
 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE  

 

 

Nr. 

Rendo

r 1 

Data e 

kërkesës2 

Objekti i kërkesës3 

 

 

Data e përgjigjes4 Përgjigje5 

 

Mënyra e 

përfundim

it të 

kërkesës6 

Tarifa7 

 

 

 

1 26.01.2021   

Kopje te vendimeve 

gjyqesore, te ceshtjeve per 

te cilat gjykimi ka 

perfunduar apo eshte ne 

dinamike per personat qe 

akuzohen per “Prodhim 

dhe shitje te lendeve 

narkotike” dhe “Kultivim 

te lendeve narkotike”, 

perkatesisht Neni 283K.P  

dhe 284 K.P 

 

26.01.2021 Kerkese per informacion e cila i eshte 

drejtuar Gjykates se Shkalles se Pare 

Vlore ,nisur gabimisht ne adresen 

elektronike te  Gjykates se Apelit.Vlore  

  

E deleguar -  

2  Informacion se sa ceshtje 

me objekt "Shperblim 

demi pasuror dhe 

jopasuror jane mbyllur ne 

20.05.2021 Mbi informacion se sa ceshtje me objekt 

"Shperblim demi pasuror dhe jopasuror 

jane mbyllur ne Gjykaten e Apelit Vlore 

per periudhen nga viti 2010 e ne 

   

 
1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve 
2 Data e regjistrimit të kërkesës 
3 Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
4 Data e kthimit të përgjigjes 
5 Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi 
6 Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar 
7 Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik. 



Gjykaten e Apelit Vlore 

per periudhen nga viti 

2010 e ne vazhdimesi  

 

-Numrin dhe daten e 

vendimit te ceshtjeve te 

mbyllura,  

 

vazhdimesi dergohen te dhenat 

perkatese nepermjet tabeles ku jane te 

shenuara  vitet dhe numri i ceshtjeve te 

mbyllura: 

VITI 2010   -53 çështje, 

VITI 2011   -20 çështje 

VITI 2012   -69 çështje 

VITI 2013   -100 çështje 

VITI 2014 -  112 çështje 

VITI 2015   -100 çështje 

VITI 2016     -96 çështje 

VITI 2017   -120 çështje 

VITI 2018   -147 çështje 

VITI 2019   – 105 çështje 

VITI 2020      -75 çështje 

VITI 2021   – 31 çështje 

 

Lidhur me numrin dhe daten e vendimit 

te ceshtjeve te mbyllura, behet fjale per 

numer teper te madh ceshtjesh te 

perfunduara dhe per nje 

periudhe  shume te gjate kohore, dhe 

nga ana e sistemit me te cilin punojme 

eshte e pamundur te gjenerohen te dhena 

te tilla per nje periudhe kaq te gjate 

kohore. 

 

3 07.06.2021 Kërkesë për informacion 

dhe vënie në dispozicion e 

dokumentacionit mbi 

çështjet gjyqësore tw 

Gjykatës së Rrethit Fier.  

 

07.06.2021 Lidhur me informacionin per disa 
vendime te Gjykates se Rrethit 
Gjyqesor Fier,nga ana jone 
eshte  e pamundur ti evidentojme keto 
vendime me numrin e vendimit apo te 
regjistrit te Gjykates se Rrethit  

Refuzuar  

 

 

 

 



Gjyqesor Fier pasi ne sistemin e 
Gjykates se Apelit Vlore 
regjistrimi  behet vetem ne baze te 
emrave te paleve ndergjyqese dhe nuk 
kemi akses ne sistemin e Gjykates se 
Rrethit Gjyqesor Fier. 
 

4 28.06.2021 Kërkesë për informacion  

• Sa është numri 

aktual (viti 2021) i 

gjyqtarëve në 

Gjykatën e Apelit 

Vlorë?  
• Sa është raporti 

aktual mes numrit 
të gjyqtarëve dhe 
numrit të çështjeve 
për gjykim (ngarkesa 
e punës për secilin 
gjyqtar)? 

• Sa ka qënë numri i 

gjyqtarëve në vitet 

2016,2017,2018,2

019,2020 dhe sa ka 

qënë ndër vite 

raporti i numrit të 

gjyqtarëve dhe 

numrit të çështjeve 

për gjykim 

(ngarkesa e punës 

për secilin 

gjyqtar)? 

09.07.2021 • Numri aktual i gjyqtarëve 

në Gjykatën e Apelit Vlorë 

është 7(shtatë) gjyqtarë, 2 

(dy) prej të cilëve janë me 

skemë delegimi. 

 

• Ngarkesa e punës mes 

gjyqtarëve (për 6-mujorin e 

parë ) është ndarë në 

mënyrë të barabartë. 

• Numri i gjyqtarëve në vitin 

2016 ka qënë 13 gjyqtarë. 

Numri i gjyqtarëve në vitin 

2017 ka qënë 12 gjyqtarë 

Numri i gjyqtarëve në vitin 

2018 ka qënë 10 gjyqtarë 

Numri i gjyqtarëve në vitin 

2019 ka qënë 08 gjyqtarë 

Numri i gjyqtarëve në vitin 

2020 ka qënë 10 gjyqtarë, dy 

prej të cilëve janë me skemë 

delegimi. 

Ngarkesa e punës ka qënë e 

ndarë në mënyrë të barabartë 

midis gjyqtarëve. 

 

Refuzuar  

 

 

 

 



• Sa është aktualisht 

(viti 2021) dhe sa 

ka qënë në vitet 

2016, 2017, 2018, 

2019 dhe 2020 

kohëzgjatja 

mesatare e një 

gjykimipër të 

gjitha gjykimet e 

parashikuara nga 

Kodi I Proçedurës 

Civile  (çështje 

familjare ,marrëdh

ëniet e 

punës,pronësie, 

tregtare, vërtetim 

fakti juridik, 

vërtetësi/pavërtetës

i dokumenti 

vjetërsie në punë, 

sigurim 

padie,lëshim 

urdhër ekzekutimi, 

urdhër mbrojtje, 

pavlefshmëri titulli 

ekzekutiv, 

kundërshtim 

veprimesh 

përmbarimore, 

padia për kërkimin 

e sendit nga 

personi I tretë) dhe 

gjykimet  

• Kohëzgjatja e gjykimeve ka 

qënë në respektim të afateve 

të parashikuara në Kodin e 

Proçedurës Penale dhe në 

Kodin e Proçedurës Civile. 

(bashkëlidhur efiçencat e 

viteve përkatëse) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eparashikuara nga 

Kodi I proçedurës 

Penale ((çështje 

penale themeli, 

kërkesa 

sekuestroje, masa 

sigurimi, çështje 

në seancë 

paraprake ,ekstradi

me, njohje 

vendimi penal të 

huaj, lirim para 

kohe me kusht, 

konstatim 

parashkrimi i 

ekzekutimit të 

dënimit) ? 

• Sa gjyqtar janë 

shkarkuar si pasojë 

e proçesit kalimtar 

të rivlerësimit 

(Vetting-ut)? 

 

• Sa çështje 

gjyqesore i janë 

kaluar një gjyqtari 

tjetër, kur gjyqtari 

i ngarkuar i 

çështjes nuk ka 

mundur të kalojë 

proçesin kalimtar 

të rivlerësimit 

(Vetting-ut)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Janë katër gjyqtar të cilët 

kanë kaluar proçesin e 

rivlerësimit, 1 prej të cilëve 

është shkarkuar dhe tre janë 

të pezulluar nga detyra. 

 

• Çështjet gjyqësore të 

gjyqtarit që nuk ka mundur 

të kalojë proçesin kalimtar 

të rivlerësimit janë pjestuar 

midis gjyqtarëve në mënyrë 

të barabartë. 

 

 

 



 

• Sa është nevoja 

për shtesë 

burimesh njerëzore 

(gjyqtarë) në 

Gjykatën e Apelit 

Vlorë? 

 

• Sa është numri i 

çështjeve që janë 

gjykuar nga 

gjyqtarë të 

deleguar gjatë 

viteve 

2016,2017,2018,2

019,2020,2021? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sa është vlera e 

përllogaritur  

(vlera financiare) 

për rekrutimin e 

burimeve 

njerëzore  

 

• Organika përbëhet nga 12 

gjyqtarë, por kjo është 

kompetencë e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

 

• Numri i çështjeve që janë 

gjykuar nga gjyqtarë të deleguar 

gjatë vitit 2016 është 6 

(gjashtë). 

Numri i çështjeve që janë gjykuar nga 

gjyqtarë të deleguar gjatë vitit 2017 

është 9 (nëntë). 

Numri i çështjeve që janë gjykuar nga 

gjyqtarë të deleguar gjatë vitit 2018 

është 10 (dhjetë). 

Numri i çështjeve që janë gjykuar nga 

gjyqtarë të deleguar gjatë vitit 2019 

është 47 (dyzetë e shtatë). 

Numri i çështjeve që janë gjykuar nga 

gjyqtarë të deleguar gjatë vitit 2020 

është 47 (dyzetë e shtatë). 

Numri i çështjeve që janë gjykuar nga 

gjyqtarë të deleguar gjatë vitit 2021 

është 4 (katër). 

 

• Vlera e pagës për secilin 

gjyqtarë përbëhet nga paga 

referuese, paga e grupit dhe 

vitet e vjetërsisë në punë . 

 

 



(gjyqtarë) në 

Gjykatën e Apelit 

Vlorë? 

 

 

5 12.10.2021 Kërkesë për informacion  20.10.2021 Në përgjigje të informacionit të kërkuar 
informojme se:1-Lidhur me pyetjen tuaj 
mbi organikën e gjykatës, lutemi të na 
sqaroni nëse kërkoni informacion të 
organikës së gjyqtarëve apo të të gjithë 
administratës së gjykatës.  
2-Në përgjigje të pyetjes tuaj nr.2, ju 
informojmë se organika përbëhet nga 12 
gjyqtarë, në fakt aktualishtnë gjykatë  janë 
5 gjyqtarë dhe 2 gjyqtarë  të komanduar. 
3-Në përgjigje të pyëtjes tuaj nr. 3 se sa 
gjyqtarë janë të shkakrkuar nga vetting-u, 

ju bëjmë me dije se si rezultat I proçesit te 

vettingut ka një gjyqtar të shkarkuar dhe 
3 gjyqtarë të pezulluar .  
4-Në përgjigje të pyetjes tuaj mbi numrin e 
çështjeve të prapambetura dhe ato aktive,  
ju informojmë se: 
Çështje të mbartura të pagjykuara që nga 
viti 2017 e në vazhdim. 
Të regjistruara të reja janë 2917 çështje. 
Të mbartura janë 3436 çështje. 
Të gjykuara janë 2098 çështje. 
5-Lidhur me pyetjen tuaj nr.5, sqarojmë se 
nuk është kompetencë e jona por e 
Këshillit të Ministrave . 
 

 

Deleguar  

 

 

 

 


