VITIN 2017. 

 

Këshilli i Ministrave, me Vendimin 773, datë 02/11/2016, miratoi Strategjinë Ndërsektoriale të 

Drejtësisë dhe Planin e saj të Veprimit për periudhën 2017 – 20201.  

 

Vizioni: Shteti ligjor garantohet nga Kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë, çka 

promovon konsolidimin e demokracisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm politik, ekonomik dhe social 

në vend.  

Misioni i kësaj strategjie është zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të 

siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat 

më të mira evropiane. 

Strategjia ka tetë objektiva strategjike të nivelit të lartë, të cilat janë:  

 

1. Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektivitetit dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit 

të drejtësisë. 

2. Konsolidimi i arsimit ligjor dhe trajnimit, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit 

të gjykatave. 

3. Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe 

qasjen e tij në përputhje me standardet evropiane. 

4. Rritja e efikasitetit të sistemit gjyqësor penal dhe masave antikorrupsion përmes 

konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale. 

5. Përmirësimi i funksionimit të sistemit të drejtësisë duke siguruar sisteme moderne 

elektronike dhe lehtësira për zhvillimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërkombëtar. 

6. Shtimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin ndëshkimor. 

7. Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj vartëse. 

8. Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe vendosja e një kuadri ligjor 

për arbitrazhin. 

 

Ky dokument është raporti i parë i monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planit 

të saj të Veprimit 2017 – 2020 dhe mbulon periudhën nga 1 janar 2017 deri në 31 dhjetor 2017. 

Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së 

objektivave të strategjisë. Arritjet e zbatimit të strategjisë dhe impakti i saj vlerësohet mbi baza 

vjetore.  

 

Plani i Veprimit përbëhet nga 8 objektivat e mësipërme dhe përmban në total 201 nën-aktivitete. 

Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të nën-

aktiviteteve, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektivi. Vlerësimi i nivelit dhe statusit të 

                                                           
1 Strategjia e parë Ndërsektoriale e Drejtësisë dhe Plani i saj i Veprimit, e miratuar me VKM Nr. 519, dt. 20/07/2011 

mbulonte vetëm një periudhë të shkurtër prej dy vjetësh, për periudhën 2011 - 2013. 
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zbatimit të nën-aktiviteteve të SND-s bazohet mbi informacionin e dhënë nga çdo njësi përgjegjëse. 

Ministria e Drejtësisë ka kryer vlerësimin e informacionit gjatë muajit shkurt 2018. Bazuar në një 

vlerësim të përgjithshëm të raportimit për vitin 2017, rezulton se niveli i zbatimit të masave të planit 

të veprimit është si më poshtë: 

 

Progresi kundrejt secilit objektiv 
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Statusi i realizimit të nën-aktiviteteve sipas Objektivave 

 

Deri më tani nga 201 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë janë 

realizuar 59 prej tyre, 35 janë ende në proces zbatimi dhe 107 nën-aktivitete të parealizuara (nga 

të cilat 65 nën-aktivitete janë nën fushën e përgjegjësisë së institucioneve e reja të sistemit të 

drejtësisë, të cilat nuk janë ngritur ende). Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të 

Veprimit është në nivelin 29% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 18% nën-aktivitetet në 

proces dhe 53% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas vitit 2017. 

 

a. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI REFORMËN E SISTEMIT TË DREJTËSISË 

DHE ÇËSHTJET KRYESORE GJATË VITIT 2017. 

 

Progresi në Legjislacion 

Sistemi i drejtësisë në Shqipëri i është nënshtruar së fundmi një sërë reformash të thella, në 

funksion të përmbushjes së standarteve evropiane në këtë sistem. Përmes miratimit të Ligjit nr. 

76/2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417/1998 "Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë", e ndryshuar, Shqipëria filloi zbatimin e reformës në drejtësi. Ndryshimet kushtetuese 

dhe paketa e ligjeve organike të miratuara në kuadrin e reformës së drejtësisë përmbajnë dispozita 

të përcaktuara qartë që garantojnë pavarësinë, paanshmërinë, profesionalizmin, integritetin e 

sistemit gjyqësor, si dhe përmirësimin e mekanizmave llogaridhënës dhe monitorues të funksionimit 

të saj. Për më tepër, një paketë prej 27 ligjesh është planifikuar të miratohet, duke mbuluar të gjitha 

aspektet e reformës gjyqësore. Deri më sot, Kuvendi ka miratuar 15 ligje, ndërkohë janë në proces 
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edhe 12 projektligje të tjera, ku 3 prej tyre janë tërhequr nga procesi i miratimit.2 Më poshtë 

përmendim shkurtimisht disa nga zhvillimet më të rëndësishme në kuadrin ligjor të miratuar: 

Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë u ndryshua me Ligjin 35/2017. Amendimet 

pasqyrojnë ndryshimet e fundit kushtetuese dhe ligjet e tjera të miratuara në kontekstin e Reformës 

së Drejtësisë në fushën penale, siç është Ligji "Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë", 

Ligji "Mbi organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimi i 

organizuar "," Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur"etj.  Për më tepër, ato synojnë të sjellin Kodin e 

Procedurës Penale në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare të parashikuara në 

instrumentet ndërkombëtare, në të cilat Republika e Shqipërisë është pjesë ose synon të aderojë. 

Disa nga risitë kryesore të prezantuara janë: koncepti i ri i viktimave dhe të drejtat e tyre, siç janë të 

drejtat e viktimës së veprës penale, të drejtat e një viktime të mitur, të drejtat e viktimës së abuzuar 

seksualisht dhe viktima të trafikimit të qenieve njerëzore në përputhje me direktivat përkatëse të 

BE-së; sigurimin e të drejtave dhe mbrojtjen e të pandehurit në procedurat penale në përputhje me 

direktivat e BE-së; Parashikimin e rasteve se kur mbrojtja e detyrueshme e paguar nga shteti është e 

detyrueshme në rast se i pandehuri nuk ka mjete të mjaftueshme financiare; rishikimin e dispozitave 

për marrëdhëniet ndërkombëtare të bashkëpunimit gjyqësor që pasqyrojnë konventat dhe 

marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria pas miratimit të Kodit të Procedurës 

Penale. Për më tepër, rregulloret e tanishme të gjykimeve të veçanta (gjykimi i shkurtuar dhe 

gjykimi i drejtpërdrejtë) janë përmirësuar për të parandaluar keqpërdorimin e këtyre instituteve dhe 

përmirësimin e rregullores që ka të bëjë me ankimin. 

 

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë u ndryshua me Ligjin 36/2017. Ndryshimet synojnë të 

ruajnë koherencen e brendshme të kodit, si dhe të përfshijnë detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë 

si dhe disa standarde të BE-së, që në të ardhmen do të jenë të detyrueshme. Qëllimi i ndryshimeve 

është që të japë përparësi rehabilitimeve për shkelësit më pak të rrezikshem në vend të burgimit në 

mënyrë që të kontribuojnë në uljen e numrit të të burgosurve dhe për të lidhur dispozitat e Kodit 

Penal në fuqi më shërbimin e provës për lirimin më të hershëm me kusht të njerëzve. Përdorimi i 

alternativave kundrejt burgimit reflekton një ndryshim rrënjësor në përqasjen ndaj krimit, shkelësve 

të ligjit dhe vendit të tyre në shoqëri, duke ndryshuar fokusin e dënimit nga izolimi në drejtësinë 

restauruese dhe ri-integruese.  

 

Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur, miratuar me ligjin 37/2017, është një ndër ligjet e reja të 

Reformës në Drejtësi. Duke synuar hedhjen e themeleve të drejtësisë penale për të mitur në vendin 

tonë, ky kod ka për qëllim garantojë një kuadër ligjor mbi drejtësinë penale për të mitur që është në 

përputhje me Kushtetutën, Konventën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) për të Drejtat 

e Fëmijëve dhe standardet e normat e tjera ndërkombëtare që kanë për qëllim mbrojtjen e të miturit 

dhe mbrojtjen efektive të interesit më të lartë të të miturit. Ky kod përmban rregullime të posaçme 

lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin, ndjekjen 

penale, procesin gjyqësor, ekzekutimin e vendimit të dënimit penal, rehabilitimin ose të çdo mase 

tjetër që përfshin një të mitur në konflikt me ligjin, si dhe një të mitur viktimë dhe/ose dëshmitar të 

                                                           
2 Më tepër informacion mbi paketën e 27 ligjeve është pasqyruar në aneksin e këtij raporti.  
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veprës penale. Rregullimet e parashikuara janë edhe për të rinjtë nga grupmosha 18 deri në 21 vjeç, 

sipas parashikimeve në nene të veçanta të tij.  

Gjithashtu, ky kod synon: të promovojë riintegrimin e të miturit në konflikt me ligjin penal dhe që i 

mituri të luajë në shoqëri një rol sa më të dobishëm; të garantojë rishoqërizimin dhe rehabilitimin e 

të miturit që ka kryer vepër penale; të mbrojë të drejtat e të miturit në rastet kur është dëshmitar 

dhe/ose viktimë e veprës penale; të parandalojë riviktimizimin dhe viktimizimin e dytë të të miturit, 

i cili më parë ka qenë viktimë e një vepre penale; parandalimin e përsëritjes së veprave penale prej 

të miturit; mbrojtjen e parimeve të rendit publik në procesin e administrimit të drejtësisë penale për 

të mitur; rritjen e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmin e organeve kompetente në administrimin e 

çështjeve të drejtësisë penale për të mitur, garantimin e masave edukative dhe parandaluese për të 

miturit që kryejnë vepra penale dhe të sigurojë ngritjen e mekanizmave mbikëqyrës për zbatimin e 

tyre. 

 

Kodi i procedurës civile u amendua duke sjellë eficencë dhe procedura me të shpejta, efikase, 

shkurtim të kohëzgjatjes dhe numrit të seancave të proceseve  civile; rritje e askesit të qytetarëve të 

sistemi i drejtësisë. Më poshtë përmendim disa nga risite e amendimeve të Kodit të Procedurës 

Civile: 

 thjeshtëzim i procedurave për paditë me shuma të vogla; 

 ekonomizim i procedurave gjyqësore, nëpërmjet detyrimit të të paditurit për të paraqitur 

Deklaratën e Mbrojtjes dhe mbledhjen e të gjitha provave përpara caktimit të seancës 

gjyqësore; 

 përmirësim i procedurave për njoftimin e palëve, nëpërmjet paraqitjes së të dhënave 

elektronike të kontaktit dhe emërimit të një personi të autorizuar për marrjen e njoftimeve; 

 parashikimi i procedurave për shpërblimin e drejtë në rast shkelje të afatit të arsyeshëm; 

 fuqizim i veprimtarisë së Gjykatës së Lartë në njehësimin dhe zhvillimin e praktikës 

gjyqësore.  

 

Ligji “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të 

disa nëpunësve publikë” u amendua në vitin 2017. U zgjerua rrethi i subjekteve që deklarojnë me 

kanditatët për magjistratë dhe anëtarët e organeve të reja të qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Ligji 

parashikoi ngritjen e sistemit që do të mundësojë deklarimin elektronik dhe përgatitjen e 

infrastrukturës për aksesin online të të dhënave që posedojnë institucionet nga Inspektoriati. 

Kontrolli i plotë për verifikimin e vërtetësisë dhe të saktësisë së të dhënave që përmbahen në 

deklaratën e pasurisë dhe të interesave privatë nuk kryhet me short, por për të gjithë subjektet sipas 

afateve të përcaktuara në ligj, duke shkurtuar afatet periodike të kontrollit të deklaratave të  

funksionarëve të lartë. 

 

Ligji “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet 

masave parandaluese kundër pasurisë” u amendua në vitin 2017. Ndryshimet sollën zgjerimin e 

rrethit të krimeve për të cilat mund të konfiksohet pasuria, zbatimi i këtij ligji nga strukturat e reja të 

luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, procedurat e sekuestrimit qartësohen, u shtuan 

sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive të barazvlefshme, revokimi i sekuestrimit. 

 

Në vitin 2017, janë miratuar disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për Masat kundër Financimit të 

Terrorizmit", në ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, në 

ligjin Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, dhe ligjin“Për përgjimin e 
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komunikimeve elektronike”. Ndryshimet synojnë të harmonizojnë këto ligje me strukturat e reja të 

krijuara me Kushtetutë për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.  

 

Ndryshimet e miratuara në vitin 2017 në ligjin e përgjimeve të komunikimeve elektronike 

parashikojnë rregulla të detajuara për përgjimin, kohëzgjatjen, gjykatën kompetentë që miraton 

kërkesën për përgjim, revokimin e vendimit të përgjimit, rregullat e asgjesimit të materialeve të 

përgjimit, e drejta për informimin e shtetasve për përgjimin e tyre. Për herë të parë amendamentet 

përmirësojnë dukshëm procedurat e përgjimit dhe garantojmë mbrojtjen më të mirë të të drejtave të 

shtetasve.  

 

Në datën 2 nëntor, Kuvendi i Shqipërisë miratoi përkatësisht ligjin nr.98/2017“Për tarifat gjyqësore 

në Republikën e Shqipërisë” dhe në datë 18 dhjetor 2017 miratoi vendimin Nr.114/2017 “Për 

rrëzimin e dekretit nr. 10 656, datë 22.11.2017, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 

98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i 

tarifave gjyqësore në gjykimin e çështjeve civile, administrative dhe në gjykimin në Gjykatën 

Kushtetuese, me qëllim përfitimin e shërbimeve efektive dhe cilësore të ofruara nga gjykata. 

 

Në datë 14 dhjetor u miratua ligji Nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” i cili 

ka për qëllim: a) të krijojë një sistem për organizimin dhe ofrimin e ndihmës juridike falas për të 

siguruar akses të barabartë të të gjithë individëve në sistemin e drejtësisë; b) të sigurojë 

mirorganizimin, miradministrimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për 

administrimin e ndihmës juridike; c) të sigurojë ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike në 

mënyrë profesionale, cilësore, efiçente dhe efektive. Risitë e këtij ligji janë si më poshtë: 

 minimizimi i dokumentacionit për të aplikuar për ndihmë juridike; 

 krijimi i qendrave të shërbimit të ndihmës parësore pranë gjykatave; 

 roli i gjykatave për të shqyrtuar dhe vendosur mbi kërkesat për ndihmë juridike dytësore,  

 mbulimi i tarifave dhe shpenzimeve gjyqësore për përfituesit e ndihmës juridike dytësore, 

duke përfshirë edhe parapagimin e tarifës së vënies në ekzekutim të urdhrit të ekzekutimit. 

 

Ligji nr. 40/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001, “Për organizimin dhe 

funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar  ku Ministria e Drejtësisë ka në kompetencë të 

saj, kryesisht përsa i përket sistemit gjyqësor si vijon: i) koordinimin për zhvillimin dhe zbatimin e 

politikave shtetërore dhe të strategjisë sektoriale të sektorit të drejtësisë; ii) përgatitjen e 

projektakteve ligjore në fushën e drejtësisë, për të cilat merr edhe mendimin e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë; iii) të paraqesë ankesë tek Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë për shkelje disiplinore të pretenduara të gjyqtarëve, si dhe mund të kërkojë nga Inspektori 

i Lartë i Drejtësisë kryerjen e inspektimeve institucionale e tematike në gjykata; iv) të marrë pjesë 

në mbledhjen e përbashkët të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë; v) të 

bashkëpunojë me këshillat për të siguruar përputhjen e planeve strategjike dhe buxhetore të sistemit 

gjyqësor, të miratuara prej tyre me politikat shtetërore dhe strategjinë sektoriale të sektorit të 

drejtësisë; vi) të këtë akses të plotë në të dhënat statistikore që rezultojnë nga sistemi i menaxhimit 

të çështjeve të trajtuara nga gjykatat dhe nga prokuroritë; vii) të përgatisë dhe të propozojë pranë 

Këshillit të Ministrave, të rekomandimeve për prokurorinë, në kuadër të luftës kundër kriminalitetit 

dhe ka për detyrë të ndjekë në vazhdimësi mënyrën e zbatimit të rekomandimeve të dhëna prej 
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Këshillit të Ministrave, duke kërkuar jo më pak se dy herë në vit pranë Prokurorit të Përgjithshëm 

dhe Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme informacion mbi zbatimin e tyre etj.  

 

Organet e Qeversisjes së Sistemit të Drejtësisë  

 

Reforma në drejtësi ka sjellë ndryshime të rëndësishme në përcaktimet institucionale të gjyqësorit 

shqiptar. Institucionet ekzistuese janë modifikuar dhe institucione të reja janë krijuar nga 

amendamentet kushtetuese dhe ligjet specifike organike të lartpërmendura.  

 

Referuar kompetencave të Ministrisë së Drejtësisë përsa i përket sistemit gjyqësor, informacioni 

është dhënë më sipër në pjesën e zhvillimeve ligjore të reformës në drejtësi. Gjithashtu, Ministria e 

Drejtësisë me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 96/2016, datë 06.10.2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve” nuk ushtron më kompetencën e kontrollit të veprimtarisë së prokurorive dhe gjykatave 

të shkallës së parë dhe të apelit, për hetimin e shkeljeve disiplinore dhe të dhënies së 

rekomandimeve për procedim disiplinor në rastin e prokurorëve dhe procedimin disiplinor në 

rastin e gjyqtarëve. Nga hyrja në fuqi e këtij ligji (22.11.2016), çdo ankesë apo informacion, që nga 

verifikimi paraprak rezulton se ka indicie të besueshme për shkelje të veprimtarisë nga ana e 

magjistratit, i përcillet për verifikim dhe ndjekje të mëtejshme të procedurave KLD-së apo/dhe 

Prokurorit të Përgjithshëm. 

 

Institucionet e krijuara rishtazi dhe ato që parashikohen të ngrihen janë si në vijim: 

 

 Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/20163.  

 Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016. 

 Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016. 

 Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016. 

 Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar – Kushtetuta dhe ligji nr. 

95/20164. 

 Njësia e Posaҫme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016. 

 Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar – Ligji nr. 95/2016. 

 Këshilli Gjyqësor – Ligji nr. 98/20165. 

 Institucionet Ri-vlerësuese – Ligji nr. 84/20166. 

 

 

Zhvillimet kryesore për krijimin e institucioneve të reja janë si më poshtë: 

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

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

Kushtetuese dhe kandidatëve për Inspektor të Lartë të Drejtësisë. Përzgjidhet me short nga 

Presidenti i Republikës midis datave 1 dhe 5 dhjetor të çdo viti kalendarik dhe e fillon funksionimin 

                                                           
3 http://www.gjykataelarte.gov.al/web/ligj_nr_115_2016_per_organet_e_qeverisjes_se_sistemit_te_drejtesise_1726.pdf  
4 https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/10/ligj-nr-95-dt-6-10-2016.pdf  
5 http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/209-2016.pdf  
6 http://www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/VETINGU/ligj-nr-84-dt-30-8-2016.pdf  

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/ligj_nr_115_2016_per_organet_e_qeverisjes_se_sistemit_te_drejtesise_1726.pdf
https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/10/ligj-nr-95-dt-6-10-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/209-2016.pdf
http://www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/VETINGU/ligj-nr-84-dt-30-8-2016.pdf
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në 1 janar të vitit pasardhës. Procedura si rregull fillon që me datë 15 nëntor, si afati i fundit ku 

Gjykata Kushtetuese, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë verifikojnë nëse 

kandidatët për anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi plotësojnë kushtet e parashikuara në 

ligj dhe i paraqesin Presidentit të Republikës dhe Kuvendit, listën e kandidatëve që plotësojnë 

kushtet. Në kushtet kur nuk janë krijuar ende KLGJ dhe KLP, procedurat për përzgjedhjen e KED 

mund të ndiqen sipas dispozitave për përzgjedhjen e Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve. Më 

datë 7 dhjetor 2017, Kryetari i Kuvendit ka hedhur shortin për KED, ku u zgjodhën 9 anëtarë, si dhe 

emrat e anëtarëve zëvendësues u shpallën në fund të procesit.  Nuk ka patur anëtar zëvëndësues për 

Prokurorinë e Përgjithshme për shkak të mungesës së kandidaturave. Lajmërimi i rezultateve të 

shortit, si dhe raporti përkatës dhe minutat janë publikuar në faqen zyrtare të internetit të Kuvendit 

të Shqipërisë. Lista e personave të përzgjedhur jane pjese e listes prioritare te subjekteve te 

rivleresimit. Komisioni i Pavarur të Kualifikimeve ka filluar procesin e rivlerësimit dhe pritet të 

përfundojë në javët në vijim. 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor: Neni 147 i Kushtetutës parashikon që KLGJ është një organ kolegjial i 

përbërë nga 11 anëtarë nga të cilët gjashtë anëtarë zgjidhen nga gjyqtarët e të gjitha niveleve të 

pushtetit gjyqësor dhe pesë anëtarë i zgjedh Kuvendi, nga radhët e juristëve jogjyqtarë. Për të qenë 

pjesë e KLGJ, 14 gjyqtarë paraqitën kandidaturat e tyre, nga të cilët 2 nga Gjykata e Lartë, 3 nga 

gjykatat e apeleve si dhe 9 nga gjykatat e rretheve. Zgjedhja e gjyqtarëve kryhet nga Mbledhja e 

Përgjithshme e Anëtarëve pasi gjyqtarët kandidat për anëtar të KLGJ t’i jenë nënshtruar procesit të 

vlerësimit kalimtar nga KPK. 

Pesë anëtarët që zgjidhen nga Kuvendi, vijnë nga avokatia (2 anëtarë), nga akademia (2 anëtarë) 

dhe shoqëria civile 1 (anëtarë). Zgjedhja e gjyqtarëve kryhet nga Mbledhja e Përgjithshme e 

Anëtarëve pasi gjyqtarët kandidat për anëtar të KLGJ t’i jenë nënshtruar procesit të vlerësimit 

kalimtar.  

Procesi i përzgjedhjes së 5 anëtarëve nga radhët e juristëve jogjyqtarë për KLGJ tashmë ka 

përfunduar. Kuvendi ka miratuar me Vendimin nr. 18/2018 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, 

kandidatët e listës së tretë në bllok. KLGJ krijohet kur anëtari i fundit zgjidhet nga autoritetet  

kompetente.  

Pjesë e reformës ishte edhe Gjykata e Lartë, statusi dhe pozita e të cilës në sistemin gjyqësor ka 

ndryshuar. Sipas ndryshimeve kushtetuese, Gjykata e Lartë është tani një pjesë integrale e sistemit 

gjyqësor, si dhe është nën autoritetin e Këshillit të Lartë Gjyqësor përsa i përket karrierës dhe 

statusit të gjyqtarëve. Sipas kuadrit të ri kushtetues dhe ligjor, misioni ekzekutiv i Gjykatës së Lartë 

do të jetë shqyrtimi i çështjeve të cilat lidhen me kuptimin dhe zbatimin e ligjit, me qëllim që të 

sigurohet unifikimi, konsistenca dhe zhvillimi i jurisprudencës. Në këtë kuadër është krijuar një 

sistem i filtrimit të çështjeve që paraqiten në Gjykatën e Lartë, përmes vendosjes së shkaqeve 

rigoroze për ushtrimin e të drejtës së ankimit në Gjykatën e Lartë. Sipas këtyre shkaqeve, të cilat 

janë të unifikuara për të tre llojet e gjykimeve (civile, penale dhe administrative), në Gjykatën e 

Lartë mund të paraqiten çështje me rëndësi thelbësore për unifikimin, sigurinë dhe/ose zhvillimin e 

jurisprudencës, ose kur vendimi i kundërshtuar është i ndryshëm nga jurisprudenca e Kolegjeve të 

zakonshme ose ajo e Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Gjithashtu, në ligj janë 
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përcaktuar kufijtë monetarë për vlerën e padive, nën të cilat ligji nuk lejon ushtrimin e rekursit në 

Gjykatën e Lartë. Tashmë roli i caktuar në Gjykatën e Lartë është ai i garantuesit të interpretimit 

uniform të ligjit dhe të mbrojtjes së të drejtave themelore të qytetarëve dhe jo i gjykatësit të shkallës 

së tretë. Gjykata e Lartë do të luajë këtë rol të rëndësishëm në administrimin e drejtësisë përmes 

unifikimit të jurisprudencës dhe zhvillimit të ligjit, duke garantuar konsistencën dhe koherencën e 

jurisprudencës  me anë të uniformitetit të interpretimit ligjor, standardizimit të drejtësisë dhe 

respektimit të parimit të sigurisë juridike. Aktualisht GJL funksionon me 9 nga 17 anëtarë. Këto 

vakanca do të plotesohen pas krijimit dhe funksionimit të KLGJ. Aktualisht GJL ka në shqyrtim 

rreth 22.000 dosje.  

Këshilli i Lartë i Prokurorisë: Neni 149 i Kushtetutës parashikon që KLP është një organ 

kolegjial i përbërë nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga prokurorët e të gjitha niveleve 

të prokurorisë dhe pesë anëtarë zgjidhen nga Kuvendi, nga radhët e juristëve joprokurorë. Për të 

qenë pjesë e KLP-s, 19 prokurorë kanë paraqitur kandidaturat e tyre, nga të cilët 2 nga Prokuroria e 

Përgjithshme, 4 nga prokurorët pranë gjykatave të apelit, 2 nga prokuroria e krimeve të rënda si dhe 

11 nga prokuroritë e rretheve.  Zgjedhja e prokurorëve kryhet nga Mbledhja e Përgjithshme e 

Prokurorëve, pasi prokurorët kandidat të KLP t’i jenë nënshtruar procesit të vlerësimit kalimtar nga 

KPK  

Pesë anëtarët që zgjidhen nga Kuvendi, vijnë nga avokatia (2 anëtarë), nga akademia (2 anëtarë) 

dhe shoqëria civile 1 (anëtarë). Procesi i përzgjedhjes së 5 anëtarëve jashtë komunitetit të 

prokurorëve  për KLP ka përfunduar tashmë. Kuvendi ka miratuar me Vendimin nr. 19/2018 për 

zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, kandidatët e listës së tretë në bllok. KLP krijohet kur anëtari i 

fundit zgjidhet nga autoritet kompetente.  

 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) është një organ kushtetues i cili është përgjegjës për 

vlerësimin e ankesave, fillimin e  hetimeve lidhur me shkeljet dhe inicimin e procedurave 

disiplinore në lidhje me gjyqtarët dhe prokurorët e të gjitha niveleve, anëtarëve të KLGJ-së, 

anëtarëve të KLP-së dhe Prokurorit të Përgjithshëm. Përveç kësaj, ILD është përgjegjëse për 

inspektimin institucional të gjykatave dhe prokurorive. Ai zgjidhet për një periudhë 9 vjeçare nga 

lista e 5 kandidatëve të përzgjedhur dhe renditur në bazë të meritave nga Këshilli i Emërimeve të 

Drejtësisë, në përputhje të një procedure transparente dhe publike. Krijimi i Këshillit të Emërimeve 

të Drejtësisë së bashku me ekzekutimin e procesit të ri-vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, do 

të bëjë të mundur procedurat e përzgjedhjes së ILD-së. 

Përzgjedhja e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është e lidhur me Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, 

si dhe me procesin e rivlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët (kur kandidatët vijnë nga kjo 

kategori). Në kushtet kur Këshilli i Emërimeve në Drejtësi nuk ka funksionuar dhe procesi i 

rivlerësimit sapo ka filluar, procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve kanë qenë të pezulluara. 

Në Kuvend kanë paraqitur kërkesë për shprehje interesi dy kandidatë (magjistratë) të cilët do t’i 

nënshtrohen procesit të rivlerësimit me përparësi.  

Ndërkohë, neni 282 i ligjit 115/2016 parashikon edhe se çdo jurist tjetër i interesuar për pozicionin 

e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë,  i dorëzon aplikimin për pozicionin e Inspektorit të Lartë të 
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Drejtësisë, Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili kryen vlerësimin e kandidatëve, mbështetur 

edhe nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, për aq sa është e mundur, për zbatimin e 

parashikimeve dhe procedurave të ligjit “Për vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”.  

Progresi drejt ngritjes së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar/Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Njësisë së 

Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit  

 

Në përputhje me dispozitat kushtetuese, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar dhe Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit do të krijohen jo më vonë 

se 2 muaj nga themelimi i KLP. Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar duhet të krijohet jo më vonë se 2 muaj nga krijimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Institucionet Ri-vlerësuese 

 

Procesi i vlerësimit të subjekteve të rivlerësimit kryhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, 

Kolegji i Apelimit, Komisionerët publikë, në bashkëpunim me vëzhguesit ndërkombëtarë.   

Kuvendi, me vendimin nr. 82/2017, ka miratuar listën në bllok të kandidatëve të zgjedhur në 

institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.  

Bazuar në Vendimet nr. 92/2017, 93/2017 dhe 94/2017, Kuvendi ka miratuar strukturën 

organizative, organikën dhe klasifikimin e pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit 

(“KA”), Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (“KPK”) dhe Komisionerëve Publik (“KP”).  

Këshilli i Ministrave, me Vendimet nr. 518, datë 20.09.2017 dhe nr. 497, datë 13.09.2017 ka kaluar 

në përgjegjësi administrimi/përdorim të përkohshëm godinat ku do të ushtrojnë veprimtarinë 

organet e rivlerësimit kalimtar. Gjithashtu Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 574, datë 

09.10.2017 ka përcaktuar pagesën mujore shtesë për shkak të vështirësisë, për anëtarët e 

institucioneve të rivlerësimit. 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) po kryen procesin e hetimit administrativ për 93 

subjekte dhe së shpejti do të fillojnë seancat e para dëgjimore publike. Lista e përcjellë nga KPK 

është si më poshtë: 

 

• 8 Gjyqtar nga Gjykata Kushtetuese; 

 Prokurori i Përgjithshëm; 

 7 Gjyqtar dhe prokurorë,  

 6 Gjyqtar nga Gjykata e Lartë; 

 14 Gjyqtar në të gjithë nivelet dhe kandidat për KLGJ; 

 19 prokurorë në nivele të ndryshme, kandidat për KLP; 

 2 kandidat për Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë; 

• 1 Gjyqtar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kandidat i KLGJ; 

• 1 Gjyqtar i Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kandidat i KLGJ; 

• 1 Gjyqtar i Gjykatës Administrative të Shkodrës dhe kandidat i KLGJ; 

• 1 gjyqtar i Gjykatës së Apelit të Korçës dhe kandidat i KLGJ; 

• 10 Prokurorë të Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm; 
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• Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Vlorës; 

• Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Gjirokastrës; 

• Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Korçës; 

• Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Shkodrës; 

• Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Tiranës; 

• Kryetar i Gjykatës së Apelit për Çështjet Civile të Durrësit; 

• 1 gjyqtar i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda; 

• 1 Drejtues në Prokurorinë e Apelit të Tiranës; 

• 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit Vlorë; 

• 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit Shkodër; 

• 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit të Korçës; 

• 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit të Gjirokastrës; 

• 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit në Durrës; 

• 1 Drejtues në zyrën e Prokurorisë së Apelit për Krime të Rënda; 

• 1 Prokuror në zyrën e Prokurorisë së Apelit për Krime të Rënda; 

• Kryetari i Gjykatës së Rrethit Korçë; 

• Kryetari i Gjykatës së Rrethit Berat; 

• Kryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; 

• Kryetari i Gjykatës së Rrethit Kurbini; 

• Kryetari i Gjykatës së Rrethit Saranda; 

• Kryetari i Gjykatës së Rrethit të Krujës; 

• Kryetari i Gjykatës së Rrethit Shkodër. 

 

Ministria e Drejtësisë lehtëson procesin e rivlerësimit në tre drejtime kryesore: 

 Duke siguruar infrastrukturën e nevojshme për organet e rivlerësimit; 

 Duke siguruar mjetet financiare për organet e rivlerësimit; 

 Duke bashkëpunuar me organet e vetingut mbi kërkesat për informacion të paraqitura në 

kuadër të procesit të rivlerësimit profesional të subjekteve të rivlerësimit që po kryhen nga 

këto organe.  

 

II. METODOLOGJIA E MONITORIMIT 

 

Raporti i parë i monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planit të saj të Veprimit 

2017 – 2020 mbulon periudhën nga 1 janar 2017 deri në 31 dhjetor 2017.  Qëllimi është që të kemi 

informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë. 

Arritjet e zbatimit të strategjisë dhe impakti i saj vlerësohet mbi baza vjetore.  

Raporti i monitorimit është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e 

përfshira në Planin e Veprimit për vitin 2017. Çdo institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të 

çdo politike dhe aktiviteti, buxhetin e alokuar, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të 

strategjisë në tërësi. Verifikimi i të dhënave të raportuara është kryer pjesërisht online, për ato masa 

të cilat pikat e kontaktit kishin kryer raportimin, për të siguruar saktësinë e tyre. Trajtimi statistikor 

është kryer nëpërmjet kodifikimit të përgjigjeve bazuar në raportimet e mbledhura. Ky raport është 

konsultuar dhe miratuar paraprakisht dhe me përfaqësuesit e mekanizmit institucional të 

monitorimit të kësaj strategjie. 
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Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së 

objektivave të strategjisë. Arritjet e zbatimit të strategjisë dhe impakti i saj vlerësohet mbi baza 

vjetore.  

 

Gjithashtu, Ministria e Drejtësisë ka menaxhuar mekanizmin institucional për monitorimin e 

Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë. Mekanizmi institucional për monitorimin e kësaj strategjie 

realizohet nëpërmjet një strukture të veçantë, në përbërjen e të cilit janë: 

 

• Zëvendësministri i Drejtësisë; 

• 5 përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë; 

• 1 përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë; 

• 1 përfaqësues nga Këshilli i Ministrave që mbulon çështjet e koordinimit  

   të dokumenteve strategjike; 

• 1 përfaqësues nga Këshilli i Lartë Gjyqësor; 

• 1 përfaqësues nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë; 

• 1 përfaqësues nga Inspektorati i Lartë; 

• 1 përfaqësues nga Gjykata Kushtetuese; 

• 1 përfaqësues nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm; 

• 1 përfaqësues nga Shkolla e Magjistraturës; 

• 1 përfaqësues nga Avokati i Popullit; 

• 1 përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë; 

• 1 përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Noterëve; 

• 1 përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat; 

• 1 përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve. 

 

Gjatë muajit Shkurt 2018 të gjitha institucionet e mësipërme kanë përcaktuar përfaqësusesit e tyre 

në mekanizimin e monitorimit.  

Mekanizmi Institucional për monitorimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë asistohet nga 

Sekretariati Teknik i ngritur për këtë qëllim. Sekretariati teknik harton raporte të përmbledhura 

monitorimi mbi zbatimin e strategjisë dhe planit të saj të veprimit, të cilat vlerësohen dhe miratohen 

nga Mekanizmi Institucional. 

III. DISBURSIMI FINANCIAR 

 

Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e 

Sektorit të Drejtësisë është vlerësuar në 98,385,653 Euro. Në momentin e hartimit të planit të 

veprimit hendeku financiar është vlerësuar të jetë në masën 35% të totalit. Meqenëse hendeku 

financiar apo edhe kosto e përgjithshme e PV 2017-2021 nuk është rishikuar që prej aprovimit të 

Strategjisë, statistikat financiare të raportuara në vijim i referohen kostove të parashikuara në 

momentin e miratimit të planit të veprimit. 
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Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e 

Sektorit të Drejtësisë shpërndahen si më poshtë mbi llojet e shpenzimeve dhe viteve: 

 

Kategoria 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
% e totalit të 

përgjithshëm 

Kapitale 6.666.978 14.425.000 9.836.000 5.240.000 3.619.922 39.787.900 40,44% 

Pagat   5.286.060 5.346.060 12.066.260 12.106.260 12.106.260 46.910.900 47,68% 

Trajnime 885.000 260.000 310.000 222.000 195.000 1.872.000 1,90% 

Shpenz. tjera 

aktuale 
1.919.713 707.285 2.172.285 2.590.285 2.425.285 9.814.853 9,98% 

Totali i 

Përgjithshëm 
14,757,751 20,738,345 24,384,545 20,158,545 18,346,467 98,385,653 100.00% 
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Për të eleminuar efektin financiar (hendekun financiar), është krijuar një fond rezervë për vitet 

2017-2020. 

 

Shuma                                                                             në Euro 

Kostot totale për zbatimin e Strategjisë 98,385,653 

Hendeku financiar para fondit rezervë 92,285,653 

Hendeku financiar pas Fondit Rezervë 34,822,967, specifikisht 35% të kostove totale 
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Në kuadër të monitorimit të zbatimit të aktiviteteve të planit të veprimit, institucioneve përgjegjëse 

u është kërkuar të raportojnë mbi masën e disbursimit financiar në bazë aktiviteti të kryer. Nga 

analiza për aktivitetet e raportuara rezulton se për vitin 2017 janë alokuar në total rreth 

627,068,069 Lekë. 

 

IV. PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE 

 

Ky kapitull do të përshkruajë progresin e arritur në kuadër të përmbushjes së secilit objektiv të 

Strategjisë dhe do të pasqyrojë grafikisht statusin e zbatimit të Strategjisë për vitin 2017. 

Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së 

institucioneve të sistemit të drejtësisë. 

 

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 1 

2017 

Statusi i zbatimit të nën-

aktiviteteve të Objektivit 1 

Numri i nën-aktiviteteve Përqindja ndaj totalit të Objektivit 1 

Të realizuara 8 19% 

Në proces 7 17% 

Të parealizuara 27 64% 

Totali 42 100% 
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Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të forcimit të pavarësisë, efikasitetit, 

efektshmërisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë nëpërmjet vlerave të 

treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë.  
 

Vlen të theksohet se MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, 

OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do 

të shoqërojë ngritjen e të gjitha organeve të reja (KLGJ, KLP, KED, ILD, dhe institucionet 

kundër Korrupsionit: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar/Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Njësia e 

Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit). 
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Aktiviteti Përshkrimi i Aktivitetit 
Institucioni 

përgjegjës 

Afati 

Kohor 

Kosto e 

vlerësuar e 

produktit 

Statusi i 

zbatimit të 

aktivitetit 

për vitin 

2017 

Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017         

Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmërisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë 

Aktivitet 

1.01 

Forcimi i statusit të të 

gjithë gjyqtarëve dhe 

prokurorëve të të gjitha 

niveleve, përfshirë 

ndihmës-magjistratët/ 

këshilltarët ligjorë në 

përputhje me standardet 

evropiane që sigurojnë 

emërim dhe zhvillim të 

karrierës që janë të bazuara 

në meritë, janë objektive 

dhe transparente (duke 

përfshirë Gjykatën 

Kushtetuese). Ngritja e një 

sistemi të zhvillimit të 

karrierës për të gjithë 

profesionistët që janë pjesë 

e sistemit gjyqësor. 

 2017  Në proces 

Ligji Nr. 96/2016 "Për statusin e gjytarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë" parashikon garancitë ligjore për 

statusin e gjyqtarit dhe prokurorit që lidhen kryesisht me 

mënyrën e emërimit të tyre, të menaxhimit të karrierës, 

garancitë për qëndrimin në detyrë (patundshmërinë), përveç 

rasteve dhe situatave të parashikuara qartë në ligj, si dhe 

lidhen edhe me përfitimet financiare dhe jo financiare gjatë 

ushtrimit të detyrës dhe pas përfundimit të detyrës. Ligji 

parashikon një sistem garantues të drejtash dhe llogaridhënie 

që synon ndërtimin e një sistemi drejtësie të pavarur, të 

paanshëm, të drejtë e profesional. Gjykata Kushtetuese me 

vendimin nr. 34/2017 ka vendosur shfuqizimin e disa neneve 

të këtij ligji të lidhura me "papajtueshmërinë ambientale", 

"transferimin pa pëlqim", "veprimtaritë jashtë funksionit", 

"uljen e ngarkesës", "kohëzgjatjen në detyrë të magjistratit", 

"nivelet e vlerësimit", "shkeljet disiplinore në lidhje me 

ushtrimin e funksionit", "shkeljet disiplinore dhe cështjet e 

veprimtarive", "shkeljet displinore jashtë ushtrimit të 

funksionit". Konferenca e Kryetarëve ka thirrur mbledhjen e 

Këshillit për Legjislacionin, për të evidentuar vendimet e GJK 

që kanë krijuar bollëk ligjor (përfshirë edhe vendimin e GJK 

që ka shfuqizuar disa nene të ligjit 96/2016) që do të merren 

në shqyrtim. Këshilli ka caktuar ekspertët të cilëve i ka lënë 

detyra specifike bazuar në arsyetimin e vendimeve të GJK për 

shfuqizimin e dispozitave ligjore të caktuara.                                                                   

1.01.b  

Vënia në zbatim e 

ndryshimeve të niveleve të 

pagave dhe pagesave etj -

Gjyqtarët e të gjitha 

gjykatave                                                                

- Vënia në zbatim e 

ndryshimeve të  niveleve 

të pagave dhe pagesave etj 

- prokurorët                                                

- Vënia në zbatim e 

ndryshimeve të niveleve të 

pagave dhe pagesave etj  - 

ndihmës magjistratët. 

(KLGJ, KLP) 

KLD, ZABGJ 
2017 

570,117                 

393,276                

470,721 

E parealizuar 

Nuk ka ndryshime në pagat e gjyqtarëve për vitin 2017; 

Referuar ligjit pagat e reja hyjnë në fuqi në 1 janar 2019. Për 

vitin 2017, pagat për 408 gjyqtarë dhe 69 ndihmës magjistratë, 

janë në vlerë 927.000 mijë lekë.                                                                                                                                 

Ndryshimi i niveleve të pagave për sistemin gjyqësor do të 

zbatohet me krijimin e KLGJ dhe të përfundimit të procesit të 

Veting-ut.                                                                               

1.01.c  
Analiza e nevojave për 

trajnim. 

SHM, KLGJ, 

KLP 
2017 5,000 Realizuar  

Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është 

realizuar përgjatë vitit 2017,  fillimisht nga sektori i Formimit 

Profesional, konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe 

pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për 

të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar 

gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në 

përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën 

vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet 

përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë 

nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të 

punës së personave të përfshirë në process, sipas përqindjeve 

të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e 

fondit pagë. Konkretisht:a) 10%  e pagës për dy sekretare 

shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë);     

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit 

Profesional, për 1 muaj (5940 lekë); c) 10% e pagës për 

këshilltarin akademik për 1 muaj (13300 lekë); d) 10% e pagës 

për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj 

(70334 lekë); e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 
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muaj (19360 lekë); f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të 

Këshillit Drejtues të Shkollës, (130000 lekë).   

Kosto totale për vitin 2017 është 276934 lekë. 

1.01.d 
Krijimi i kurrikulave/ 

trajnimeve pilote. 
SHM 2017 5,000 Realizuar  

Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga 

stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së 

personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga 

staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  

Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë 

e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Kosto në total ka 

qenë 313202 lekë. 

1.01.e 
Trajnimi i gjyqtarëve dhe 

prokurorëve.  
SHM 2017 80,000 Realizuar  

Me tematikë statusin e gjyqtarit dhe prokurorit, pavarësinë dhe 

standardet që kërkohen për të, Shkolla ka zhvilluar disa 

aktivitete trajnuese si vijon: - 16 shkurt 2017 "Mbi standardet 

e kërkuara në marrëdheniet midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, 

si dhe gjyqtarëve dhe avokatëve në Shqipëri." (certifikuar 15 

pjesemarres); - 24 mars 2017 "Roli drejtues i magjistratëve 

gjatë praktikës profesionale. Trajnim për leadrship-in sipas 

ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit në 

RSh” (certifikuar 34 pjesemarres); - 29 maj 2017 "Efikasiteti 

dhe cilësia e drejtësisë. Përshtatje mbi standardet, kontekstin 

social dhe rëndësinë e tyre në veprimtarinë e aktorëve të 

sistemit të drejtësisë." (certifikuar 24 pjesemarres); - 7 korrik 

2017 (trajnim trajnerësh) "Praktika Profesionale e kandidatëve 

për magjistratë të vitit të tretë të programit të formimit 

fillestar." (certifikuar 32 pjesemarres); - 14 korrik 2017 

"Pavarësia dhe paanësia e gjyqësorit. Drejtësia duhet jo vetëm 

të bëhet por edhe të shihet. (certifikuar 12 pjesemarres)" - 6 

tetor 2017 (trajnim trajnerësh) "Forcimi i efikasitetit dhe 

cilësisë së gjyqësorit në Shqipëri." (certifikuar 8 pjesemarres);   

- 20 tetor 2017 "Pavarësia dhe paanësia e gjyqësorit sipas 

standardeve të GJEDNJ-së. Drejtësia duhet jo vetëm të bëhet, 

por edhe të shihet." (certifikuar 10 pjesemarres); - 6-7 dhjetor 

2017 "Risitë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, 

organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqtarit dhe 

prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të 

Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji 

për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e 

Shqipërisë nr. 98/2016. (certifikuar 36 pjesemarres)". Këto 

trajnime kanë pasur një kosto totale prej 414,000 lekë. 

Megjithatë, trajnimet e renditura më lartë janë specifike për 

arritjen e objektivit kryesor. Në parashikimin e kostos është 

pasur parasysh një numër më i madh aktivitetesh trajnuese, për 

arsye se të gjithë trajnimet që zhvillon Shkolla, kanë synim 

forcimin e statusit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

1.01.f 
Trajnimi i anëtarëve të 

këshillave. 
KLGJ 2017 20,000 E parealizuar Këshillat nuk janë krijuar ende.  

1.01.g 

Trajnimi i nëpunësve civile 

që janë pjesë e sistemit 

gjyqësor. 

SHM 2017 20,000 Realizuar  

Shkolla e Magjistraturës ka realizuar 2 aktivitete trajnuese për 

administratën gjyqësore, konkretisht me sekretare gjyqësore, 

në përmbushje edhe të një Memorandumi me Ministrinë e 

Drejtësisë, si më poshtë: - 22 maj 2017 "Teknikat e Arkivave, 

afatet ruajtjes së dosjeve gjyqësore dhe afatet dhe procedura 

për asgjësimin e tye, informatizimi i arkivës së gjykatës. 

(certifikuar 36 pjesemarres)" - 23 maj 2017 “Mbajtja e 

procesverbalit me mjete audio i seancave gjyqësore dhe 

seksioni i shënimeve të përmbledhura (indeksi-lognotes) si 

dhe hedhja e tyre në sistem” (certifikuar 34 pjesemarres). 

Kosto për këto dy aktivitete ka qenë 136000 lekë. 

Aktivitet 

1.02  

Vënia në zbatim e 

ndryshimeve të sistemit 

dhe ndryshimeve 

organizative me qëllim 

përmirësimin e 

funksionimit dhe të 

efiçencës në kuadër të 

ndryshimeve kushtetuese.  

  2017   E realizuar 

 

Me qëllim përmirësimin, funksionimin dhe eficencën në 

kuadër të ndryshimeve kushtetuese me vendimin nr. 7, datë 

20.07.2017 të Mbledhjes së Gjyqtarëve “Për miratimin e 

strukturës organizative të Gjykatës Kushtetuese” ka vendosur 

rritjen e stafit administrativ dhe atë të këshilltarëve ligjor.  

 

Numri i këshilltarëve ligjor është shtuar me 9 këshilltarë në 
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zbatim të nenit 17 të ligjit të ndryshuar nr. 99/2016, i cili në 

pikën 2 parashikon se “...jo më pak se gjysma e numrit të 

përgjithshëm të këshilltarëve ligjor emërohen nga radhët e 

magjistratëve”. Vënia në zbatim e këtyre ndryshimeve 

organizative ka sjell kosto financiare si pasojë rritjen së pagës 

dhe shtimit të stafit. 

 

1.02.c 

Vënia në zbatim e 

ndryshimeve organizative, 

hartimi i sistemeve dhe 

procedurave - Hartimi i 

sistemeve dhe procedurave                                                                   

Kosto e vënies në zbatim                                                

Kosto stafi si pasojë e 

rritjes së pagës. 

GJK 2017 

20,000                     

10,000                            

16,537 

E realizuar 

Me qëllim përmirësimin, funksionimin dhe eficencën në 

kuadër të ndryshimeve kushtetuese me vendimin nr. 7, datë 

20.07.2017 të Mbledhjes së Gjyqtarëve “Për miratimin e 

strukturës organizative të Gjykatës Kushtetuese” ka vendosur 

rritjen e stafit administrativ dhe atë të këshilltarëve ligjor. 

Numri i këshilltarëve ligjor është shtuar me 9 këshilltarë në 

zbatim të nenit 17 të ligjit të ndryshuar nr. 99/2016, i cili në 

pikën 2 parashikon se “...jo më pak se gjysma e numrit të 

përgjithshëm të këshilltarëve ligjor emërohen nga radhët e 

magjistratëve”.  

1.02.e re 
Kosto stafi për 9 

këshilltarë shtesë. 
GJK 2017   E realizuar 

 

Numri i këshilltarëve ligjor është shtuar me 9 këshilltarë në 

zbatim të nenit 17 të ligjit të ndryshuar nr. 99/2016, i cili në 

pikën 2 parashikon se “...jo më pak se gjysma e numrit të 

përgjithshëm të këshilltarëve ligjor emërohen nga radhët e 

magjistratëve”. Vënia në zbatim e këtyre ndryshimeve 

organizative ka sjell kosto financiare si pasojë rritjen së pagës 

dhe shtimit të stafit. 

 

Aktiviteti 

1.03 

Krijimi i një inspektorati të 

vetëm të pavarur 

përgjegjës për të hetuar 

shkeljet disiplinore të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve dhe për të 

zhvilluar shërbime të tjera 

inspektimi në gjykata dhe 

prokurori në përputhje me 

standardet evropiane. 

 2017   Në proces 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë eshte institucion kushtetues që 

parashikohet në nenin 147/d të Kushtetutës, i shtuar me ligjin 

76/2016. Organizimi dhe funksionimi i Inspektorit të Lartë të 

Drejtësisë, parashikohet në nenet 193-216 të ligjit 115/2016. 

Kostituimi i tij bëhet në zbatim të kuadrit ligjor të sipërcituar.                                                                                                      

Inspektori i Lartë i Drejtësisë është ende në proces për t`u 

krijuar.                                                                                                                                                                                              

Sipas parashikimeve të kushtetutes dhe të ligjit 115/2016 “Për 

organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, përzgjedhja e 

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë është e lidhur me fillimin e 

ushtrimit të funksioneve nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, 

si dhe me procesin e rivlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët 

(kur kandidatët vijnë nga kjo kategori). Deri tani, në Kuvend 

kanë paraqitur kërkesë për shprehje interesi dy kandidatë.  

 

MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e 

EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim 

paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të 

shoqerojë ngritjen e këtij institucioni. 

 

1.03.b 
Ndërtesë dhe infrastrukturë 

e re për inspektoratin                                                        

Mobilim i Inspektoratit                                                      

Makina për Inspektoratin.                                              

ILD 2017 

750,000              

204,643               

85,714 

E parealizuar 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t`u krijuar. 

MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e 

EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim 

paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të 

shoqerojë ngritjen e këtij insititucioni. 

1.03.c Pajisje të IT për 

inspektoratin. 
(ILD)  2017 100,500 E parealizuar Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t`u krijuar. 

1.03.d 

Krijimi i sistemit të 

menaxhimit të çështjeve 

për Inspektoratin e Lartë 

(menaxhimi i rasteve të 

inspektimit, ankesave dhe 

masave disiplinore. 

ILD 2017 0 
Në proces  

 

Pavarësisht se Inspektori i Lartë i Drejtësisë nuk është 

krijuarar ende EURALIUS në bashkëpunim me OSCE dhe 

Inspektoriatin e KLD kanë zhvilluar projektin pilot për 

menaxhimin e cështjeve (menaxhimi i rasteve të inspektimit, 

ankesave dhe masave disiplinore. Ky projekt është realizuar në 

dhjetor të 2017 dhe aktualisht është duke u testuar nga 

inspektorët. Pasi të kalojë fazën e testimit do i kalojë në 

pronësi të ILD.  

1.03.d-e 

re 

Kosto korrente për 

mirëmbajtjen e sistemit të 

menaxhimit të cështjeve 

për Inspektoratin e Lartë. 

ILD 2017   E parealizuar 

 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t`u krijuar. 

 

MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e 
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EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim 

paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të 

shoqerojë ngritjen e këtij institucioni. 

 

1.03.e 

Rekrutimi i punëmarrësve.  ILD 2017 989,400 E parealizuar 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t`u krijuar. 

 

MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e 

EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim 

paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të 

shoqerojë ngritjen e këtij institucioni. 

1.03.f Analiza e nevojave të 

trajnimit. 
ILD 2017 10,000 E parealizuar Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t`u krijuar. 

1.03.g 

Krijimi i kurrikulave / 

trajnimeve pilot. 
ILD 2017 35,000 Ne proces  

Gjatë vitit 2017 janë  kryer 4 trajnime mbi kuadrin e ri ligjor 

për procedimet ndaj gjyqtarëve me stafin e inspektoriatit  në 

KLD dhe PP.  

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t`u krijuar. 

 

 

1.03.h 

Hartimi i rregullave dhe 

manualeve të brendshme.  
ILD 2017 20,000 Në proces  

KLD dhe EURALIUS kanë hartuar bashkarisht një manual për 

hetimin disiplinor për gjyqtarët dhe  prokurorët, sipas 

legjislacionit të ri. 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t`u krijuar. 

1.03.i Aksesi tek bazat 

ndërkombëtare të të 

dhënave /bibliotekave.  

ILD 2017 20,000 E parealizuar Inspektori i Lartë i Drejtësisë ende në proces për t`u krijuar. 

Aktivitet 

1.04   

Riorganizimi i hartës 

gjyqësore dhe 

prokuroriale, si dhe e 

autoriteteve të tjera 

hetimore dhe shpërndarja e 

gjykatave, në përputhje me 

ndarjen e re territoriale, 

numrin e popullsisë dhe 

bllokimi i çështjeve 

gjyqësore, me qëllim 

forcimin e rolit dhe 

funksionimit të gjykatave 

dhe për të  siguruar aksesin 

në  drejtësi. 

 2017   E parealizuar 

Kjo masë do të adresohet pas KLGJ të funksionojë pasi në 

bazë të neneve 13-15 të ligjit 98/2016, është Këshilli i Lartë 

Gjyqësor ai që bën vlerësimin e organizimit të rretheve 

gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave. 

Ligji parashikon që përpara se të miratojnë propozimin e 

përbashkët, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Ministri i Drejtësisë 

marrin mendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit 

të Përgjithshëm, Ministrit të Financave dhe këshillohen me 

palë të tjera të interesuara. 

1.04.a Adaptimi i infrastrukturës 

në gjykata dhe prokurori 

me hartën e re gjyqësore 

duke mbyllur gjykata apo 

duke adaptuar të tjera. 

(KLGJ, KLP)                 

ZABGJ, PP    
2017   E parealizuar 

Harta e re gjyqësore nuk është miratuar gjatë vitit 2017; për 

këtë arsye nuk ka realizim të kësaj mase për periudhën e 

raportimit. 

1.04.b Organizimi i migrimit të 

çështjeve. 

(KLGJ, KLP)                                  

KLD, PP    
2017 6,000 E parealizuar 

Në kuadër të aktivitetit më sipër, ky aktivitet do të adresohet 

pas bërjes funksionale të KLGJ-së. 

Aktivitet 

1.05   

Zbatimi i kornizës së re 

ligjore për rritjen, forcimin 

dhe përmirësimin e 

organizimit të  gjykatës 

dhe administratës 

gjyqësore për të arritur 

standardet evropiane të 

praktikave më të mira. 

  2017   Në proces 

  

1.05.a 

Identifikimi i standardeve 

evropiane dhe ofrimi i një 

analize të boshllëqeve. 

MD, KLGJ, 

KM 
2017 5,000 Në proces  

Në bashkëpunim me  kryetarët e  gjykatave dhe kancelarët 

është hartuar një draft rregullore e  brendshme e organizimit të 

gjykatave me mbështetjen e EURALIUS dhe Ambasadës 

Britanike. Ky aktivitet do të adresohet pas bërjes funksionale 

të KLGJ-së. 

 

Ky aktivitet do të adresohet pas bërjes funksionale të KLGJ-

së. 

1.05.b 
Vlerësimi i nevojave për 

trajnim. 
SHM, KLGJ 2017 5,000 Realizuar  

Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është 

realizuar përgjatë vitit 2017. Për të realizuar këtë analizë të 

nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari 
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akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit 

është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe 

vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga 

shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur 

sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, 

sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka 

qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: 

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); 

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit 

Profesional, për 1 muaj (5940 lekë); 

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 

lekë); 

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin 

Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); 

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të 

Shkollës, (130000 lekë). 

Kosto totale për vitin 2017 është 276934 lekë. 

1.05.c 
Përpunimi i kurrikulave 

/trajnimit pilot.  
SHM 2017 10,000 Realizuar 

Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga 

stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së 

personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga 

staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  

Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë 

e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: 

a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 

lekë); 

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagogë të 

brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (123085 lekë); 

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin 

Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë); 

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje 

të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues, (8000 

lekë); 

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, 

(69000). Kosto totale ka qenë 281202 lekë. 

1.05.d 

Krijimi i një  kursi trajnimi 

fillestar dhe të  

vazhdueshëm për 

punonjësit e gjykatës  

(shih Objektivin 2, pika 2). 

SHM, KLGJ, 

KLP  
2017 50,000 Në proces 

Shkolla e Magjistraturës në vitin akademik 2017 nuk ka 

ngritur një Program të Trajnimit Fillestar për punonjësit e 

gjykatës për shkak të mos konstituimit të KLGj dhe KLP. 

Megjithatë Shkolla ka realizuar një aktivitet trajnues me 

kryetarëve të gjykatave/kancelarëve për aspekte që lidhen me 

menaxhimin e gjykatës, konkretisht më datë 23 mars 2017, 

"Administrimi modern i Gjykatave. (certifikuar 34 

pjesemarres)” Kosto e këtij aktiviteti ka qenë 68000 lekë. Për 

krijimin e këtij kursi po punohet me partnerë ndërkombëtarë 

dhe po hartohen kurrikulat dhe programet për kancelarët dhe 

ndihmësit ligjorë. 

1.05.d+e 

Rekrutimi i trajnuesve / 

Krijimi i një  kursi trajnimi 

fillestar dhe të  

vazhdueshëm për 

punonjësit e gjykatës    

(shih Objektivin 2, pika 2). 

SHM, KLGJ, 

KLP 
2017 30,000 Në proces 

Shkolla e Magjistraturës në vitin akademik 2017 nuk ka 

ngritur një Program të Trajnimit Fillestar për punonjësit e 

gjykatës për shkak të mos konstituimit të KLGj dhe KLP. 

Megjithatë Shkolla ka realizuar një aktivitet trajnues me 

kryetarëve të gjykatave/kancelarëve për aspekte që lidhen me 

menaxhimin e gjykatës, konkretisht më datë 23 mars 2017, 

"Administrimi modern i Gjykatave. (certifikuar 34 

pjesemarres)” Kosto e këtij aktiviteti ka qenë 68000 lekë. Për 

krijimin e këtij kursi po punohet me partnerë ndërkombëtarë 

dhe po hartohen kurrikulat dhe programet për kancelarët dhe 

ndihmësit ligjorë. 

1.05.f 
Përgatitja e rregullave dhe 

akteve nënligjore. 
KLGJ, KLP 2017 10,000 E parealizuar 

Ky aktivitet do të adresohet pas bërjes funksionale të KLGJ-

së. 

Aktivitet 

1.06  

Rritja e funksionimit të  

KLGJ dhe zgjerimi i 

objektit të  kompetencave 

ZABGJ, KLD  2017   Në proces 

Krijimi i KLGJ është në proces. Me fillimin e aktivitetit, 

ZABGJ do të jetë pjesë e këtij institucioni.  Në mbështje të 

nenin 147 pika 8 të Kushtetutës dhe ligjit 115/2016 (neni 35 
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të  tij, duke i bërë  gjykatat 

më të larta pjesë  të 

objektit të  saj dhe duke 

zgjeruar funksionet, p.sh. 

në lidhje me TI, buxhetin 

gjyqësor, administrimin e 

gjykatave, raportimin dhe 

marrëdhëniet me publikun 

në bazë të standardeve 

Evropiane dhe  

ndërkombëtare. 

pika 16) sipas të cilës në rast se Kuvendi nuk arrin shumicën 

prej 2/3 edhe në votimin e tretë, 5 kandidatët e listës së tretë 

konsiderohen të zgjedhur. Kuvendi i Shqipërisë miratoi në 

seancën e datës 08.02.2018 vendimin Nr.18/2018 "Për 

zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor sipas ligjit 

nr. 115/2016".      

1.06.c 

Rekrutimi i punonjësve me 

integritet të  lartë  

profesional dhe etik                                                                 

Shpenzime operacionale 

dhe për mobilim                           

Pajisj TI për zyrat                                                                

5 makina. 

KLGJ 2017 

631,693                    

160,571                      

79,693                      

107,143 

E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është 

krijuar ende.  

1.06.d 
Analiza e nevojave të  

trajnimit.  
KLGJ 2017 10,000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

1.06.e 
Krijimi i kurrikulave/ 

trajnimit pilot. 
KLGJ 2017 10,000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

1.06.f 
Hartimi i rregullave dhe 

manualeve të brendshme.  
KLGJ, KLP 2017 30,000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

1.06.g 

Aksesi në  bazat e të  

dhënave / bibliotekat 

ndërkombëtare. 

KLGJ 2017 20,000 E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

1.06.h 
Trajnimi i nëpunësve civil 

të sistemit gjyqësor. 
KLGJ 2017 10,000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

Aktivitet 

1.07    

Krijimi i KLP dhe ngritja e 

kapaciteteve në bazë të 

standardeve moderne 

evropiane dhe zbatimi i 

ndryshimeve të fundit 

ligjore. 

  2017   Në proces 

 

Në mbështje të nenin 149 pika 8 të Kushtetutës dhe ligjit 

115/2016 (neni 35 pika 16) sipas të cilës në rast se Kuvendi 

nuk arrin shumicën prej 2/3 edhe në votimin e tretë, 5 

kandidatët e listës së tretë konsiderohen të zgjedhur Kuvendi i 

Shqipërisë miratoi në seancën e datës 08.02.2018 vendimin nr. 

19/2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të 

Prokurorisë sipas ligjit nr. 115/2016".  

        

1.07.a 

Identifikimi i godinës, 

specifikimet e projektit dhe 

plani i zhvendosjes. 

KLP 2017 10,000 E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është 

krijuar ende.  

1.07.c 

Rekrutimi i punonjësve me 

integritet të  lartë  

profesional dhe etik                                                                  

Shpenzime të tjera                                                       

Makina (5)                                                               

Software, pajisje TI. 

KLP 2017 

528,571              

142,857              

178,571                

35,714 

E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

1.07.d 
Analiza e nevojave të  

trajnimit.  
KLP 2017 10,000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

1.07.e 
Hartimi i rregullave dhe 

manualeve të brendshme.  
KLP 2017 10,000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

1.07.f 

Aksesi në bazat e të  

dhënave /bibliotekat 

ndërkombëtare. 

KLP 2017 20,000 E parealizuar Ky aktivitet është detyrë e KLP-s, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

Aktivitet 

1.08  

Rritja e efiçencës së 

Gjykatës së Lartë dhe 

zvogëlimi i barrës së 

çështjeve sipas 

standardeve të njohura 

evropiane për efiçencën e 

gjykatave. 

GJL 2017   E parealizuar 

Numri i gjyqtarëve gjatë dy viteve të fundit është zvogëluar 

vazhdimisht për shkak të mandatit 9 vjecar të disa prej tyre. 

Gjithashtu, numri i ndihmësave ligjorë është zvogëluar në 

mënyrë të konsiderueshme dhe aktualisht janë 11 ndihmësa 

nga 38 në total. Reduktimi i numrit të gjyqtarëve dhe numrit të 

ndihmësave ligjore ka pasur dhe po vazhdon të ketë efekt 

negativ në veprimtarinë gjyqësore të Gjykatës së Lartë, në 

drejtim të administrimit të drejtësisë, eficencës, kohës së 

disponimit të çështjeve, cilësisë së vendimeve, menaxhimit të 

burimeve njerëzore etj. Numri i çështjeve të pazgjidhura ka 

shkuar rreth 22,000. 
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1.08.c 
Akses në libraritë dixhitale 

ligjore. 
(KLGJ) GJL 2017 10,000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

1.08.d 
Trajnim i stafit 

administrativ. 
KLGJ 2017 0 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, institucion i cili nuk është 

krijuar ende. 

Aktivitet 

1.09     

Krijimi i një Këshilli të 

Emërimeve në gjyqësor me 

qëllim që të rishikojë CV-

të e anëtarëve të 

institucioneve të drejtësisë 

që zgjidhen nga Parlamenti 

me qëllim reduktimin e 

ndikimit politik. 

  2017   Në proces 

Në datë 7 dhjetor 2017, në mbështetje të pikës 3 të nenit 

149/d, pikës 11 të nenit 179 dhe nenit 284 të ligjit nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, 

Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi proceduren e hedhjes së shortit 

për zgjedhjen e anëtarëve të KED-së. Në përfundim të kësaj 

procedure u përzgjodhën 9 anëtarët e KED-së si dhe 3 anëtarët 

zëvendësues. Lista e personave të zgjedhur me short i është 

përcjellë Komisionit të Pavaruar të Kualifikimit për 

rivlerësimin me përparësi të tyre. Një nga anëtarët e Gjykatës 

Kushtetuese njëkohësisht anëtar i KED ka dhënë dorëheqjen.   

1.09.e 
Hartimi i rregullave dhe 

manualeve të brendshme.  
KED 2017 10,000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

1.09.f 

Aksesi në bazat e të  

dhënave dhe manualet 

ndërkombëtare.  

KED 2017 20,000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

1.10  

Përmirësimi i sistemit të 

arkivës të gjyqësorit 

nëpërmjet zbatimit dhe 

funksionimit të arkivës 

qendrore të gjykatave. 

Arkivi 

Shtetëror i 

Sistemit 

Gjyqësor 

2017   E realizuar 

a) Janë përthithur fondet arkivore të gjykatave, si më poshtë:  

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës , gjithsej 10.215 dosje 

gjyqësore. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, gjithsej 8.351 dosje 

gjyqësore. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, gjithsej 10.772 dosje 

gjyqësore. 

4. Gjykata e Rrethit  Gjyqësor Korçë, gjithsej 52.270 dosje 

gjyqësore. 

5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mirditë, gjithsej 2.387 dosje 

gjyqësore. 

6. Gjykata e rrethit Gjyqësor Tiranë, gjithsej 7.908 dosje 

gjyqësore.  

Gjatë vitit 2017, në A.SH.S.GJ janë transferuar gjithsej 91.902 

dosje gjyqësore. 

b) Është dhënë asistencë dhe janë verifikuar arkivat e  

gjykatave të rretheve gjyqësore si më poshtë:  

Lezhë, Elbasan, Korçë, Gjirokastër. 

c) Buxheti total i A.Sh.S.Gj-së, për vitin 2017, ishte 9,500,000 

lekë të cilat ndahen në: 6,800,000 paga; 1,200,000 sigurime 

shoqërore dhe shëndetësore; 1,000,000 shpenzime operative 

dhe transfertat e buxheteve familjare; 500,000 investime. 

1.10.c Përmirësime të IT. 

MD (KLGJ, 

për t`u 

konfirmuar)  

AKSHI 

2017 150,000 |Në proces  

MD me datë 24.03.2017 ka lidhur kontratën për mirëmbajtjen 

e sistemit të menaxhimit të cështjeve të gjykatave ICMIS për 7 

gjykata administrative.Me krijimin e KLGJ sistemi ICMIS do 

i kalojë këtij institucioni. 

1.10. e re 

Burime njerëzore për 

dixhitalizimin dhe hedhjen 

e të dhënave. 

MD (KLGJ, 

për t`u 

konfirmuar)   

2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 
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Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve 

dhe personelit të gjykatave. 

 

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 2 

2017 

Statusi i zbatimit të nën-

aktiviteteve të Objektivit 2 

Numri i nën-aktiviteteve Përqindja ndaj totalit të Objektivit 2 

Të realizuara 6 46% 

Në proces 0 0% 

Të parealizuara 7 54% 

Totali 13 100 % 
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Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të konsolidimit të edukimit dhe trajnimit ligjor, 

si dhe specializimit të magjistratëve dhe personelit të gjykatave nëpërmjet vlerave të treguesve të 

përgjithshëm të impaktit të Strategjisë. 

Aktiviteti Përshkrimi i Aktivitetit 
Institucioni 

përgjegjës 

Afati 

Kohor 

Kosto e 

vlerësuar 

e 

produktit 

Statusi i 

zbatimit të 

aktivitetit 

për vitin 

2017 

Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017         

Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave 

Aktivitet 

2.01  

Zbatimi  i një kuadri ligjor për një 

provim shteti për juristët, si një 

parakusht për profesionet ligjore 

(magjistratët, prokurorët,  

avokatët, noterët,  përmbaruesit, 

avokatët e shtetit dhe nëpunësit 

civilë). 

  2017   Në proces 

 

Projektligji "Për provimin e shtetit për profesionin e juristit", 

është pjesë e paketës së dytë të projektligjeve të reformës në 

drejtësi. Ky projektligj është përfshirë në Programin e Punës 

së Kuvendit Projektligji i është nënshtruar procesit të 

konsultimit publik me pedagogë e studentë të institucioneve 

të arsimit të lartë publik dhe privat; përfaqësues nga 

Ministria e Arsimit, Departamenti i Administratës Publike, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, organizatave 

të shoqërisë civile etj. Aktualisht ky projektligj është në 

fazën e diskutimeve dhe konsultimeve intensive me 

organizatat e shoqërisë civile, me profesionistët,  përfaqësues 

të botës akademike, me misionin EURALIUS dhe ekspertë 

afat shkurtër të huaj të kontraktuar nga ky mision. 

 

2.01.b 
Krijimi i strukturave të  

nevojshme organizative.  
MD 2017 10,000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

2.01.e 
Krijimi i sistemit për provimin e 

shtetit për juristët. 
MD 2017 20,000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

2.01.f 
Hartimi i rregullave dhe 

manualeve të brendshme. 
MD 2017 10,000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

2.02  

Thellimi dhe zgjerimi i objektit të  

aktiviteteve trajnuese të Shkollës 

së Magjistraturës, në lidhje me:                                                                          

- Trajnimin fillestar të   kandidatë 

ve për gjyqtarë dhe prokurorë 

(specializim, profesionalizëm më 

i  thellë, dhe më shumë 

profesionalizëm dhe etikë) 

 - Trajnimi i vazhdueshëm për 

gjyqtarët dhe prokurorët, 

përfshirë ligjin e BE-së 

 - Trajnimi fillestar dhe i 

vazhdueshëm për kategoritë e 

ndryshme të punonjësve të 

gjykatës. 

 - Programe trajnimi të 

detyrueshme për stafin e 

institucioneve që kryejnë 

funksione ndihmëse. 

  2017   Në proces 

  

2.02.a Vlerësimi i nevojave për trajnim.  SHM 2017 5.000 Realizuar 

 

Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është 

realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit 

Profesional, konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe 

Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. 

Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është 

punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i 

Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai 

që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me 
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aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo 

analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas 

përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, 

sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi 

ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: 

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); 

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit 

Profesional, për 1 muaj (5940 lekë); 

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 

lekë); 

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin 

Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); 

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të 

Shkollës, (130000 lekë). 

 

Kosto totale për vitin 2017 është 276934 lekë. 

 

2.02.b 
Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese 

dhe kapaciteteve financiare. 
SHM 2017 5.000 Realizuar 

 

Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve 

financiare është një proces i cili është realizuar nga stafi i 

brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së 

personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara.  Pra 

edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. 

Konkretisht: 

a) 30% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 4 muaj 

(179011 lekë); 

b) 20% e pagës për përgjegjës finance dhe specialist finance, 

për 4 muaj, (171400 lekë); 

c) 10% e pagës për pergjegjësin e Formimit Profesional, për 

2 muaj (23850 lekë); 

d) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 

lekë); 

e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit 

Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë); 

f) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit 

Vazhdues, për 2 muaj (35167 lekë); 

g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (38720 

lekë); 

h) 10% e 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues, (24000 lekë). 

 

Kosto totale për vitin 2017 është 533905 lekë. 

 

2.02.c 

Zhvillimi i kurrikulës së  

përmirësuar dhe programeve 

trajnuese. 

SHM 2017 5.000 Realizuar 

 

Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar 

nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës 

së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe 

nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin 

vazhdues.  Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit 

pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. 

Konkretisht: 

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 

lekë); 

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të 

brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (123085 lekë); 

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin 

Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë); 

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në 

përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin 

trajnues, (44000 lekë); 

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, 

(69000). Kosto në total ka qenë 317202 lekë. 
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2.02.d 

Përmirësimi i metodave të  

vlerësimit dhe certifikimit të  

kualifikimeve profesionale gjatë  

trajnimit fillestar dhe atij 

vazhdues. 

SHM 2017 10.000 Realizuar 

Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe çertifikimit të 

kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij 

vazhdues është një proces i cili është realizuar nga stafi i 

brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së 

personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara.  Pra 

edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. 

Konkretisht: 

a) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit 

Fillestar, për 1 muaj (9500 lekë); 

b) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, për 1 muaj (9500 lekë); 

c) 10% e pagës për përgjegjësin e Formimit Profesional, për 

1 muaj (17583 lekë); 

d) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit 

Fillestar, për 1 muaj (35166 lekë); 

e) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit 

Vazhdues, për 1 muaj (35166 lekë); 

f) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13295 

lekë); 

g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë). 

 

Kosto totale për vitin 2017 është 139570 lekë. 

 

2.02.e 

Zbatimi i kurrikulave të  

rishikuara dhe programeve të  

trajnimit  

SHM 2017 50.000 E realizuar 

Zbatimi i kurrikulave të rishikuara është realizuar nga 

pedagogët e Shkollës në Programin e Formimit Fillestar dhe 

ka pasur një kosto prej 4826250 lekë. Gjithashtu me 

kandidatët për magjistrat janë zhvilluar edhe trajnime, si më 

poshtë vijon: - 25 prill 2017 "Të gjesh, të kuptosh dhe citosh 

praktikën e GJEDNJ - Udhëzime Praktike në ndihmë të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe studentëve të Shkollës së 

Magjistraturës" (certifikuar 14 pjesemarres); - 9 qershor 

2017 "Aftësitë e kontabilitetit për gjyqtarët dhe prokurorët 

në çështjet e falimentimit. (certifikuar 16 pjesemarres)"; - 1 

nëntor 2017, 2 nëntor 2017, 13 nëntor 2017, 16 nëntor 2017 

dhe 27 nëntor 2017  "Etika dhe Kërkimi” - kroskurikulare • 

“Etika e kërkimit” dhe “Metodologjia dhe dilemat e 

kërkimit”. Etika si filozofi, si parim, si metodologji, si 

“vetërregullim”. Listë konceptesh që lidhen me etikën dhe 

kërkimin. Barrierat potenciale që shoqërojnë proceset e 

kërkimit dhe origjina e tyre. • Metodat dhe metodologjitë 

përgjatë një kërkimi në respekt dhe në përmbushje të etikës. 

Metodat si indikatorë specifikë në raport me objektin ku 

fokusohemi. Metoda  sasiore dhe cilësore, situatë rasti, 

vëzhgimi, intervista, anketa, pyetësori. • Gjuha narrative dhe 

gjuha grafike... pesha dhe rëndësia që merr secila prej tyre. 

Arsyetime rreth nevojës për t’i zbatuar të dyja në një proces 

kërkimi. • Shkrim dhe arsyetim ligjor. (certifikuar 25 

pjesemarres)"; - 11 dhjetor 2017,  13 dhjetor 2017, 19 

dhjetor 2017 dhe 21 dhjetor 2017 "Parimet dhe rregullat e 

sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. 

Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët. (certifikuar 

38 pjesemarres)". Kosto për këto trajnime ka qenë 415500 

lekë. Në Programin e Trajnimit Vazhdues janë realizuar një 

numër i madh aktivitetesh trajnuese me gjyqtarë dhe 

prokurorë, me fokus ligjin e BE. Po i rendisim si më poshtë: 

- 20 janar 2017 "Jurisprudence e GJEDNJ lidhur me të 

drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB 

dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit 

të drejtësisë. (certifikuar 19 pjesemarres)"; - 23 janar 2017 

"Jurisprudencë e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave 

me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni 

shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë." 

(certifikuar 13 pjesemarres); - 13 mars 2017 "Shkrim 

arsyetim ligjor. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore, elementët 

e tij sipas dispozitave proceduriale dhe materiale. Pasojat e 
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mosarsyetimit të vendimit." (certifikuar 24 pjesemarres); - 

20-21 mars 2017 "Kuadri i ri ligjor ne fushen doganore (ligji 

nr.102/2014 “Kodi Doganor i Republikes Shqiperise; 

Problematika që përcjell gjyqësori shqiptar dhe ai i vendeve 

të BE në zgjidhjen e mosmarreveshjeve doganore për 

Klasifikimin tarifor; Vlerësimin doganor dhe Borxhin 

doganor; Kundravajtja administrative doganore në 

këndvështrimin e nenit 251 -260 të Kodit të ri doganor; 

Çështje të jurisprudencës në kuptimin dhe zbatimin e nenit 

272 të Kodit ri Doganor." (certifikuar 14 pjesemarres); - 23-

24 mars 2017 "“Etika e Kërkimit” dhe “Metodologjia dhe 

Dilemat e Kërkimit” Metodat & Metodologjitë përgjatë një 

kërkimi në respekt dhe në përmbushje të Etikës. Metodat si 

indikatorë specifik në raport me objektin ku fokusohemi. 

Metoda  Sasiore dhe Cilësore." (certifikuar 16 pjesemarres); 

- 30-31 mars 2017 "Manaxhimi aktiv i çështjeve." 

(certifikuar 4 pjesemarres); - 26 prill 2017 "Të gjesh, të 

kuptosh dhe citosh praktikën e GJEDNJ- Udhëzime Praktike 

në ndihmë të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe studentëve të 

Shkollës së Magjistraturës" (certifikuar 25 pjesemarres); - 4-

5 maj 2017 "Manaxhimi aktiv i çështjeve." (certifikuar 5 

pjesemarres); - 6-7 qershor 2017 "Zbatueshmëria e parimit 

kushtetues të së drejtës për të mos u gjykuar dy herë (ne bis 

in idem) në këndvështrimin e KEDNJ (neni 4 i Protokollit 

nr.7). Instituti juridik res iudicata, kuptimi material dhe 

procedural, dimensionet kushtetuese, konventore, dhe 

ligjore. Fenomeni i dejuridiksionalizimit, ankimet e 

jashtëzakonshme dhe denatyrimi juridik i tyre në ligjin 

procedural. Drejtësia efiçente kundrejt drejtësisë 

përfundimtare, dhe perspektiva e zhvillimit të legjislacionit 

procedural civil në këtë çështje." (certifikuar 36 

pjesemarres); - 22-23 qershor 2017 "Manaxhimi aktiv i 

çështjeve." (certifikuar 10 pjesemarres); - 21-22 shtator 2017 

"Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore" (certifikuar 12 

pjesemarres); - 28 shtator 2017 "E drejta e konsumatorit. • 

Zhvillimet në legjislacionin e mbrojtjes së konsumatorëve në 

kuadrin e BE-së dhe çështjet më me rëndësi lidhur me 

praktikat e tregtisë së pandershme dhe kushtet e tilla në një 

kontratë; • Përkufizimet e konsumatorit dhe tregtarit, 

fushëveprimi i mbrojtjes së konsumatorit; • Dispozitat 

kryesore të Direktivës së të Drejtave të Konsumatorit (CRD) 

(2011/83 / BE); Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve të 

konsumatorëve (Direktiva 2013/11 /BE); Zgjidhja e 

mosmarrëveshjeve online të konsumatorëve (Rregullorja 

524/2013); • Praktikat e pandershme tregtare (Direktiva 

2005/29 / EC): rregullat kryesore dhe rastet praktike; 

Kushtet e papërshtatshme të kontratës (Direktiva 93/13 / 

EEC): rregullat kryesore dhe rastet praktike" (certifikuar 11 

pjesemarres); - 26-27 tetor 2017 "Menaxhimi aktiv i 

çështjeve gjyqësore" (certifikuar 11 pjesemarres); - 26, 27, 

28 tetor 2017 "Standardet europiane lidhur me barazinë dhe 

mosdiskriminimin – rëndësia e njohjes dhe zbatimit të tyre 

nga sistemi i drejtësisë. Terrenet e mbrojtura. Jurisprudenca 

e GjEDNj dhe GjED. Kuadri ligjor vendas dhe praktika 

gjyqësore lidhur me barazinë dhe mosdiskriminimin. Kuadri 

institucional lidhur me ceshtjet e barazisë dhe 

mosdiskriminimit." (certifikuar 28 pjesemarres); - 9-10 

nëntor 2017 "Aksesi në drejtësi nën këndvështrimin e 

Konventës së Aarhusit, në lidhje me direktivat e BE-së dhe 

legjislacionin kombëtar në fushën e mjedisit" (certifikuar 11 

pjesemarres); - 13-17 nëntor 2017 (trajnim trajnerësh) 

"Shkrimi gjyqësor dhe administrimi i gjykatave" (certifikuar 

45 pjesemarres); - 16-17 nëntor 2017 "Menaxhimi aktiv i 

çështjeve gjyqësore" (certifikuar 11 pjesemarres); - 12 

dhjetor 2017 dhe 13 dhjetor 2017 "Liria e shprehjes, 

drejtësia  dhe media. • Standardet e parashikuara nga 
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KEDNJ dhe jurisprudenca e GJEDNJ-së; • Reflektimi i tyre 

në kontekstin shqiptar." (certifikuar 19 pjesemarres); - 13-14 

dhjetor 2017 "Juridiksioni i GJEDNJ-së. 

• Praktika gjyqësore; • Procesi paraprak i GJEDNJ-së; 

dorëzimi i aplikimeve në gjykatë; procedura gjyqësore; 

zbatimi i vendimeve të GJEDNJ-së; • Simulim i një gjyqi në 

GJEDNJ; • Jurisprudenca e GJEDNJ-së si burim i të drejtës. 

Zbatimi i drejtpërdrejtë i KEDNJ-së." (certifikuar 41 

pjesemarres); - 13-14 dhjetor 2017 "Trajnim i gjyqtarëve dhe 

prokurorëve bazuar në materialet e programit/platformës 

HELP për:• Nenin 14 të KEDNJ-së. Ndalimi i diskriminimit; 

• Diskriminimin e komuniteteve me aftësi të kufizuara; • 

Diskriminimin e minoriteteve; • Diskriminimin e romëve; • 

Diskriminimin e komunitetit LGBTI. (certifikuar 19 

pjesemarres)" Kosto totale për këto trajnime ka qenë 

474,500 lekë.  

 

 

2.02.g 

Gjyqtarët dhe prokurorët 

shqiptarë  marrin pjesë  në  

trajnime në  ERA. 

SHM 2017 30.000 E parealizuar 

 

Për vitin 2017 nuk është propozuar asnjë aktivitet që Shkolla 

e Magjistraturës mund të realizoj në bashkëpunim me ERA. 

 

Aktivitet 

2.03  

Transformimi gradual i Shkollës 

së Magjistraturës në një qendër 

burimore dhe pike takimi për të  

drejtën e Bashkimit Evropian dhe 

të Drejtën Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut. Ndryshimi i 

vendndodhjes, përshtatja e 

godinës dhe blerja e pajisjeve. 

  2017   E parealizuar 

Kjo qendër pritet të ngrihet gjatë vittit 2018 e në vijim, sepse 

numri i vogel i pedagogeve te brendshëm në vitin 2017 e ka 

bërë të pamundur përmbushjen e kësaj detyre. 

2.03.a 
Identifikimi i nevojave për 

biblioteka/ baza të dhënash.  
SHM 2017 5.000 Realizuar 

 

Identifikimi i nevojave për biblioteka/baza të dhënash është 

një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i 

shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të 

përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara.  Pra edhe kosto e 

këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: 

a) 10% e pagës për specialistin e Biblotekës, për 1 muaj 

(9500 lekë); 

b) 10% e pagës për përgjegjësin e Sektorit të Studimeve dhe 

publikimeve, për 1 muaj (11925 lekë); 

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13295 

lekë); 

d) 10% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 1 muaj 

(17583 lekë); 

e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Sektorin e 

Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj (14917 lekë); 

f) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë). 

 

Kosto totale për vitin 2017 është 86,580 lekë. 

 

2.03.d Buxhete për libra dhe revista.  SHM 2017 5.000 E parealizuar 

 

Edhe pse ka pasur buxhet për libra dhe revista nuk është 

realizuar dot me sukses procesi i tenderimit për blerjen e 

tyre. 

 

 

2.03.f 

 

Kosto për përshtatjen ambienteve. 

 

SHM 

 

2017 

 

450.000 

 

E parealizuar 

 

Për vitin 2017 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet. 

 

 

2.03.e re 

 

Ndërtimi i ambienteve të reja për 

Shkollën e Magjistraturës, 

përfshirë mobilimin. 

 

SHM 

 

2017 

   

E parealizuar 

 

Për vitin 2017 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet. 
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Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, 

transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane. 

 

 Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 3 

2017 

Statusi i zbatimit të nën-

aktiviteteve të Objektivit 3 

Numri i nën-aktiviteteve Përqindja ndaj totalit të Objektivit 3 

Të realizuara 10 77% 

Në proces 0 0% 

Të parealizuara 3 23% 

Totali 13 100 % 

 

 

 

 



Page 33 of 74 

 

Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të përmirësimit të operimit të sistemit gjyqësor 

duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet 

evropiane nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë. 

Aktiviteti Përshkrimi i Aktivitetit 
Institucioni 

përgjegjës 

Afati 

Kohor 

Kosto e 

vlerësuar e 

produktit 

Statusi i 

zbatimit të 

aktivitetit 

për vitin 

2017 

Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017         

Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane. 

Aktivitet 

3.01  

Aktivitet 3.01 Përmirësimi i 

legjislacionit me qëllim 

përmirësimin e efikasitetit të 

procedurave gjyqësore në 

veçanti nëpërmjet: 

 -përmirësimit të  sistemit të  

njoftimeve; 

-sigurimit të mjeteve që  

parandalojnë  shtyrjen e 

gjykimeve, 

- futjes së procedurave të 

përshpejtuara 

- kritereve të filtrimit 

-kërkimit të arsyetimit në  të  

njëjtën kohë  me vendimin e 

gjykatës / me shpalljen e 

vendimit. 

  2017   Realizuar 

Kuvendi i Shqipërisë, në seancën plenare të datës 30.03.2017 

ka miratuar: 1) ligjin nr. 35/2017 “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i 

Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të 

ndryshuar” dhe 2) ligjin nr.38/2017 "Për disa shtesa dhe 

ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996 "Kodi i 

Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar". 

Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin e 

Procedurës Civile përmirësojnë efiçensën e procedurave 

gjyqësore, duke sjellë procedura më të shpejta, efikase, 

shkurtim të kohëzgjatjes dhe numrit të seancave të proceseve  

civile dhe rritje e askesit të qytetarëve te sistemi i drejtësisë.  

Ndryshimet në Kodin e Procedurës Civile kanë sjellë si risi:   

                                                                                                                             

1. përfshirjen e dispozitave për shpërblimin e drejtë, në 

respekt të nenit 6 të KEDNJ. Në kod u përfshi Kreu X 

“Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të 

arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e 

dëmit”, me qëllim adresimin e detyrimeve të shtetit shqiptar 

bazuar në vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 

Njeriut. Në këtë Kre u përfshi edhe dispozita mbi çështjet 

disiplinore që mund të gjenerohen për shkak të vonesave të 

konstatuara me vendim të formës së prerë, për të cilat u 

parashikua detyrimi i gjykatës për t’i njoftuar ato tek ILD, 

për veprim të mëtejshëm.                                                                                                                                               

2. Një tjetër risi e sjellë nga K.Pr. Civile lidhet me 

përfshirjen e dispozitave nëpërmjet të cilave synohet 

lehtësimi i palëve dhe gjykatës, për procedurën e thirrjes në 

gjyq, duke bërë të papranueshme pretendimet e tyre për 

pavlefshmëri të njoftimit, nëse gjykata ka respektuar 

vullnetin e tyre në procedurat e komunikimit për zhvillimin 

e gjykimit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Në kuadër të efikasitetit të dhënies së drejtësisë, 

ndryshimet në KPC parashikojnë vendojsjen e tarifave shtesë 

për palën që pa shkaqe të arsyeshme shkakton vonesa në 

gjykimin e cështjes. Ndryshimet në Kodin e Procedurës 

Penale synojnë mbrojtjen më të mirë të viktimave në 

procesin penal, parashikimi i kartës së të drejtave të të 

pandehurve në proceset penale si dhe parashikohen disa 

institute të reja të cilat e bëjnë sistemin e drejtësisë më me 

pak kosto dhe më eficent për palët në proces. Një nga risitë 

që sjellin ndryshimet e KPP për shmangien e vonesave në 

gjykim lidhet me parashikimin e dispozitave që detyrojnë të 

pandehurin të deklarojë një adresë banimi,  në të cilin të 

kryhen të gjitha komunikimet e mëpasshme të procedimit, 

duke u konsideruar të njoftuara. Një tjetër risi lidhet me 

parashikimin e procedurës së njoftimit të të pandehurit 

person juridik, duke pasur parasysh problematikën e 

deritanishme në këtë aspekt.                                                                                 

Ndryshimet në ligjin e Gjykatës Kushtetuese gjithashtu kanë 

sjellë një ndikim pozitiv në drejtim të përmirësimit të 

efikasitetit të procedurave gjyqësore. Në këtë drejtim 
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ndryshimet e fundit ligjore parashikojnë afate më të 

arsyeshme për paraqitjen e kërkesave vecanërisht nga 

individët. Njëkohësisht janë përcaktuar afate më të shkurtra 

procedurale që lidhen me mënyrën e gjykimit nga ana e 

GJK. 

3.01.c Regjistrimi i Domain. Kuvendi 2017     Kuvendi ka kërkuar rishikimin e këtij aktiviteti.  

3.01.f 
Analiza e nevojave të  

trajnimit.  
SHM 2017   Realizuar 

 

Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është 

realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit 

Profesional, konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe 

Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. 

Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është 

punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i 

Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai 

që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me 

aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo 

analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas 

përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, 

sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi 

ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: 

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); 

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit 

Profesional, për 1 muaj (5940 lekë); 

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 

lekë); 

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin 

Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); 

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të 

Shkollës, (130000 lekë). 

Kosto totale për vitin 2017 është 276934 lekë. 

3.01.g 
Krijimi i kurrikulave / 

trajnimit pilot. 
SHM 2017   Realizuar 

 

Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar 

nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës 

së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe 

nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin 

vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit 

pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. 

Konkretisht: 

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 

lekë); 

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 1 pedagog të 

brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (17584 lekë); 

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin 

Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë); 

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në 

përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin 

trajnues, (16000 lekë); 

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, 

(69000).  

Kosto në total ka qenë 183701 lekë. 

3.01.h Fushata të ndërgjegjësimit. MD 2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

3.02  

Krijimi i një sistemi të  

arsyeshëm dhe proporcional 

të tarifave gjyqësore për të 

siguruar financimin e 

shërbimeve të drejtësisë, si 

dhe garantimin e aksesit në 

gjykatë. 

  2017   Realizuar 

Kuvendi i Shqipërisë, në datën 2 nëntor 2017 miratoi ligjin 

Nr.98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e 

Shqipërisë". Disa nga risitë kryesore që ligji për tarifat 

gjyqësore sjell janë: 1) ligji parashikon kategorizimin e 

tarifave gjyqësore të përgjithshme për paraqitjen e kërkesë-

padisë, gjykimin në apel, gjykimin në Gjykatën e Lartë dhe 

gjykimin në Gjykatë Kushtetuese.  2)  Për herë të parë është 
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parashikuar përfshirja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në 

caktimin e llojeve dhe masave të tarifave gjyqësore të 

përgjithshme, të tarifave gjyqësore shtesë dhe të masave për 

llojet e tarifave gjyqësore të veçanta; 3) në caktimin e nivelit 

të tarifave gjyqësore organet përgjegjëse do të jenë të 

udhëhequra nga parimi i propocionalitetit, progresivitetit dhe 

do të bazohen në natyrën e çështjes. 4)  caktimi i kufijve 

minimalë dhe maksimum brenda të cilave do të vepronin  tre 

organet përgjegjëse (MD, MF dhe KLGJ) në caktimin e 

masës së tarifave gjyqësore;  4) Risi kryesore e këtij ligji 

është përcaktimi i kufijve për tarifat gjyqësore të 

përgjithshme që do të paguhen gjatë gjykimit në apel dhe 

Gjykatën e Lartë. Tarifat gjyqësore të përgjithshme për 

ankimin në Gjykatën e Apelit dhe në Gjykatën e Lartë janë 

përcaktuar në kufijtë maksimalë sa gjysma e kufijve të 

parashikuara për gjykimin në shkallën e parë. 5) Nëpërmjet 

parashikimeve të nenit 9 të ligjit (rastet e përjashtimit nga 

pagesa e tarifave gjyqësore), synohet që të garantohet 

respektimi i plotë i parimit të aksesit në drejtësi.  

3.02.a 
Rishikimi i draftit nën dritën 

e konsultimit. 
Kuvendi 2017   Realizuar 

Projekligji për tarifat gjyqësore, i është nënshtruar një 

procesi të gjerë konsultimi me institucionet e fushës, 

ministritë e linjës dhe grupet e interesit etj. Për këtë qëllim 

janë zhvilluar tryeza konsultimi gjatë të cilave institucione të 

ndryshme, grupe interesi por edhe gjyqtarë kanë paraqitur 

komentet dhe opinionet e tyre. Për të analizuar çdo koment 

të paraqitur për këtë projektligj, u ngrit një grup i përbashkët 

pune me ekspertë të nivelit të lartë që kanë hartuar draftin, 

përfaqësues të misionit EURALIUS, përfaqësues të 

Ministrisë së Drejtësisë, përfaqësues të Ministrisë së 

Financave, të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor. 

Të gjitha kontributet e dhëna në tryeza  dhe/ose të 

depozituara me shkrim pranë Kuvendit të Shqipërisë me 

qëllim përmirësimin e përmbajtjes së këtij projektligji, u 

diskutuan, u ripunuan dhe u reflektuan në përmbajtjen e 

projektligjit. 

3.02.b 
Miratimi i draftit nga 

Parlamenti. 
Kuvendi 2017   Realizuar 

Kuvendi i Shqipërisë, në datën 2 nëntor 2017, miratoi ligjin 

Nr.98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e 

Shqipërisë”. Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 10656, 

datë 22.11.2017, ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend ligjin 

për tarifat gjyqësore. Kuvendi i Shqipërisë në seancën e 

plenare të datës 18 dhjetor 2017 miratoi vendimin 

Nr.114/2017 “Për rrëzimin e dekretit nr. 10 656, datë 

22.11.2017, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit 

nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e 

Shqipërisë”. 

Aktivitet 

3.03  

Aktivitet 3.03 Krijimi i një 

sistemi të drejtë dhe 

funksional të  ndihmës 

juridike falas për individët 

dhe grupet në nevojë. 

  2017   Realizuar 

Kuvendi i Shqipërisë, në datën 14 dhjetor 2017 miratoi ligjin 

Nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. 

Ky ligj sjell disa risi që lidhen me: 1. Ristrukturimin e 

sistemit të ndihmës juridike nëpërmjet transferimit të 

shqyrtimit të kërkesave për ndihmë juridike dytësore nga 

Komisioni Shtetëror për Ndihmë Juridike tek gjykatat 

kompetente të cilat operojnë më pranë vendbanimit të 

subjekteve kërkues. 2. Përcaktimi i qartë i kritereve që duhet 

të përmbushin kërkuesit për përfitimin e ndihmës juridike 

parësore dhe dytësore. 

3. Ngritja dhe zbatimi i një skeme efikase të ndihmës 

juridike, e cila do të të garantojë një akses të shpejtë, të 

drejtë dhe të rregullt në drejtësi.  

4. Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike, 

veçanërisht për kategoritë në nevojë në përputhje me 

standartet e përcaktuara në konventat e ratifikuara nga RSH. 

5. Rrregullimi ligjor i procedurave të ofrimit të ndihmës 

juridike nga Organizatat Jofitimprurësë.                                                                                                                       

6. Përfshirja e Klinikave Ligjore pranë IAL-ve si ofruese të 

shërbimeve të ndihmës juridike parësore. 

7. Qartësimi i kompetencave dhe i përgjegjësive të 
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institucioneve përgjegjëse për  menaxhimin e skemës së 

shërbimeve të ndihmës juridike.                                                

8. Përcaktimi i një procedurë të detajuar të paraqitjes 

shqyrtimit dhe ekzekutimit të kërkesave për përjashtim nga 

tariffat dhe shpenzimet gjyqësore.  

Në parim ky aktivitet ka qenë në vemendje të vazhdueshme 

të DHKA sa i takon rolit që ka kjo e fundit, kryesisht në 

përgatitjen e listave të avokateve që ofrojnë ndihmë juridike 

falas sipas parashikimeve në Kodin e Procedurës Penale dhe 

Ligjit për Ndihmën Juridike të ofruar nga shteti. Monitorimi 

i cilësisë dhe disiplinimi i avokatëve që nuk i përgjigjen 

standardeve të cilësisë së ofrimit të kësaj ndihme është pjesë 

e detyrave të DHKA. Me miratimin e Ligjit të Ndihmës 

Juridike të Garantuar nga Shteti dhe hyrjen në fuqi në 

qershor 2018, DHKA do të japë kontributin e saj në zbatim 

të dispozitave të ligjit që parashikojnë përcaktimin e 

kritereve në përzgjedhjen e avokatëve që do ofrojnë ndihmë 

juridike, sistemin e rotacionit të përzgjedhjes së avokatëve 

nga kjo listë, si dhe trajnimin e këtyre avokatëve mbi 

drejtësinë miqësore për të miturit, të drejtat e viktimave etj. 

3.03.e 
Miratimi i draftit nga 

parlamenti.  
Kuvendi 2017   Realizuar 

Projektligji "Për ndihmën juridike" i është nënshtruar një 

procesi të gjerë konsultimi me institucionet dhe organizatat e 

shoqërisë civile në cdo fazë të draftimit të tij. Projektligji 

është diskutuar në disa tryeza konsultimi me përfaqësues të 

institucioneve shtëtërore, të organizatave të shoqërisë civile 

dhe pedagogë të institucioneve të arsimit të lartë dhe 

gjyqtarë. Gjatë fazës së shqyrtimit të projektligjit në 

komision janë organizuar nën drejtimin e relatores edhe 

seanca dëgjimore me përfaqësuesit e organizatave të 

shoqërisë civile. Drafti është përgatitur nën asistencën e 

vazhdueshme të ekspertëve të misionit EURALIUS. Në 

datën 14.12.2017 Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin 

nr.111/2017 "Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti". 

3.03.f Fushata e ndërgjegjësimit.  

KLGJ, MD, 

Dhoma 

Kombëtare e 

Avokatisë 

2017   E parealizuar 
KLD raporton se ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së e cila 

nuk është krijuar ende.  

3.03.g 
Analiza e nevojave të  

trajnimit.  

SHM (për  

gjyqtarët), 

Dhoma 

Kombëtare e 

Avokatisë 

(avokatët) 

2017   Realizuar  

Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është 

realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit 

Profesional, konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe 

Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. 

Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është 

punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i 

Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai 

që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me 

aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo 

analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas 

përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, 

sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi 

ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: 

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); 

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit 

Profesional, për 1 muaj (5940 lekë); 

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 

lekë); 

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin 

Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); 

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të 

Shkollës, (130000 lekë). 

Kosto totale për vitin 2017 është 276,934 lekë.                                                                              

 

Në zbatim të Kodit të Drejtësisë për të Miturit por edhe të 
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legjislacionit të sipërpërmendur, DHKA në bashkëpunim me 

HELP Programme - program i Këshillit të Europës për 

profesionet ligjore, ka përgatitur një kalendar trajnimi për të 

miturit në konflikt me ligjin dhe viktima/dëshmitarë; 

Në këtë kalendar parashikohen 3 trajnime  me avokatët që do 

të përfaqësojnë të miturit, si dhe ndjekja online e këtij 

moduli për një periudhë 3 mujore. 

3.03.h 
Krijimi i kurrikulës / 

trajnimit pilot. 

SHM (për  

gjyqtarët), 

Dhoma 

Kombëtare e 

Avokatisë 

(avokatët) 

2017   Realizuar 

Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar 

nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës 

së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe 

nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin 

vazhdues.  Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit 

pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. 

Konkretisht: 

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 

lekë); 

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 1 pedagog të 

brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (17584 lekë); 

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin 

Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë); 

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në 

përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin 

trajnues, (16000 lekë); 

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, 

(69000).  

Kosto në total ka qenë 183,701 lekë.                                                                                                                

 

Në zbatim të Kodit të Drejtësisë për të Miturit por edhe të 

legjislacionit të sipërpërmendur, DHKA në bashkëpunim me 

HELP Programme - program i Këshillit të Europës për 

profesionet ligjore, ka përgatitur një kalendar trajnimi për të 

miturit në konflikt me ligjin dhe viktima/dëshmitarë; 

Në këtë kalendar parashikohen 3 trajnime  me avokatët që do 

të përfaqësojnë të miturit, si dhe ndjekja online e këtij 

moduli për një periudhë 3 mujore.    

3.03.i 
Trajnimi i gjyqtarëve dhe 

stafit administrativ. 

SHM (për  

gjyqtarët), 

Dhoma 

Kombëtare e 

Avokatisë 

(avokatët) 

2017   Realizuar 

 Ndihma juridike është përfshirë si tematikë në Programin e 

Formimit Vazhdues. Shkolla e Magjistraturës ka organizuar 

1 aktivitet trajnues: - 11 janar 2017 "Pozita e viktimës në 

proces penal dhe të drejtat e saj procedurale. Ndihma 

Juridike dhe rehabilitimi i viktimës. Roli i institucioneve 

sociale në sistemin e drejtësisë penale" (certifikuar 27 

pjesemarres); - 18-19 maj 2017 "Mbrojtja e viktimave, në 

fokusin e padisë civile në procesin penal. Të drejtat e 

viktimave në procesin penal. Të drejtat e të pandehurit në 

procesin penal dhe letra e të drejtave sipas Direktivës së BE-

së. (certifikuar 38 pjesemarres)" Kosto e këtyre aktiviteteve 

trajnuese ka qenë 136,000 lekë. 

3.03.new 
Buxheti per ndihmën 

juridike. 

(KLGJ, MD, 

Dhoma 

Kombëtare e 

Avokatisë)   

KSHNJ 

2017 0 Realizuar 

Buxheti për vitin 2017 për Ndihmën Juridike ishte në total 

32 000 000 Lek, nga të cilat: 5 900 000 lekë buxheti për 

paga, shpërblime dhe të tjera, 1 100 000 lekë kontribut të 

sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe 25 000 000 lekë 

buxheti për mallra dhe shërbime, nga ku 21 000 000 lekë 

janë shpenzime kundrejt avokatëve për dhënien e ndihmës 

juridike falas. 

Aktivitet 

3.04  

Përmirësimi i marrëdhënieve 

ndërmjet gjykatës dhe 

medias dhe sigurimi i aksesit 

të  publikut tek informacioni 

në rastet e interesit publik. 

KLD 2017   

Realizuar për 

vitin 2017 

(aktivitet në 

vijimësi)     

KLD raporton se aksesi është i garantuar (në varësi të 

çështjes aksesi mund të sigurohet me kërkesë ose jo). 

3.04.f 

Krijimi dhe projektimi i 

faqeve të  internetit, 

mirëmbajtja e faqeve të  

internetit.  

(KLGJ) KLD, 

AKSHI 
2017 10.000 

Realizuar për 

vitin 2017 

(aktivitet në 

vijimësi)     

Përditësimi dhe mirëmbajtja e faqes zyrtare të KLD është e 

vazhdueshme dhe ofron të gjithë informacionin e kërkuar 

nga ligji. 
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3.04.g 

Zbatimi i rregullave të reja 

për marrëdhëniet me 

median.  

KLGJ ose 

institucioni 

përkatës me ligj 

2017 15.000 E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së e cila nuk është krijuar 

ende.  

 

Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion 

nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë 

penale. 

 

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 4 

2017 

Statusi i zbatimit të nën-

aktiviteteve të Objektivit 4 

Numri i nën-aktiviteteve Përqindja ndaj totalit të Objektivit 4 

Të realizuara 12 52% 

Në proces 3 13% 

Të parealizuara 8 35% 

Totali 23 100 % 

 

 

 

 



Page 39 of 74 

 

 

 

Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion 

nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale 

sipas vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë. 

 

Aktiviteti Përshkrimi i Aktivitetit 
Institucioni 

përgjegjës 

Afati 

Kohor 

Kosto e 

vlerësuar e 

produktit 

Statusi i 

zbatimit të 

aktivitetit 

për vitin 

2017 

Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017         

Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve 

të drejtësisë penale. 

Aktivitet 

4.01 

Rritja e pavarësisë së 

brendshme dhe të jashtme 

të prokurorëve dhe 

prokurorisë (sipas 

standardeve evropiane) 

duke rishikuar 

kompetencat e hetimit dhe 

përfaqësimit të akuzës në 

gjykatë dhe duke 

promovuar kontrollin 

efektiv dhe ekuilibrin e 

këtyre kompetencave nga 

strukturat përgjegjëse. 

 2017  

Në proces             

(aktivitet në 

vazhdimësi) 

 

Me hyrjen në fuqi të kuadrit të ri ligjor që normon mënyrën e 

organizimit dhe funksionimit të prokurorisë, nga ana e 

Prokurorisë së Përgjithshme u morën masat për zbatimin e 

kërkesave të ligjit dhe plotësimin me kuadrin nënligjor të 

nevojshëm në funksion të garantimit të pavarësisë së 

prokurorëve dhe të mirëfunksionimit të organit të prokurorisë.  

Është kryer dhe analiza e nevojave për trajnim. 

 

Aktet nënligjore të miratuara ishin rezultat i konsultimit me të 

gjitha prokuroritë dhe mendimit të mbledhjes së prokurorëve 

të Prokurorisë së Përgjithshme. 

Në këtë kuadër u miratuan: 

- Udhëzimi nr.3, datë 29.12.2016, “Për shpërndarjen e 

çështjeve në prokurori”. Në zbatim të këtij urdhri, në vitin 

2017 u bë e mundur teknikisht që prokuroritë e shkallës së 

parë të realizonin nëpërmjet sistemit të menaxhimit të 

çështjeve hedhjen e shortit në formë elektronike; 

- Urdhër nr.32, datë, 31.01.2017, “Për miratimin e rregullores 

standarde të organizimit dhe funksionimit të Prokurorive me 

Juridiksion të Përgjithshëm”; 

- Urdhër nr.165, datë 24.07.2017, “Për regjistrat dhe 

administrimin e tyre në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës 

së parë me juridiksion të përgjithshëm”. 
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4.01.a 
Hartimi i rregullave dhe 

manualeve të brendshme. 
MD, PP 2017 10.000 Realizuar 

Aktet nënligjore të miratuara ishin rezultat i konsultimit me të 

gjitha prokuroritë dhe mendimit të mbledhjes së prokurorëve 

të Prokurorisë së Përgjithshme. 

Në këtë kuadër u miratuan: 

- Udhëzimi nr.3, datë 29.12.2016, “Për shpërndarjen e 

çështjeve në prokurori”. Në zbatim të këtij urdhri, në vitin 

2017 u bë e mundur teknikisht që prokuroritë e shkallës së 

parë të realizonin nëpërmjet sistemit të menaxhimit të 

çështjeve hedhjen e shortit në formë elektronike; 

- Urdhër nr.32, datë, 31.01.2017, “Për miratimin e rregullores 

standarde të organizimit dhe funksionimit të Prokurorive me 

Juridiksion të Përgjithshëm”; 

- Urdhër nr.165, datë 24.07.2017, “Për regjistrat dhe 

administrimin e tyre në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës 

së parë me juridiksion të përgjithshëm”. 

Nga ana tjetër, u hartuan modele të akteve të reja proceduriale 

penale, për të ndihmuar dhe unifikuar punën e prokurorëve në 

zbatimin sa më të drejtë të ndryshimeve proceduriale. 

Kosto operative (shpenzime për paga, kancelari, etj.) për këtë 

aktivitet llogariten afërsisht në vlerën 2,024,000 lekë. 

 

4.01.b 
Analiza e nevojave për 

trajnim. 
MD, PP 2017 10.000 Realizuar 

Duke qenë përpara ndryshimeve të mëdha ligjore, që kanë një 

impakt të ndjeshëm në punën e prokurorisë, prokuroria në 

analizë të nevojave për trajnim ka identifikuar zhvillimin e  

trajnimeve më të rëndësishme në këto drejtime: 

Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale: parimet, 

kompetenca dhe institutet e reja që përfshihen; 

Ndryshimet në ligjin 10 192/2009, "Për parandalimin dhe 

goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit 

nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë", i ndryshuar: 

fusha e zbatimit, kompetenca, objekti i hetimeve dhe gjykimi 

sipas procedurës penale;Kodi i Drejtësisë për të Mitur: 

Shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin. 

Përgjegjësia penale e të miturve, procedura lidhur me hetimin, 

ndjekjen penale, gjykimin, ekzekutimin e dënimit, 

rehabilitimin ose çdo mase tjetër që përfshin një të mitur në 

konflikt me ligjin, si dhe një të mitur viktimë dhe/ose 

dëshmitar të veprës penale; Trajnim i prokurorëve të shkallës 

së parë me juridiksion të përgjithshëm mbi hetimin dhe 

ndjekjen penale të trafiqeve, terrorizmit dhe veprave penale që 

kalojnë në kompetencë të tyre pas ndryshimeve ligjore; 

 

Në nivel institucional është bashkëpunuar me projektet që 

asistojnë prokurorinë për zhvillimin e trajnimeve në kuadër të 

sa më sipër. Nga ana tjetër, në zbatim të ligjit 115/2016, 

prokurorët i kanë drejtuar nevojat për trajnim Shkollës së 

Magjistraturës. 

 

Kosto operative (shpenzime për paga, kancelari, etj.) për këtë 

aktivitet  llogariten afërsisht  në vlerën 506, 000 lekë. 

 

 

4.01.c 
Krijimi i kurrikulave / 

trajnimit pilot. 

MD, PP 
2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

4.01.d Fushata sensibilizuese 
MD, PP 

2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

4.02 

Krijimi i një strukture të 

specializuar anti-

korrupsion në nivel 

kombëtar, të  përbërë nga 

policia, prokuroria dhe 

gjykata. 

 2017   

 

4.02.b 

Hartimi i një  strukture të  

re organizative dhe kostot 

përkatëse                                                                          

KLGJ, KLP, 

SPAK 
2017 

10,000              

10,000         

1,150,000     

Në proces 

MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e 

EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim 

paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të 
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Manual                                                                       

Rekrutimi i stafit                                                              

Shpenzime operative 

(shpenzime për staf 

mbështetës). 

214,285 shoqerojë ngritjen e organeve të reja të sistemit të drejtësisë. 

 

4.02.c 

Kontrollet e sigurisë  për 

gjyqtarët, prokurorët, 

oficerët e policisë 

gjyqësore. 

KLGJ, KLP, 

SPAK 
2017  E parealizuar 

 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së, KLP dhe SPAK, të cilat 

nuk janë ngritur ende. 

4.02.d 

Analiza e nevojave të  

trajnimit.                                                            

Sistemi elektronik 

funksional. 

SHM, KLGJ, 

KLP, SPAK 
2017 

10,000           

1,000,000 
Realizuar 

Shkolla e Magjistratures ka raportuar se analiza e nevojave për 

trajnim është një proces i cili është realizuar përgjatë vitit 

2017, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional. 

Konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, 

përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu 

përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të 

realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar 

gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në 

përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën 

vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet 

përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë 

nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të 

punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të 

caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit 

pagë. Konkretisht: 

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); 

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit 

Profesional, për 1 muaj (5940 lekë); 

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 

lekë); 

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin 

Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); 

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të 

Shkollës, (130000 lekë). 

Kosto totale për vitin 2017 është 276,934 lekë. 

 

4.02.f 

Trajnimi i anëtarëve të  

SPAK dhe stafit 

administrativ.                                                        

Krijimi i kurrikulave / 

trajnimit pilot. 

SHM 2017 
100,000              

5,000 
Në proces 

 

Për shkak të moskostituimit të organeve të Prokurorisë së 

Posaçme, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar 4 aktivitete 

trajnuese për anti-korrupsionin me gjyqtarë dhe prokurorë, 

konkretisht: - 29-30 qershor 2017 "Krimi ekonomik. Hetimi 

dhe nxjerrja e pasurisë kriminale." (certifikuar 45 

pjesemarres); - 13-14 nëntor 2017 "Integriteti i zyrtarëve të 

agjencive ligjzbatuese dhe lufta kundër korrupsionit. 

Korrupsioni i funksionarëve të lartë të drejtësisë dhe zyrtarëve 

të tjerë të lartë shtetërorë.                                                           

• Korrupsioni si një çështje etike v si një vepër penale.              

• Kuadri ligjor dhe standardet ndërkombëtare; • Problemet e 

praktikës gjyqësore, në lidhje me hetimin dhe gjykimin e 

këtyre veprave penale; • Standardet e kërkuara në 

marrëdhëniet profesionale midis gjyqtarëve dhe prokurorëve 

si dhe gjyqtarëve/prokurorëve dhe avokatëve." (certifikuar 32 

pjesemarres); - 20 nëntor 2017 "Parandalimi dhe goditja e 

krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të 

tjera penale. • Konventat ndërkombëtare lidhur me pastrimin e 

produkteve të veprës penale. Vështrim i shkurtër mbi 

Konventën e Varshavës, Palermos e Vjenës; • Legjislacioni 

procedural penal mbi sekuestrimin dhe konfiskimin e 

pasurive; • Zbatimi i ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009, “Për 

parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, 

korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave 

parandaluese kundër pasurisë dhe risitë e tij”; • Prezumimi i 

regjistrimit të rremë të pasurive dhe veprimtarive ekonomike 

të personave të përfshirë në veprat penale përkatëse; • 
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Kompetencat e gjykatës për  shqyrtimin e veprës penale të 

pastrimit të parave;              • Dobësimi i financave të rrjeteve 

kriminale të krimit të organizuar dhe terrorizmit nëpërmjet 

shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive dhe të 

ardhurave të përfituara nga aktiviteti kriminal." (certifikuar 40 

pjesemarres); •  11-12 dhjetor 2017 "Veprat penale në fushën 

e krimit ekonomik dhe korrupsionit. • Hetimet paralele 

financiare kriminale për identifikimin dhe ngrirjen e 

produkteve ose pasurisë që rrjedh nga kjo veprimtari; • Efektet 

në drejtim të parandalimit të pastrimit të parave nëpërmjet 

dënimit të autorëve të këtyre veprave dhe konfiskimit të 

pasurive që rrjedhin nga veprimtaria kriminale. (certifikuar 61 

pjesemarres)" Kosto totale për këto aktivitete ka qenë 391000 

lekë. 

 

Aktivitet 

4.03 

Ndryshimet në Kodin e 

Procedurës Penale dhe 

zbatimi i tyre, për ta sjellë  

atë në përputhje me 

standardet evropiane. 

 2017   

 

4.03.c 

Rritja e ndërgjegjësimit të  

publikut për amendamentet 

e Kodit të  Procedurës 

Penale. 

MD 2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

4.03.d 
Analiza e nevojave të  

trajnimit. 
SHM 2017 5.000 Realizuar 

Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është 

realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit 

Profesional. Konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe 

Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për 

të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar 

gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në 

përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën 

vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet 

përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë 

nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të 

punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të 

caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit 

pagë. Konkretisht: 

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); 

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit 

Profesional,për 1 muaj (5940 lekë); 

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 

lekë); 

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin 

Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); 

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të 

Shkollës, (130000 lekë). 

Kosto totale për vitin 2017 është 276,934 lekë. 

 

4.03.e 
Krijimi i kurrikulave / 

trajnimit pilot. 
SHM 2017 10.000 Realizuar 

Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga 

stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së 

personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga 

staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  

Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë 

e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: 

a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 

lekë); 

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 1 pedagog të 

brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (17584 lekë); 

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin 

Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë); 

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje 

të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues, 
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(80000); 

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, 

(69000).  

Kosto në total ka qenë 247,701 lekë. 

 

4.03.f 

Trajnimi i gjyqtarëve, 

prokurorëve, avokatëve 

dhe stafit administrativ. 

SHM 2017 50.000 Realizuar 

 Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale sollën nevojën e 

parashikimit të disa trajnimeve me këtë tematikë. Shkolla e 

Magjistraturës organizoi 10 aktivitete trajnuese, si më poshtë 

vijon: 

- 19 qershor 2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" 

(certifikuar 35 pjesemarres); - 23 qershor 2017 "Ndryshimet 

në Kodin e Procedurës Penale"; - 30 qershor 2017 

"Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" (certifikuar 32 

pjesemarres); - 3 korrik 2017 "Ndryshimet në Kodin e 

Procedurës Penale" (certifikuar 26 pjesemarres); - 7 korrik 

2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" (certifikuar 

33 pjesemarres); - 10 korrik 2017 "Ndryshimet në Kodin e 

Procedurës Penale" (certifikuar 32 pjesemarres); - 17 korrik 

2017 "Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale" (certifikuar 

43 pjesemarres); - 13-14 nëntor 2017 "Gjykimi me Urdhër 

Penal dhe me marrëveshje si dy risi të KPP-së; Gjykimet e 

posaçme; Gjykimi i shkurtuar; Standardi kushtetues dhe 

gjykimi i drejtpërdrejtë. Analizë e vendimit nr. 4, datë 

10.02.2012 i Gjykatës Kushtetuese lidhur me gjykimin e 

shkurtuar." (certifikuar 43 pjesemarres); - 5 dhjetor 2017 

"Gjykimi me Urdhër Penal dhe me marrëveshje si dy risi të 

KPP-së; Gjykimet e posaçme; gjykimi i shkurtuar, standardi 

kushtetues dhe gjykimi i drejtpërdrejtë. Analizë e vendimit nr. 

4, datë 10.02.2012 i Gjykatës Kushtetuese lidhur me gjykimin 

e shkurtuar" (certifikuar 36 pjesemarres); - 22 dhjetor 2017 

"Gjykimi me Urdhër Penal dhe me marrëveshje si dy risi të 

KPP-së; Gjykimet e posaçme; gjykimi i shkurtuar, standardi 

kushtetues dhe gjykimi i drejtpërdrejtë. Analizë e vendimit nr. 

4, datë 10.02.2012 i Gjykatës Kushtetuese lidhur me gjykimin 

e shkurtuar" (certifikuar 34 pjesemarres). Kosto totale e këtyre 

aktiviteteve ka qenë 725,000 lekë. 

 

Aktivitet 

4.04 

Përmirësimi i legjislacionit 

penal  në përputhje me 

standardet evropiane. 

 2017   

 

4.04.b 

Përfundimi i amendimeve 

të kodit të procedurës 

penale dhe kodit penal. 

Kuvendi 2017 10.000 Realizuar 

 

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në datë 30.03.2017 ligjin 

nr.35/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, 

datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së 

Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe ligjin nr. 36/2017 "Për disa 

shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi 

Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".   Risitë e 

ndryshimeve ligjore të miratuar në Kodin e Procedurës Penale 

konsistojnë në: 

a) Garantimin e instrumenteve procedurale dhe afate të 

arsyeshme për zhvillimin e veprimeve hetimore, në pajtim me 

kompleksitetin e çështjes;  

b) Zhvillimin e gjykimit në mënyrë të pandërprerë;  

c) Rritjen e autoritetit të gjykatës në disiplinimin dhe 

zhvillimin normal të gjykimit penal;  

d) Rregullimin e gjykimeve të posaçme aktuale (gjykimi i 

shkurtuar dhe i drejtpërdrejtë); 

e) Parashikimin e mekanizmave të nevojshëm ligjorë që 

mundësojnë pjesëmarrjen e të pandehurit dhe/ose avokatit të 

tij mbrojtës në gjykim për të shmangur gjykimin në mungesë, 

si gjoba dhe zëvendësimi ex officio i avokatit nga gjykata;  

f) Përmirësimin e rregullimeve për njoftimin e palëve;  

g) Saktësimi i momentit kur vendimi merr formë të prerë, në 

përputhje me vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë; 
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h) Rishikimi i afatit të ankimeve, që lidhet me momentin e 

arsyetimit të vendimeve nga gjykata. 

i) Përmirësimin e rregullimeve në lidhje me ankimet, që do të 

përshpejtojnë gjykimin dhe ulin ngarkesën e gjykatës së apelit. 

j) Rishikimi i dispozitave që rregullojnë marrëdhëniet 

juridiksionale me jashtë.                                              

Ndryshimet e miratuara në Kodin Penal synojnë:  

1- Harmonizimi  me  ligjet e tjera që veprojnë në fushën e 

drejtësisë penale si dhe referimi i disa rregullime për dënimin 

e të miturve sipas rregullave të parashikuara në Kodin e 

Drejtësisë Penale për të Mitur. 

2- Përcaktime më të qarta në dispozitat që parashikojnë 

aplikimin e  dënimeve alternative  si  pezullimi të ekzekutimit 

të vendimit  të dënimit me burgim apo të lirimit para kohe me 

kusht.                                                                            

3- Rregullimeve të institutit të parashkrimit të ndjekjes penale, 

duke pakësuar  mundësinë e autorëve të veprave penale më 

rrezikshmëri të theksuar shoqërore për t’u shmangur ndjekjes 

penale nëpërmjet këtij instituti dënimit penal. 

4- Saktësimi i kuptimit dhe përmbajtjes e disa  dispozitave  të 

Kodit Penal aktual për zbatimin më të drejtë në praktikën 

hetimore dhe gjyqësore. 

 

4.04.c Konsultimi për kodet. Kuvendi 2017 10.000 Realizuar 

Procesi i hartimit dhe konsultimit të projektligjit “Për disa 

shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi 

i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” 

dhe projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 

7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar ka respektuar parimet e 

gjithëpërfshirjes, transparencës dhe konsultimit të gjerë midis 

gjithë aktorëve në këtë proces. 

Këto dy projektligje iu nënshtruan grupit think-tank dhe 

diskutimit publik, me pjesëmarrje të gjerë, nga radhët e 

profesionistëve, përfaqësuesve të institucioneve, përfaqësues 

të gjykatave të të gjitha niveleve, prokurorë, avokatë, 

përfaqësues të botës akademike, përfaqësues të shoqërisë 

civile etj. Dy projektligjet janë diskutuar edhe në tryeza 

publike të organizuara për këtë qëllim. Tryezat e konsultimit 

sollën një diskutim të gjerë e mjaft të dobishëm mbi 

ndryshimet e propozuara në Kodin e Procedurës Penale dhe 

Kodin Penal. Gjithashtu nga institucione si Ministria e 

Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e 

Përgjithshme, gjyqtarë, prokurorë dhe nga organizata  

ndërkombëtarë OPDAT, si dhe organizata  të shoqërisë civile  

kanë  dërguar  komente dhe sugjerime për dispozita të 

ndryshme të projektligjit. Pas komenteve të ardhura u 

konstatua nevoja për të ripunuar draftin e përcjellë, për të 

reflektuar komentet e sugjerimet dhe njëkohësisht për ta 

harmonizuar atë me legjislacionin  në fuqi. Grupi i Punës gjatë 

ripunimit të tyre është asistuar nga ekspertë të misionit 

EURALIUS dhe OPDAT. 

 

4.04.d 

Rritja e ndërgjegjësimit të 

publikut për Kodin e ri 

Penal. 

MD 2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

4.04.f 

Analiza e nevojave për 

trajnim.                                           

Ofrimi i komentarëve për 

kodin e ri. 

SHM,  

MD 
2017 5.000 Realizuar 

Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili është 

realizuar përgjatë vitit 2017, fillimisht nga sektori i Formimit 

Profesional. Konkretisht: dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe 

Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për 

të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar 

gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në 

përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën 

vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet 

përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë 

nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të 
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punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të 

caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit 

pagë. Konkretisht: 

a) 10%  e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit 

Vazhdues, për 2 muaj (38000 lekë); 

b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit 

Profesional,për 1 muaj (5940 lekë); 

c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (13300 

lekë); 

d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin 

Vazhdues, për 4 muaj (70334 lekë); 

e) 10%  e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 20% e kostos së 6 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të 

Shkollës, (130000 lekë). 

Kosto totale për vitin 2017 është 276,934 lekë. 

 

4.04.g 
Vendosja e kurrikulave / 

trajnimit pilot. 
SHM 2017 20.000 Realizuar 

Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga 

stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së 

personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga 

staf  i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues.  

Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë 

e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: 

a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj (26590 

lekë); 

b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 1 pedagog i 

brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (17584 lekë); 

c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin 

Fillestar, për 2 muaj (35167 lekë); 

d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje 

të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues 

(72000 lekë); 

e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (19360 

lekë); 

f) 30% e dy mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës, 

(69000). 

Kosto në total ka qenë 239,701 lekë. 

 

4.04.h 

Trajnimi i gjyqtarëve, 

prokurorëve, avokatëve 

dhe stafit administrativ. 

SHM 2017 10.000 Realizuar 

 

Ndryshimet në legjislacionin penal sollën nevojën e realizimit 

të trajnimeve nga Shkolla e Magjistraturës që do të pasqyronin 

dhe analizonin këto ndryshime. Shkolla zhvilloi 12 aktivitete 

traujnuese me këtë qëllim, të cilët po i rendisim si vijon:  

- 2 shkurt 2017 "Krimi kibernetik. Konventa e Këshillit të 

Europës dhe zbatimi i saj." (certifikuar 29 pjesemarres); - 7-8 

shkurt 2017 "Bashkëpunimi ndërkombëtar në çështjet penale"; 

(certifikuar 29 pjesemarres) - 22-23 shkurt 2017 "Organizimi 

dhe funksionimi i Prokurorisë. Struktura e Prokurorisë së 

posaçme. Reforma në drejtësinë penale" (certifikuar 36 

pjesemarres); - 15-16 mars 2017 "Gjyqtari i seancës 

paraprake. Roli dhe funksionet e tij në përfundimin e hetimeve 

dhe gjykimin e kërkesave sipas dispozitave të KPrP." 

(certifikuar 42 pjesemarres); - 27-28 mars 2017 "Gjykimet e 

posaçme dhe reforma e procesit penal. Gjykimi i shkurtuar. 

Gjykimi i drejtpërdrejtë. Gjykimi me marrëveshje. Gjykimi 

me urdhër penal" (certifikuar 45 pjesemarres); - 13-14 prill 

2017 "Gjykimi në mungesë, sipas nenit 6 të Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe jurisprudences se 

Gjykatës Evropiane të të Drejtave te Njeriut me fokus kryesor 

në praninë e të pandehurit në gjykim." (certifikuar 40 

pjesemarres); - 27 prill 2017 "Adresimi i cështjeve të 

trafikimit të qënieve njerëzore në ndryshimet ligjore të kryera 

në kuadrin e reformës në drejtësi." (certifikuar 23 

pjesemarres); - 5-6 tetor 2017 "Gjykimi në mungesë. • 

Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për 

të Drejtat e Njeriut; • Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të 
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Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të 

pandehurit në gjykim; • Legjislacioni shqiptar dhe probleme të 

praktikës gjyqësore shqiptare." (certifikuar 45 pjesemarres); - 

26-27 tetor 2017 "Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit 

penal." (certifikuar 44 pjesemarres); - 6 nentor 2017 (trajnim 

trajnerësh) "Trajnimin mbi mjetet efektive për të adresuar 

tejzgjatjen e proceseve gjyqësore, si dhe rishkimin e proceseve 

penale” (certifikuar 6 pjesemarres); - 9-10 nëntor 2017 

"Drejtësia penale për të mitur. • Standardet ndërkombëtare 

lidhur me parimet e drejtësisë miqësore për të miturit dhe 

risitë e legjislacionit shqiptar (Kodi i Procedurës Penale dhe 

Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur); • Mbrojtja e interesit 

më të lartë të fëmijës; • Pozita procedurale e të miturit në dhe 

gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të 

Mitur; • Mbrojtja e të drejtave të të miturit dëshmitar (Kodi i 

Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur); 

• Integrimi social dhe rehabilitimi i fëmijëve në konflikt me 

ligjin." (certifikuar 20 pjesemarres); - 4- 5 dhjetor 2017 "I 

pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë. • Pozicioni 

procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si 

"dëshmitar" në proces; • Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me 

identitet të fshehur në procedimin penal; • Vlera provuese e 

deklarimeve" (certifikuar 30 pjesemarres).  

Kosto totale e këtyre trajnimeve ka qenë 1,057,500 lekë.  

 

Aktivitet 

4.05. 

Forcimi i kapaciteteve të 

Prokurorisë së 

Përgjithshme që të 

realizojë në mënyrë sa më 

efektive procesin e 

dekriminalizimit siç 

përcaktohet në ligj. 

 2017  Në proces 

Në vitin 2017 ligji për buxhetin nuk parashikoi shtesë të 

numrit të punonjësve për prokurorinë.  

Megjithatë, që prej marsit 2016, brenda numrit të punonjësve 

është ngritur dhe funksionon sektori i verifikimit të integritetit 

të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione 

publike. 

4.05.b 
Punësimi i 2 prokurorëve 

dhe i 2 nëpunësve civilë. 
PP 2017 59.649 E parealizuar 

 

Në vitin 2017 ligji për buxhetin nuk parashikoi shtesë të 

numrit të punonjësve për prokurorinë. 

4.05.c 
Hartimi i kurrikulave dhe 

trajnim i stafit. 
PP 2017 30.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

4.05.d Sigurimi i pajisjeve. PP 2017 35.000 
Realizuar në 

2016 

Punonjësve u janë siguruar pajisjet e nevojshme të zyrës.  

U krijua sistemi DEKRIM në vlerën 5,100,000 lekë. 

 

Aktivitet 

4.06 

Mbështetje për strategjinë 

e përgjithshme anti-

korrupsion brenda 

Ministrisë dhe sistemit të 

drejtësisë për të arritur tek 

një nivel i performancës 

organizative në përputhje 

me standardet europiane. 

 2017  Në proces 

 

MD ka qenë e angazhuar për zbatimin e Strategjisë 

Ndërsektoriale kundër Korrupsionit dhe ka raportuar 

rregullisht për zbatimin e saj. Ndërkohë që bazuar në 

Vendimin Nr. 506, datë 13.09.2017 "Për Përcaktimin e Fushës 

së Përgjegjësisë Shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë", si dhe 

në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të 

nenit 5, të ligjit nr. 90/2012, "Për organizimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore", me propozimin e 

Kryeministrit, Këshilli i Ministrave vendosi që Ministria e 

Drejtësisë, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në 

fuqi, ka rolin e Koordinatorit Kombëtar kundër 

Korrupsionit, i cili do të bashkërendojë punën për hartimin e 

politikave dhe përgatitjen e akteve ligjore e nënligjore për 

parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit, si dhe ushtron 

çdo përgjegjësi tjetër shtetërore që i ngarkohet me ligj ose akte 

të Këshillit të Ministrave. 

4.06.e re1 
Analiza e nevojave për 

trajnim. 
MD 2017 10.000 Në proces 

 

Pas vleresimit të bërë në zbatim dhe të strukturës së re të MD, 

është bërë një analizë në lidhje me nevojat për trajnim të stafit. 

4.06.e re3 Trajnim i stafit. MD 2017 15.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 
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Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, 

procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar. 

 

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 5 

2017 

Statusi i zbatimit të nën-

aktiviteteve të Objektivit 5 

Numri i nën-aktiviteteve Përqindja ndaj totalit të 

Objektivit 5 

Të realizuara 2 7% 

Në proces 8 26.5% 

Të parealizuara 20 66.5% 

Totali 30 100 % 
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Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të përmirësimit të funksionimit të sistemit duke 

ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të 

fortë ndërkombëtar nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë. 

 

Aktiviteti 
Përshkrimi i 

Aktivitetit 
Institucioni përgjegjës 

Afati 

Kohor 

Kosto e 

vlerësuar 

e 

produktit 

Statusi i zbatimit 

të aktivitetit për 

vitin 2017 

Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017         

Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne  për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë 

ndërkombëtar. 

Aktivitet 

5.01 

Krijimi i një platforme 

të TI për funksionimin e 

sistemeve elektronike të 

gjyqësorit. 

KLGJ  2017  
Në proces 

EURALIUS, përveç asistencës që i ka dhënë MD-

së për mirëmbajtjen e sistemit aktual ICMIS, ka 

filluar punën gjithashtu për hartimin e 

specifikimeve teknike për sistemin e ri të 

menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fillimisht do 

të fillohet me një projekt pilot i cili do të përfshijë 

specifikimet e komponentëve kryesorë të 

softwareve. 

MD ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe 

nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën 

ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e 

konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe 

prokurorinë ne RSH. Ky proces do të çojë në 

hartimin e VKM për këto struktura, sikurse e 

kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor. 

5.01.a 

Krijimi i një  qendre të  

përpunimit të të 

dhënave. 

(Institucioni për t`u 

caktuar nga KM)  2017 1.000.000 
Në proces 

 

MD ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe 

nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën 

ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e 

konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe 

prokurorinë ne RSH. Ky proces do të çojë në 

hartimin e VKM për këto struktura, sikurse e 

kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor. 

5.01.b 

Krijimi i rrjetit të një 

zone të gjerë të 

gjyqësorit (JustNET) 

(kosto operacionale).                                              

Krijimi i rrjetit të një 

zone të gjerë të 

gjyqësorit (JustNET). 

(Institucioni për t`u 

caktuar nga KM)  
2017 

100,000           

400,000 
E parealizuar 

Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me 

Kuvendin e Shqipërisë, me asistencën e 

ekspertëve të organizatave ndërkombëtare 

(EURALIUS, OPDAT dhe USAID), kanë kryer 

një vlerësim pararaprak për identifikimin dhe 

përllogaritjen e kostove financiare që do të 

shoqërojnë ngritjen e organeve të reja të sistemit 

të drejtësisë.        
 

5.01.c 

Sigurimi i pajisjeve të 

TI për përdoruesit 

fundorë  (Just-net). 

(Institucioni për t`u 

caktuar nga KM)  
2017 200.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

5.01.d 

Sigurimi i mirëmbajtjes 

së  qendrës së të 

dhënave. 

(Institucioni për t`u 

caktuar nga KM)  
2017 100.000 E parealizuar 

Nuk ka zhvillime për vitin 2017. Ky nën-aktivitet 

është në varësi të nën-aktiviteteve 5.01.a, 5.01.b 

dhe 5.01.c. 

Aktivitet 

5.02 

Përmirësimi i 

operacioneve të TI dhe 

shërbimeve  

mbështetëse për 

sistemet elektronike në 

gjyqësor (Krijimi i 

operacioneve të 

centralizuara TI dhe 

qendrës mbështetëse 

(ITOSC) që mbulojnë  

 2017  E parealizuar 
Nuk ka zhvillime për vitin 2017 pasi organet e 

reja KLGJ, KLP, ILD nuk jane krijuar ende.  
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sistemet e TI të  

gjykatave, KLGj, KLP, 

HIC, dhe Këshillit të 

Emërimeve). 

5.02.a 
Sigurimi i burimeve 

njerëzore. 

(Institucioni për t`u 

caktuar nga KM)  
2017 67.676 

E parealizuar 
Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

5.02.b 

Sigurimi i mjedisit të  

punës (zyrë, pajisje 

hardware dhe software 

të TI për qendrën e 

kontrollit). 

(Institucioni për t`u 

caktuar nga KM)  
2017 100.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

5.02.c 

Trajnimi fillestar i 

personelit për sistemet 

elektronike (hartimi i 

kurrikulave dhe trajnim)                                                     

Trajnimi vazhdues i 

personelit për sistemet 

elektronike. 

(Institucioni për t`u 

caktuar nga KM)  
2017 

15,000              

15,000 
E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

5.03 

Vendosja e sistemit të 

menaxhimit të çështjeve 

të gjykatave (ICMIS), 

në efiçencë të plotë. 

 2017  
Realizuar 

Gjatë vitit 2017 është përmirësuar aplikacioni i 

sistemit elektronik të instaluar në Gjykatat e 

Rretheve, Apelit si dhe në Gjykatat 

Administrative. Kjo është realizuar nëpërmjet dy 

kontratave të mirëmbajtjes dhe zhvillimit, të 

lidhura nga Ministria e Drejtësisë. Për 30 Gjykatat 

e Shkallës së Parë dhe të Apelit, shërbimet e 

realizuar gjatë vitit 2017 kanë qenë në vlerën 

17,705,241 lekë me TVSH, si dhe shërbimet e 

mirëmbajtjes dhe zhvillimit për 7 Gjykatat 

Administrative janë realizuar në vlerën 5,954,592 

lekë me TVSH. 

5.03.a 
Specifikimi dhe 

projektimi funksional. 
KLGJ 2017 50.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

5.03.b 
Prokurimi i ICMIS dhe 

instalimi. 
KLGJ 2017 0 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

5.03.d 

Migrimi i të dhënave 

nga sistemi aktual i 

menaxhimit të çështjeve 

te ICMIS. 

 KLGJ 2017 0 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

5.03.f 

Arritja e marrëveshjes 

së mirëmbajtjes për 

pajisjet e ICMIS (20% e 

vlerës së software). 

KLGJ 2017  E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

5.04 

Aktivitet 5.04  Rritja e 

funksionalitetit të 

sistemit të menaxhimit 

të cështjeve të shërbimit 

të prokurorisë  (CAMS) 

dhe përshtatja e tij me 

ndryshimet organizative 

të institucionit. 

 2017  Në proces Sistemi CAMS ka ende nevojë për përmirësim. 

5.04.a 

Kryerja e 

përmirësimeve në  

sistemin CAMS. 

PP 
2017 300.000 Realizuar 

Gjatë vitit 2017 në sistemin CAMS janë bërë: 

Shpërdarja e çështjeve me short,  e cila është venë 

në funksion që nga Janar 2017.  Është përfunduar 

moduli i Prokurorive të Apeleve. Moduli i 

Prokurorisë së Përgjithshme, ka përfunduar dhe 

është në fazë testimi. Ka perfunduar një pjesë e 

modulit të statistikave. 

Është përfunduar implementimi i ndërlidhjes së 4 

databazave shtetërore. Projekti financohet nga 

BE.   
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5.04.b Trajnimi i stafit. PP 2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

5.05 

Rritja e efiçencës së  

procesimit të rasteve të  

Ndihmës Juridike 

Reciproke (NJR). 

 2017     

5.05.a+b 

Krijimi i sistemit të  

menaxhimit të  

çështjeve për 

procesimin e çështjeve 

MLA me MeD (në  

vazhdim)./ Përfshirja e 

Prokurorisë së 

Përgjithshme në  

sistemin e mësipërm të  

menaxhimit të  

çështjeve. Costo 

përfshin 80,000 euro të 

financuara nga projekti 

LURIS 

MD, PP 2017  E parealizuar 

MD nuk ka zhvillime në lidhje me Projektin 

LURIS.                                                                  

PP nuk ka pasur zhvillime për vitin 2017. 

5.05.c 
Rritja e stafit me 3-5 të 

punësuar në MD. 
MD 2017 36.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

5.05.d 
Punësimi i stafit shtesë 

në PP. 
PP 2017 36.000 E parealizuar Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b. 

5.05.e 

Sigurimi i pajisjeve 

(skanera, printera, dhe 

fotokopje) në MD dhe 

PP. 

MD, PP 2017 50.000 E parealizuar 
Nuk ka zhvillime për vitin 2017. Është e varur 

nga aktiviteti 5.05 a+b. 

5.05.e re 
Përmirësimi i 

përvitshëm. 
MD, PP 2017 16.000 E parealizuar 

Nuk ka zhvillime për vitin 2017. Është e varur 

nga aktiviteti 5.05 a+b. 

Aktivitet 

5.07 

Përmirësimi i 

informacionit statistikor 

të dhënë nga sistemet e 

menaxhimit të  

cështjeve të  gjykatave 

(krijimi i një shërbimi të 

integruar statistikor si 

një zgjidhje e 

përkohshme deri sa 

ICMIS të bëhet 

funksional.). 

 2017    

5.07.a 

Projektimi i nivelit të  

lartë  dhe prova e 

konceptit. 

KLGJ 2017 10.000 E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së e cila nuk 

është krijuar ende.  

5.07.b 

Projektimi, zhvillimi 

dhe zbatimi i sistemit të  

prodhimit 

(KLGJ)  2017 100.000 E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së e cila nuk 

është krijuar ende. 

Aktivitet 

5.08 

Krijimi i sistemit 

elektronik të  publikimit 

të Qendrës së 

Publikimeve Zyrtare. 

 2017     

5.08.a 

Përgatitja e një sistemi 

të integruar për 

publikimin e ligjeve të 

konsoliduara dhe akteve 

nënligjore të 

përmbledhjeve të 

QPZ 2017 160.000 Në proces 

U realizuan hartimi i termave të referencës dhe 

me asistencën e një eksperti të ELI (European 

Legislation Identifier) të Bashkimit Europian. 

Përmirësimi i sistemit ekzistues duke shtuar aktet 

e përditësuara, të gjithë serinë e kodeve të 

përditësuara dhe disa përmbledhëse legjislacioni 
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legjislacionit sipas 

fushave. 

në fusha të ndryshme të së drejtës. Për vitin 2018 

ky projekt do të realizohet nga AKSHI dhe do të 

jetë institucioni përgjegjës për realizimin e këtij 

sistemi të integruar për publikimin e ligjeve të 

konsoliduara. 

5.08.b 
Popullimi i sistemit me 

aktet ekzistuese. 
QPZ 2017 100.000 Në proces 

Për vitin 2017 ka vijuar popullimi i sistemit aktual 

me aktet ekzistuese.  

5.08.c 
Publikimi i vendimeve 

gjyqësore. 
QPZ 2017 100.000 Në proces 

Për vitin 2017 ka vijuar publikimi i vendimeve 

gjyqësore në sistemin aktual.  

Aktivitet 

5.09 

Rritja e efikasitetit të 

funksionimit të 

përmbaruesve  në 

përputhje me standardet 

moderne europiane. 

 2017     

5.09.b 

Përmirësimi i 

ndërlidhjeve ndërmjet 

ALBIS dhe sistemeve të  

tjera elektronike të 

gjyqësorit. 

MD, Përmbarimi 2017 0 Në proces 

Gjatë vitit 2017, Ministria e Drejtësisë në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Shërbimit Përmbarimor Shtetëror dhe Dhomën 

Kombëtare të Përmbarimit Gjyqësor Privat kanë 

hartuar projektin e titulluar "Ri-konceptimi, 

përmirësimi dhe mirëmbajtja e sistemit të 

menaxhimit elektronik të çështjeve të përmbarimit 

“ALBIS". Sistemi i ri ka për qëllim:                                                                                                                             

• Rritjen pa limit të numrit të përdoruesve, në 

varësi të numrit të përmbaruesve gjyqësor 

•Rritjen e efikasitetit të shërbimit përmbarues  

•Korrektësinë  

•Trasparencën  

• Monitorimin në kohë reale nga ana e Ministrisë 

së Drejtësisë dhe institucioneve të autorizuar prej 

saj. Kosto e këtij projekti për elementet Hardware 

dhe Software është 67,080,000 lekë me TVSH. 

Gjatë 2017 është prokuruar përmirësimi i sistemit 

ALBIS. Është kryer ndërlidhja e sistemit ALBIS 

me sistemin SIAPI të përmbaruesve gjyqësorë 

privatë për t`i ofruar atyre lehtësi në përdorim. 

Gjatë 2018 do të përshtatet baza ligjore e sistemit 

ALBIS për ta venë atë në përdorim pa vonesë nga 

përmbaruesit shtetërorë dhe ata privatë. 

Aktivitet 

5.11 

Përmirësimi i 

funksionimit të sistemit 

të  vuajtjes së  dënimit 

duke siguruar sistemet e 

nevojshme të 

teknologjisë deri brenda 

vitit 2020. 

 2017     

5.11.c 

Projektimi i bazave të  

të  dhënave (sistemi i 

Cards) ndërmjet IEVPve 

dhe Drejtorisë  së  

Përgjithshme të  

Burgjeve. 

MD 2017 1.250.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017.  

Aktivitet 

5.12 

Përmirësimi i kushteve 

të punës sipas 

standardeve moderne të 

PP dhe zyrave të 

prokurorive në qytete. 

 2017     

5.12.0 

Realizimi i vlerësimit të 

nevojave (me 

prioritizim) dhe i 

studimit të fizibilitet si 

dhe kostim për 

rindërtim/ndërtim të 

PP 2017 30.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 
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godinave të reja. 

Aktivitet 

5.13 

Aktivitet 5.13 

Përmirësimi i kushteve 

të punës sipas 

standardeve moderne të 

gjykatave (nëpërmjet 

ndërtimit të godinave të 

reja për gjykatat më 

poshtë: 

ZABGJ 2017     

5.13.0 

Realizimi i vlerësimit të 

nevojave (me 

prioritizim) dhe i 

studimit të fizibilitet si 

dhe kostim për 

rindërtim/ndërtim të 

godinave të reja. 

(KLGJ) ZABGJ 2017 50.000 E parealizuar 

Studime fizibiliteti për gjykatat nuk janë bërë, 

pasi kjo lidhet me miratimin e hartës së re 

gjyqësore. Investimet në këtë drejtim përpara 

ndryshimeve që lidhen me riorganizimin e 

gjykatave, do të rezultonin joeficiente. Me 

miratimin e hartës së re gjyqësore, saktësimin e 

numrit të gjykatave dhe aktivitetit që do të 

përmbushin, do të përcaktohen nevojat, do të 

kryhen studimet përkatëse dhe më pas investimet 

për realizimin e tyre.  

5.13.e re 

Permiresimi i 

infrastrukures 

ndertimore në gjykata. 

(KLGJ) ZABGJ 2017  Në proces 

Rikonstruksioni i plotë i godinës së Gjykatës së 

Apelit Administrativ Tiranë ka filluar në vitin 

2016 dhe pritet të përfundojë në vitin 2018 (4 M-

parë). Ky investim do të garantojë kushte 

optimale pune për stafin; numrin e nevojshëm të 

sallave të gjyqit për zhvillimin e proceseve 

gjyqësore; përmbushjen e standardeve të 

munguara për shërbimin e publikut dhe 

aksesueshmërinë e PAK etj. Vlera e plotë e 

investimit është rreth 106 milion lekë. Për vitin 

2016 është likujduar një vlerë prej 32 milion lekë; 

ndërsa për vitin 2017 kjo vlerë është rreth 48 

milion lekë. Investimi është në proces. Për vitin 

2018 është alokuar fondi i nevojshëm për 

mbylljen e investimit, në vlerë rreth 26 milion 

lekë. 

Aktivitet 

5.14 

Ngritja e efektivitetit  të 

hetimeve në përputhje 

me standardet 

ndërkombëtare dhe rritja 

e efektivitetit dhe 

decentralizimit të  

përgjimeve 

 2017     

5.14.c 

Hartimi i specifikimeve 

teknike për pajisjen e 

përgjimit                                                                    

Blerja e pajisjeve të  

nevojshme (një njësi 

qëndrore për SPAK)                                                                 

Mirëmbajtja e pajisjes. 

PP 2017 
30,000                        

0 
Në proces 

Është realizuar referuar detyrimeve të Prokurorisë 

së Përgjithshme, në vitin 2016 është lidhur 

kontrata e blerjes me këste të pajisjes së përgjimit.  

Në kushtet e blerjes parashikohet edhe 

mirëmbajtja për dy vitet e para të përdorimit dhe 

trajnimi i punonjësve.  

Kosto e përballuar nga buxheti në vitin 2017 është 

50,000,000 lekë. 

 

MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me 

asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë 

bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe 

koston financiare që do të shoqerojë ngritjen e 

këtij institucioni. 

 

Sa i përket pajisjes së përgjimeve për SPAK, do të 

jetë vet ky autoritet, që do të vendos. SPAK nuk 

është krijuar ende.  
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5.14.d Ndërtimi i kapaciteteve. PP 2017 20.000 

E realizuar për 

vitin 2017               

(aktivitetet  në 

vazhdimësi) 

Prokurorë dhe oficerë të policisë gjyqësore kanë 

marrë pjesë në një konferencë të zhvilluar për 

teknikat dhe tekonlogjitë e fundit në fushën e 

përgjimeve.  

Kosto e aktivitetit u përballua nga donatorë dhe 

buxheti i prokurorisë. Kosto e buxhetit për 

aktivitetin (shpenzime për dieta) për vitin 2017 

është 820 $. 

Pas shkëmbimit të eksperiencave, është analizuar 

dhe evidentuar nevoja për trajnime lidhur me 

zgjerimin e kapaciteteve për përgjimin aktiv.  

Prokuroria në bashkëpunim me projektet që e 

asistojnë kanë planifikuar trajnime në fillim të 

vitit 2018, lidhur me këtë fushë.  

 

 

 

Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes 

së dënimit. 

 

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 6 

2017 

Statusi i zbatimit të nën-

aktiviteteve të Objektivit 6 

Numri i nën-aktiviteteve Përqindja ndaj totalit të 

Objektivit 6 

Të realizuara 10 59% 

Në proces 2 12% 

Të parealizuara 5 29% 

Totali 17 100 % 
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Të realizuara

59%

Në proces 12%

Të parealizuara

29%

Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve

 

 

Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të rritjes së mbrojtjes së të drejtave të njeriut në 

sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të 

impaktit të Strategjisë. 

Aktiviteti Përshkrimi i Aktivitetit 
Institucioni 

përgjegjës 

Afati 

Kohor 

Kosto e 

vlerësuar e 

produktit 

Statusi i 

zbatimit të 

aktivitetit 

për vitin 

2017 

Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017         

Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit. 

Aktivitet 

6.01 

Rritja e mundësisë  për 

punësimin e të burgosurve 

dhe ofrimin e programeve 

të edukimit / programeve 

të  aftësive jetësore sipas 

standardeve evropiane të 

praktikave më të mira. 

  2017     

  

6.01.d 

Ofrimi i kurseve në  

aftësitë  bazë  dhe ato 

teknike. 

MD, DPB 2017 10.000 Realizuar 

Në zbatim të Memorandumit të Bashkëpunimit midis 

Ministrisë së Drejtësisë dhe ish Ministrisë së Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe 

institucionet në varësi kanë bashkëpunuar me Drejtoritë 

Rajonale të Formimit Profesional për zhvillimin e procesit të 

formimit profesional në IEVP. Në zbatim të kësaj 

marrëveshje, procesi i formimit profesional është zhvilluar, 

mbështetur në kërkesat e të burgosurve, hapësirat fizike dhe 

bazën materiale që disponojnë disa institucione, si dhe llojet e 

kurseve profesionale që ofrohen nga DRFP. Si rezultat, gjatë 

vitit 2017 kurset profesionale të ofruara janë frekuentuar çdo 

muaj mesatarisht nga 377 të burgosur. Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve ka hartuar një projekt VKM e cila i 

është përcjellë Ministrisë së Drejtësisë për procedurat në 

vijim, për shpërblimin e punës së të burgosurve. Projekt 

VKM-ja “Për nxitjen e punësimit dhe shpërblimin për punën e 

të dënuarve dhe të paraburgosurve” do të krijojë mundësi për 

lidhje produktive me tregun e punës dhe punëdhënësit, si dhe 

një shpërblim të drejtë për punën e kryer, për t’iu dhënë të 
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burgosurve mundësi më të mira të zhvillimit të aftësive të tyre, 

të cilat përputhen me këtë treg. Organikat e punës për të 

paraburgosurit dhe të dënuarit për vitin 2017 kanë pasur një 

numër prej 648 personash të punësuar: të paraburgosur 162 

dhe të dënuar 486.  

6.01.e 

Ofrimi i programeve 

edukuese kundër 

recidivizmit.  

MD, DPB 2017 10.000 Në proces  

Programet edukuese kundër recidivizmit do të rishikohen gjatë 

vitit 2018 në kuadër të implementimit të instrumentit të 

vlerësimit të riskut. Me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm Nr. 

384/1 datë 09.06.2017 u miratua Instrumenti i Vlerësimit të 

Riskut për të burgosurit. Në bashkëpunim me ekspertët 

anglezë të projektit të binjakëzimit për reformën në sistemin e 

burgjeve është hartuar një format për menaxhimin e riskut të 

personave me liri të kufizuar. Ky instrument është rishikuar 

dhe përmirësuar në kuadër të programit European Union 

Horizontal Facility që po zbatohet nga Këshilli i Evropës në 

sistemin e burgjeve. Procesi i vlerësimit të riskut të burgosurve 

do të jetë bazë për një sistem korrektues bazuar në rrezikun që 

paraqesin të burgosurit. Kjo do të lehtësojë menaxhimin e 

sigurisë, përdorimin me efikasitet të burimeve dhe 

administrimin e përgjithshëm të institucioneve. Gjithashtu, ky 

instrument do të përdoret për pilotimin e vlerësimit të riskut 

për arratisje të burgosurve dhe shkaktimit të dëmit të rëndë 

ndaj të tjerëve, mbështetur në treguesit specifik të 

faktorëve/nevojave individuale kriminogjenë të riskut. 

Trajnimi i stafit për zbatimin në praktikë të këtij instrumenti 

në punën e përditshme do të planifikohet në vitin 2018. 

6.01.f 

Ofrimi i programeve 

edukuese kundër 

përdorimit të drogave.  

MD, DPB 2017 20.000 Realizuar 

Programet edukuese kundër përdorimit të drogave është pjesë 

e programeve rehabilituese për personat me liri të kufizuar, të 

cilët kanë qenë përdorues të lëndëve narkotike në jetën e lirë. 

Afërsisht në 1 muaj janë përfshirë rreth 140 të burgosur në 

këto programe.  

6.01.g 
Ofrimi i programeve të  

tjera edukative.  
MD, DPB 2017 20.000 Realizuar 

Gjatë vitit 2017 procesi mësimor formal u zhvillua në 8 

institucione: IEVP Vlorë, Lezhë, Korçë, Rrogozhinë, Kavajë, 

Fushë-Krujë, Korçë dhe Peqin. Numri i personave që kanë 

përfunduar vitin akademik 2016-2017 në IEVP është 320, prej 

të cilëve 15 janë të mitur. Aplikimi dhe hapja e sistemit 9-

vjeçar mësimor është bërë e mundur në saj të marrëveshjes së 

bashkëpunimit të lidhur midis Ministrisë së Arsimit e Sportit 

dhe Ministrisë së Drejtësisë. Numri i aktiviteteve rehabilituese 

të organizuara mesatarisht në muaj gjatë 2017 me të 

dënuarit/të paraburgosurit në IEVP është 431, krahasuar me 

420 të organizuara gjatë vitit 2016. Numri mesatar i të 

burgosurve që ndoqën gjatë muajit aktivitetet kulturore e 

sportive në institucion është 3,645 ose 189 persona më shumë 

se viti 2016. Gjatë vitit 2017 në IEVP janë zhvilluar nga 

Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 207 tema sociale në 

muaj krahasuar me 182 në vitin 2016, ku kanë marrë pjesë 

mesatarisht 2,832 të burgosur/muaj. 

Aktivitet 

6.02 

Reduktimi i mbipopullimit 

në burgje dhe paraburgim 

sipas standardeve 

evropiane. 

  2017   Realizuar 

Për periudhën janar-dhjetor 2017 janë trajtuar mesatarisht 

5,466 të burgosur në të gjitha IEVP, prej të cilëve 2,873 të 

dënuar dhe 2,593 të paraburgosur. Mbipopullimi ka qenë 

mesatarisht 4%. Muajt e parë të vitit shënojnë numrin më të 

ulët të mbipopullimit në IEVP, si rrjedhojë e aplikimit të ligjit 

të amnistisë. Krahasuar me vitin 2016 mbipopullimi në IEVP 

është ulur me 5%. Projekti i Qendrës së Re të Paraburgimit 

dhe Burgut Shkodër është realizuar në kuadër të programimit 

IPA 2011 me vlerë ndërtimi 14,37 milion Euro. Punimet për 

këtë projekt kanë filluar më 15 prill 2013 dhe kanë përfunduar 

në 15 prill 2016. Kontrata e punimeve është lidhur midis 

Delegacionit Evropian të Shqipërisë dhe Kontraktorit 

J.V.”C.G.F.Construzioni Generali S.P.A. & Alba 

Konstruksion Sh.p.k. Kapaciteti i këtij objekti është 600 të 

burgosur dhe 180 të paraburgosur. Në fund të muajit shkurt 

2018 pritet vënia në shfrytëzim të plotë të objektit të ri 

Shkodër dhe inagurimi i objektit.  
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6.02.e re 
Blerja e 30 makinave 

ambulancë. 
MD, DPB 2017   E parealizuar 

Për vitin 2017 nuk u miratuan fonde për blerje ambulance për 

sistemin e burgjeve. Nga Qeveria Italiane u dhuruan gjatë këtij 

viti 2 ambulanca, njëra prej të cilave u vu në dispozicion të 

Institutit të Veçantë Shëndetësor të Burgosurve dhe tjetra kaloi 

në dispozicion të burgut të ri Shkodër.  

Aktivitet 

6.03 

Garantimi i mbrojtjes së të 

drejtave themelore të 

ndaluarve me probleme të 

shëndetit mendor. 

  2017     

  

6.03.b 

Ndërtimi i një ndërtese të 

re të përshtatshme për 

trajtimin e të  ndaluarve 

me probleme të  shëndetit 

mendor. 

MD 2017   Në proces  

Duke marrë në konsideratë rekomandimet e Komitetit 

Evropian të Parandalimit të Torturës dhe detyrimet e Qeverisë 

Shqiptare në kuadër të Integrimit Evropian, ish Ministria e 

Integrimit, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme 

e Burgjeve hartuan një projekt fishë për azhurnimin e projekt 

zbatimit për ndërtimin e një spitali të ri për të sëmurët mendor 

me vendim gjykate “mjekim i detyruar”, sipas standardeve 

evropiane, të hartuar nga DPB në dhjetor të vitit 2016, me një 

fond nga buxheti i shtetit prej 40,000,000 lekë me tvsh. Në 

kuadër të raundit të 18-të të WBIF-it (Western Balkans 

Investment Framework), ish Ministria e Integrimit me datë 

11.09.2017, dorëzoi projektin dhe aplikoi për një grant për 

rishikimin e projektit dhe më tej investimin e tij. Pas 

vlerësimit të projekteve në Raundin e XVIII-të nga WBIF 

konfirmojnë se:  projekti “Instituti i të sëmurëve mendorë të 

dënuar me vendim gjykate, Mëzez, Tiranë”, nuk është 

mbështetur financiarisht nga asistenca teknike e WBIF. 

Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës (CEB), si një ndër 

institucionet financiare ndërkombëtare që janë pjesë e WBIF, 

ofron mbështetje financiare në formë kredie. Përfaqësuesi i 

Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës (CEB), propozon 

që: nëse WBIF nuk siguron grantin e kërkuar prej 260 mijë 

EUR për projekt fishën për Asistencë Teknike: “Përmirësim i 

projektit të zbatimit  dhe analiza e kostos për: Institutin e të 

sëmurëve mendorë të dënuar me vendim gjykate”, Banka 

(CEB) është gati (propozuar pas raundit paraprak të WBIF), 

për të vlerësuar mundësinë e mbështetjes së projektit me 

fondet e veta të mirëbesimit dhe për të shqyrtuar financimin e 

projektit të zbatimit përmes një Kredie prej 9-10 milionë euro 

dhe një grant prej 1 milion euro. Nëse mbështetja financiare 

kredi miratohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe 

Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës (CEB), Ministria e 

Drejtësisë nëpërmjet NIPAC mund të aplikojnë për një 

financim dypalësh të WBIF ose grant të investimeve nga IPA 

në shumën prej 2-3 milionë euro për të përmbushur strukturën 

totale të parashikuar të financimit prej 12,900,000 euro. 

6.03.c 

Promovimi i bashkë 

punimit ndër-institucional 

për trajtimin e kësaj 

kategorie. 

MD 2017 5.000 Realizuar  

Ka vijuar bashkëpunimi ndërinstitucional për trajtimin e kësaj 

kategorie përgjate vitit 2017, si me Drejtorinë e Përgjithshme 

të Burgjeve dhe me MD.  

6.03.d 

Bashkëpunimi me OJF që 

ndajnë  praktikat e mira 

dhe të  suksesshme për 

trajtimin e kësaj kategorie 

në  përputhje me 

standardet evropiane.  

MD, DPB 2017 5.000 Realizuar 

Gjatë vitit 2017, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka lidhur 

16 marrëveshje bashkëpunimi me organizata jo qeveritare që 

zbatojnë projektet në sistemin e burgjeve. Fusha e 

bashkëpunimit me organizatat jo qeveritare ka qenë dhe 

përmirësimi i praktikave të trajtimit të personave me probleme 

të shëndetit mendor që mbahen në burgje. Gjithashtu, janë 

zhvilluar sesione trajnimi dhe seminare me staf multidisiplinar 

të sistemit të burgjeve për këtë qëllim. Në bashkëpunim me 

Komitetin Shqiptar të Helsinkit janë hartuar udhëzues dhe 

protokolle për trajtimin e kësaj kategorie, të cilat janë venë në 

zbatim në të gjitha institucionet, si dhe është kryer trajnimi i 

stafit në lidhje me zbatimin e protokolleve. Është hartuar 

udhëzues mbi evidentimin e rasteve me probleme të shendetit 

mendor dhe parandalimin e tentativave suicidale dhe dërguar 

në të gjitha IEVP-të.    
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Aktivitet 

6.05 

Përmirësimi i nivelit të  

burimeve njerëzore të 

alokuara për rehabilitimin 

e të burgosurve.  

  2017   Në proces  

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është në fazën e 

riorganizimit dhe reformës strukturore të funksionimit të 

sistemit të burgjeve. Fokus kryesor në reformën organizative 

dhe strukturore ka përmirësimi i nivelit të burimeve njerëzore 

dhe rritja e profesionalizmit të stafit, duke synuar forcimin e 

sigurisë në burgje dhe rehabilitimin social të burgosurve.  

6.05.a 

Ndryshimi i skemës së 

pagave për stafin e ri 

mjeksor. 

MD 2017   E parealizuar  Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

6.05.c 
Programet e trajnimit për 

stafin e ri civil.  
DPB 2017   Realizuar 

Sektori i Trajnimeve në DPB ka zhvilluar trajnime bazë për 

stafin e zgjedhur rishtas. Programet e trajnimit janë hartuar në 

bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë dhe vendas. Gjatë 

vitit 2017, Sektori i Trajnimeve ka përmirësuar fondin e 

botimeve dhe të kurrikulave me këto manuale: manual për 

stafin e burgjeve që punon me të mitur, manual për shëndetin 

mendor në burgje, manual për rritjen e aftësive komunikuese, 

si dhe hartimin e udhëzuesve administrativ për punën e 

përditshme në burgje. Për vitin 2017 janë trajnuar 30 punonjës 

të rinj të stafit civil në burgje.   

Aktivitet 

6.06 

Forcimi dhe përmirësimi i 

shërbimit të provës sipas 

standardeve moderne 

evropiane. 

  2017   Në proces  

Gjatë vitit 2017, Këshilli i Ministrave ka bërë tërheqjen e 

projektligjit të Shërbimit të Provës i paraqitur gjatë vitit 2016. 

Pritet që gjatë këtij viti ky ligj të rikthehet përsëri në Kuvend 

për tu miratuar.  Gjatë vitit 2017, janë realizuar një sërë 

trajnimesh për stafin e Shërbimit të Provës në kuadër të rritjes 

së kapaciteteve profesionale. Ndër të ciët mund të përmendim, 

trajnim në mbështetje të OSBE dhe UNICEF me temë: 

"Trajnim i avancuar për punonjësit e Shërbimit të Provës mbi 

vlerësimin psikologjik të të dënuarve me shërbim prove" të 

organizuar më datë 18 Korrik 2017, ku morën pjesë rreth 50 

punonjës të Shërbimit të Provës. Në datat 4 dhe 5 dhjetor nga 

OSBE dhe Shkolla e Magjistraturës është zhvilluar një sesion 

trajnues me temë: Roli i alternativave të dënimit me burgim 

dhe shërbimi i provës. Risitë e Kodit penal lidhur me 

alternativat e dënimit me burgim. Ligji për Shërbimin e Provës 

dhe dispozitat proceduriale penale. Lirimi me kusht si një nga 

alternativat e dënimit me burgim. Praktika Gjyqësore, 

Marrëdhëniet e Shërbimit të Provës me Prokurorinë.  

6.06.a 

Rritja e nr të të punësuarve 

dhe llojshmërisë së 

aftësive në shërbimin e 

provës. 

MD, Shërbimi 

i Provës 
2017   Realizuar 

Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit me nr. 55, 

dt.20.04.2017 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së 

Shërbimit të Provës", institucionit i janë shtuar në total 14 

punonjës të renditur sipas pozicioneve: 12 specialist, 1 

inspektor dhe 1 sanitare.  

6.06.b 
Zgjerimi i përdorimit të 

sistemit të monitorimit. 

MD, Shërbimi 

i Provës 
2017   E parealizuar 

Gjatë vitit 2017 është hasur vështirësi në sistemin e 

monitorimit të të dënuarve, të cilët janë vendosur nën 

mbikëqyrje elektronike. Kjo gjë ka ardhur si pasojë e 

mosfunksionimit normal të pajisjeve të gjurmimit, fakt për të 

cilin është venë në dijeni dhe Ministria e Drejtësisë. 

6.06.c 

Ndërtimi i zyrave të 

shërbimit të provës në 

Tirana. 

MD, Shërbimi 

i Provës 
2017   E parealizuar Anuluar fondi për shkak të procedurave të tenderit. 

Aktivitet 

6.07 

Përmirësim i sigurisë 

fizike në burgje si dhe 

parandalim dhe 

mbikëqyrje e komunikimit 

nga të dënuarit. Gjithashtu, 

përcaktimi i një niveli 

kualifikimi të pranueshëm 

për drejtorët e burgjeve. 

  2017     

  

6.07.b 

Prokurimi i punimeve, të 

mirave dhe shërbimeve për 

përmirësimin e sigurisë 

fizike të të dënuarve. 

DPB 2017   Realizuar  

Është realizuar në masën 88.61% fondi i investimeve akorduar 

nga buxheti i shtetit për sistemin e burgjeve. Me fondin e 

akorduar për vitin 2017 u kryen këto investime: Blerje pajisje 

për sistemin e burgjeve në shumën 76.760.000 lekë. Furnizim 

vendosje të sistemit të komunikimit me radio në IEVP 

Shkodër dhe blerjen e pajisjeve për policinë në vlerën 
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16.760.000 lekë. Për burgun e ri në Shkodër u kryen investime 

në shumën 42.350.000 lekë: Tarifa për lidhjen e energjisë 

(OSHEE) në burgun e ri Shkodër vlerë e cila është paguar. 

Furnizim vendosje sisteme të fonisë dhe rrjetit të brendshëm të 

ndriçimit emergjent në burgun e ri Shkodër. Sistemim, 

asfaltim, ndriçimi i jashtëm, sistemi ujit etj për burgun e ri 

Shkodër. Ndërtimi i impiantit dhe ventilimit të kuzhinës në 

burgun e ri Shkodër. Realizimi i kostos lokale për muajin 

janar- dhjetor  është 100%. Rritja e kapaciteteve të burgut  313 

˝Jordan Misja˝ Tiranë (kontrata  3 vjeçare 2015-2017  lidhur 

nga Ministria e Drejtësisë), kontratë në vazhdim. Vlera për 

buxhetin e vitit 2017 është 218,654,000 lekë. Realizimi për 

muajin janar - dhjetor  është  99,98%. Rikontruksioni i rrjeteve 

elektrike, rrjetit të brendshëm të furnizimit me ujë dhe dhomës 

teknike të ngrohjes në Spitalin e Burgjeve në shumën 

5,412,000 lekë e cila është në proces prokurimi. Realizimi për 

muajin janar - dhjetor  është  77,58%. Ndërtimi i sheshit të 

ajrimit për të miturit në IEVP Lezhë në shumën 2,000,000 lekë 

e cila është në proces prokurimi. Realizimi për muajin janar - 

dhjetor  është  78,40%. Realizimi për muajin janar – dhjetor 

2017 për investimet është 88,61% për arsye se procedurat e 

tenderimit u përfunduan në muajin dhjetor dhe si pasojë afati i 

kryerjes së punimeve për kontratat e lidhura brenda dhjetorit 

ishte i pamjaftueshëm dhe nuk mund të realizohej likujdimi 

brenda vitit ushtrimor dhe si pasojë u mbartë detyrimi për 4 

kontrata të lidhura. 

6.07.c 
Prokurimi dhe instalimi i 

pajisjeve të mbikëqyrjes. 
DPB 2017   Realizuar 

Vendosje sisteme sigurie dhe kamera në IEVP Lezhe dhe 

Fushë-Krujë në vlerën 60.000.000 lekë. Kjo procedurë është 

prokuruar nga Ministria e Drejtësisë dhe është lidhur kontrata 

me Nr.1819/11 datë 26.05.2017 me afat 5 vjeçar.  

6.07.d 

Përcaktimi i një niveli 

kualifikimi të pranueshëm 

për drejtorët e burgjeve. 

MD 2017   Realizuar  

Gjatë vitit 2017 janë realizuar procedurat e rekrutimit me 

konkurs të 24 drejtorëve të IEVP, bazuar në një nivel 

kualifikimi të pranueshëm.  

Aktivitet 

6.08 

Vendosja e MISP të 

centralizuar për DPB. 
  2017   Në proces 

Gjatë vitit 2017 është realizuar ndertimi i sistemit MISP dhe 

më pas është kaluar në fazën e mirëmbajtjes. Kontrata është 

me një afat kohor prej 54 muajsh nga ku 6 muaj është ndërtimi 

i sistemit dhe 48 muaj është mirëmbajtja e tij. Vlera totale e 

projektit është 86.374.890 lekë pa TVSH dhe deri në vitin 

2017 janë likujduar 57.282.876 lekë pa TVSH.  

6.08.b 

Lidhja e sistemit ekzistues 

me ICMIS dhe prodhimi i 

statistikave. 

DPB 2017   E parealizuar 
Që të realizohet ky projekt sistemi ICMIS ka nevojë për 

përmirësim (upgrade).  

 

 

Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të 

varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara. 

 

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 7 

2017 

Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të 

Objektivit 7 

Numri i nën-aktiviteteve Përqindja ndaj totalit të Objektivit 7 

Të realizuara 7 17% 

Në proces 5 12% 

Të parealizuara 29 71% 

Totali 41 100 % 
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Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të përmirësimit të funksionimit të Ministrisë së 

Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara, 

nëpërmjet vlerave të treguesve të përgjithshëm të impaktit të Strategjisë. 

Aktiviteti Përshkrimi i Aktivitetit 
Institucioni 

përgjegjës 

Afati 

Kohor 

Kosto e 

vlerësuar e 

produktit 

Statusi i 

zbatimit të 

aktivitetit 

për vitin 

2017 

Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017         

Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara. 

Aktivitet 

7.01  

Rritja e kapaciteteve të 

Departamentit të 

Kodifikimit në MD duke 

komanduar gjyqtarë dhe 

prokurorë në 

departamentin e 

kodifikimit dhe duke 

shtuar ekspertizë të 

jashtme për projekt ligje 

  2017   E parealizuar 

Ligji nr. 96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve", 

në nenin 53 të tij ka parashikuar dhe rregulluar institutin e 

komandimit të magjistratit. Referuar këtij neni “Institucioni në 

të cilin magjistrati komandohet”, për pozicione të tjera janë 

Këshillat, Ministria e Drejtësisë, Avokatura e Shtetit, Shkolla 

e Magjistraturës ose çdo institucion tjetër brenda sistemit të 

drejtësisë dhe përafrimit të legjislacionit. Aktualisht në MD, 

Drejtori i Përgjithshëm i Kodifikimit është magjistratë.  
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të ndryshme. 

7.01.a 
Analizimi i situatës 

aktuale. 
MD 2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

7.01.b 
Identifikimi i nevojave 

për këshillim.  
MD 2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

7.01.c Mobilizimi i ekspertëve  MD 2017 161.420 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

7.03  

Forcimi i kapaciteteve të 

MD për t'u përgatitur për 

përshtatjen e 

legjislacionit kombëtar 

me acquis 

communautaire. 

  2017   Realizuar 

Nëpërmjet Urdhrit nr. 166, datë 05.10.2017, të Kryeministrit, 

"Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së 

Drejtësisë", në Ministrinë e Drejtësisë është krijuar Sektori i 

Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, në 

Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të 

Legjislacionit. Bazuar në përshkrimin e përgjithshëm të punës, 

ky sektor realizon këto funksione:                                                                                          

- përgjigjet për realizimin e veprimtarive dhe përgatitjen e 

shqyrtimin e dokumenteve të politikave, strategjive e të 

projektakteve në fushën e drejtësisë dhe për reformën ligjore 

në përgjithësi.                                                                                                                  

- harton politika që synojnë thellimin dhe përshpejtimin e 

reformave ligjore në funksion të integrimit evropian.                                                                                              

- ndjek dhe raporton mbi ecurinë e përmbushjes së politikave 

që synojnë thellimin dhe përshpejtimin e reformave ligjore në 

funksion të integrimit evropian.                                                                              

-  shqyrton dhe përgatit legjislacionin me qëllim harmonizimin 

e legjislacionit të brendshëm shqiptar në fushën e drejtësisë 

dhe përafrimin e tij me strukturat e standardet ndërkombëtare.       

7.03.a 

Vlerësim/rekomandimi i 

nevojave për staf                

Rishikimi i përshkrimeve 

të punës/specifikimeve të 

punonjësve. 

MD 2017 
3,000                   

20,000 
Realizuar  

Pas vlerësimit të bërë nëpërmjet Urdhrit nr. 166, datë 

05.10.2017, të Kryeministrit, "Për miratimin e strukturës dhe 

të organikës së Ministrisë së Drejtësisë", në Ministrinë e 

Drejtësisë është krijuar Sektori i Reformave Ligjore dhe 

Përafrimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Hartimit të 

Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe 

Harmonizimit të Legjislacionit. Bazuar në përshkrimin e 

përgjithshëm të punës, ky sektor realizon  këto funksione:                                                                                           

- përgjigjet për realizimin e veprimtarive dhe përgatitjen e 

shqyrtimin e dokumenteve të politikave, strategjive e të 

projektakteve në fushën e drejtësisë dhe për reformën ligjore 

në përgjithësi.                                                                                                                 

- harton politika që synojnë thellimin dhe përshpejtimin e 

reformave ligjore në funksion të integrimit evropian.                                                                                              

- ndjek dhe raporton mbi ecurinë e përmbushjes së politikave 

që synojnë thellimin dhe përshpejtimin e reformave ligjore në 

funksion të integrimit evropian.                                                                             

-  shqyrton dhe përgatit legjislacionin me qëllim harmonizimin 

e legjislacionit të brendshëm shqiptar në fushën e drejtësisë 

dhe përafrimin e tij me strukturat e standardet ndërkombëtare.  

Ështe realizuar dhe rishikimi i përshkrimit të punës.  

7.03.c 
Rishikimi i burimeve 

njerëzore. 
MD 2017 2.000 Realizuar 

Nëpërmjet Urdhrit nr. 166, datë 05.10.2017, të Kryeministrit, 

"Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së 

Drejtësisë", në Ministrinë e Drejtësisë është krijuar Sektori i 

Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, në 

Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të 

Legjislacionit. Bazuar në përshkrimin e përgjithshëm të punës, 

ky sektor realizon këto funksione:                                                                                           

- përgjigjet për realizimin e veprimtarive dhe përgatitjen e 

shqyrtimin e dokumenteve të politikave, strategjive e të 
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projektakteve në fushën e drejtësisë dhe për reformën ligjore 

në përgjithësi.                                                                                                                   

- harton politika që synojnë thellimin dhe përshpejtimin e 

reformave ligjore në funksion të integrimit evropian.                                                                                              

- ndjek dhe raporton mbi ecurinë e përmbushjes së politikave 

që synojnë thellimin dhe përshpejtimin e reformave ligjore në 

funksion të integrimit evropian.                                                                             

-  shqyrton dhe përgatit legjislacionin me qëllim harmonizimin 

e legjislacionit të brendshëm shqiptar në fushën e drejtësisë 

dhe përafrimin e tij me strukturat e standardet ndërkombëtare.   

7.03.d 

Rishikim i kushteve të 

punës/ vlerësim i 

nevojave për trajnim. 

MD 2017 3.000 Realizuar Eshte realizuar vleresimi i nevojave per trajnim.  

7.03.f 

Ngritja e njësisë për 

përafrimin e 

legjislacionit. 

MD 2017   Realizuar 

Nëpërmjet Urdhrit nr. 166, datë 05.10.2017, të Kryeministrit, 

"Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së 

Drejtësisë", në Ministrinë e Drejtësisë është krijuar Sektori i 

Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, në 

Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të 

Legjislacionit. Bazuar në përshkrimin e përgjithshëm të punës, 

ky sektor realizon këto funksione:                                                                                            

- përgjigjet për realizimin e veprimtarive dhe përgatitjen e 

shqyrtimin e dokumenteve të politikave, strategjive e të 

projektakteve në fushën e drejtësisë dhe për reformën ligjore 

në përgjithësi.                                                                                                                   

- harton politika që synojnë thellimin dhe përshpejtimin e 

reformave ligjore në funksion të integrimit evropian.                                                                                               

- ndjek dhe raporton mbi ecurinë e përmbushjes së politikave 

që synojnë thellimin dhe përshpejtimin e reformave ligjore në 

funksion të integrimit evropian.                                                                              

-  shqyrton dhe përgatit legjislacionin me qëllim harmonizimin 

e legjislacionit të brendshëm shqiptar në fushën e drejtësisë 

dhe përafrimin e tij me strukturat e standardet ndërkombëtare.       

Aktivitet 

7.04 

Rritja e ekspertizës së 

specializuar të Institutit 

të Mjekësisë Ligjore. 

  2017   Realizuar 

Për vitin 2017 stafi i IML specializoi 4 specializant për 

mjekësi ligjore në vlerën 3,840.000  lekë. Instituti i Mjekësisë 

Ligjore në strukturën e vetë organike ka 30 nëpunës, ku gjatë 

vitit 2017 rritja e ekspertizës mjeko ligjore për stafin e IML-së 

ishte në vlerën 22.974.862 lekë.  

7.04.a 

Identifikimi i 

standardeve evropiane 

dhe përgatitja e analizës 

së boshllëqeve përfshirë 

vlerësimin e nevojave 

për trajnim. 

MD 2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

7.04.b 
MD vendos për planin e 

përmirësimit. 
MD 2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

7.04.c 

Zbatimi i ndryshimeve 

organizative dhe buxhetit 

të alokuar. 

MD 2017   Realizuar 
Instituti i Mjekësisë Ligjore në strukturën e vetë organike ka 

30 nëpunës, ku gjatë vitit 2017 rritja e ekspertizës mjeko 

ligjore për stafin e IML-së ishte në vlerën 22.974.862  lekë.  

Aktivitet 

7.05  

Rritja e kapaciteteve 

institucionale dhe 

profesionale të Komitetit 

Shqiptar të Birësimit. 

KSHB 2017   Në proces 

Një punonjës i KSHB nga data 17-28 prill 2017 ka marrë pjesë 

në një aktivitet trajnues dhe informues në SHBA me qëllim 

ndarjen e eksperiencave dhe zhvillimin e frymës së 

bashkëpunimit me objektiv birësimin e fëmijëve të braktisur 

nga ana e çifteve amerikane, takime me gjykatës të gjykatave 

kompetente amerikane që trajtojnë çështje të birësimit 

ndërvendas si dhe me drejtuesit e autoritetit qëndror amerikan 

në Departamentin Amerikan të Shtetit. 

Konkretisht në datë 15.06.2017 është trajnuar një punonjës për 

temën "Sistemi i menaxhimit të regjistrit të punonjësve të 

Administratës Publike - moduli Punonjësit" organizuar nga 

ASPA. Gjithashtu, në datën  05.12.2017 është trajnuar një 

punonjës për temën "Programi Buxhetor Afatmesëm 2018-
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2020 dhe buxhetimi i përgjithshëm gjinor" organizuar nga 

Ministria e Financave. 

7.05.a 
Vlerësimi i nevojave për 

trajnim dhe financim. 
MD 2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

7.05.b 

MD vendos për planin e 

përmirësimit / zbatimi i 

ndryshimeve 

organizative dhe buxhetit 

të alokuar. 

 MD 2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

7.06  

Projektimi dhe zbatimi i 

sistemeve të menaxhimit, 

aktiviteteve operacionale 

dhe të kontrollit dhe 

funksionimi financiar i 

MD dhe institucioneve të 

tjera (KLGJ, 

KLP,Inspektoriati i ri, 

Këshilli i Emërimeve) 

për të mundësuar që ato 

të menaxhojnë procesin e 

reformës. 

  2017     

  

7.06.a 
Raporti i  menaxhimit të 

konsulencës. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 30.000 E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

7.06.b 

Raporti i  burimeve 

njerëzore dhe dokumenti 

i politikës.  

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 10.000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

7.06.c 
Raporti i  strukturës 

organizative. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 10.000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

7.06.d 
Raporti i  menaxhimit 

financiar. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 10.000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

7.06.e 
Raporti i  planifikimit 

Lay out. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED  

2017 10.000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

7.06.f 
Raporti i  strukturave 

raportuese. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 10.000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

7.06.g Raporti i  Marketingut. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 10.000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

7.06.h Raporti i  kërkimit. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 10.000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

7.06.i Raporti i  Monitorimit. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 10.000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

Aktivitet 

7.07  

Lidhur me objektivin  6 

do ofrohet mbështetje për 

të gjitha institucionet e 

reja dhe të ndryshuara 

me qëllim që të sigurohet 

zbatimi i sistemeve të 

reja të menaxhimit, 

aktiviteteve operacionale 

  2017   E parealizuar 
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dhe të kontrollit dhe 

funksionimit financiar të 

MD (KLGJ, 

KLP,Inspektoriati i ri, 

Këshilli i Emërimeve) 

për të mundësuar që ato 

të menaxhojnë procesin e 

reformës. 

7.07.a-e 

Kosto e vënies në zbatim                                     

struktura organizative e 

përcaktuar dhe 

dakordësuar 

(konsulence). 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 
15,000              

80,000 
E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende.  

7.07.b 

Përcaktimi i sistemeve të 

kontrollit financiar dhe 

zbatimi  duke përfshirë 

edhe linjat e raportimit 

dhe përgjegjësisë. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017  E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende. 

7.07.c 

Politika e personelit e 

përcaktuar, e 

dakordësuar dhe e vënë 

në zbatim. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017   E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende. 

7.07.d 

Sistemet e komunikimit 

të përcaktuara dhe 

teknika e planifikimit lay 

out e adoptuar. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017   E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende. 

7.07.e 

Rregullat e delegimit të 

dakordësuara dhe të vëna 

në zbatim. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017   E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende. 

7.07.f 

Burime njerëzore/staf i 

trajnuar, zëvendësime 

dhe vizita studimi. 

MD, KLGJ, 

KLP, ILD, 

KED 

2017 15.000 E parealizuar 

Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-s, KLP-s, KED-s, ILD-s të 

cilat nuk janë krijuar ende. 

MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e 

EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim 

paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të 

shoqerojë ngritjen e këtij institucioni. 

 

Aktivitet 

7.08  

Ngritja e një sistemi për 

bërjen e vlerësimeve të 

ndikimt regullues të 

legjislacionit dhe lidhjes 

me politikat sektoriale. 

  2017   Në proces 

Kjo masë është pjesë edhe e strategjisë së PAR/Public 

Administration Reform (që është nën Mbështetje Buxhetore), 

nën objektivin e lidhur me Policymaking (shtylla 1 e 

strategjisë PAR). U ngritën grupet e punës për pilotimin e 

zbatimit të metodologjisë së vlerësimit të ndikimit (RIA) në 

disa ministri, nëpërmjet Urdhrit të Kryeministrit numër 102, 

datë 14.06.2017, i ndryshuar. Pilotimi për projekligjet e 

përzgjedhura u përfundua nga Ministritë pilot (MFE, MIE), 

brenda datës 31.12.2017. Pas pilotimit, nisi puna për 

përgatitjen e kuadrit ligjor dhe masa të tjera, mundësimin e 

zbatimit të detyrueshëm të RIA-s, brenda 3-mujorit të vitit 

2018. Me Urdhër të KrM nr. 176/2017 u ngrit në Kryeministri, 

Njësia përgjegjëse që do koordinojë me rrjetin RIA nëpër 

Ministritë e Linjës, çështjet e lidhura me RIA-n (Njësia e 

Programimit të Akteve Rregullatore, pjesë e Departamentit 

Rregullator dhe të Përputhshmërisë. Ministritë e Linjës me 

strukturat e reja organizative të miratuara në tetor 2017 kanë 

një njësi të dedikuar për monitorimin e vlerësimit të ndikimit 

për të bashkëpunuar me Rrjetin RIA dhe Njësinë përgjegjëse 

në Kryeministri. Më datë 4 tetor 2017 dhe 27 nëntor 2017, 

respektvisht, u nënshkruan marrëveshje dhe memorandum 

bashkëpunimi me Fakultetet e Drejtësisë dhe Ekonomisë (UT) 

dhe Zyrën e Kryeministrit të Republikës së Kosovës për 

përthithje të përvojave më të mira për ngritjen e kapaciteteve 

dhe zbatimin e vlerësimit të ndikimit rregullator. 

7.08.a 

Rishikimi i kërkesave 

ligjore për realizimin e 

vlerësimit të ndikimit 

rregullues. 

MD, 

Kryeministria 
2017 15.000 Në proces 

Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore me ndihmën e 

ekspertëve të OECD/SIGMAs gjatë fazës së pilotimit të RIA-

s, nisi punën për rishikimin e kritereve dhe kërkesave ligjore 

për zbatimin e RIA-s, me qëllim miratimin e tyre në 



Page 64 of 74 

 

tremujorin e parë të vitit 2018. 

7.08.b 

Forcimi i kapaciteteve të 

njësisë së hartimit të 

legjislacionit në 

institucione me qëllim që 

të bëjnë  vlerësimin e 

ndikimit rregullues.  

MD, 

Kryeministria 
2017 45.000 Në proces 

Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore dhe ekspertë të 

OECD/SIGMAs, realizuan takime të shpeshta informuese dhe 

trajnuese me përfaqësues të ministrive të identifikuar si 

përgjegjës për çështje të RIAs. 

7.08.c 
Identifikimi i nevojave 

për trajnime. 

MD, 

Kryeministria 
2017 10.000 Në proces 

Departamenti Rregullator në Kryeministri identifikoi nevojën 

për trajnime të njësisë përgjegjëse për RIA-n në Kryeministri 

dhe në bashkëpunim me ekspertë të SIGMAs siguroi trajnimin 

në vijimësi të tyre.  

7.08.d 
Trainimi i hartuesve të 

ligjeve. 

MD, 

Kryeministria 
2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017.  

Aktivitet 

7.09  

Vendosja e një sistemi 

për analizën e akteve 

ligjore dhe projektakteve 

ligjore për  korrupsionin. 

  2017       

7.09.a 

Hartimi i metodologjisë 

për analizimin për 

korrupsion të 

legjislacionit. 

MD, 

Kryeministria 
2017 15.000 Në proces 

Nga RCC gjatë vitit 2017 është hartuar një metodologji 

rajonale mbi analizimin e korrupsionit në legjislacion. 

7.09.b 

Forcimi i kapaciteteve të 

njësive të hartimit të 

legjislacionit për të bërë 

analizën e legjislacionit 

për korrupsionin. 

MD, 

Kryeministria 
2017 45.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

7.09.c 
Identifikimi i nevojave 

për trajnime.  

MD, 

Kryeministria 
2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

7.09.d 
Trajnimi i hartuesve të 

ligjeve. 

MD, 

Kryeministria 
2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

7.10  

Përmirësimi i sistemit të 

njoftimeve publike dhe 

konsultimit të 

legjislacionit. 

  2017     

  

7.10.a 

Zbatimi i akteve 

nënligjore për të 

lehtësuar procedurat e 

konsultimit. 

MD, 

Kryeministria 
2017 10.000 Realizuar 

Secila Ministri Linje ka një koordinator për konsultimin publik 

që është pjesë e rrjetit të konsultimit që koordinohet nga 

Departamenti i Mirëqeverisjes dhe Zhvillimit, në Kryeministri. 

7.10.b 

Ngritja e bazës së të 

dhënave të palëve të 

interesuara. 

MD, 

Kryeministria 
2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

7.10.c 

Hartimi i protokollit të 

manualit të punës për 

konsultimin e akteve. 

MD, 

Kryeministria 
2017 20.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

7.10.d 

Trainimi i stafit 

përgjegjës për 

konsultimin. 

MD, 

Kryeministria 
2017 10.000 Në proces 

OSBE gjatë 2017 ka organziuar një vizitë studimore në Kroaci 

si dhe më pas është organizuar një event për ndarjen e 

eksperiencës së marrë me të gjithë koordinatorët e njoftimit 

dhe konsultimit publik të minsitrive të linjës.  

Aktivitet 

7.11  

Fuqizimi i Departamentit 

të Inspektimit të 

institucioneve të varësisë 

dhe professionet e lira. 

  2017   Realizuar 

Me miratimin e strukturës së re të MD, Departamenti i 

Inspektimit të Institucioneve të Varësisë dhe Profesionet e Lira 

është shkrirë dhe është krijuar Drejtoria e Derregullimit, 

Lejeve, Licensave dhe Monitorimit, ku ka tre sektor: 1. Sektori 

i rregullimit të profesioneve të lira (7 nëpunës), 2. sektori i 

monitorimit të institucioneve të tjera të varësisë (4 nëpunës) 

dhe 3. sektori  monitorimit të institucioneve të varësisë në 

fushën penale (3 nëpunës). Në total 14 nëpunës.  
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7.11.a Punësimi i stafit shtesë. MD 2017 80.000 Realizuar  
Ka rritje të strukturës të Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, 

Licensave dhe Monitorimit me 7 nëpunës. 

7.11.b Trajnimi i stafit të ri. MD 2017 10.000 E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

 

 

 

Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit 

ligjor për arbitrazhin. 

 

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 8 

2017 

Statusi i zbatimit të nën-

aktiviteteve të Objektivit 8 

Numri i nën-aktiviteteve Përqindja ndaj totalit të Objektivit 8 

Të realizuara 4 18,2% 

Në proces 10 45,5% 

Të parealizuara 8 36,3% 

Totali 22 100 % 
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Tabela e mëposhtme pasqyron progresin në kuadër të përmirësimit të cilësisë së shërbimit të 

profesioneve ligjore dhe krijimit të kuadrit ligjor për arbitrazhin nëpërmjet vlerave të treguesve të 

përgjithshëm të impaktit të Strategjisë. 

 

Aktiviteti Përshkrimi i Aktivitetit 
Institucioni 

përgjegjës 

Afati 

Kohor 

Kosto e 

vlerësuar e 

produktit 

Statusi i 

zbatimit të 

aktivitetit 

për vitin 

2017 

Përshkrimi i arritjeve për vitin 2017         

Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin. 

Aktivitet 

8.02  

Përmirësimi i komunikimit 

TI ndërmjet avokatëve dhe 

gjykatave. 

  2017                                                                                                           

8.02.a 

Identifikimi i standardeve 

evropiane dhe zhvillimi i 

analizës së boshllëqeve. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Avokatisë, 

KLGJ 

2017   E parealizuar 
Ky aktivitet është detyrë e KLGJ-së e cila nuk është krijuar 

ende.  

Aktivitet 

8.03  

Zbatimi i kuadrit ligjor për 

noterët përfshirë p.sh. 

organizimin e dhomës së 

noterëve, përgatitjen e 

kandidatëve për noterë 

duke përmirësuar trajnimin 

e vazhdueshëm dhe 

fillestar të detyruar për 

noterët. Sigurimi i 

autonomisë së rritur të 

Dhomës së Noterëve. 

Rritja e profesionalizmit të 

noterëve nëpërmjet 

përmirësimit të 

vazhdueshëm dhe 

riorganizimit të provimit 

për licencën të noterëve. 

  2017   Në proces 

Komisioni Përgjegjës për Çështjet Ligjore në Kuvend ka në 

diskutim projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 

nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar". Gjatë 

2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që duhet 

të pësojë ligji për të përmbushur këtë aktivitet. Ndryshimet 

ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018. Është kryer 

edhe një analizë studimore mbi  modelet më të mira europiane 

në këtë drejtim. 
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8.03.b 

Masat për përmirësimin e 

përgatitjes së kandidatëve 

për noterë. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Noterëve, 

Shkolla e 

Noterisë 

2017 7.000 Në proces 
Janë marrë masa për zbatimin e dispozitave të reja për 

sigurimin profesional të noterëve. 

Aktivitet 

8.04  

Forcimi i masave 

disiplinore ndaj noterëve 

në veçanti nëpërmjet 

forcimit the organeve 

disiplinore dhe nëpërmjet 

prezantimit të rregullave të 

qarta dhe të 

pandryshueshme kundër 

korrupsionit, përfshirë 

masat e rrepta procedurale 

(pezullim dhe heqje e 

licencës). 

  2017   Në proces 

Gjatë 2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që 

duhet të pësojë ligji për të përmbushur këtë aktivitet. 

Ndryshimet ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018. 

Është kryer edhe një analizë studimore mbi  modelet më të 

mira europiane në këtë drejtim. 

8.04.a 

Zbatimi i masave për 

forcimin e strukturave 

disiplinore dhe 

transparencën e masave 

disiplinore kundër 

noterëve. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Noterëve 

2017 10.000 Në proces 

Në drejtim të organizimit të vetë Dhomës është parashikuar 

dhe ngritja e  bordit të disiplinës brenda Dhomës së Noterëve, 

që të forcojë strukturat disiplinore dhe transparencën e masave 

disiplinore ndaj noterëve.  

8.04.b 

Zbatimi i dispozitave të 

reja për sigurimin 

profesional të noterëve. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Noterëve, 

MD 

2017   Në proces 

Projektligji “ Për Noterinë" ka kaluar një diskutim të gjerë dhe 

pritet miratimi i projektligjit në Parlament. Në këtë projektligj 

janë përfshirë:  

Organizimi i Dhomës së Noterëve, përgatitja e kandidatëve 

për noterë, duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe 

fillestar të detyruar për noterët. Rritja e profesionalizmit të 

noterëve nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe 

riorganizimit të provimit për licencën të noterëve.    

Aktivitet 

8.05  

Përgatitja e kandidatëve 

për noterë për profesionin 

nëpërmjet përmirësimit the 

trajnimit fillestar dhe t’ 

vazhdueshëm  për ta duke 

përfshirë edhe  e-justice. 

  2017   Në proces 

Në këtë projektligj janë përfshirë:  

Organizimi i Dhomës së Noterëve, përgatitja e kandidatëve 

për noterë, duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe 

fillestar të detyruar për noterët. Në projekt është përfshirë dhe 

ngritja e një shkolle për noterë ku do të përgatiten kandidatët 

për noterë.          

8.05.a 

Ngritja e një qendre 

trajnimi për noterët aktualë 

si the për kandidatët për 

noterë. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Noterëve, 

Shkolla e 

Noterisë 

2017   Në proces 
Në projekt është përfshirë dhe ngritja e një shkolle për noterë 

ku do të përgatiten kandidatët për noterë.          

8.05.b 

Ngritja e një bordi për 

marrjen e masave 

disiplinore. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Noterëve, 

Shkolla e 

Noterisë 

2017   Në proces 

Në drejtim të organizimit të vetë Dhomës është parashikuar 

dhe ngritja e  bordit të disiplinës brenda Dhomës së Noterëve, 

që të forcojë strukturat disiplinore dhe transparencën e masave 

disiplinore ndaj noterëve. 

8.05.c 
Riorganizimi i testit të 

hyrjes në profesion. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Noterëve, 

MD (sipas 

ligjit) 

2017   Në proces 

Projektligji “ Për Noterinë" ka kaluar një diskutim të gjerë dhe 

pritet miratimi i projektligjit në Parlament. Në këtë projektligj 

janë përfshirë:  

Organizimi i Dhomës së Noterëve, përgatitja e kandidatëve 

për noterë, duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe 

fillestar të detyruar për noterët. Rritja e profesionalizmit të 

noterëve nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe 

riorganizimit të provimit për licencën të noterëve.    

Aktivitet 

8.06   

Shtrirja dhe forcimi i 

shërbimeve të ofruara nga 

noterët, nëpërmjet 

dixhitalizimit të plotë të 

veprimtarisë së tyre. 

  2017     

  

8.06.a 
Mirëmbajtja e sistemeve 

elektronike në dispozicion.  

Dhoma 

Kombëtare e 

Noterëve 

2017   Në proces 

Dixhitalizimi i veprimtarisë ka synuar në forcimin e 

shërbimeve të ofruara nga noterët. Kështu përvec shërbimeve 

që sot ekzistojnë: regjistri elektronik, sistemi OSS për noterët, 

regjistri kombëtar i testamenteve, ka nisur puna për një sistem 

elektronik të emërtuar NISA që do të jetë në pronësi të 

Dhomës së Noterëve dhe do të integrohet me të gjitha sistemet 
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e tjera.                                                                                                                            

Kongresi i dytë i noterëve i mbajtur në dhjetor 2017, totalisht 

ju kushtua dixhitalizimit si prioritet për një veprimtari 

moderne noteriale. 

 

8.06.b 

Zgjerimi i komunikimit 

elektronik ndërmjet 

noterëve dhe 

institucioneve shtetërore 

(p.sh regjistra). 

MD, Dhoma 

Kombëtare e 

Noterëve 

2017   Në proces 

Dixhitalizimi i veprimtarisë ka synuar në forcimin e 

shërbimeve të ofruara nga noterët. Kështu përvec shërbimeve 

që sot ekzistojnë: regjistri elektronik, sistemi OSS për noterët, 

regjistri kombëtar i testamenteve, ka nisur puna për një sistem 

elektronik të emërtuar NISA që do të jetë në pronësi të 

Dhomës së Noterëve dhe do të integrohet me të gjitha sistemet 

e tjera.                            

                                                                                                 

Aktivitet 

8.07  

Forcimi i kapaciteteve të 

shërbimit përmbarimor në 

këndvështrimin 

profesional, operacional 

dhe financiar.  

(Përmbarimi)  2017   Në proces 

Me Urdhrin nr. 25, datë 6.3.2017 të Kryeministrit “Për 

miratimin e Strukturës dhe Organikës së Shërbimit të 

Përmbarimit Gjyqësor Shtetëror”, është bërë riorganizimi i 

strukturës, si dhe shtimi i numrit të punonjësve, pranë 

Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, prej 50 

(pesëdhjetë) punonjësish dhe totali i punonjësve të këtij 

shërbimi është 131 (njëqind e tridhjetë e një) persona.                                       

Përsa i përket kostos së zbatimit te Urdhërit të Kryeministrit 

nr. 25, datë 6.3.2017 “Për miratimin e Strukturës dhe 

Organikës së Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor”, kosto në 

total është 24.643.600 lekë. 

                                                                                                                                                                                                                  

Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave kanë miratuar 

udhëzimet e reja për tarifat përmbarimore, bazuar në 

ndryshimet që i janë bërë Kodit të Procedurës Civile dhe ligjit 

për përmbarimin gjyqësor shtetëror në fund të vitit 2016. 

(Udhëzimi nr. 1276/6, datë 27.07.2017 “Për përcaktimin e 

nivelit minimal dhe maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së 

suksesit për veprimet përmbarimore të ofruara nga shërbimi 

përmbarimor gjyqësor shtetëror” dhe udhëzimi nr. 1276/5, 

datë 27.07.2017 “Për caktimin e tarifave për shërbimet e 

ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror”). 

Miratimi i këtyre udhëzimeve ishte i detyrueshëm, për shkak 

të nevojës për të zbatuar rregullat e reja të tarifimit që 

parashikonin ndryshimet konsensuale në ligj. 

Gjatë 2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që 

duhet të pësojë ligji për të përmbushur këtë aktivitet. 

Ndryshimet ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018. 

Është kryer edhe një analizë studimore mbi  modelet më të 

mira europiane në këtë drejtim. 

 

8.07.a 

Identifikimi i standardeve 

evropiane dhe zhvillimi i 

analizës së boshllëqeve. 

MD 2017   Realizuar  
Është kryer edhe një analizë studimore mbi  modelet më të 

mira europiane në këtë drejtim. 

8.07.b 
Vlerësimi i nevojave për 

trajnim.  
MD 2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

8.07.c 
Zhvillimi i një program 

trajnimi të përmirësuar. 
MD 2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

8.07.d 
Zbatimi i programit të ri të 

trajnimit. 
MD 2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

Aktivitet 

8.08  

Rritja e kapaciteteve të 

sistemit të përmbarimit 

privat.   

  2017   Në proces 

Komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore në Kuvend ka në 

diskutim projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 

nr. 10 031, datë 11.12.2008, “Për Shërbimin Përmbarimor 

Gjyqësor Privat”. Ky projektligj është përfshirë në Programin 

e Punës dhe Kalendarin e Punimeve të Kuvendit për 2018.                                                                

Gjatë 2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që 

duhet të pësojë ligji për të përmbushur këtë aktivitet. 
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Ndryshimet ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018.  

Është kryer edhe një analizë studimore mbi  modelet më të 

mira europiane në këtë drejtim. 

8.08.a 
Ngritja e shkollës së 

përmbarueseve privatë. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Shërbimit të 

Përmbarimit 

Gjyqësor 

Privat 

2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

8.08.b 
Analiza dhe vlerësimi i 

nevojave të trajnimit.  

Dhoma 

Kombëtare e 

Shërbimit të 

Përmbarimit 

Gjyqësor 

Privat 

2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

8.08.c 

Ofrimi i trajnimeve 

fillestare dhe të 

vazhdueshme për 

përmbaruesit. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Shërbimit të 

Përmbarimit 

Gjyqësor 

Privat 

2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

8.08.d 

Krijimi i një programi 

trajnimi të përbashkët për 

përmbarimin privat dhe 

publik. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Shërbimit të 

Përmbarimit 

Gjyqësor 

Privat, MD  

2017   E parealizuar Nuk ka zhvillime për vitin 2017. 

8.08.e 

Hartimi i legjislacionit për 

të rregulluar ngritjen e 

arkivës së përmbarimit për 

të siguruar dosjet kur 

përmbaruesi humbet 

licencën, vdes ose tërhiqet  

- hartimi i legjislacionit për 

të rregulluar ngritjen e 

arkivës së përmbarimit.  

Dhoma 

Kombëtare e 

Shërbimit të 

Përmbarimit 

Gjyqësor 

Privat 

2017   Në proces 

Gjatë 2017 ka patur tryeza dhe diskutime mbi ndryshimet që 

duhet të pësojë ligji për të përmbushur këtë aktivitet. 

Ndryshimet ligjore priten të miratohen brenda qershorit 2018.  

Është kryer edhe një analizë studimore mbi  modelet më të 

mira europiane në këtë drejtim. 

Aktivitet 

8.09  

Forcimi i rolit të 

ndërmjetësve dhe 

përmirësimi i kuadrit ligjor 

për zbatimin e 

ndërmjetësimit në procese 

civile, penale dhe 

administrative. 

  2017   Në proces 

  

8.09.e 
Miratimi i projektit nga 

Parlamenti. 
Kuvendi 2017   Në proces 

Komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore në Kuvend ka në 

diskutim projektligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 

nr.10 385, datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve”. Ky projektligj është përfshirë në 

Programin e Punës dhe Kalendarine Punimeve të Kuvendit për  

2018. 

8.09.f 

Zbatimi i rregullave të reja 

të kuadrit ligjor për 

ndërmjetësit.  

Dhoma 

Kombëtare e 

Ndërmjetësve 

2017   Realizuar  

DHKN për vitin 2017, me ndryshimet ligjore pas hyrjes në 

fuqi të Kodit të Procedurës Civile dhe Kodit të të Miturve, ka 

përpiluar akte nënligjore në zbatim të këtyre ndryshimeve, të 

cilat janë miratuar në Asamblenë e Përgjithshme, në 16 dhjetor 

2017, si dhe ka bërë Marrëveshje Bashkëpunimi me Gjykatat 

për Udhëzimin e Përbashkët mbi Profesionin e Ndërmjetësit, 

në proceset gjyqësore.   

Gjithashtu, ka nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi me 3 

OJF, që mbrojnë të drejtat gjinore dhe dhunën në familje, për 

të krijuar kuadrin ligjor dhe për ti ardhur në ndihmë, këtij 

kontigjenti. Komisioni Disiplinor i DHKN merret hap pas hapi 

me zbatimin e ligjit të ndërmjetësit, ndryshimet e reja, statutin 

dhe me procedurën e ndërmjetësimit.   

8.09.g 
Përgatitja e broshurave 

informuese.  

Dhoma 

Kombëtare e 

Ndërmjetësve 

2017   Realizuar  

Për të rritur rolin e ndërmjetësit, për të patur sa më shumë 

raste ndërmjetësimi në komunitet dhe për të patur shërim 

efektiv, për të shkarkuar ngarkesat e gjyqësorit, DHKN ka 
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përgatitur herë pas here broshura informuese, ku tregohet: 

-Pse duhet të zgjedhim ndërmjetësimin në mosmarrëveshje; 

-Pse është më lirë një ndërmjetës se sa një avokat; 

-Ku mund të gjehet lehtë ndërmjetësi; 

-Kushtet si mund të licensohesh si ndërmjetës; 

- Fushat ku zbatohet ndërmjetësimi. 

 

8.09.h 
Organizimi i fushatave të 

ndërgjegjësimit. 

Dhoma 

Kombëtare e 

Ndërmjetësve 

2017   Realizuar 

Në fushatën informuese, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve 

ka bërë Strategjinë e Komunikimit dhe po bën fushatë 

ndërgjegjësuese dhe në këtë fushë, duke organizuar këto 

fushata sipas Planit të Punës të vitit 2017, të miratuar në 

Asamblenë e Përgjithshme, më datë 19 dhjetor 2016. 

Koordinatori për Median merret me fushatat ndërgjegjësuese, 

informuese, kjo ka sjellë rritjen në 3-fishim të rasteve të 

paraqitura në ndërmjetësim. 

Në cdo gjykatë ka stenda apo korniza me reklama të cilat janë 

vendosur në ambjente të ndryshme. 

 

 

 

 

V. NEVOJA PËR RISHIKIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË          

DREJTËSISË DHE PLANIT TË SAJ TË  VEPRIMIT 
 

Institucionet kanë raportuar nevojën për rishikimin e SND-së dhe Planit të Veprimit 2017 – 2020, 

në mënyrë që ato të konvertohen në përfitime konkrete, për targetin të cilit i drejtohen, si dhe të 

fokusohen në çështjet më të domosdoshme për të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë. 

Kjo nevojë për rishikim lidhet kryesisht me faktorë si:  

 moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve 

në Drejtësi, SPAK si dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. 

 rishikimin e aktiviteteve dhe/apo treguesve të saj të zbatimit në mënyrë që të sigurohet 

një përputhshmëri më e mirë me realizimin e qëllimit;  

 ndryshimin e përgjegjësisë institucionale për zbatim dhe/apo institucioneve 

bashkëpunuese, pasi jo në pak raste vihet re që ka problematikë në përcaktimin e 

institucionit përgjegjës për realizimin e një aktiviteti;  

 ndryshimin dhe/apo buxhetimin aty ku mungon, të kostos financiare për çdo aktivitet;  

 realizimin e gjithërfshirjes së aktorëve të sistemit të drejtësisë në planifikimin e 

aktiviteteve të Planit të Veprimit në përputhje me objektivat e Strategjisë por dhe në 

kuadër të fushës së përgjegjësisë të çdo institucioni.  
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VI. KONKLUZIONE 

 

Realizimi i reformës në drejtësi është një proces i vazhdueshëm ndërsektorial, ku vetë përcaktimi 

dhe matja e treguesve përfundimtar të suksesit është kompleks, sidomos në një kuadër ligjor dhe 

institucional në reformim të vazhdueshëm. 

Zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor 

efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane mbetet 

misioni i kësaj strategjie. 

Gjatë kryerjes së procesit të monitorimit janë evidentuar disa problematika që vlerësohen se kanë 

ndikuar në nivelin e zbatueshmërisë së Planit të Veprimit. Ndër elementët më të rëndësishëm të cilët 

kanë ndikuar në realizimin e ulët të aktiviteteve të parashikuar në këtë Plan Veprimi për vitin 2017 

janë si më poshtë: 

 Moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si: Inspektori i Lartë i 

Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në 

Drejtësi, SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Duke qenë se një pjesë e madhe e 

aktiviteteve (65 nën-aktivitete në total) në këtë plan veprimi për vitin 2017 kishin si 

institucione përgjegjëse për zbatimin e tyre pikërisht organet e reja të sistemit të drejtësisë, 

moskrijimi i tyre ka ndikuar në performancën e ulët të realizimit të planit të veprimit për 

vitin 2017 dhe njëkohësisht dhe në zbatimin e ulët të objektivave të përcaktuara në këtë 

strategji.  

Gjatë vitit 2017, zbatimi dhe monitorimi, si dy procese të ndërlidhura që kanë orientuar Ministrinë e 

Drejtësisë drejt reflektimit dhe konkluzioneve, mund të përmendim ndër më kryesoret:  

 Nevojën për hartimin e Planit të Ri të Veprimit sa më parë. Ky proces do të nisë së shpejti 

dhe pritet të adresojë kërkesat e institucioneve për rishikimin e aktiviteteve, të adresojë dhe 

të rishprëndajë përgjegjësitë institucionale, aty ku është e mundur. Përsa i përket masave me 

përgjegjësi shumë-institucionale, rekomandohet përcaktimi i një institucioni përgjegjës për 

monitorimin dhe raportimin periodik. Kjo do të mundësonte dhe lehtësonte monitorimin e 

Strategjisë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. 

 Vihet re gjithashtu një ndërgjegjësim i ulët i përgjithshëm në lidhje me treguesit e zbatimit 

dhe përcjelljen e informacionit verifikues mbi plotësimin e këtyre treguesve. 

 Hendeku financiar i Strategjisë mbetet ende problematik dhe prek direkt zbatueshmerinë e 

planit. Nevojitet prioritizimi i masave dhe mobilizimi i mekanizmave institucionalë për 

adresimin e hendekut financiar dhe gjetjes së burimeve financiare. Gjithashtu, ndërlidhja me 

PBA-në dhe parashikimi i mbulimit financiar nga Buxheti i Shtetit duhet të përmirësohet. 

Plani i ri i Veprimit duhet ti adresojë këto mangësi, duke adresuar kështu dhe raportimin 

financiar.  
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 Problematikë mbetet përgjegjshmëria e insitucioneve për raportimin në kohë të 

informacionit mbi aktivitetet e planifikuara, si dhe informacionin mbi disbursimin financiar 

për cdo aktivitet. 

VII. SFIDAT 

 

Me qëllim përmirësimin e zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit, sfidat e rëndësishme 

për periudhat vijuese të monitorimit janë:  

 Sigurimi i një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent konsultimi gjatë fazave të raportimit, 

monitorimit dhe rishikimit të Planit të Veprimit me institucionet përgjegjëse dhe grupet e 

interesit.  

 Rritja e nivelit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies nga strukturat e brendshme të 

institucioneve përgjegjëse edhe nëpërmjet fuqizimit të koordinimit ndërinstitucional.  

 Kryerja e procesit të monitorimit periodik, diskutimit të gjetjeve dhe miratimit të raporteve 

respektive sipas afateve të raportimit të parashikuara në Strategji.  

 Rakordimi i informacionit të marrë nga pikat e kontaktit tek Drejtoritë e Financës, të 

institucioneve përkatëse, përpara momentit të raportimit pranë Ministrisë së Drejtësisë.  

 Ndërlidhja me procesin e planifikimit buxhetor vjetor dhe afatmesëm në mënyrë që të 

sigurohet mbulimi i nevojshëm financiar nga Buxheti i Shtetit për ato masa që parashikohen 

të zbatohen nëpërmjet Buxhetit të Shtetit.  

 Informimi periodik dhe rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse të përfshira në 

PV mbi rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur të Planit të Veprimit 

dhe raportimi mbi zbatimin e aktiviteteve të saj. Kjo mbështet gjithashtu kapacitetet 

planifikuese të institucioneve të përfshira.  
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ANEKS 
 

Ligjet e miratuara nga paketa prej 27 ligjesh janë si më poshtë vijon: 

1. Ligji nr. 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i 

Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”,  i ndryshuar; 

2. Ligji nr. 36/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, date 27.01.1995 “Kodi 

Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”; 

3. Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë për të Mitur”;  

4. Ligji nr. 32/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10173, datë 22.10.2009 “Për 

mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, i ndryshuar; 

5. Ligji nr. 69/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 04.12.2003 “Për 

përgjimin e komunikimeve elektronike”, i ndryshuar”; 

6. Ligji nr. 70/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për 

parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet 

masave parandaluese kundër pasurisë”; 

7. Ligji nr.43/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa  në  ligjin nr. 157/2013 “Për Masat kundër 

Financimit të Terrorizmit”; 

8. Ligji nr. 44/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për 

parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar; 

9. Ligji nr. 42/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e 

pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i  

ndryshuar; 

10. Ligji nr. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i 

Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 

11. Ligji nr. 40/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001, “Për organizimin 

dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar; 

12. Ligji nr. 39/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin 

dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, i  ndryshuar”; 

13. Ligji nr. 41/2017 “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar”; 

14. Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”; 

15. Ligji nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. 
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Projektligjet të cilat janë ende në proces janë:  

1. Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”;  

2. Projektligji “Për disa  ndryshime dhe  shtesa  në  ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për 

ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar; 

3. Projektligji “Për provimin e shtetit për profesionin e juristit”; 

4. Projektligji “Për Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut në Republikën e Shqipërisë”; 

5. Projektligji “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. 

6. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për 

ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”; 

7. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7829, datë 01.06.1994 “Për 

noterinë”, i ndryshuar; 

8. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për 

Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”; 

9. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Projektligjet të cilat janë tërhequr janë: 

1. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat 

dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, i ndryshuar; 

2. Projektligji “Për Presidentin e Republikës së Shqipërisë”; 

3. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për 

Avokaturën e Shtetit”. 

 

 

 


