
VENDIM
Nr. 409, datë 19.6.2019

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2019–2021 TË STRATEGJISË
NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i
Ministrave

VENDOSI:
1. Miratimin e planit të veprimit 2019–2021 të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, sipas

tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe institucionet e drejtësisë për ndjekjen dhe zbatimin e

këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe



DRAFT PLANI I VEPRIMIT, 2019–2021,
NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË

PRILL, 2019
Reforma në Drejtësi ka hyrë në një fazë shumë të rëndësishme të zbatimit të saj. Disa prej

institucioneve të reja janë ngritur dhe të tjera janë në pritje për tu ngritur. Ndërkohë që
institucione që operojnë në fushën e sistemit të drejtësisë janë të angazhuara fuqishëm në
aktivitetin e tyre të plotë, me qëllim për të pasur një sistem drejtësie në përputhje me standardet
që një vend në pritje të hapjes së negociatave me vendet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të
ketë dhe duhet të realizojë.

Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 773, datë 2.11.2016, ka miratuar Strategjinë
Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planin e saj të Veprimit. Strategjia konsiston në 8 objektiva
madhorë dhe në një numër të madh masash dhe aktivitetesh për tu realizuar. Objektivat
strategjikë mbulojnë çështje madhore si pavarësia, efikasiteti, efektiviteti dhe llogaridhënia e
institucioneve të drejtësisë; arsimi dhe kualifikimi ligjor i aktorëve të sistemit; çështje që lidhen me
transparencën e sistemit; efikasiteti i drejtësisë penale dhe masave antikorrupsion; funksionalizimi
i sistemit të drejtësisë nëpërmjet sistemeve elektronike dhe lehtësirave në zhvillimin e
bashkëpunimit ndërkombëtar; mbrojtja e të drejtave të njeriut në sistemin ndëshkimor;
funksionimi i Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë, si dhe efikasiteti i
shërbimeve të profesioneve ligjore.

Zbatimi i objektivave të Strategjisë Ndësektoriale të Drejtësisë ka qenë që në fillim të procesit
në vëmendjen e Qeverisë. Krijimi dhe operimi i mekanizmit institucional të monitorimit të
Strategjisë që me miratimin e saj, është një mjet që ka synuar funksionalizimin e plotë të saj dhe
realizimin e masave të parashikuara. Në këtë mënyrë, konform vendimmarrjes së këtij Mekanizmi
dhe në kuadër të thellimit të angazhimit të zbatimit të Reformës në Drejtësi dhe reflektimin e saj
në zbatimin e këtij Plani Veprimi, dhe për të pasur më shumë eficiencë në realizimin e masave u
mendua një rishikim i Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, për periudhën
e viteve 2019–2021. Për këtë qëllim, u hartua Pasaporta e Indikatorëve, në funksion të
objektivave të strategjisë.

Metodologjia e ndjekur në rishikimin e këtij Plani Veprimi, ishte përfshirja e të gjithë
institucioneve të fushës edhe të identifikuara në Planin e Veprimit në fuqi, marrja e kontributeve
dhe parashikimeve të tyre direkte në hartim dhe zbatim të masave. Masat e parashikuara janë
ideuar mbi bazë rezultati konkret, të matshëm dhe janë të kostuara. Gjatë parashikimit të masave
u aplikua ndërlidhja objektiv-indikator-masë. Objektivat e Strategjisë janë organizuar dhe ndarë
në nënobjektiva për të bërë të mundur një organizim më të ngushtë dhe të drejtpërdrejtë të
masave të parashikuara dhe të lidhura me to. Është aplikuar formati i parashikimit të masave me
target/milestones.

Masat e reja të draft Planit të Veprimit, 2019–2021, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të
Drejtësisë synojnë të intensifikojnë organizimin dhe funksionimin e organeve të reja në drejtësi, si
KLGJ, KLP, ILD, KED, të SPAK e Gjykatës së Posaçme (GJKKKO), të thellojnë formimin
tekniko-profesional të sistemit të drejtësisë nëpërmjet kualifikimit të vazhdueshëm të gjyqtarëve,
prokurorëve e administratës gjyqësore apo dhe rritjen e aksesit në sistemin e drejtësisë nëpërmjet
ngritjes dhe funksionimit të Ndihmës Juridike Falas. Draft Plani i Veprimit, 2019–2021, i jep një
hov zhvillimi përmirësimit të gjyqësorit përmes futjes së sistemeve IT të administrimit dhe të tjera
përmirësime në infrastrukturë. Organet e reja në drejtësi parashikohen të jenë më mirë të pajisura
me kushte dhe mjete pune funksionale.

Ministria e Drejtësisë dhe institucionet e saj të varësisë, pjesë e draft Planit të Veprimit,
2019–2021, vijnë me masa konkrete në drejtim të zhvillimi strukturor, organizativ dhe thellim
kapacitetesh njerëzore e profesionale për të bërë të mundur detyrimet që vijnë nga Strategjia.



Profesionet e lira ligjore janë bërë pjesë e draft Planit të Veprimit, 2019–2021, me masa të
parashikuara për tu përmbushur dhe që vijnë si produkt i ndryshimeve ligjore që ligjet e tyre
pësuan në kuadër të Reformës në Drejtësi, gjithashtu.

Draft Plani i Veprimit, 2019- 2021, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë,
konsiston në: 8 objektiva strategjikë; 11 indikatorë nga Pasaporta e Indikatorëve; 7 indikatorë
transhi të Bashkimit Evropian dhe 65 masa.



DRAFT PLANI I VEPRIMIT, 2019–2021, NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË

Objektivat strategjikë
Strategjia ka tetë objektiva strategjike të nivelit të lartë, që janë të inkorporuar në këtë Plan Veprimi, dhe që iu paraprijnë masave specifike të parashikuara.

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

Nënobjektivi 1/a: Pavarësia e institucioneve të sistemit të drejtësisë, gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas standardeve evropiane

Indikatori / Treguesi:

% e gjyqtarëve që besojnë se gjyqtarët janë emëruar/caktuar/promovuar jo në bazë të aftësive dhe eksperiencës në dy vitet e fundit.
Indikator transhi BE nr. 1: Institucionet e reja të drejtësisë janë krijuar dhe janë operative

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet

2019 2020 2021 Në PBA Donatorë
1. Hartimi i bazës nënligjore për
përcaktimin e kritereve dhe
standardeve të meritokracisë dhe
transparencës në emërimet dhe
promovimet e gjyqtarëve,
prokurorëve dhe administratës

KLGJ
KLP

Kryerja e studimit të
nevojshëm dhe
përgatitja e draftit.
Diskutimi dhe
miratimi nga KLGJ
e KLP.

Zbatimi i
standardeve

Analiza e
zbatimit të
standardeve

7 400 Baza nënligjore
e plotësuar dhe
e konsoliduar;
Standardet e
emërimit /



gjyqësore.
Zbatimi i
standardeve

promovimit të
publikuara.
Vendimmarrja
e KLGJ e KLP
mbi emërimet
/ promovimet
terësisht
transparente.

2. Hartimi dhe vënia në funksionim e
një platforme/
metodologjie/praktike (pyetësor,
sondazhi online etj) për monitorimin
periodik të perceptimit të
magjistratëve mbi pavarësinë e
brendshme të gjyqësorit.

KLGJ
KLP

Hartimi i
metodologjisë dhe
vënia në funksionim
të sistemit të
monitorimit.
Kryerja e sondazhit
nr. 1

Kryerja e
sondazhit nr.
2

700 Metodologjia e
monitorimit
periodik të
perceptimit të
gjyqtarëve e
miratuar dhe
funksionale.
Sondazhet e
kryera dhe
rezultatet e
nxjerra.

3.Rritja e transparencës së
vendimmarrjes në procesin e
emërimeve / promovimeve të
gjyqtarëve.

KLGJ Publikimi i kritereve,
kandidatëve,
metodologjisë së
vlerësimit dhe
vendimmarrjes

10 000 Transparenca
në
vendimmarrje
në procesin e
emërimeve /
promovimeve
e siguruar.

4. Mbështetja e Komisionit të
Pavarur të Kualifikimit nëpërmjet
hartimit të raporteve të hollësishme
dhe të arsyetuara për analizën e
aftësive profesionale të subjekteve të
rivlerësimit.

KLD/KLGJ/KLP 1/4 e subjekteve
(Mbledhja e
statistikave, kryerja e
shortit, mbledhja e
informacionit të
nevojshëm, analiza e
informacionit,
hartimi i relacionit

1/4 e
subjekteve
(Mbledhja e
statistikave,
kryerja e
shortit,
mbledhja e
informacionit

1/4 e
subjekteve
(Mbledhja e
statistikave,
kryerja e
shortit,
mbledhja e
informacionit

232 000 Raporte të
hollësishme
dhe të
arsyetuara për
analizën e
aftësive
profesionale të
subjekteve të



dhe inventarizimi i
praktikës.)

të nevojshëm,
analiza e
informacionit
, hartimi i
relacionit dhe
inventarizimi
i praktikës.)

të nevojshëm,
analiza e
informacionit
, hartimi i
relacionit dhe
inventarizimi
i praktikës.)

rivlerësimit të
dorëzuara në
kohë.

5. Ngritja dhe vënia në funksion e
Këshillit të Emërimeve në Drejtësi,
me qëllim të rishikimit të CV-ve të
anëtarëve të institucioneve të
drejtësisë.

KED Ngritja e KED;
Hartimi
i kritereve,
metodologjisë së
vlerësimit dhe
vënien në
funksionim të
sistemit.
Publikimi i kritereve
të hollësishme,
kandidatëve,
metodologjisë së
vlerësimit dhe
vendimmarrjes
Vënia e KED në
funksionim të plotë;

13 000 Transparencan
ë
vendimmarrje
për procesin e
përzgjedhjes
është e
garantuar.

Nënobjektivi 1/b: Përmirësimi i eficencës së sistemit të drejtësisë

Indikatori / Treguesi:

1. % e uljes së kohëzgjatjes mesatare të një çështje penale (vlera të ndara për shkallën e parë dhe për apelin, vetëm juridiksioni i zakonshëm).2. % e uljes së kohëzgjatjes mesatare të një çështje civile në shkallën e parë dhe në Apel (vlera të ndara për secilën shkallë gjyqësori).3. % e çështjeve civile të vendosura në jo më shumë se tre seanca gjyqësore (vetëm në shkallë të parë).
Indikator transhi BE nr. 1: Institucionet e reja të drejtësisë janë krijuar dhe janë operative



Indikator transhi BE nr. 5: Ulja e çështjeve të mbartura në Gjykatën e Lartë
Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto

(në mijë lekë)
Rezultatet

2019 2020 2021 Në PBA Donatorë
1.Funksionimi i plotë i KLGJ-së e
KLP-së me kuadrin rregullator,
kapacitetet dhe infrastukturën e
nevojshme për të përmbushur
funksionin.

KLGJ
KLP

Planifikimi
afatmesëm i
përmirësimeve të
nevojshme në
infrastrukturë.
Procedurat e
brendshme dhe
manualet e
vlerësimit të
gjyqtarëve e
prokurorëve janë
përfunduar.
Organigrama e
miratuar, stafi i
KLGJ-së e KLP-së i
plotësuar.
Zbatimi në masën
40% i përmirësimeve
të nevojshme në
infrastrukturë.
Analizë dhe plan
veprimi për rritjen e
normës së likujdimit
dhe uljen e

Zbatimi në
masën 70% i
përmirësimev
e të
nevojshme në
infrastrukturë
.
Monitorim
dhe zbatim i
planit të
veprimit për
normën e
likujdimit dhe
kohëzgjatjen
e çështjeve në
4 gjykata.

Zbatimi në
masën 100% i
përmirësimev
e të
nevojshme në
infrastrukture
.
Plan veprimi
kombëtar për
reduktimin e
kohëzgjatjes
mesatare të
çështjeve
civile dhe
penale, në
shkallë të
parë dhe apel.

30 000 1 470 000 Struktura
organizative e
KLGJ e KLP e
miratuar.
Analiza e
nevojave për
infrastrukturë e
përfunduar.
Plani
afatmesëm i
miratuar.
KLGJ e KLP
dhe stafi
administrativ
mbështetës në
funksionim të
plotë dhe
eficient.



kohëzgjatjes
mesatare të çështjeve
penale dhe civile në
gjykatat Tiranë dhe
Durrës (rreth dhe
apel)
Të paktën 4 gjyqtarë
të Gjykatës së Lartë
janë emëruar nga
KLGJ.

2. Riorganizimi i hartës gjyqësore dhe
prokuroriale, si dhe të policisë
gjyqësore dhe shpërndarjen e
gjykatave në përputhje me ndarjen e
re territoriale, numrin e popullsisë
dhe numrin e çështjeve të
pazgjidhura gjyqësore me qëllim
forcimin e rolit dhe funksionimit të
gjykatave dhe për të siguruar qasje në
drejtësi.

KLGJ Kryerja e studimit të
nevojshëm dhe
hartimi i draftit.
Miratimi dhe zbatimi
i hartës gjyqësore.

Zbatimi i
hartës
gjyqësore.

Analizë e
zbatimit të
hartës
gjyqësore.

762 500 Harta e re
gjyqësore e
miratuar dhe
zbatuar në
praktikë.

3. Ngritja e një plani pune për
reduktimin e numrit të çështjeve të
mbartura.

KLGJ
GJL

Analiza dhe hartimi i
Planit të Veprimit;
Miratimi i Planit të
Veprimit.

Zbatimi i
Planit
Veprimit

Zbatimi i
Planit
Veprimit

2 332 Përmirësim
dhe ulje e
numrit të
çështjeve të
mbartura
(backlog)

Nënobjektivi 1/c: Përmirësimi i llogaridhëniens së institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe të gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas standardeve evropiane

Indikatori /Treguesi:

% e procedimeve disiplinore të nisura ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që rezultojnë me sanksione (përf. vendimet me marrëveshje).
Ulja e numrit të çështjeve të bartura në vlerësimin e performancës vjetore të gjyqtarëve



Indikator transhi BE nr. 2: Përmirësimi i administrimit të ankesave kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas dispozitave ligjore

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet

2019 2020 2021 Në PBA Donatorë
1. Krijimi i Inspektoratit të Lartë të
Drejtësisë, të ngarkuar me
përgjegjësinë për të verifikuar
ankesat, hetuar shkeljet disiplinore të
gjyqtarëve dhe prokurorëve të të
gjithë niveleve, anëtarëve të KLGJ e
KLP, Prokurorit të Përgjithshëm dhe
për të zhvilluar shërbime të tjera të
inspektimit në gjykata dhe prokurori
në pajtim me standardet evropiane.

Kuvendi i RSH
ILD

Ngritja e ILD;
Miratimi i
procedurave të
brendshme të
funksionimit të tij;
Miratimi i manualeve
e inspektimit;
Rekrutimi i
stafit/inspektorëve.

75 % e
ankesave ndaj
gjyqtarëve
dhe
prokurorëve
të procesohen
sipas afatit
ligjor

95% e
ankesave të
procesuara
sipas afatit

74 211 Ankesat
kundër
gjyqtarëve dhe
prokurorëve të
administruara
më mirë.

2. Hartimi dhe publikimi i
standardeve të etikës dhe rregullave
të sjelljes për magjistratët si dhe
monitorimi i zbatimit të tyre.

KLD/KLGJ
KLP

Kryerja e studimit të
nevojshëm dhe
përgatitja e draftit.
Diskutim, miratim
dhe publikim nga
KLGJ e KLP
Emërimi i një
magjistrati në
cilësinë e këshilltarit
të etikës.

Monitorimi
zbatimit të
standardeve.
Zbatimi i
procedurave.

Monitorimi
zbatimit të
standardeve.
Zbatimi i
procedurave.

17 250 17 250 Standardet e
etikës dhe
rregullave të
sjelljes për
magjistratët të
miratuara.
Standardet e
zbatuara në
praktikë.
Zbatimi i
standardeve i
monitoruar
rregullisht.



3. Hartimi i bazës nënligjore mbi
procedurat dhe kriteret e shqyrtimit
dhe vlerësimit të masave të
propozuara disiplinore ndaj
gjyqtarëve e prokurorëve.

KLGJ
KLP

Kryerja e studimit të
nevojshëm dhe
përgatitja e draftit.
Diskutimi dhe
miratimi nga KLGJ
e KLP
Zbatimi i
procedurave

Zbatimi i
procedurave

Zbatimi i
procedurave

7 500 Baza nënligjore
mbi procedurat
dhe kriteret e
shqyrtimit dhe
vlerësimit të
masave të
propozuara
disiplinore e
miratuar.
Procedurat e
zbatuara në
praktikë.
Zbatimi i
procedurave i
monitoruar.

4. Përmirësimi i transparencës së
procesit të vlerësimit të masave
disiplinore.

KLGJ Hartimi i një
rregulloreje të
brendshme mbi
transparencën e
vlerësimit të masave
disiplinore.
Anonimizimi dhe
publikimi në faqen
zyrtare të
procesverbaleve të
mbledhjeve.

Anonimizimi
dhe publikimi
në faqen
zyrtare të
procesverbale
ve të
mbledhjeve.

Anonimizimi
dhe publikimi
në faqen
zyrtare të
procesverbale
ve të
mbledhjeve.

8 000 3 750 Vendimet e
masave
disiplinore të
publikuara dhe
të aksesueshme
për publikun e
gjerë.



5. Reduktimi i vonesave në
vlerësimin vjetor periodik të
magjistratëve.

KLGJ 5 vjet vonesë
(backlog)
(periudha kohore
mes vitit kur kryhet
faktikisht vlerësimi
periodik me vitin për
të cilin kryhet
vlerësimi)

4 vjet
vonesë
(backlog)
KLGJ ka
vlerësuar të
paktën 90%
të gjyqtarëve
sipas planit
vjetor të
vlerësimit

3 vjet
vonesë
(backlog)
KLGJ ka
vlerësuar të
paktën 90%
të gjyqtarëve
sipas planit
vjetor të
vlerësimit

57 150 Vonesa në
vlerësimin
periodik të
gjyqtarëve e
reduktuar në
përputhje me
standardet
evropiane.

Objektivi 2: Konsolidimi i arsimit dhe formimit ligjor si edhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave

Nënobjektivi 2/a: Kualifikimi i vazhdueshëm i gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit të gjykatës sipas standardeve/kërkesave evropiane

Indikatori / Treguesi:

Indikator transhi BE nr 3: Përmirësimi i cilësisë së performancës në Shkollën e Magjistraturës
Indikator transhi BE nr. 4: Përmirësimi i kapaciteteve për edukimin ligjor nga Shkolla e Magjistraturës
Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto

(në mijë lekë)
Rezultatet

2019 2020 2021 Në PBA Donatorë
1.Thellimi dhe zgjerimi i aktivitetit të
Shkollës së Magjistraturës në drejtim
të rekrutimit dhe ofrimit të
programeve trajnuese për gjyqtarët
dhe prokurorët si dhe kategoritë e
tjera të personelit të gjykatave dhe
prokurorive nëpërmjet përmirësimit
të programit të rekrutimit dhe
kurrikulave për kandidatët për
magjistratë, si dhe krijimi i
kurrikulave të reja dhe moduleve të
trajnimit për kategoritë e tjera.

SHM Krijim kurikula
kancelarë.
Përmirësim i
programit të
rekrutimit dhe
kurrikulës për lëndët
e vitit të parë për
formimin fillestar
për kandidatët
magjistratë dhe
krijimi i moduleve të

Përmirësim
kurrikula për
vitin e dytë të
formimit
fillestar për
kandidatët
magjistratë/n
dihmës
ligjorë.
Zhvillohen 3
kurrikula të

2 681
2 011(’19)

670 (’20)

Kurrikula
profesionale
dhe të
standardizuara.



trajnimit për
programin e
formimit vazhdues
për kancelarë
Miratimi i
metodologjisë për
tre komponentët
(cilësia e kurrikulave,
personelit dhe
trajnimit të
vazhdueshëm)

reja dhe të
paktën një
kurs online
për trajnimin
e
vazhdueshëm

2. Transformimi gradual i Shkollës së
Magjistraturës në një qendër
burimore dhe pikë takimi për të
drejtën e Bashkimit Evropian dhe të
Drejtën Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, si dhe ofrimi i kushteve
optimale të trajnimit për magjistratët
dhe personelit të gjykatave. Rritja dhe
përmirësimi i kapaciteteve
infrastrukturore për Shkollën e
Magjistraturës.

KLGJ
SHM

Përshtatja e
ambienteve të
Shkollës në rast
zhvendosjeje.
Procedura e
prokurimit për
ndërtimin e godinës
së re (me të paktën
10 klasa) dhe fillimi i
punimeve.

Përfundimi i
fazës së parë
të punimeve.
Raport vjetor
progresi.

Përfundimi
punimeve të
ndërtimit të
godinës dhe
mobilimi.
Transferimi i
ShM në në
ndërtesën e
re.

798 345
306 345
(’19)
246 000
(’20)
246 000
(’20)

Rritja dhe
përmirësimi i
kapaciteteve
institucionale
të Shkollës së
Magjistraturës.

3. Rritja dhe përmirësimi i punës
kërkimore shkencore nëpërmjet
pasurimit të fondit të bibliotekës dhe
sigurimi i aksesit në bibliotekat
digjitale.

SHM Botime shkencore
E-commentary
100 libra literature
vendase dhe të huaj,
botime

100 libra
literature
vendase dhe
të huaj, aksesi
në biblioteka
dixhitale,
botime
shkencore

100 libra
literature
vendase dhe
të huaj, akses
në biblioteka
dixhitale,
botime
shkencore

6 048
2 170
(’19)
1 939
(’20)
1 939
(’21

Rritja dhe
përmirësimi i
kapaciteteve
kërkimore e
akademike

4. Trajnime dhe kualifikime për
ngritjen e kapaciteteve këshilluese të
vendimmarrjes dhetë stafit nëpunës

GJK Seanca trajnimesh
për gjyqtarë ;

Seanca
trajnimi për
aspektet e

Seanca
trajnimi për
aspektet e

23 700 Identifikim
nevojash e
realizuar (1



civil në lidhje me zgjerimin e
juridiksionit të GJK, të miratuar në
kuadër të reformës në drejtësi.

Seanca trajnimesh
për staf/personel
Analiza e nevojave
për trajnim për
këshilltarët aktualë
dhe të tinj;Seanca
trajnimi për:
aspektet e reja të
juridiksionit të GJK
(për gjyqtarë dhe për
personel)

reja të
juridiksionit.

reja raport);
Seanca
trajnime të
kryera sipas
nevojave të
indentifikuara;
Staf këshillues i
trajnuar;
Staf
teknik/adminis
trativ i trajnuar.

Objektivi 3: Përmirësimi i funksionimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe qasjen në gjykatë në përputhje me standardet evropiane

Nën - objektivi 3/a: Përmirësimi i transparencës në funksionimin e sistemit gjyqësor
(Shënim: masat në lidhje me efikasitetin janë përfshirë nën Objektivin 1b)
Indikatori / Treguesi:
% e çështjeve gjyqësore për të cilat informacioni bazë është i aksesueshëm online dhe i përditësuar
Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto

(në mijë lekë)
Rezultatet

2019 2020 2021 Në PBA Donatorë



1.Rritja e marrëdhënieve të gjykatave
me median dhe sigurimi i qasjes së
publikut në informacione për rastet
me interes publik.

KLGJ Ngritja e strukturave
të magjistratëve që
do të kenë në
përgjegjësi
marrëdhëniet me
median.

Trajnimi i
këtij grupi
target.
Sigurimi i
mjeteve
logjistike

Trajnimi i
këtij grupi
target.

500 4 000 Marrëdhëniet e
gjykatave me
median të
përmirësuara
ndjeshën në
funksion të
rritjes së
transparencës
me publikun.
Qasja e
publikut në
informacione
për rastet me
interes publik i
siguruar.

2.Publikimi elektronik në kohë i
vendimeve të gjykatave si dhe
analizave vjetore të gjykatave /
raporte efiçence dhe përditësimi i
rregullt i faqes gjykata.gov.al.

KLGJ Zbatimi në varësi të
përmirësimit dhe
konsolidimit të
sistemit të
informatizuar dhe të
faqes web.
Sigurimi i
mirëmbajtjes së
nevojshme të
infrastrukturës së
sistemit elektronik
që është përgjegjëse
për “uplink” në
faqen gjykata.gov.al

Zbatimi në
masën 100%

Zbatimi në
masën 100%

18 000 Vendimet e
gjykatave si
dhe analizat
vjetore të
publikuara
rregullisht dhe
në kohë në
faqen
elektronike.

Nënobjektivi 3/b: Përmirësimi i aksesit në sistemin e drejtësisë



Indikatori / Treguesi:

% e aplikantëve që plotësojnë kushtet ligjore të cilët përfitojnë shërbimin e ndihmës ligjore dytësore falas.
Indikator transhi BE nr. 7: Shërbimet e ndihmës juridike falas janë funksionale

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet

2019 2020 2021 Në PBA Donatorë
1. Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas
(DNJF) është krijuar dhe ka
funksionalitet të plotë.

MD Rregullore të
përfunduara;
Stafi kyç i emëruar;
DNJF është
plotësuar me staf;
Përfundimi i procesit
të hartës kombëtare
dhe dakordimi i
strukturës së
ofruesve të
shërbimit.
Kalendar i mbajtur
për fushatat
ndërgjegjësuese;

Krijimi i
regjistrit
elektronik
funksional
për
menaxhimin
e të dhënave
për ndihmën
juridike
parësore dhe
dytësore;
Kalendar i
mbajtur për
fushatat
ndërgjegjësue
se;

Sistem
elektronik
funksional
për
menaxhimin
e të dhënave
për ndihmën
juridike
parësore dhe
dytësore
Kalendar i
mbajtur për
fushatat
ndërgjegjësue
se;

86 500 Mekanizma
funksional të
zbatimit të
politikave në
ofrimin e të
ndihmës
juridike;
Raport vjetor 1
(një) vjeçar
mbi numrin e
çështjeve të
hedhura në
sistem dhe
ecurinë e
ofrimit të
ndihmës
juridike

2. Sistemi i Ndihmës Juridike
Parësore ka funksionalitet të plotë.

DNJF Janë zhvilluar
fushata
ndërgjegjësuese;
Plotësimi i kuadrit

Mbulohen
90% e
nevojave për
ndihmë
parësore në

95% e
nevojave
kombëtare
janë
përmbushur;

29 000 Nr. i
përfituesve të
ndihmës
juridike
parësore;



nënligjor (pika 1);
Janë ngritur/krijuar
4 zyrat e para
rajonale;
Mbulohen të paktën
60% e nevojave për
ndihmë parësore në
shkallë vendi
Janë ngritur/krijuar
4 zyra rajonale
shtesë
Rekrutim dhe
trajnim i punonjesve
me trajnim të
posaçëm;

Publikimi i listës së
OJF-të autorizuara
në përfundim të
procedurës ligjore
(thirrje, shqyrtim,
dhënie vendimi);
Ngritja dhe
funksionimi i
klinikave ligjore
pranë 4 universiteve
që kanë fakultet
juridik TR, DR, VL
dhe SHK;

shkallë vendi
4 qendra të
tjera të
shërbimit të
ndihmës
juridike;
Janë zhvilluar
fushta
ndërgjegjësue
se
Ngritja dhe
funksionimi i
klinikave
ligjore pranë
universiteve
private;
Program të
trajnimit
vazhdues për
ofruesit e
ndihmës
juridike
(ASPA;
donator);

Janë zhvilluar
fushata
ndërgjegjësue
se

Nr. i
punonjësve të
trajnuar;
% e rritjes së
ndërgjegjësimit
.



Janë zhvilluar
fushata
ndërgjegjësuese;

3. Sistemi i Ndihmës Juridike
Dytësore ka funksionalitet të plotë.

DNJF
Gjykatat
DHKA
SHM

Plotësimi i kuadrit
nënligjor (pika 1);
Përzgjedhja e
avokatëve që do të
ofrojnë ndihmë
dytësore dhe
publikimi i listës;
Trajnimi i
gjyqtarëve;
Trajnimi i avokatëve
që ofrojnë ndihmë
dytësore;
Të paktën 40% e
nevojave kombëtare
janë përmbushur
(me buxhet të
mjaftueshëm për
Ndihmën Dytësore);
nga këto, të paktën
40% e nevojave të
grupeve vulnerabël
Janë zhvilluar
fushata
ndërgjegjësuese;

75% e
nevojave janë
përmbushur,
përfshi edhe
grupet
vulnerabël në
të njëjtën
masë;
Janë zhvilluar
fushata
ndërgjegjësue
se;

90% e
nevojave janë
përmbushur,
përfshi edhe
grupet
vulnerabël në
të njëjtën
masë;
Janë zhvilluar
fushata
ndërgjegjësue
se;

135 000 Nr. i
përfituesve të
ndihmës
juridike
dytësore.
Nr. i
gjyqtarëve,
prokurorëve
dhe avokatëve
të trajnuar.

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



Nënobjektivi 4/a: Përmirësimi i eficencës dhe funksionimit të sistemit të drejtësisë penale sipas standardeve evropiane

Indikatori / Treguesi:
% e rasteve të paraburgimit në lidhje me krime me rrezikshmëri të ulët (parashikimi i denimit me burgim deri në 5 vjet); dhe % e uljes së numrit të të miturve në
paraburgim (vlera të ndara).

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet
2019 2020 2021 Në PBA Donatorë

1.Monitorimi i rasteve të
paraburgimit për vepra të vogla si
dhe të numrit të të miturve në
paraburgim (nga proçesi i vlerësimit
etik dhe profesional i gjyqtarëve dhe
procesi disiplinor).

KLGJ Identifikimi vjetor i
rasteve, analiza në
nivel makro dhe
nxjerrja e
rekomandimeve për
institucionet
përkatëse.

Identifikimi
vjetor i
rasteve,
analiza në
nivel makro
dhe nxjerrja e
rekomandime
ve për
institucionet
përkatëse.

Identifikimi
vjetor i
rasteve,
analiza në
nivel makro
dhe nxjerrja e
rekomandime
ve për
institucionet
përkatëse.

1 800 Rekomandime
vjetore ndaj
institucioneve
përgjegjëse, të
bazuara në
analizë të
hollësishme,
mbi rastet e
paraburgimit
për vepra të
vogla dhe të
numrit të të
miturve në
paraburgim.
Zbatimi i
rekomandimev
e i ndjekur në
vijimësi

2.Nxjerrja e udhëzimeve të
përgjithshme që synojnë:

PP Studim i kuadrit
ligjor dhe situatës
aktuale dhe hartimi i
drafteve që

2 000 Drejtësi që
garanton në
mënyrë
efektive të



a) Rritjen e eficiencës së hetimit;

adresojnë gjetjet.
Identifikimi i
gjendjes dhe
statistikave aktuale.
Draftim, diskutim
dhe miratim i akteve
nënligjore

Rritja 2 % e
çështjeve dërguar në
gjykatë për vepra me
rrezikshmëri të lartë
shoqërore, në
krahasim me
statistikat e vitit
2017

Rritja 2 %
çështjeve
dërguar në
gjykatë për
vepra me
rrezikshmëri
të lartë
shoqërore,
krahasuar me
vitin 2019

Rritja 2 % e
çështjeve
dërguar në
gjykatë për
vepra me
rrezikshmëri
të lartë
shoqërore,
krahasuar me
vitin 2020

drejtat e njeriut
dhe interesin e
hetimit



b) Rritjen e aplikimit të masave të
sigurimit të ndryshme nga masa me
arrest në burg për veprat penale me
rrezikshmëri të ulët shoqërore (deri
në 5 vjet burgim)

Rritja 5 % e
kërkesave të
prokurorit për masa
alternative sigurimi
të ndryshme nga ajo
me burg, krahasuar
me statistikat e vitit
2017

Rritja 10 % e
kërkesave të
prokurorit
për masa
alternative
sigurimi të
ndryshme nga
ajo me burg,
krahasuar me
2017 baseline

Rritja 15 % e
kërkesave të
prokurorit
për masa
alternative
sigurimi të
ndryshme
nga ajo me
burg (mbi
2017
baseline)

3. Garantimi i kushteve të punës
sipas standardeve bashkëkohore
nëpërmjet:

a) Shtimi i stafit mbështetës në
funksion të prokurorit;

b) Investime në infrastukturë;
Ndërtime të reja;
Rikonstruksion;

PP
KLP

PP

Analiza e nevojave;

Përgatitja e
statistikave mbi
ngarkesën mesatare
(baseline 2018)
Rekrutimi dhe
trajnim i punonjësve;

Ulje e
ngarkesës
mesatare për
prokuror me
10 %,
krahasuar me
ngarkesën e
vitit 2018)

Ulje e
ngarkesës
mesatare për
prokuror me
20 %
(baseline
2018)

205 900
për
n/masën
e ndarë

a)192
000
c) 13 900

99 385
për
n/masën
b) e ndarë

b) 2 085
97 300

Përmirësim i
efiçencës së
hetimit



c) Trajnimi vazhdues i oficerëve të
policisë gjyqësore dhe stafit të
nëpunësve civilë.

Realizimi i
investimeve

Trajnim vazhdues
profesional Trajnim

vazhdues
profesional

Trajnim
vazhdues
profesional

4. Rritja e eficencës së përgjimeve në
procesin penal, nëpërmjet:
a) Realizimi i procesit të
decentralizmit të përgjimit të
komunikimeve elektronike pranë
prokurorive;
b) Zgjerimi i kapaciteteve për
përgjimin aktiv.

PP Analiza e nevojave.
Përcaktimi i
statistikave për
normën e dënimit në
çështjet ku është
përdorur përgjimi
(2018 baseline)
Instalohen mjetet
teknike në 8
prokurori të shkallës
së pare dhe trajnohet
stafi

Pergjimet
realizohet në
secilën
prokurori

Numri i
çështjeve të
përfunduara
me denime,
rritet në
dosjet ku
është
përdorur
përgjimi si
mjet

232 130 Përmirësim i
efiçencës së
hetimit

Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit të drejtësisë duke siguruar procedurat dhe lehtësirat moderne të sistemeve elektronike për zhvillimin e
bashkëpunimit të fuqishëm ndërkombëtar



Nënobjektivi 5/a: Përmirësimi i gjyqësorit përmes futjes së sistemeve IT të administrimit dhe përmirësime të tjera në infrastrukturë

Indikatori / Treguesi: -

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet
2019 2020 2021

Në PBA Donatorë
1.Krijimi i një platforme të unifikuar
IT për funksionimin e sistemeve
elektronike të gjyqësorit. (përfshirë
platforma për menaxhimin e
çështjeve) (Në funksion dhe të
objektivit 1a)

KLGJ Përmirësimi i
operacioneve të TI
dhe shërbimet
mbështetëse për
sistemet elektronike
në gjyqësor;
Përmirësimi
informacionit
statistikor të ofruar
nga sistemet e
menaxhimit të
çështjeve gjyqësore
si një zgjidhje e
përkohshme derisa
ICMIS të jetë
funksionale.

Projektimi,
prokurimi i
sistemi të ri të
menaxhimit
të çështjeve
në gjykata
(ICMIS të ri).

Zbatimi i një
sistemi të ri të
menaxhimit
të çështjeve
në gjykata
(ICMIS).

469 350 Platformë e
unifikuar IT
për gjyqësorin.

2. Krijimi i qendrës së centralizuar të
mbështetjes së funksionimit të TIK
(ITOSC) që do të qeverisë sistemet
TIK të gjykatave, KLGJ, KLP, ILD.

MD
KM
Qendra TIK

Miratimi i VKM për
ngritjen e Qendrës
TIK
Vënia në funksion e
Qendrës TIK;

Qendra është
në
funksionim të
plotë

70 803 Ngritja dhe
funksionimi i
një Qendre të
specializuar IT
në mbështetje
të sistemeve
dhe



1 Për vitin 2019, 95% - nënkupton që nga 38 gjykata, 95% e tyre i kanë të gjitha pajisjet elektronike (100%) në gjëndje të mirë pune. Paisjet elektronike kanë % të lartë amortizimi,
për këtë arsye çdo vit nevojitet të investohet për rinovim dhe plotësim të nevojave të reja. Vlera e plote e investimeve të planifikuara për infrastrukturen elektronike në gjykata për
periudhën 2019-2021, është në total rreth 175,000 mijë lekë. Në këtë vlerë nuk janë përfshirë nevojat për programin e menaxhimit të çështjeve gjyqësore.

Rekrutimi i
burimeve njerëzore e
teknike të Qendrës;
Trajnimi i
kapaciteteve teknike
të Qendrës;

platformave që
do të operojnë
në fushën e
drejtësisë.

3.Blerje dhe mirëmbajtje e pajisjeve
elektronike për gjykatat

KLGJ
Gjykatat

95%1 96% 97% 175 000 Përmirësimi i
infrastrukturës
elektronike
duke ruajtuar
standardet e
arritura në këtë
drejtim dhe
duke garantuar
mbështetjen e
plotë të
sistemeve të
instaluara në
gjykata.
Impakti final
është rritja e
cilësisë dhe
transparencës
së procesit
gjyqësor dhe
shërbimit për
publikun.



4. Pajisja e organeve të reja të
drejtësisë me infrastrukturën
elektronike të nevojshme
(KLGJ/ILD/KLP)

4.1. Pajisja e organeve të reja të
drejtësisë me infrastrukturën
elektronike të nevojshme (SPAK/
GJKKKO)

KLGJ
KLP
ILD

SPAK/ GJKKKO
Vendosja/instalimi i
pajisjeve IT dhe
vënia në funksion e
tyre
Sistemi (software) i
menaxhimit të
brendshëm i
zhvilluar
( i veçantë për çdo
institucion)

Vendosja/instalimi i
pajisjeve IT dhe
vënia në funksion e

Sistemi i
brendshëm
(softi) i
menaxhimit
të brendshëm
në funksion
( i veçantë për
çdo
institucion)

Vendosja/ins
talimi I
pajisjeve IT
dhe vënia në
funksion e
tyre
Sistemi i
brendshëm
(softi) i
menaxhimit
të brendshëm
i zhvilluar

( i veçantë për
çdo
institucion)

Kontratë
shërbimi për
mirëmbajtjen
e
Infrastrukturë
s IT
( i veçantë
për çdo
institucion)

Kontratë
shërbimi për
mirëmbajtjen
e
Infrastrukturë
s IT

( i veçantë
për çdo
institucion)

110 308

KLGJ
43 515
KLP
44 640
ILD
22 153

234 675

SPAK
227 970
GJKKKO
6 705

Organet e reja
të drejtësisë të
pajisura me
infrastrukturë
IT
(KLGJ/ ILD/
KLP, SPAK e
GJKKKO)



2 Në vitin 2019, kemi 22 godina gjykatash që janë ndërtime të reja apo godina të rikonstruktuara plotësisht ose 58% e gjykatave (22/38 gjykata). Miratimi i hartës së re gjyqësore,
kushtëzon investimet në godina. Investim i plotë është planifikuar të realizohet në dy godina gjykatash (1 ndërtim, 1 rikonstruksion i plotë) dhe do të shtrihet në dy vite buxhetore,
2020-2021. Vlera totale e investimit për të dy godinat është rreth 352,000 mijë lekë. Me përfundimin e investimit për këto gjykata, në vitin 2021, % do të ndryshojë nga 58 në 63%
(24 godina të reja dhe/ose të rikonstruktuara /38 gjykata në total).

tyre

Sistemi i brendshëm
(softi) i menaxhimit
të brendshëm i
zhvilluar

( i veçantë për çdo
institucion)

5. Investim sipas standardeve
bashkëkohore në godinat e gjykatave

KLGJ
Gjykatat

58%2 58% 63%
(ndërtim i ri/
rikonstruksio
n i plotë në 2
gjykata)

352 000 Plotësimi i
standardeve
bashkëkohore
për krijimin e
kushteve
optimale të
punës, gjykimit
dhe shërbimit
për publikun
në gjykata.

6. Përmirësimi i sistemit elektronik të
menaxhimit të çështjeve në
prokurori, duke reflektuar në të edhe

PP Analiza e detajuar;
Sistemi është

Sistemi
përdoret
100 % nga

Realizohet
zinxhiri i
lëvizjes

40 230 Përmirësim i
efiçencës së
sistemit të



ndryshimet e Kodit të Procedurës
Penale dhe trajnimi i stafit

plotësisht
funksional.

përdoruesit
dhe siguron
besueshmëri
të dhënash

elektronike të
dosjes (polici
–prokurori-
gjykatë)

menaxhimit të
çështjeve në
PP

7. Krijimi i kanaleve të sigurta të
komunikimit për shkëmbimin e
informacionit në kuadër të
bashkëpunimit gjyqësor
ndërkombëtar

PP
MD

Analiza e situatës;
Hartimi i masave për
impementimin e
gjetjeve

Sistemi është
funksional

Sistemi
përdoret
100 % nga
përdoruesit
dhe siguron
besueshmëri
për partneret
ndërkombëta
r

9 730 Përmirësim i
bashkëpunimit
ndërkombëtar

8. Krijimi i infrastrukturës së
nevojshme IT në DNJF

MD Është dizajnuar
sistemi i brendshëm
i menaxhimit të
rasteve/lendeve;
Sistemi operativ i
brendshëm i
menaxhimit të
rasteve

Infrastruktura
e IT-së
mbulohet nga
një kontratë
mirëmbajtjeje

Infrastruktura
e IT-së
mbulohet nga
një kontratë
mirëmbajtjeje

140 000 DNJF pajisur
me
infrastrukturën
e nevojshme
IT.

9. Përgatitja e një sistemi të integruar
për publikimin e akteve ligjore dhe
nënligjore në Fletore Zyrtare dhe
Buletinin e Njoftimeve Zyrtare, për
publikimin e legjislacionit të
përditësuar, të kodeve dhe të
përmbledhjeve të legjislacionit sipas
fushave.

QBZ
AKSHI

Hartimi i termave të
referencës, ndjekja e
procedurave të
prokurimit.
Ndërtimi i sistemit,
migrimi i të dhënave
dhe testimi i
sistemit.
Implementimi i
sistemit i gatshëm

Integrimi i
ICMIS me
publikimet
elektronike
dhe
plotësimi/
përditësimi i
sistemit

69 840 Ndërtimi i
Arkivës
Elektronike,
motorit të
kërkimit dhe
faqes së re web
duke krijuar
një akses për
kërkime të
avancuara në
legjislacion



për përdoruesit;
Ngritja e Korpusit të
Legjislacionit të
përditësuar.
Konsolidimi dhe
përpunimi i sistemit
midis QBZ dhe
DPK;
Përditësimi i
legjislacionit .

10. Përmirësimi i kapaciteteve
infrastrukturore dhe institucionale të
Arkivës Gjyqësore (ASHSGJ-së).

ASHSGJ Hartimi i projekt
zbatimit të
"Rikonstruksion i
AShSGj-së".
Rikonstruksion i
AShSGj-së (100%)
dhe mobilim i
pjesshëm i arkivit -
rafte arkivore (46%)

Mobilimi me
rafte arkivore
i arkivës së
sistemit
gjyqësor për
pjesën tjetër.

51 000 Infrastrukturë
e përmirësuar
në masën
100%.

11. Krijimi dhe funksionimi i sistemit
elektronik të arkivës gjyqësore.

ASHSGJ Krijimi i sistemit
elektronik të arkivës
(hardware e
software)
Funksionimi i
sistemit elektronik
(hedhja e të
dhënave)

Funksionimi i
sistemit
elektronik
(hedhja e të
dhënave)

Funksionimi i
sistemit
elektronik
(hedhja e të
dhënave)

28 800 Digjitalizimi i
arkivës
gjyqësore, i
dosjeve civile
dhe penale, që
prej vitit 1945.

Objektivi 6: Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit

Nënobjektivi 6/a: Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit

Indikatori / Treguesi: -



Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet
2019 2020 2021

Në PBA Donatorë
1. Përfshirja e të burgosurve në
aktivitete punësimi dhe rritja e
numrit të aktiviteteve riintegruese:

1.1 Përfshirja e të burgosurve në
aktivitete punësimi.

1.2 Ofrimi i kurseve të formimit
profesional në aftësitë bazë dhe ato
teknike.

1.3 Ofrimi i programeve të tjera
edukative, sportive, sociale dhe

DPB Realizimi i kuadrit
ligjor. Sqarimi i
aspekteve ligjore së
punësimit të
burgosurve

Shtimi i numrit dhe
llojit të kurseve
profesionale për
shtetasit e burgosur.

Rritja e përfshirjes së
shtetasve që
frekuentojnë
procesin e formimit
profesional në
masën 10%.

Rritja e pjesëmarrjes
së shtetasve të
privuar nga liria në
këto aktivitete në

Shtimi i
numrit dhe
llojit të
kurseve
profesionale
për shtetasit e
burgosur.

Rritja e
përfshirjes së
shtetasve që
frekuentojnë
procesin e
formimit
profesional
në masën me
15%.

Shtimi i
numrit dhe
llojit të
kurseve
profesionale
për shtetasit e
burgosur.

Rritja e
numrit të së
përfshirjes
shtetasve që
frekuentojnë
procesin e
formimit
profesional
në masën
20%.

2 000 Aftësimi
profesional i
shtetasve të
burgosur me
qëllim
shndërrimin e
periudhës së
vuajtjes së
dënimit në një
periudhë
përgatitje për
riintegrim në
shoqëri.

Shndërrimi i
periudhës së



kulturore. masën 10%. Rritja e
pjesëmarrjes
së shtetasve
të privuar nga
liria në këto
aktivitete në
masën 20%.

Rritja e
pjesëmarrjes
së shtetasve
të privuar nga
liria në secilin
nga këto
aktivitete në
masën 25%.

vuajtjes së
dënimit në një
periudhë
përgatitje për
riintegrim në
shoqëri.

2. Ulja e mbipopullimit në IEVP-të
në përputhje me standardet
evropiane.

DPB Reduktimi i
mbipopullimit me
hapjen e burgut të
Shkodrës në masën
3%.

Reduktim i
mbipopullimi
t në masën
2%.

Reduktim i
mbipopullimi
t në masën
1%.

373 000 Përmirësimi i
trajtimit të
shtetasve të
dënuar dhe të
paraburgosur
në IEVP në
përputhje me
standardet
evropiane.

3. Garantimi i mbrojtjes së të
drejtave të të ndaluarve/ të
burgosurve me probleme të shëndetit
mendor.

DPB Rikonstruksion
godine për personat
me probleme të
shëndetit mendor
me qëllim
shndërrimin e
ambienteve të
burgut në ambiente
spitali.
Përshtatja e një
zgjidhje provizore
për të ndaluarit/të
burgosurit me
probleme të
shëndetit mendor;

62 629 Përmirësimi i
kushteve të
akomodimit
dhe trajtimit të
personave me
probleme të
shëndetit
mendor në
IEVP.



Ambiente rekreative
dhe ndihmëse për të
dënuarit me
probleme të
shëndetit mendor;
Paga konforme/
uniform sipas
standardeve për
mjekët që punojnë
në spitale dhe ato në
burgje.

4. Garantimi i respektimit të të
drejtave të të burgosurve

SHKBB Rishikim i kuadrit
ligjor të fushës;
Rritja e efikasitetit në
trajtimin e ankesave
të të burgosurve në
masën 30 % në të
gjitha institucionet
penitenciare;
Krijimi i databazave
dhe identiteti digjital
(web page-numër
jeshil);
Orientimi i ankesave
në mënyre më
efikase dhe të
drejtpërdrejte me
strukturat përkatëse.

Platforma e
trajtimit të
ankesave e
konsoliduar;

35 000 Platforma e
trajtimit të
ankesave e
konsoliduar

Nënobjektivi 6/b: Përmirësimi i Shërbimit të Provës sipas standardeve evropiane dhe rritja e përdorimit të sanksioneve alternative



Indikatori / Treguesi:
% e vendimeve penale për krime që dënohen deri në 5 vjet, të cilat përfshijnë dënime alternative.
Indikator transhi BE nr. 6: Përdorim në rritje i masave alternative të dënimit (jo me burgim)
Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto

(në mijë lekë)
Rezultatet

2019 2020 2021
Në PBA Donatorë

1. Përmirësimi i infrastrukturës së
Shërbimit të Provës

Sh. i Provës 30 % e
infrastrukturës së
përmirësuar (zyrat);
ofrim më i mirë i
dënimeve
alternative;
22 persona të
trajnuar.

30 % e
infrastrukturë
s së
përmirësuar/
ofrim më i
mire i
dënimeve
alternative

Infrastruktura
e përmirësuar
në të gjithë
vendit duke
mundësuar
shërbim
prove efikas

33 400 Gjendja
infrastrukturor
e institucionale
e përmirësuar,
duke ofruar
aplikimin e
dënimeve
alternative sa
më efektiv

Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë

Nënobjektivi 7/a: Përmirësimi i procesit të hartimit të politikave, planifikimit dhe proceseve të vlerësimit të sistemit të drejtësisë

Indikatori / Treguesi: -

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet
2019 2020 2021

Në PBA Donatorë



1. Rritja e kapaciteteve planifikuese
dhe monitoruese të Ministrisë së
Drejtësisë me qëllim hartimin e
politikave efikase mbi sistemin e
drejtësisë dhe zbatimin e tyre.

MD
KM (asistues)

Identifikimi i
nevojave për
trajnim;
Kalendar trajnimesh;
Zbatimi sipas
kalendarit të
trajnimeve.

Zbatimi sipas
kalendarit të
trajnimeve

3 000 Numri i
personave të
trajnuar

2. Krijimi i një sistemi për kryerjen e
vlerësimit të ndikimit rregullator të
legjislacionit

KM
MD

Trajnime të
vazhdueshme për
punonjësit dhe për
punonjësit e
rekrutuar rishtazi.

Trajnime të
vazhdueshme
për
punonjësit
dhe për
punonjësit e
rekrutuar
rishtazi

Trajnimet të
vazhdueshme
për
punonjësit
dhe për
punonjësit e
rekrutuar
rishtazi

1 500 Zbatimi i
parashikimeve
për vlerësimin
e ndikimit për
çdo projekt akt
të hartuar të
MD-së.

Nënobjektivi 7/b: Përmirësimi i kapaciteteve të hartimit dhe analizës ligjore dhe për njoftimin dhe konsultimin publik

Indikatori / Treguesi: -

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet /
Outcomes2019 2020 2021

Në PBA Donatorë
1. Përmirësimi i sistemit të njoftimit
publik dhe konsultimit të
legjislacionit

KM
MD

Trajnim:
-për plotësimin e
regjistrit të
konsultimeve
- trajnim për

Trajnim:
- për
plotësimin e
regjistrit të
konsultimeve

Trajnim:
-për
plotësimin e
regjistrit të
konsultimeve

2 400 Rezultatet
konkrete të
matshme për
numrin e
personave të



proceset e njoftimit
dhe konsultimit

- trajnim për
proceset e
njoftimit dhe
konsultimit

- trajnim për
proceset e
njoftimit dhe
konsultimit

trajnuar dhe
aktet e
konsultuara

Nënobjektivi 7/c: Përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar sipas standardeve evropiane

Indikatori / Treguesi: -

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet
2019 2020 2021

Në PBA Donatorë
1. Forcimi i kapaciteteve të MD për
të përgatitur rregullimin e
legjislacionit vendas sipas acquis
communautaire

MD Rekrutim/shtim i
numrit të
punonjësve në
njësinë e përafrimit
të legjislacionit;

Analizë e nevojës
për të përcaktuar
legjislacionin që do
të përafrohet në
bashkëpunim me
strukturat e
përmbajtjes dhe
institucionet e
varësisë;
Trajnime efektive që
lidhen me proceset e
përafrimit.

Përcaktimi i
akteve që do
të përafrohen
me afate
konkrete në
programin
analitik të
projekt
akteve

Miratimi i
akteve dhe
fillimi i
zbatimit të
tyre

1 500 Struktura e
përafrimit ka
burimet e
nevojshme për
të filluar
punën.

Identifikimi i
fushave
prioritare për
përafrim

Përcaktimi në
planin analitik
të
projektakteve
sipas një afati
konkret



Miratimi dhe
zbatimit i
akteve të
miratuara.

2. Rritja e kapaciteteve të
departamentit të lidhur me donatorë
të ndryshëm në MD.

MD Identifikimi dhe
konsolidimi i stafit të
nevojshëm;
Trajnime mbi
menaxhimin e
projekteve;
Sistem elektronik
për menaxhimin e
punës së DKFP-së;
Asistimi i ekspertit
në procesin e
departamentit

28 500 Forcimi i
kapaciteteve në
përthithje
fondesh, si dhe
mirëmaxhim i
fondeve të
ofuara nga
donatorë të
ndryshëm në
sistemin e
drejtësisë.

Nënobjektivi 7/d: Përmirësimi i funksionimit të MD dhe institucioneve të saj të varësisë

Indikatori / Treguesi: -

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet
2019 2020 2021

Në PBA Donatorë
1. Përgatitja e aplikantëve birësues
mbi procesin e birësimit me qëllim
garantimin e interesit më të lartë të
fëmijëve.

KSHB Zhvillimi i seancave
të këshillimit të
aplikantëve birësues
në grupe të ndara;
Këshillim për 30

Zhvillimi i
seancave të
këshillimit të
aplikantëve
birësues në

Zhvillimi i
seancave të
këshillimit të
aplikantëve
birësues në

175 000 Aplikantë
birësues të
trajnuar dhe
sistemim në
famije i sa më



çifte aplikantësh
(takime informative
mbi procedurat e
birësimit/intervista
me psikologë e
punonjës socialë).

grupe të
ndara;
Këshillim për
30 çifte
aplikantësh.

grupe të
ndara.
Këshillim për
32 çifte
aplikantësh.

shumë
fëmijëve me
qëllim
deinstitucionali
zimin e tyre.
Rritja e aftësive
të aplikantëve
birësues për të
pranuar fëmijë
me
problematika
institucionale.

2. Përmirësimi i legjislacionit të
fushës së mjekësisë ligjore dhe akteve
të tjera nënligjore.

IML Përmirësimi i
rregullores së
brendshme mbi
funksionimin e IML-
së;
Ndryshim i VKM,
Nr. 120, datë
27.2.2003 “Për
krijimin e Institutit
të Mjekësisë
Ligjore”;
Rishikim i ligjit për
Autopsinë;
Draftim dhe miratim
i ligjit mbi
funksionimin e
Institutit të
Mjekësisë Ligjore;

50 Kuadër ligjor i
përmirësuar.
Rregullore të
përshtatur në
përputhje me
legjislacionin
në fuqi.
Ndryshimi i
ligjit për
Autopsinë.
Përmirësimi i
procedurës së
betimit të
ekspertëve në
gjykatë



Përmirësimi i
procedurës së
betimit të ekspertëve
në gjykatë (në KPrC)

2. Fuqizimi i kapaciteteve
institucionale të IML nëpërmjet
përmirësimit të kushteve të punës në
IML, në ambientet spitalore (spitali
QSUT) si dhe spitaleve në rrethe, në
pajisje (laboratori ADN) dhe në
stafin/personelin e institucionit.

IML Studim i prakticitetit
mbi ndarjen e
Zyrave Rajonale të
Mjekësisë Ligjore &
Spitaleve;
Zbatimi i
procedurave të
dakorduara;
Krijimi i ambienteve
për laboratorët dhe
zyra të përshtatshme
pune;
Pajisje për 6
Institucione
Rajonale të
Mjekësisë Ligjore

Krijimi i ambienteve
dhe blerja e pajisjeve
për laboratorin e
ADN-së;

Vlerësimi i
kapaciteteve të
institucionit dhe
stafit.

Pajisje për 6
Institucione
Rajonale të
Mjekësisë
Ligjore

Forcimi sipas
rekomandime
ve të
vlerësimit.

12
040

255 000 Kushte të
përshtatshme
pune të zyrave
të ekspertëve
të IML në
spitale;
Shtim kati dhe
godine e
rikonstruktuar;
Laborator
ADN-je.
Ekspertë të
trajnuar dhe
më të
specializuar në
fushat
përkatëse.
Laborator
ADN-je.
Kushte të
përshtatshme
pune.



4. Rishikimi i legjislacionit në lidhje
me përmbarimin shtetëror

MD/DPP Propozimi për
ndryshime në ligjin
nr. 8730, datë
18.01.2001.
Grup pune
institucional për
ndryshimet ligjore

Miratimi i
ndryshimeve
të ligjit
Zbatimi i
ndryshimeve
ligjore

Zbatimi i
ndryshimeve
ligjore

50 Shërbim
përmbarimor
cilësor

5. Përmirësimi i infrastrukturës së
godinave të shërbimit të përmbarimit
shtetëror, infrastrukturës logjistike
bashkëkohore (pajisje elektronike, pajisje
zyre) dhe pajisja me automjete për
kryerjen e detyrave me efektshmëri.

DPP Identifikimi i projekt
idesë për
përmirësimin e
ambjenteve të
godinës së DPP dhe
Zyrave
Përmbarimore
Tiranë, Fier, Korçë,
Lushnje, Berat,
Gjirokastër, Krujë,
Kukës, Lezhë, Mat,
Pogradec, Pukë,
Shkodër, Tropojë,
Dibër, Vlorë e
Përmet.

Evidentimi dhe
përfshirja e projekt
ideve në PBA;

45 % e
infrastruktures
logjistike (pajisje
elektronike) e
përmirësuar;

Zbatimi i
investimit për
përmiresimin
e
infrastrukturë
s së godinës
së DPP dhe
ZP Tiranë,
Fier, Korçë,
Lushnje e
Berat,
Gjirokastër,
Krujë, Kukës,
Lezhë, Mat,
Pogradec,
Pukë,
Shkodër,
Tropojë,
Dibër, Vlorë
e Përmet.

Zbatimi i
investimit për
përmirësimin
e
infrastrukturë
s së godinës
së DPP dhe
ZP Tiranë,
Fier, Korçë,
Lushnjë,
Berat,
Gjirokastër,
Krujë, Kukës,
Lezhë, Mat,
Pogradec,
Pukë,
Shkodër,
Tropojë,
Dibër, Vlorë
e Përmet.

7.6 % e
infrastrukturë
s logjistike
(pajisje
elektronike) e

47 000
6 250
2 750
(‘18)
10 000

550 000 Ambjente
pune të
përshtatshme
për ushtrim
aktiviteti për
Drejtorinë e
Përgjithshme
të Përmbarimit
dhe Zyrat
Përmbarimore
Tiranë, Fier,
Korçë, Lushnje
e Berat;
Rritje e cilësisë
së ekzekutimit
të vendimeve
gjyqësore.



7.6 % e
infrastrukturë
s logjistike
(pajisje
elektronike) e
përmirësuar;

14% e
infrastrukturë
s logjistike
(pajisje zyre)
e
përmirësuar;

përmirësuar;

14% e
infrastrukturë
s logjistike
(pajisje zyre)
e
përmirësuar;

(’19)
8 000
6 000
(’20)
10 000
4 000

(’21)

6. Përmirësimi i burimeve njerëzore
në këndvështrimin profesional
operacional dhe financiar.

DPP Vlerësimi i nevojave
për trajnim;
Identifikimi i
nevojës për rishikim
të trajtimit financiar
të punonjësve të
shërbimit
(rikategorizimi);
Analizë e nevojës
për shtesë të
organikës së
shërbimit.
78 përmbarues
gjyqësor të trajnuar;
Evidentimi dhe

78
përmbarues
gjyqësor të
trajnuar;

Zbatimi i
rikategorizimi
t të pagave të
shërbimit.

Miratimi i
projekt

78
përmbarues
gjyqësor të
trajnuar;
Zbatimi i
rikategorizimi
t të pagave të
shërbimit.

Organika e
shërbimit
përmbarimor
e plotësuar.

50 500 Përmbarues
gjyqësor dhe
punonjës të
shërbimit me
trajtim të
përmirësuar;
Ekzekutim
100 % i titujve
ekzekutive dhe
brenda afateve
procedurale.



3 * Buxhetimi i masave të profesioneve të lira ligjore do të mbulohet nga të ardhurat e vetë Dhomave, si ente private me vetëfinancim.

përfshirja e projekt
propozimit për
rishikimin e trajtimit
financiar në PBA.
Evidentimi dhe
përfshirja e projekt
propozimit në PBA.

propozimit
dhe
implementimi
i organikës së
shtuar.

Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i një kuadri ligjor për arbitrazhin

Nënobjektivi 8/a: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve të lira Ligjore

Indikatori / Treguesi:
% e inspektimeve për noterët të kryera nga Ministria e Drejtësisë
Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto*3

(në mijë lekë)
Rezultatet

2019 2020 2021
Në PBA Donatorë

1. Rritja e performancës së drejtorive
përgjegjëse për monitorimin e
profesioneve të lira ligjore dhe të
institucioneve të varësisë në MD,
nëpërmjet:

MD Identifikimi dhe
konsolidimi i stafit të
nevojshëm për
kryerjen e
monitorimeve.
Identifikimi i
kurrikulave të
trajnimit.
Forcimi i sektorit
përgjegjës për

8 900 Kontrolle të
ushtruara në
bazë të një
metodologjie
të qartë, mbi
baza risku.
Staf i trajnuar.



1.1 Ngritja e një programi trajnimi
për drejtorinë përgjegjëse për
monitorimin e profesioneve të lira.

1.2 Ngritja e një programi trajnimi
për drejtorinë përgjegjëse për
monitorimin e institucioneve të
varësisë, veçanërisht me fokus
kontrollin e respektimit të të drejtave
të njeriut nga administrata.

monitorimin e
profesioneve të lira;
Hartimi dhe
miratimi i një liste të
standardeve për
zbatimin e kontrollit
të noterisë;
Hartimi dhe
miratimi i një liste të
standardeve për
zbatimin e kontrollit
të ndërmjetësve.
Hartimi dhe
miratimi i një
metodologjie
kontrolli të noterëve
mbi bazë risku.
Hartimi dhe
miratimi i një
metodologjie
kontrolli të
ndërmjetësve mbi
bazë risku.
Forcimi i sektorit
përgjegjës për
monitorimin e
institucioneve të
varësisë nëpërmjet
trajnimeve

Finalizimi i
metodologjisë
/manualit të
monitorimit
të
profesioneve
të lira;

Kontrolle
transparente,
bazuar në një
metodologji
të qartë për
institucionet e
varësisë;

Kontrolle
transparente,
bazuar në një
metodologji
të qartë për
profesionet e
lira.

Zbatimi i
listës së
standardeve
dhe
metodologjisë
së kontrollit
mbi bazë
risku në masë
të plotë.



2.Rritja dhe forcimi profesional i
avokatëve në mbrojten e të drejtave
themelore të qytetarëve nëpërmjet
konsolidimit të programeve trajnuese
të ofruara nga Shkolla e Avokatisë;
Program i Edukimit Profesional të
ofruar nga Shkolla e Avokatisë për
trajnimin e avokatëve në mbarë
vendin.

Shkolla e Avokatisë
Dhoma e Avokatëve të
Shqipërisë

Identifikimi i
nevojave të trajnimit
të avokatëve;
Hartimi dhe
miratimi i rregullores
së trajnimit
vazhdues;
Miratimi i Planit 1-
vjecar të trajnimit
vazhdues të
avokatëve bazuar në
identifikimin e
nevojave;
Përgatitja e
infrastrukturës së
Shkollës së
Avokatisë;
Organizimi i 6
raundeve të para
trajnuese

Organizimi i
trajnimit
vazhdues
duke
përfunduar
trajnimin e të
gjithë
avokatëve në
rrethe;

Hartimi dhe
miratimi i
Strategjisë së
Edukimit
Profesional të
avokatëve për
vitet në
vazhdim

7 000 Programet e
trajnimit të
aprovuara dhe
avokatë të
trajnuar.

3. Ngritja e një programi specifik
trajnimi për mbrojtjen e të drejtave të
grupeve vulnerable veçanërisht për të
miturit në konflikt me ligjin

Dhoma e Avokatëve të
Shqipërisë;
Shkolla e Avokatisë
Në bashkëpunim me
Këshillin e Evropës etj.

Analiza e nevojave
për trajnim;
Përgatitja e
moduleve të
trajnimit për të
miturit në konflikt
me ligjin;
Organizimi i
trajnimeve (raundeve

Përgatitja e
moduleve të
trajnimit mbi
viktimat, dhe
grupe të tjera
vulnerabël
Vazhdimi i
organizimit të
trajnimeve
vazhduese

Forcimi i
programit
dhe
konsolidimi
tij

3 000 Program i
konsoliduar
mbi trajnimin
për drejtësinë
miqësore për
të miturit dhe
grupet e tjera
vulnerabël;
Listë e
konsoliduar



të para për avokatët
në gjithë Shqipërinë)

mbi
drejtësinë për
të miturit;

me avokatë të
trajnuar dhe
certifikuar nga
DHASH

4. Ngritja e Qendrës së Trajnimeve
për noterët në Republikën e
Shqipërisë;
4.1 Vlerësimi i noterëve sipas
krediteve

DHKN Ngritja dhe
konstituimi i grupit
të punës për të bërë
të mundur
funksionalizimin e
Qendrës së
trajnimeve;
Hartimi i kurrikulave
të trajnimit;
Ngritja e një
programi për
ngritjen e
kapaciteteve të
noterëve dhe kriteret
e vlerësimit të tyre
Seanca trajnimi sipas
programit të
miratuar (gjithsej 4
seanca/vit);
Vlerësim i noterëve.

Seanca
trajnimi sipas
programit të
miratuar
(gjithsej 4
seanca/vit);
Vlerësim i
noterëve.

Seanca
trajnimi sipas
programit të
miratuar
(gjithsej 4
seanca/vit);
Vlerësim i
noterëve.

1 400 Rritja e
performancës
së noterëve
dhe kualifikimi
profesional i
tyre
Numri i
noterëve 400
/trajnim

5. Krijimi dhe funksionimi i sistemit
elektronik N.I.S.A., që siguron lidhje
online në kohë reale të veprimtarisë
së noterit me shërbimet publike.

DHKN Dizenjimi i sistemit;
Kryerja e
procedurave të
tenderimit;
Testimi i sistemit për

Funksionalizi
mi i plotë i
sistemit

100%
përdorim i
sistemit

1 072 800 Rritja e
performancës
së noterëve
dhe cilësia e
shërbimit online
të tyre



vënie në përdorim;
Trajnimi i noterëve
për përdorimin e
sistemit N.I.S.A.;

6. Përmirësimi i kuadrit ligjor pas
hyrjes në fuqi të ndryshimit të ligjit
mbi ndërmjetësimin

DHKNd
Rishikimi dhe
miratimi i akteve të
Dhomës (Statuti;
Kodi i Etikës);
Rregullorja e
Përgjithshme;
Strategjia e
DHKNd;

Rishikim i
manualit të
tarifave të
shërbimit të
ndërmjetësim
it

Dizenjimi i
databasës
elektronike
Vënia në
funksion dhe
përdorimi i
databasës

5 000 Akte
rregullatore të
rishikuara dhe
që sjellin efekte
juridike

7. Ngritja e Dhomave vendore dhe
ofrimi i shërbimit të ndërmjetësimit;

7.1 Ngritja dhe përmirësimi i
kapaciteteve profesionale të
ndërmjetësve nëpërmjet organizimit
të trajnimeve fillestarë, të vazhduar
dhe gjithashtu trajnim i trajnerëve

DHKNd Trajnim fillestar;
Trajnimi vazhduar;
Trajnim i trajnerëve
Miratimi i rregullave
të funksionimit;
Trajnim fillestar;
Trajnimi vazhduar
(30-50 ndërmjetës)

Hapja e
zyrave;

Trajnim
fillestar;
Trajnimi
vazhduar
(30-50
ndërmjetës)

Trajnimi
vazhduar

(30
ndërmjetës)

53 030 Përmirësimi i
organizimit
dhe
funksionimit të
shërbimit të
ndërmjetësimit
në vend.
Ndërmjetës më
të përgatitur
dhe të
kualifikuar
profesionalisht.

8. Organizimi i fushatave të
ndërgjegjësimit për shërbimin e
ndërmjetësimit në vend

DHKNd Media;
Fletëpalosje dhe
broshura;
Fushatë informuese
në shkolla dhe

Media;
Fletëpalosje
dhe broshura;
Fushatë
informuese

Media;
Fletëpalosje
dhe broshura;
Fushatë
informuese

3 000 Shërbim
ndërmjetësimi
më pranë
qytetarëve dhe
i njohur



universitete;
Takime me
institucione publike
dhe jopublike,
noterë, avokatë,
jurisë dhe ekspertë

në shkolla
dhe
universitete;
Takime me
institucione
publike dhe
jopublike,
noterë,
avokatë,
jurisë dhe
ekspertë

në shkolla
dhe
universitete;
Takime me
institucione
publike dhe
jopublike,
noterë,
avokatë,
jurisë dhe
ekspertë

publikisht

9. Finalizimi i ndryshimeve në
kuadrin ligjor në fuqi, që lidhen me
organizimin dhe funksionimin e
shërbimit përmbarimor gjyqësor
privat, si pjesë e paketës së reformës
në drejtësi.

MD
Kuvendi
DHKPGJP

Ndryshime ligjore që
garantojnë:
1. Adresimin e
problematikave të
ndeshura për
shërbimin
përmbarimor
gjyqësor privat, të
evidentuara nga
DHKPGJP dhe
Ministria e
Drejtësisë gjatë
trajtimit të ankesave;
2. Rregullimin e
funksionimit të
shoqërive
përmbarimore;
3. Përcaktimit të
detyrave të qarta të
përmbaruesve
gjyqësorë privatë,

Pa kosto shtesë, pasi
përballohet me
kontributin e stafeve
përkatëse të Kuvendit,
Ministrisë së Drejtësisë
dhe Dhomës.

Kuadër ligjor i
konsoliduar.



për kryerjen e
aktiviteteve që
lidhen me natyrën e
profesionit të tyre
ligjor dhe rregullimit
të mbledhjes me
mirëkuptim të
detyrimeve; njoftimit
të palëve; mbajtjen e
akt-konstatimeve për
dukuri, fakte dhe
rrethana në ndihmë
të aktivitetit gjyqësor
apo
mosmarrëveshjeve
civile.

10. Forcimi i kapaciteteve
profesionale të përmbaruesve
gjyqësore privatë
10.1 planifikimi i trajnimeve sipas
nevojave, mbështetur në analizën e
ankesave dhe mangësive të
konstatuara nga DHKPGJP dhe MD
gjatë kontrollit dhe mbikëqyrjes së
punës së përmbaruesve gjyqësorë
privatë;
10.2 Përgatitja e kurrikulave të
trajnimit;

10.3 Organizimi i trajnimeve
fillestare dhe të vazhdueshme (në

DHKPGJP
MD

(10.1) Evidentimi
fushave dhe
tematika më
kryesore ku nevojitet
zhvillimi i
trajnimeve.
(10.2) Përgatitja e
kurrikulave të
trajnimit.

(10.3) Parashikim i
qartë i numrit të
orëve për trajnime
vazhduese;

(10.2 dhe
10.3)
Rishikim
periodik i
kurrikulave të
trajnimit,
sipas
nevojave në
zhvillim.

7 000 Trajnime
periodike për
përmbaruesit
gjyqësorë
privatë.
Qendra për
organizimin e
trajnimeve
periodike
pranë
DHKPGJP-së
(ose dhe
fillestare, në
varësi të
ndryshimeve
ligjore), e
ngritur dhe
funksionale.



varësi dhe të ndryshimeve ligjore);

10.4 Përllogaritje e kostove të
funksionimit të qendrës së
trajnimeve;

10.5 Ngritjen e qendrës së trajnimeve
pranë Dhomës Kombëtare të
Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë.

Zhvillimi i të paktën
2 trajnimeve
vazhduese gjatë vitit.

(10.4) Kosto e
përllogaritur për
ngritjen e qendrës së
trajnimeve pranë
Dhomës Kombëtare
të Përmbaruesve
Gjyqësorë Privatë.
(10.5) Evidentimi
dhe sigurimi i
infrastrukturës
mbështetëse për
qendrën e trajnimeve
pranë DHKPGJP;
Struktura e miratuar
për qendrën e
trajnimeve pranë
Dhomës Kombëtare
të Përmbaruesve
Gjyqësorë Privatë;
Rregullore e
miratuar mbi
organizimin dhe
funksionimin e
qendrës së
trajnimeve pranë
Dhomës Kombëtare
të Përmbaruesve

Qendra e
Trajnimeve
pranë
DHKPGJP-
së,
funksionale
dhe në
shërbim të
trajnimit
periodik të
përmbaruesve
.



Gjyqësorë Privatë.
11. Garantimi i procedurave të
shpejta të ekzekutimit, përmes
administrimit të informacionit.
11.1 Kryerja e një analize mbi
nevojën e zgjerimit të aksesit në
bazat e të dhënave shtetërore të
shërbimit përmbarimor gjyqësor;

11.2 Nxitja e lidhjes së marrëveshjeve
dy ose shumëpalëshe për dhënien e
aksesit në bazat e të dhënave me
sistemin bankar dhe shkëmbimit në
kohë reale të informacionit me
sistemin bankar, me qëllim
efikasitetin e procesit të ekzekutimit;

DHKPGJP
MD

(11.1) Kryerja e një
analize mbi nevojën
e zgjerimit të aksesit
në bazat e të
dhënave shtetërore
të shërbimit
përmbarimor
gjyqësor.

(11.2) Marrëveshjeve
të lidhura dy ose
shumëpalëshe për
dhënien e aksesit në
bazat e të dhënave
me sistemin bankar
dhe shkëmbimit në
kohë reale të
informacionit me
sistemin bankar, me
qëllim efikasitetin e
procesit të
ekzekutimit.
(11.3) Ndryshimet e
nevojshme ligjore
dhe teknike të
realizuara, për
ndërveprimin në

90 000 Akses në kohë
reale në
informacion,
me qëllim
përmbushjen e
detyrave
procedural për
ekzekutimin e
titujve.



11.3 Ndërveprimi në kohë reale i
sistemeve elektronike të shërbimit
përmbarimor me sisteme të tjera
shtetërore dhe baza të dhënash
shtetërore dhe/ose me ente private.

kohë reale i
sistemeve
elektronike të
shërbimit
përmbarimor me
sisteme të tjera
shtetërore dhe baza
të dhënash
shtetërore dhe/ose
me ente private.

Nënobjektivi 8/b: Krijimi i një kuadri ligjor për arbitrazhin
Indikatori / Treguesi: -

Masat / Aktivitetet e parashikuara Institucioni Përgjegjës Targeti / Milestones Buxhetimi / Kosto
(në mijë lekë)

Rezultatet
2019 2020 2021

Në
PBA

Donatorë

1. Hartimi i kuadrit ligjor vendas për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
juridike me arbitrazh.

MD
Kuvendi

Hartimi dhe
miratimi i ligjit “Për
zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve
me arbitrazh” ;
Miratimi i akteve
nënligjore të
parashikuara;

Njoftimi
publik dhe
ndërmarrja e
aktiviteteve
njoftuese për
zbatimin e
zgjidhjeve me
arbitrazh;
Trajnime;

Aplikimi
zgjidhjeve me
arbitrazh;

2 332 Kuadër ligjor
në fuqi dhe
ofrim zgjidhjes
mosmarrëveshj
esh juridike me
arbitrazh.


