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RAPORT MBI VEPRIMTARINË
E GJYKATËS SË LARTË
GJATË VITIT 2021
HYRJE
E gjithë veprimtaria gjyqësore dhe administrative që ka kryer Gjykata e Lartë gjatë vitit 2021,
pasqyrohet në këtë raport vjetor dhe vlerësohet përmes një analize të thelluar profesionale, me
qëllimin për të nxjerrë në pah atë që është mbartur nga vitet e vështira të bllokimit të punës në këtë
institucion, çfarë është bërë, por edhe se ku duam të shkojmë, me synimin për të informuar dhe
për të dhënë shpresë tek organet e sistemit të drejtësisë, profesionistët e së drejtës, por edhe tek
publiku i gjerë, se drejtësia funksionon.
Ky raport analitik përmban rezultatet e arritura, vështirësitë e ndeshura, si dhe mundësitë konkrete
për të përmirësuar punën dhe eficiencën e Gjykatës së Lartë në funksionimin dhe organizimin e
saj, për një administrim më të mirë të drejtësisë.
Aty pasqyrohen në mënyrë të përmbledhur veprimtaria e trupës gjyqësore, organeve drejtuese të
Gjykatës, si dhe administratës së saj.
Pozicioni institucional i Gjykatës së Lartë, përcaktohet si maja e piramidës gjyqësore dhe referuar
ndryshimeve kushtetuese e ligjore të reja, misioni i vetëm i saj është shqyrtimi i çështjeve lidhur
me kuptimin dhe zbatimin e ligjit për të siguruar njësimin ose zhvillimin e praktikës gjyqësore.
Duhet evidentuar fakti se si rezultat i pandemisë Covid-19, dhe masave ligjore e administrative që
u morën për përballimin e saj, viti 2021 u karakterizua nga vështirësi të shumta, gjë e cila ndikoi
drejtpërdrejtë në veprimtarinë gjyqësore dhe administrative.
Gjykata e Lartë, edhe gjatë vitit 2021 është përpjekur që nëpërmjet vendimeve të realizojë misionin
bazë të saj, që është ai i dhënies së drejtësisë në nivelin më të lartë, si dhe të garantojë zhvillimin
e një procesi të rregullt gjyqësor, si një prej shtyllave të rëndësishme mbi të cilat bazohet mbrojtja
e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të garantuara nga Kushtetuta e vendit dhe instrumentet
ndërkombëtare.
Numri i madh i çështjeve të grumbulluara në vite mbetet një problem shqetësues për veprimtarinë
e Gjykatës së Lartë, i cili ndikon drejtpërdrejtë në efektivitetin e administrimit të drejtësisë. Duhet
vënë në dukje se gjatë vitit 2021, u desh të përballej me vështirësi serioze për shkak të vakancave
të shumta në organikën e magjistratëve dhe këshilltarëve ligjorë të Gjykatës së Lartë, e cila ka
patur një ndikim vendimtar në sasinë e çështjeve gjyqësore të gjykuara në Gjykatën e Lartë.
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Mosplotësimi në kohë i Trupës Gjyqësore dhe i Njësisë së Shërbimit Ligjor nuk krijon kushtet e
duhura që Gjykata e Lartë të funksionojë me kapacitet të plotë, ç’ka natyrshëm sjell dhe një ulje
të ritmit të evadimit të çështjeve gjyqësore e për rrjedhojë dhe një rritje të kohës së shqyrtimit të
tyre në Gjykatën e Lartë.
Plotësimi i Gjykatës me gjyqtarë, këshilltarë ligjorë dhe personel administrativ
Një ngjarje pozitive në vitin 2021, me ndikim të drejtpërdrejtë në veprimtarinë e Gjykatës së Lartë,
ishte emërimi i 6 (gjashtë) gjyqtarëve të rinj, nga të cilët 4 (katër) gjyqtarë u emëruan në muajin
mars ndërsa 2 (dy) tjerë në muajin korrik.
Periudha

janar – mars 2021

mars – korrik 2021

korrik – dhjetor 2021

Numri i gjyqtarëve
që ushtrojnë
detyrën në Gjykatë

3

7

9

Këto emërime të reja kanë rritur ndjeshëm veprimtarinë gjyqësore të Gjykatës së Lartë, në
krahasim me dy vitet e mëparshme, gjë e cila vihet re edhe tek statistikat e pasqyruara në këtë
material.
Trupa Gjyqësore e Gjykatës së Lartë përbëhej gjatë 2021 vetëm nga 9 anëtarë të ndarë në tre
Kolegje. Ky numër gjyqtarësh, megjithëse është përherë në rritje, nuk është i mjaftueshëm për të
përballuar brenda një kohe të arsyeshme çështjet e prapambetura (stokun) në vite si dhe për të
përmbushur misionin bazë të saj kushtetues e ligjor, që është sigurimi i uniformitetit në
interpretimin e ligjit nga gjykatat.
Ndonëse gjyqtarët në Gjykatën e Lartë janë emëruar sipas profileve dhe eksperiencës përkatëse në
fusha të caktuara (civile, administrative dhe penale), nisur nga situata e stokut të krijuar, dhe me
një ndjenjë të lartë përgjegjësie, në mbledhjet periodike të gjyqtarëve, ata kanë shprehur pa
ngurruar gatishmërinë dhe dakordësinë për të gjykuar të gjitha llojet e çështjeve gjyqësore. Në këtë
kuadër, Këshilli i Gjykatës së Lartë, pas mendimit të dhënë nga Mbledhja e Gjyqtarëve, ka miratuar
aktet përkatëse, duke bërë ndarjen e gjyqtarëve sipas Kolegjeve, si dhe duke krijuar disa trupa
gjyqësore brenda Kolegjeve, të përbërë nga 3 (tre) gjyqtarë, pavarësisht përkatësisë së gjyqtarit në
një Kolegj të caktuar, për të gjykuar çështje gjyqësore që i përkasin dhe Kolegjeve të tjera, si dhe
duke përcaktuar një metodologji mbi përdorimin efektiv të mënyrave dhe mjeteve që sigurojnë
shqyrtimin në kohë të shpejtë të çështjeve gjyqësore. Kjo masë organizative ka mundësuar vijimin
e gjykimit të çështjeve gjyqësore si dhe ka sjellë një evadim në mënyrë të njëtrajtshme të çështjeve
gjyqësore sipas kompetencës.
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Pas çdo emërimi të një gjyqtari të ri, nën mbikëqyrjen e Zëvendëskryetarit të Gjykatës, është
rihedhur shorti për caktimin e çështjeve, sipas rregullave të miratuara nga KLGJ për këtë qëllim.
Aktualisht, 9 gjyqtarët e Gjykatës së Lartë janë të ndarë në kolegje dhe trupa gjyqësorë si më
poshtë:
Kolegji Administrativ
Trupat e përhershme
Trupi Gjykues 1
Trupi Gjykues 2
Sokol Sadushi
Sokol Sadushi

Trupë e veçantë
Trupi Gjykues
Sokol Sadushi

Asim Vokshi

Asim Vokshi

Ilir Panda

Medi Bici

Artur Kalaja / Sokol Binaj*

Ervin Pupe

*Gjyqtarët Kalaja dhe Binaj gjykojnë sipas një rotacioni, një herë në dy javë, në trupën përkatëse

Kolegji Civil
Trupat e përhershme
Trupi Gjykues 1
Trupi Gjykues 2
Ervin Pupe
Ervin Pupe

Trupë e veçantë
Trupi Gjykues
Sokol Sadushi

Artur Kalaja

Artur Kalaja

Ilir Panda

Albana Boksi

Asim Vokshi/ Sandër
Simoni*

Ervin Pupe

*Gjyqtarët Vokshi dhe Simoni gjykojnë sipas një rotacioni, një herë në dy javë, në trupën përkatëse

Kolegji Penal
Trupat e përhershme
Trupi Gjykues 1
Trupi Gjykues 2
Ilir Panda
Ilir Panda

Trupë e veçantë
Trupi Gjykues
Sokol Binaj

Sokol Binaj

Albana Boksi

Sandër Simoni

Sandër Simoni

Medi Bici

Albana Boksi

Sa i takon Njësisë së Shërbimit Ligjor, në vitin 2021 përbërja e saj u shtua me 4 këshilltarë ligjorë,
duke e çuar numrin e përgjithshëm në 19. Duhet theksuar se ky numër është ende shumë larg atij
të planifikuar në organikën e Gjykatës (34 këshilltarë), gjë e cila ndikon drejtpërdrejtë në
efektivitetin e Gjykatës. Një numër më i lartë këshilltarësh që duhet të vijnë vetëm nga Shkolla e
Magjistraturës dhe nga gjyqtarët e sistemit do të sillte si rezultat një numër më të madh çështjesh
të përgatitura për relatim nga gjyqtarët dhe, për rrjedhojë, një vendimmarrje më të lartë të Gjykatës.
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Në kushtet e krijuara Këshilli i Gjykatës është i detyruar të rishikojë numrin e përgjithshëm të
Njësisë së Shërbimit Ligjor për t’i dhënë mundësi edhe rekrutimit të tyre në kohë nga Shkolla e
Magjistraturës.
Njësia e Shërbimit Ligjor - Situata faktike
Ndihmësmagjistratë

Këshilltarë Ligjorë

% e Këshilltarëve efektivë
përkundrejt organikës

5

14

50%

Njësia e Shërbimit Ligjor - Referuar organikës së miratuar nevojiten edhe
Ndihmësmagjistratë

Këshilltarë Ligjorë

12

3

Masa legjislative dhe institucionale për rritjen e efektivitetit të Gjykatës
Për të përballuar situatën e krijuar në Gjykatën e Lartë përsa i përket numrit të çështjeve si dhe
bazuar në rikonceptimin e rolit të saj brenda sistemit gjyqësor, në vitin 2021 u bënë një sërë
ndryshimesh ligjore, të cilat kishin si filozofi të tyre thjeshtimin, përshpejtimin dhe racionalizimin
e procedimit gjyqësor në Gjykatën e Lartë, si dhe reduktimin e fluksit të çështjeve që vijnë në
Gjykatën e Lartë, duke vendosur mekanizma praktikë dhe efektivë, në funksion të përmirësimit të
gjykimit të ligjshmërisë, të tilla si vendosja e sistemit të filtrimit të çështjeve, përcaktimi dhe
unifikimi i shkaqeve ligjore për të cilat lejohet paraqitja e rekursit, roli i Kolegjit të thjeshtë (me 3
gjyqtarë) për krijimin dhe konsolidimin e praktikës dhe, në veçanti, i Kolegjit me 5 gjyqtarë për
njësimin dhe zhvillimin e praktikës gjyqësore, përcaktimi i çështjeve të cilat gjykohen me
procedurë të përshpejtuar, kufizimi i përdorimit të shtrembëruar të së drejtës së rekursit përmes
zbatimit të penaliteteve për rekurse abuzive, etj.
Ndryshime në ligjin për Pushtetin Gjyqësor
Ndryshime në Kodin e Procedurës Civile
Ndryshime në Kodin e Procedurës Penale
Ndryshime në ligjin për Gjykatat Administrative
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Vënia në jetë e ndryshimeve në legjislacion ndikon për mirë dhe inkurajon përmirësimin e
aktivitetit gjyqësor të Gjykatës së Lartë (gjithë sistemit gjyqësor në përgjithësi). Ato i përgjigjen
nevojave për reformim të strukturuar, racional dhe harmonik të procedimeve gjyqësore në
Gjykatën e Lartë, me synimin për ta bërë këtë Gjykatë, një udhërrëfyes me autoritet në procesin e
interpretimit të ligjit, të sigurt për gjykatat e shkallëve më të ulëta dhe subjektet e tjerë të përfshirë
në administrimin e drejtësisë. Ndërhyrjet legjislative në pjesën e gjykimit në Gjykatën e Lartë
krijojnë kushte për përmirësimin efektiv dhe afatgjatë të veprimtarisë së saj, në masën që ato
kombinojnë në mënyrë sinergjike të drejtën e aksesit në gjykatë të qytetarëve për mbrojtje
gjyqësore të të drejtave të tyre me eficiencën e Gjykatës së Lartë.
Vlen të theksohet se kontribute të rëndësishme janë dhënë nga strukturat e Gjykatës së Lartë në
drejtim të përmirësimit të ligjeve procedurale që normojnë procedurat e gjykimit, nëpërmjet
paraqitjes së propozimeve konkrete ligjore dhe pjesëmarrjes në grupet ndërinstitucionale të punës
të ngritura për këtë qëllim. Si rezultat i këtij aktiviteti, pothuajse të gjitha ndryshimet e miratuara
në kodet procedurale për pjesën e gjykimit në Gjykatën e Lartë në fillim të vitit 2021 janë fryt i
propozimeve konkrete e të mirë studiuara të Gjykatës së Lartë, të cilat i kanë dhënë tashmë asaj
fizionominë e plotë të një gjykate ligji, me të njëjtat tipare e kushte si gjykatat analoge të kasacionit
të vendeve të ndryshme. Ajo është ngarkuar me misionin e garantimit të interpretimit uniform të
ligjit dhe dhënien e përgjigjeve juridike ndaj çështjeve të mprehta që kanë rëndësi të madhe në
jetën social–ekonomike të shoqërisë.
Një tjetër moment i rëndësishëm në të cilin duhet të ndalemi është gjendja e amortizuar në të cilën
ndodhet godina e Gjykatës së Lartë. Ambientet që janë në përdorim paraqiten të pamjaftueshëm
për numrin aktual të gjyqtarëve dhe administratës, aq më tepër kur dihet se Trupa Gjyqësore dhe
Njësia e Shërbimit Ligjor funksionojnë me kapacitet ende të reduktuar. Kushtet e punës janë të
papërshtatshme, bien ndesh me statusin institucional të Gjykatës së Lartë dhe ndikojnë jo
pozitivisht në mesazhin që duhet të jepet në publik lidhur me cilësinë e vendimmarrjes për të cilën
ka pritshmëri. Ndërhyrjet dhe adaptimet e bëra së fundmi në infrastrukturën e godinës me qëllim
zgjerimin e mjediseve ekzistuese apo krijimin e disa anekseve të rinj, kanë patur një efekt të
kufizuar dhe jo afatgjatë përsa i përket sistemimit të gjyqtarëve dhe administratës.
Përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e punës së Gjykatës së Lartë janë bërë dhe në nivel
institucional, nëpërmjet marrjes së masave të nevojshme administrative dhe organizative që kanë
mundësuar rritjen e eficiencës së Trupës Gjyqësore dhe stafit administrativ, të cilat kanë patur në
fokus gjetjen e zgjidhjeve dhe qasjeve të përshtatshme për të përballuar vështirësitë dhe sfidat me
të cilat është ndeshur Gjykata e Larte gjatë veprimtarisë së saj.
Gjithë vështirësitë e trajtuara më lart, i kanë detyruar organet drejtuese të Gjykatës së Lartë të
planifikojnë një përdorim më të kujdesshëm dhe optimal të burimeve në dispozicion, duke u
orientuar vazhdimisht drejt objektivit, shtuar aftësinë reaguese ndaj shfaqjes së problemeve të
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papritura me qëllim frenimin e përkeqësimit të situatës, si dhe duke zgjidhur problemet e shfaqura
në praktikën e përditshme.
Në vijim të rikonceptimit të arkitekturës gjyqësore, e cila përcaktoi strukturat e reja drejtuese të
gjykatave, organet drejtuese të Gjykatës së Lartë, në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga
ligjet dhe aktet e Këshillit të Lartë Gjyqësor, kanë ushtruar kompetencat e tyre lidhur me realizimin
e detyrave specifike që u ngarkon ligji. Ushtrimi i detyrave dhe kompetencave institucionale të
Gjykatës së Lartë në mënyrë eficiente imponon krijimin e një organizimi të brendshëm kompleks
por të pasur, një koordinim sa më të mirë mes strukturave të saj, nëpërmjet përcaktimit të
procedurave dhe shërbimeve të brendshme, administrimi i të cilave, në varësi të roleve përkatëse,
i besohet Trupës gjyqësore dhe stafit administrativ.
Numri i madh i çështjeve të grumbulluara në vite në Gjykatën e Lartë mbetet një problem
shqetësues dhe një sfidë për veprimtarinë e saj, që ka ndikim të drejtpërdrejtë në ecurinë e procesit
të administrimit të shpejtë dhe efektiv të drejtësisë. Për të përballuar këtë situatë, organet drejtuese
të Gjykatës së Lartë kanë hartuar në vitin 2021, një dokument pune të titulluar “Plani i veprimit
për uljen e numri të çështjeve të prapambetura në Gjykatën e Lartë”, ku janë parashikuar masa
konkrete që janë marrë dhe do të merren për uljen e stokut të çështjeve të pashqyrtuara ndër vite.
Ky plan veprimi përditësohet periodikisht dhe në varësi të ndryshimit të rrethanave që krijohen në
Gjykatë.
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Në përmirësimin e metodave të punës në fokus të organeve drejtuese të Gjykatës së Lartë ka qenë
edhe hartimi i akteve procedurale me format të standardizuar. Qëllimi i standardizimit të akteve
procedurale i shërben nevojës së rritjes së eficiencës dhe produktivitetit të punës, strukturimit më
të qartë e më konciz të përmbajtjes së akteve procedurale, në funksion të kuptueshmërisë dhe
qartësisë së përmbajtjes, si dhe lehtësisë së riprodhimit standard të tyre. Në këtë aspekt, janë
hartuar modele standarde të akteve procedurale që lehtësojnë punën e administratës dhe
këshilltarëve ligjorë por dhe të operatorëve të sistemit të drejtësisë (të tilla si: modeli i rekursit i
paraqitur nga palët; relacioni i këshilltarit ligjor; vendime gjyqësore të thjeshta, të cilat nuk kanë
nevojë për arsyetim të hollësishëm; formate vendimesh, sipas natyrës së çështjes etj.).
Gjithashtu në nivel institucional, janë marrë dhe masa të tjera organizative dhe administrative të
cilat kanë patur si objektiv përmirësimin e eficiencës së strukturave të Gjykatës së Lartë,
koordinimin më të mirë dhe më efektiv të ndërveprimit përmes strukturave; rritjen e transparencës
dhe shpërndarjen e informacionit gjyqësor për palët dhe publikun; publikimin e shpejtë të
vendimeve gjyqësore; hartimin, raportimin dhe përpunimin e të dhënave statistikore lidhur me
çështjet e përfunduara gjyqësore, etj.
Gjykata e Lartë në këtë drejtim garanton disa nga standardet dhe praktikat më të mira
ndërkombëtare si aksesi i publikut, i palëve ndërgjyqëse dhe profesionistëve të së drejtës në një
informacion të plotë online dhe të aksesueshëm në çdo kohë.

Mundësia e
aksesit në
informacion
online rreth
gjykatës

Mundësia e
aksesit në
formularë/
formate të
gatshëm
online

Mundësia e
aksesit në
informacion
online se si të
ndërveprojmë
me gjykatën

Mundësia e
aksesit online
për vendimet
e publikuara
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Mundësia e
aksesit online
në vendimet
për njësimin e
praktikës/
njësuese

Në bashkëpunim dhe me Këshillin e Lartë Gjyqësor, si rezultat i rritjes së volumit të proceseve të
punës të Gjykatës së Lartë, organika e saj është shtuar me burime njerëzore, sidomos në sektorë
kyç (në veçanti sekretaria gjyqësore dhe Qendra e Dokumentacionit), me qëllim plotësimin e
nevojave që ajo ka.
Burimet Njerëzore
Qendra e
Dokumentacionit

Administrimi Gjyqësor

Burime mbështetëse

23

6

55

Raporti staf mbështetës / gjyqtar

nr. i
nr. i
gjyqtarëve gjyqtarëve
efektivë
në
organikë

9

19

11 nëpunës civilë gjyqësorë për çdo gjyqtar
nr. i stafit nr. i stafit fakti
staf
mbështetës mbështetës përkundrejt mbështetës
në
në fakt
organikës
për
organikë
në %
gjyqtar
sipas
organikës
118
84
71%
6

staf
mbështetës
për
gjyqtar
sipas faktit
11

Gjithë masat organizative dhe administrative të ndërmarra nga Gjykata e Lartë përgjatë vitit 2021
kanë prodhuar efekte pozitive në veprimtarinë e Gjykatës së Lartë dhe kanë sjellë përmirësimin e
eficiencës së punës së strukturave të saj si dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve gjyqësore që i
ofrohen publikut. Përgjatë vitit 2021 u arrit një Normë e Likuidimit të Çështjeve (NLÇ apo raporti
midis çështjeve të zgjidhura dhe atyre të regjistruara rishtazi), prej 127%.
Duhet theksuar se kjo normë tejkalon të gjitha rekomandimet/standardet minimale
ndërkombëtare që janë në raportin 1:1 ose 100%
Standardi minimal ndërkombëtar i
Normës së Likuidimit të Çështjeve

Normë e Likuidimit të Çështjeve për 2021

100%

127%
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VEPRIMTARIA GJYQËSORE
Vendimmarrja gjyqësore (jurisprudenca)
Gjykata e Lartë, për aq sa ka qenë e mundur dhe brenda kapaciteteve të saj, edhe në vitin 2021, ka
përmbushur rolin e saj kushtetues në krijimin dhe ruajtjen e unitetit të ligjit dhe zbatimit korrekt të
tij, nëpërmjet jurisprudencës së elaboruar prej saj, e cila është fokusuar ndjeshëm në dhënien e
orientimeve të vlefshme e të përshtatshme për zgjidhjen në mënyrë përfundimtare të konflikteve
gjyqësore. Kjo praktikë do të vazhdojë dhe më tej me qëllim konsolidimin e jurisprudencës dhe
krijimin e sigurisë juridike për qytetarët, si elementi kryesor i shtetit të së drejtës.
Mbi bazën e planit të veprimit të miratuar nga Gjykata e Lartë lidhur me evadimin e stokut të
çështjeve gjyqësore, Kolegjet e saj kanë vijuar me shqyrtimin e çështjeve gjyqësore sipas sistemit
dy-binar të shqyrtimit të tyre, ku i pari bazohet në parimin e shqyrtimit kronologjik (referuar kohës
së regjistrimit të çështjes në Gjykatën e Lartë), ndërsa i dyti bazohet në parimin e përparësisë, sipas
kritereve të përcaktuara në aktet ligjore si dhe në aktet nënligjore të Këshillit të Lartë Gjyqësor
lidhur me gjykimin me procedurë të përshpejtuar të çështjeve gjyqësore. Parimi i shqyrtimit
kronologjik zbatohet në mënyrë strikte, duke mos lejuar kapërcimin e radhës kronologjike të
çështjeve, përveç çështjeve emergjente dhe ato për të cilat kërkohet përshpejtimi, si raste
përjashtimore, ku detyrimisht nevoja për kapërcimin e radhës kronologjike për këto lloj gjykimesh
arsyetohet në çdo rast me vendim nga gjyqtari relator. Në këtë grup bëjnë pjesë çështje, shqyrtimi
i të cilave sipas procedurës normale do të kërkonte kohë, çfarë do të sillte një përkeqësim të situatës
juridike apo pasoja të rënda në gëzimin e të drejtave të ligjshme për palët në proces. Si çështje të
tilla përmendim konfliktet e punës dhe sigurimeve shoqërore, konfliktet familjare, çështje që
duhen shqyrtuar si rezultat i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese dhe të GJEDNJ, vendimet e
ndërmjetme (masa e sigurimit të padisë, pezullimi i ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit,
masat e sigurimit penal) ekstradimet, etj.
Vlen të përmenden disa vendime të Gjykatës së Lartë, në të cilat janë trajtuar dhe analizuar aspekte
juridike të rëndësishme për konsolidimin dhe njësimin e praktikës gjyqësore, si më poshtë vijon:
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Çështje administrative

Elementet thelbësorë të trajtuar

Çështja administrative nr.
00130/2015
Vendimi i publikuar online

Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar aspekte thelbësore
mbi: mosdëbimin e shtetasve të huaj, shtetasve shqiptarë,
mbrojtjes së veçantë që gëzojnë fëmijët në procedurat
administrative dhe gjyqësore të kësaj natyre, aksesi
gjyqësor në të dhënat e klasifikuara “sekret shtetëror”
dhe roli i gjykatave, si edhe të drejtat procedurale të
palëve ndërgjyqëse, në gjykimet sensitive të kësaj natyre.

Çështja administrative me nr.
00131/2021

Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar shtrirjen e
juridiksionit gjyqësor shqiptar ndaj Operacionit
Ndërkombëtar të Monitorimit dhe ka përcaktuar
juridiksionin gjyqësor, në rastet kur paditësi kundërshton
vendimin e Kuvendit të Shqipërisë për miratimin e listës
së kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit.

Vendimi i publikuar online

Çështja administrative me nr.
01287/2015
Vendimi i publikuar online

Çështja administrative me nr.
01562/2018
Vendimi i publikuar online

Në këtë çështje, Gjykata ka analizuar të drejtën e ankimit
kundër një vendimi gjyqësor, në kuptim të nenit 45 të
ligjit nr. 49/2012; natyrën juridike dhe raportin ndërmjet
sanksioneve të parashikuara në nenin 184 të Kodit
Rrugor; faktin nëse mund të kufizohet e drejta e ankimit
në gjykatën më të lartë për aktin administrativ,
pezullimin e lejes së drejtimit, etj.
Në këtë çështje, Gjykata ka njësuar praktikën gjyqësore
duke konkluduar se procesi i fitimit të gradave policore
nga niveli “Nënkomisar” deri në nivelin “Drejtues i
Parë”, duhet t’i nënshtrohet domosdoshmërisht
procedurës
së
vlerësimit
konkurrues,
sipas
parashikimeve të neneve 50-60 të ligjit nr. 108/2014 “Për
Policinë e Shtetit” dhe se plotësimi i kritereve formale
për fitimin e gradës, si vjetërsia në gradën pararendëse
dhe/ose ushtrimi efektiv i funksionit në përputhje me
gradën e pretenduar, nuk mund të sjellin fitimin
gjyqësisht të gradës policore, pa iu nënshtruar më parë
procesit të vlerësimit konkurrues nga komisioni i
gradimit.
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Çështje administrative

Çështja administrative me nr.
03553/2014
Vendimi i publikuar online

Elementet thelbësorë të trajtuar
Në këtë çështje, Gjykata ka njësuar praktikën gjyqësore
duke konkluduar se: Ligji nr. 7703/1993, i ndryshuar në
vitin 2011, nuk plotëson të gjitha standardet e vendosura
nga GJEDNJ, në çështjen Dauti kundër Shqipërisë dhe
standardet kushtetuese të gjykatës së caktuar me ligj, mbi
pavarësinë dhe patundshmërinë e anëtarëve të KMCAP
Epror, sipas nenit 6 të KEDNJsë dhe nenit 42 të
Kushtetutës. Si përfundim, Kolegji vlerësoi se KMCAP
Epror, sipas rregullimit që i ka bërë ligji, nuk është
formësuar si një organ quasi gjyqësor. Përderisa nuk
plotëson këtë kusht thelbësor, nuk mundet që paditë
kundër vendimeve të KMCAP Epror të mos i
nënshtrohen kontrollit gjyqësor dhe këto vendime nuk
mund të përcaktohen nga ligji si akte administrative të
pakundërshtueshme gjyqësisht;
Neni 39/1, pika 3 i ligjit nr. 7703/1993, në pjesën ku
parashikon se “...Vendimet e KMCAP Epror janë të
formës së prerë”, vjen në kundërshtim me Vendimin e
GJEDNJ në çështjen Dauti kundër Shqipërisë. Si
rrjedhojë, kjo dispozitë mbetet e pazbatueshme, për aq sa
rregullimi ligjor për KMCAP nuk arrin të plotësojë
kushtet e një organi quasi gjyqësor. Në rastet ku
kundërshtohet një vendim i KMCAP Epror, sipas këtij
ligji, do të zbatohet drejtpërdrejtë ky vendim i GJEDNJ
dhe dispozitat kushtetuese dhe ligjore të përgjithshme që
garantojnë kontrollin gjyqësor mbi aktin administrativ.
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Çështje civile

Elementet thelbësorë të trajtuar

Çështja civile nr. 01972/2019

Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar koncepte të tilla si:
gjyqvarësia dhe gjëja e gjykuar; kuptimi i padive që nuk
mund të ngrihen; faza procedurale se kur duhet të
verifikohen nga gjykatat, pengesa të tilla që nuk lejojnë
shqyrtimin meritor të çështjes; nëse mund të merret masë
sigurimi sipas neneve 202 e vijues të KPC, në lidhje me
një padi që nuk mund të ngrihet, etj.

Vendimi i publikuar online

Çështja civile nr. 01574/2019
Vendimi i publikuar online

Çështja civile me nr. 00248/2021
Vendimi i publikuar online

Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar koncepte të tilla si
pezullimi i gjykimit, koneksiteti midis dy çështjeve në
kuptim të nenit 297/a të KPC, si ndikon procesi penal
mbi falsitetin e dokumentin në gjykimin civil, a
kushtëzohet i dyti nga i pari etj. Gjykimi penal dhe ai
civil mbi falsitetin e dokumentit mund të zhvillohen edhe
në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri dhe se vetëm
paraqitja e një kallëzimi penal në lidhje me falsitetin e
dokumentit ndërkohë që ka vijuar gjykimi civil nuk
mund të shërbejë si shkak pezullues në çdo rast, sipas
nenit 297/a të KPC. Një interpretim i kundërt i ligjit do
të nxiste çdo palë ndërgjyqëse, që të përdorte kallëzimin
penal si mjet për të zvarritur gjykimin civil.

Në këtë çështje, Kolegji Civil ka trajtuar kompetencën
lëndore të gjykatave për shqyrtimin e padive me objekt
pavërtetësinë e dokumenteve në lidhje me të drejtën e
pensionit. Kolegji ka konkluduar se shqyrtimi i padive të
tilla deklarative është në kompetencën lëndore të
gjykatave administrative, duke qenë se kanë natyrë
paragjykimore në raport me paditë e themelit, me objekt
njohjen apo dhënien e së drejtës së pensionit, kundrejt
organit të administratës publike.
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Çështje civile

Elementet thelbësorë të trajtuar

Çështja civile me nr. 02307/2019

Në këtë çështje, Kolegji ka trajtuar disa institute si: masat
e sigurimit të padisë, sipas neneve 202 e vijues të KPC;
regjistrimi i padive reale në regjistrat publikë, sipas nenit
197 të KC; nëse mund të sigurohet me masë sigurimi çdo
lloj padie etj. Ekzistenca e një procesi gjyqësor me objekt
të drejtat reale mbi një send të paluajtshëm nuk
legjitimon a priori kufizimin e qarkullimit civil mbi atë
send dhe pezullimin e kryerjes së veprimeve juridike mbi
të dhe se qëllimi i synuar nga pala ndërgjyqëse nëpërmjet
kërkesës për sigurimin e padisë arrihet nëpërmjet
regjistrimit të padisë sipas nenit 197/b të KC.

Vendimi i publikuar online

Çështje penale

Elementet thelbësorë të trajtuar

Çështja penale nr. 00790/2020

Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar çështjen se ndaj
vendimit të seancës paraprake nuk parashikohet e drejta
e ankimit, sepse shkeljet procedurale që mund të
kostatohen në seancë paraprake mund të rregullohen
gjatë gjykimit të themelit. Në këtë linjë arsyetimi,
gjyqtari i themelit nuk ka të drejtë të shpallë të
pavlefshëm vendimin e gjyqtarit të seancës paraprake,
por ka të drejtën dhe detyrimin të korrigjojë shkeljet
procedurale që konstaton se janë kryer në seancë
paraprake.

Vendimi i publikuar online
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Çështje penale
Çështja penale nr. 00188/2016
Vendimi i publikuar online

Çështja penale me nr. 0001/2021
Vendimi i publikuar

Çështja penale me nr. 00227/2021
Vendim i publikuar online

Elementet thelbësorë të trajtuar
Në këtë çështje, Gjykata ka analizuar detyrimin e shtetit
shqiptar për të garantuar përmbushjen e detyrimeve që
rrjedhin nga Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut,
konkretisht ndalimin e trajtimit çnjerëzor dhe degradues,
sipas nenit 3 të Konventës. Në këtë vendim është
konstatuar se, pavarësisht se në çështjen Strazimiri
kundër Shqipërisë, shteti shqiptar është gjetur fajtor në
lidhje me mospërmbushjen e detyrimeve të parashikuara
nga nenet 3 dhe 5 të Konventës, institucionet përgjegjëse
nuk morën masa për të ekzekutuar vendimin e Gjykatës
Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar mënyrën e gjykimit
të kërkesës penale me objekt revokimin e vendimit të
pushimit të procedimit penal; përbërjen e trupit gjykues
të Gjykatës së Lartë që shqyrton një kërkesë të tillë; ligjin
procedural të zbatueshëm për çështjet penale që kishin
nisur para hyrjes në fuqi të ndryshimeve dhe
kompetencën lëndore të Gjykatës së Lartë për shqyrtimin
e kërkesës për revokim vendimi pushimi, në kushtet kur
vendimi i pushimit është dhënë prej kësaj gjykate, para
ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore të miratuara me
ligjet nr. 76/2016 dhe nr. 35/2017.

Në këtë çështje, Gjykata ka njësuar praktikën gjyqësore
duke konkluduar se Gjykata e Posaçme kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është kompetente
për shqyrtimin e të gjitha akuzave penale të ngritura ndaj
një subjekti të posaçëm të parashikuar nga neni 75/a i
KPP. Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit
të Organizuar është kompetente për shqyrtimin e akuzave
penale në të cilat akuza në gjykim përfaqësohet nga
prokuroria, si dhe për gjykimin e akuzave penale të
viktimës akuzuese të ngritura ndaj një subjekti të
posaçëm, sipas nenit 59 të KPP.
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Veprimtaria e Gjykatës së Lartë në gjuhën e statistikave
Në vitin 2021, treguesit e vlerësimit sasior të veprimtarisë gjyqësore të Gjykatës së Lartë pësuan
ndryshime të dukshme të prirjes në krahasim me dy vitet e fundit.
Këta tregues sasiorë pasqyrojnë rezultate të kënaqshme që konfirmojnë punën e mirë të Kolegjeve
të Gjykatës, në uljen e numrit të çështjeve të prapambetura.
Çështjet e regjistruara në Gjykatën e Lartë
Për sa i përket numrit të çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Lartë, vihet re një prirje në ulje për
çështjet e reja të regjistruara. Kjo prirje, vjen në ulje për arsye të angazhimit maksimal në çdo ditë
të javës të gjithë gjyqtarëve për shqyrtimin e çështjeve gjyqësore, të ndryshimeve në kompetencat
e Gjykatës, ndryshimeve tepër efektive në legjislacionin procedural, si dhe të uljes së numrit të
çështjeve të përfunduara në apel. Në vitin 2021 janë regjistruar 54% më pak çështje se në vitin
2019 ose 12 % më pak se në vitin 2020.
Numri i çështjeve administrative të regjistruara në gjykatë në vitin 2021, është 54 % më i ulët se
në vitin 2020. Çështjet civile të regjistruara në vitin 2021, janë rritur me 8 % në krahasim me vitin
e kaluar, prirje në rritje vihet re edhe për çështjet penale me 18%, por krahasimisht në rënie në
raport me numrin e çështjeve të regjistruara në vitin 2019, për të dy këto natyra çështjes,
përkatësisht me 49 % për çështjet civile dhe 14 % për çështjet penale.

Çështjet e regjistruara në Gjykatën e Lartë - sipas natyrës
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Total

2847

Çështjet administrative të regjistruara në vitin 2021 zënë një volum prej 19% të ngarkesës së
gjykatës, çështjet civile zënë një volum prej 47 % ndërsa ato të natyrës penale, zënë një volum prej
34%.

Natyra e çështjeve të regjistruara
- 2021

19%
34%

Administrative
Civile
Penale

47%

Raporti në përqindje i çështjeve të regjistruara sipas natyrës
2019-2021
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Siç vihet re edhe nga prirja në tre vite 2019, 2020 dhe 2021, çështjet civile zënë vendin më të madh
mes çështjeve të paraqitura pranë Gjykatës së Lartë. Në vitin 2021, vihet re një prirje në rritje për
sasinë e çështjeve penale ndërsa çështjet administrative, kanë paraqitur një ulje të ndjeshme.
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Çështjet e gjykuara në Gjykatën e Lartë
Për sa i përket numrit të çështjeve të gjykuara në Gjykatën e Lartë, vihet re një prirje e dukshme
në rritje. Në vitin 2021 janë gjykuar 144% më shumë çështje se në vitin 2020, pra dukshëm me
shumë çështje të gjykuara, pavarësisht natyrës së tyre. Kështu, çështjet administrative të gjykuara
janë rritur me 99%, çështjet civile me 232% dhe çështjet penale me 127%.

Çështjet e gjykuara në Gjykatën e Lartë
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Çështjet administrative të gjykuara në vitin 2021 zënë një hapësirë prej 33% të ngarkesës së
gjykatës, çështjet civile zënë 37 % ndërsa ato të natyrës penale, zënë 30%.

Natyra e çështjeve të gjykuara
- 2021
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Duke parë vendin që zënë çështjet e gjykuara sipas natyrës, vihet re që në përgjithësi, sasia qëndron
mesatarisht e njëjtë për çështjet penale dhe administrative të gjykuara ndër vite. Çështjet civile të
gjykuara në vitin 2021, janë rritur me 10 % në krahasim me vitin e kaluar.

Raporti në përqindje i çështjeve të gjykuara natyra e çështjeve
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Çështjet e gjykuara në raport me çështjet e regjistruara
Praktikat më të mira ndërkombëtare, kërkojnë që analiza e performancës së gjykatës të përmbajë
edhe një vështrim krahasimor ndërmjet çështjeve të gjykuara përkundrejt çështjeve të regjistruara
në gjykatë. Edhe në këtë pasqyrë të përgjithshme vihet re prirja në ulje e çështjeve të reja të
regjistruara dhe prirja në rritje e vendimmarrjes së gjykatës.

Çështjet e regjistruara dhe të gjykuara - gjithsej
2019-2021
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Çështjet e
gjykuara

2021

21

Një nga treguesit kryesorë të eficiencës së gjykatës, sipas standardeve dhe praktikave më të mira
të CEPEJ është dhe Norma e Likuidimit të Çështjeve e cila përcaktohet nga raporti ndërmjet
çështjeve të përfunduara brenda një periudhe dhe çështjeve të reja, dhënë në përqindje. Ky tregues
ofron një element krahasimor nëse gjykatat kanë arritur të ruajnë ritmin mes çështjeve të reja të
regjistruara dhe atyre të përfunduara. Ky është gjithashtu tregues i prirjes për ndryshim të stokut.

Norma e Likuidimit të Çështjeve
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46%

0%

8%
2019
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Në vitin 2021 Gjykata e Lartë ka arritur të tejkalojë standardin e pranuar ndërkombëtar 100%,
duke arritur një Normë të Likuidimit të Çështjeve prej 127%, pra Gjykata ka gjykuar një numër
shumë më të lartë çështjesh se numri i çështjeve të paraqitura pranë saj në vitin 2021. Kjo normë
e zgjidhjes së çështjeve është tregues për prirjen e uljes së numrit të çështjeve të prapambetura.
Në treguesin e Normës së Likuidimit të Çështjeve, sipas natyrës, vërehet se treguesi për çështjet
civile është në vlerën 100%, për çështjet penale prej 114%, ndërsa në çështjet administrative arrin
në masën 216%. Të dhënat tregojnë se: Kolegji Civil qëndron në standardin ndërkombëtar në
raportin 1 çështje e regjistruar me 1 çështje të gjykuar, Kolegji Penal e tejkalon standardin,
ndërkohë që të dhënat e normës së likuidimit nga Kolegji Administrativ tregojnë jo vetëm për
standardin e raportit ndërmjet çështjeve të reja përkundrejt çështjeve të gjykuara por edhe për një
ritëm mjaft të lartë të uljes së çështjeve të prapambetura.
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Norma e Likuidimit - natyra e çështjeve
2021
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Norma e Likuidimit të çështjeve sipas natyrës së çështjeve– 2019 - 2021
23

2020

2021

Numri i çështjeve të gjykuara sipas natyrës së çështjes, vendimmarrjes dhe statusit

Në tabelën dhe grafikun më poshtë jepet një pasqyrë e vendimmarrjes së Kolegjeve në dhomë
këshillimi apo seancë gjyqësore. Në këtë tabelë nuk pasqyrohen të dhënat për vendimmarrjen e
kërkesave për pezullimin e ekzekutimit. Vendimet e mospranimit në dhomë këshillimi, përbëjnë
64% të vendimmarrjes së përgjithshme të gjykatës.
KOLEGJET

Nr. i
vendimeve të
mospranimit
në dhomë
Këshillimi

Nr.i
vendimeve
Komp/Jurid.
etj në dhomë
këshillimi

Nr. i
vendimeve
të gjyqeve
në dhomë
këshillimi

Totali
për
secilin
Kolegj

221

Nr.i
vendimeve
të gjyqeve
në seancë
gjyqësore
me palë
12

Kolegji Civil

698

189

1,120

Kolegji
Administrativ
Kolegji Penal

700

85

59

234

1,078

924

51

60

92

1,127

TOTALI

3,325

Çështjet e gjykuara sipas kolegjeve
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Nr. i vendimeve të
gjyqeve në dhomë
këshillimi

Kolegji Penal
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59 60

Nr.i vendimeve të
gjyqeve ne seance
gjyqesore me pale

234

Totali i çështjeve të gjykuara për secilin Kolegj
Kolegji Penal

1,127

Kolegji Administrativ

1,078

Kolegji Civil

1,120

1,000

1,100

1,200

Në grafikët e mëposhtëm, paraqitet vendimmarrja e Gjykatës për çështjet e themelit sipas muajve,
për vitin 2021 si dhe sipas Kolegjeve.

Çështje themeli të gjykuara nga Gjykata e Lartë
janar - dhjetor 2021
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329

Vendimmarrja për çështjet e themelit
- Kolegji Administrativ
janar - dhjetor 2021
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Vendimmarrja për çështjet e themelit
- Kolegji Civil
janar - dhjetor 2021
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140 137

Tabela dhe grafiku më poshtë paraqet volumin e punës për çdo gjyqtar gjatë vitit 2021.
Volumi i punës për çdo gjyqtar
GJYQTARËT
Sokol Sadushi
AsimVokshi
Ervin Pupe
Artur Kalaja
Ilir Panda
SandërSimoni
Sokol Binaj
Albana Boksi
KlodianKurushi
TOTALI

Nr. i vendimeve për vitin 2021
909
170
919
193
471
179
163
161
160
3,325
1

Nr. i vendimeve për vitin 2021
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1 Zëvendëskryetari ka dhënë 326 vendime si gjyqtar i vetëm për kërkesat e heqjes dorë nga kryetarët e gjykatave të Apelit, si dhe nga gjyqtarët e Gjykatës së Lartë
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1000

Treguesi ER - Norma e Rendimentit për Gjyqtar
Treguesi ER, apo Norma e Rendimentit për Gjyqtar, është treguesi bazë i ritmeve mesatare të
punës për gjyqtarin. Ky tregues për vitin 2021, paraqitet në vlerën 369 çështje të shqyrtuara për
gjyqtar. Treguesi përllogaritet si raporti ndërmjet numrit të çështjeve të zgjidhura dhe numrit të
gjyqtarëve efektivë gjatë periudhës së raportimit.
Njësia e Shërbimit Ligjor
Tabela dhe grafiku më poshtë paraqesin numrin e rekurseve të shqyrtuara nga Këshilltarët Ligjorë:
Treguesi i Normës së Rendimentit të Këshilltarëve Ligjorë, paraqitet në vlerën 215 rekurse të
shqyrtuara për këshilltar.

Keshilltarët ligjorë
Aulona Bodo *
Besmir Rrapaj
Edlira Llango
Engjellushe Tahiri
Enisa Shahini
Evriklejda Semani
Gerti Shani
Ina Hoxhaj
Iva Zemani
Laureta Nezaj
Lorena Cabej
Metush Meçka
Monika Cuhadari
Nertila Ndregjoni
Saimir Nazifi
Durim Kadiu
Eranda Hysi
Zef Macaj
Elenita Myftari
Inesa Çela

Nr. rekurseve të shqyrtuara
163
379
234
328
331
249
258
302
296
245
433
234
245
266
247
89
45
32
35
36

* Këshilltarja ka trajtuar edhe 204 kërkesa për heqje dorë të gjyqtarëve
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Nr. i rekurseve të shqyrtuara
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Çështjet e prapambetura ( backlog/stok)
Numri i çështjeve të mbartura
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Për herë të parë nga viti 2020, vihet re një prirje në zbritje e çështjeve të mbartura. Çështjet e
mbartura përfshijnë të gjitha çështjet e regjistruara në gjykatë deri në 31 dhjetor 2021 dhe të pa
gjykuara. Jo të gjitha çështjet e mbartura konsiderohen çështje të prapambetura. Duke filluar nga
viti 2019, volumi i çështjeve të mbartura pësoi rritje, përkatësisht me 17% në vitin 2020, 5 % në
vitin 2021 dhe për herë të parë pësoi ulje në vitin 2022 me 1.3 %.
Për efekt të përllogaritjes së çështjeve të prapambetura, vlerësohet se përbëjnë çështje të
prapambetura deri në dhjetor 2021, 31590 çështje, pra ato çështje që deri më 31 dhjetor 2021, janë
më të vjetra se 24 muaj, për çështjet civile dhe administrative dhe më të vjetra se 12 muaj për
çështjet penale. Çështjet e prapambetura përbëjnë 88 % të volumit të çështjeve të mbartura.
Lloji i Çështjes

Çështje të prapambetura

Çështje Administrative
Çështje Civile
Çështje Penale
Gjithsej

(më të vjetra se 24 muaj, për çështjet civile
dhe administrative dhe më të vjetra se 12
muaj për çështjet penale)
10432
16464
4694
31590

Volumi i çështjeve të prapambetura ka pësuar rënie krahasuar me përllogaritjet e bëra në korrik
2020, korrik 2021 dhe dhjetor 2021.
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Numri i çështjeve të prapambetura ( backlog)
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33000
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31000
30000
29000

Korrik 2020
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Duke filluar nga korriku i vitit 2020, sasia e çështjeve të prapambetura (backlog) pësoi rënie,
përkatësisht me 5% në korrik të vitit 2021 dhe 5 % në dhjetor të vitit 2021. Të marra së bashku,
nga korriku 2020 në dhjetor 2021, sasia e çështjeve të prapambetura, pësoi rënie me 10.6%.
Më poshtë jepet dhe një vështrim krahasimor për të tre natyrat e çështjeve. Çështjet civile zënë
hapësirën më të madhe të çështjeve të prapambetura, 52%, duke u ndjekur nga çështjet
administrative, 33% dhe çështjet penale me 15%.
Natyra e çështjeve të prapambetura
2021

Penale
15%

Civile
52%

Administrative
33%

Sasia e çështjeve administrative të prapambetura në dhjetor 2021 pësoi rënie me 13% krahasuar
me atë të çështjeve administrative të prapambetura në korrik të vitit 2020. Grafiku pasues tregon
numrin e çështjeve të prapambetura administrative, sipas vitit të regjistrimit. Aktualisht, Kolegji
Administrativ gjykon çështjet me vit regjistrimi 2015-2016.
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Çështje administrative të prapambetura
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Korrik 2020

Korrik 2021

Dhjetor 2021

Sasia e çështjeve civile të prapambetura në dhjetor 2021 pësoi rënie me 6% krahasuar me sasinë e
çështjeve civile të prapambetura në korrik të vitit 2020. Grafiku më poshtë tregon numrin e
çështjeve të prapambetura civile, sipas vitit të regjistrimit. Aktualisht, Kolegji Civil gjykon çështjet
me vit regjistrimi 2014-2015.

Çështje civile të prapambetura
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Sasia e çështjeve penale të prapambetura në dhjetor 2021 pësoi rënie me 22% krahasuar me sasinë
e çështjeve penale të prapambetura në korrik të vitit 2020. Grafiku pasues tregon numrin e
çështjeve të prapambetura penale, sipas vitit të regjistrimit. Aktualisht Kolegji Penal, gjykon
çështjet me vit regjistrimi 2016-2017.
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Çështje penale të prapambetura
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Përqindja e çështjeve të prapambetura
sipas vitit të regjistrimit
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Përqindjen më të madhe në volumin e çështjeve të prapambetura e zënë çështjet e regjistruara në
vitin 2017.
Në korrik 2021, Gjykata e Lartë hartoi Planin e Veprimit për Uljen e Numrit të Çështjeve të
Prapambetura, bazuar në planet strategjike të KLGJ-së për vitet 2019 - 2020, 2021 – 2023,
“Udhërrëfyesin për Funksionimin e Gjykatës së Lartë”. Në këtë plan veprimi, nëpërmjet Synimit
3, “Dhënia përparësi uljes së çështjeve të prapambetura dhe parandalimi i krijimit të stokut, në
fokus të strukturave drejtuese të Gjykatës së Lartë”, me mbështetjen e KLGJ dhe asistencën e
vazhdueshme të partnerëve ndërkombëtare, ka qenë hartimi i një metodologjie për përcaktimin e
hapave që do të ndërmerren për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura.
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Në vijim të miratimit të Memorandumit të Mirëkuptimit mes KLGJ dhe Agjencisë së Shteteve të
Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), më pas mbështetur nga Departamenti i Shtetit,
Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (INL) pranë Ambasadës
së SHBA në Shqipëri, Gjykata e Lartë është mbështetur me burime njerëzore, në funksion të
reduktimit të numrit të çështjeve të prapambetura. Aktualisht, 12 Nëpunës për Uljen e Çështjeve
të Prapambetura ( NUNÇP), pas një procesi inventarizimi të hollësishëm të rreth 23,000 çështjeve
të prapambetura që shërbeu si bazë për kategorizimin e çështjeve në grupe prioritare, vijojnë me
përpunimin e informacionit paraprak mbi çështjen, sipas planit të veprimit të Gjykatës.
Në tërësi, që prej fillimit të zbatimit të Nismës me mbështetjen e USAID-it dhe më pas, të INL-së,
deri më 31 dhjetor 2021, NUNÇP-ët kanë përpunuar dhe përpiluar formularët përkatës të
informacionit mbi 3948 çështje civile, administrative dhe penale, nga të cilat 1766 (pra, 45% e
çështjeve të përpunuara) i janë caktuar këshilltarëve ligjorë për trajtim, gjatë periudhës prill-dhjetor
2021. Gjithsej, bazuar në informacionin paraprak të përpunuar nga NUNÇP-ët gjatë periudhës
prill-dhjetor 2021, Gjykata ka shqyrtuar 832 çështje (pra, 21% e çështjeve të përpunuara, ose 47%
e çështjeve të dorëzuara pranë këshilltarëve ligjorë).
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Çështje të përpunuara gjithsej nga NUNÇP
Caktuar te Këshilltarët Ligjorë
Çështje të përpunuara gjithsej nga NUNÇP dhe të shqyrtuara nga Gjykata

Nëpërmjet këtij bashkëpunimi, në zbatim të Planit të Veprimit, Gjykata ka mundur të filtrojë dhe
gjykojë çështjet të cilat nuk plotësojnë kushtet formale për t’u shqyrtuar nga Gjykata e Lartë
përfshirë rekurset e paraqitura jashtë afatit ligjor, rekurset për çështjet ku vlera e padisë nuk kalon
40 - fishin e pagës minimale (në fushën administrative) ose vlerën e padisë nën 150.000 lekë (në
fushën civile), rekurset për të cilat është paraqitur kërkesa për heqje dorë etj.
Kategoritë e çështjeve të përpunuara paraprakisht nga NUNÇP për trajtim nga Këshilltarët Ligjorë,
përfshijnë edhe çështjet e ardhura për herë të dytë ose të tretë në Gjykatën e Lartë apo rekurset e
paraqitura ndaj një vendimi të ndërmjetëm, si p.sh faza e parë e pjesëtimit, sigurim padie, si dhe
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vendimet jopërfundimtare ( kur gjykata e apelit ka vendosur mospranim ankimi apo kthimin e
akteve).
Në kategoritë prioritare administrative, NUNÇP kanë përpunuar paraprakisht edhe çështjet për të
cilat gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së parë; çështjet e
gjykuara si shkallë e parë në apel: si aktet normative, vendimet e ATP-së, vendimet e Komisionit
të Shërbimit Civil apo çështjet ku është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit të formës së
prerë, sipas nenit 479 të KPC. Gjithashtu, janë përpunuar dhe çështjet e kategorisë Marrëdhënie
Pune dhe Sigurime Shoqërore, sipas vitit të regjistrimit 2015.
Në kategoritë prioritare civile, NUNÇP kanë përpunuar paraprakisht edhe çështjet për të cilat
gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe kthimin për
rigjykim apo pushimi i çështjes; kërkesat për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së
prerë dhe revokimin e vendimit të pezullimit; çështjet e gjykuara nga gjykata e apelit si gjykatë e
shkallës së parë; vërtetim i faktit juridik apo mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me familjen, lënien
e fëmijëve për rritje e edukim.
Në kategoritë prioritare penale, NUNÇP kanë përpunuar paraprakisht edhe çështjet për të cilat
gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe kthimin për
rigjykim, çështjet ku është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, si dhe
çështje për të cilat rekursi lidhet me zbatimin e nenit 59 të Kodit Penal.
Statusi i çështjeve të prapambetura
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VEPRIMTARIA E ORGANEVE DREJTUESE
Mbledhja e Përgjithshme e Gjykatës
Mbledhja e Përgjithshme e Gjykatës ka qenë e orientuar për të kontribuar në çështjet thelbësore që
lidhen me veprimtarinë gjyqësore të Gjykatës së Lartë, dhe të organeve të saj drejtuese, duke
zhvilluar mbledhje, në të cilat gjyqtarët kanë diskutuar lidhur me ndarjen e gjyqtarëve në Kolegje
dhe formimin e trupave gjykues (si rezultat i emërimeve të reja në Trupën Gjyqësore), ecurinë e
procesit të evadimit të stokut në Gjykatën e Lartë dhe masat organizative që duhen marrë për
reduktimin e tij, çështje të natyrës juridike, si dhe çdo çështje tjetër që lidhet me veprimtarinë e
gjykatës në tërësi.
Këshilli i Gjykatës
Gjatë vitit 2021, Këshilli i Gjykatës së Lartë ka zhvilluar disa mbledhje në të cilat janë diskutuar
dhe janë marrë vendime të rëndësishme, në përputhje me kompetencat ligjore, për veprimtarinë
administrative të strukturave të Gjykatës së Lartë. Ndër vendimet më të rëndësishme që ka marrë
Këshilli i Gjykatës përmendim:
-

Vendimi për miratimin e strukturës, organikës, përshkrimin e punës dhe klasifikimit të
vendeve të punës të punonjësve të Gjykatës së Lartë;

-

Vendimi për caktimin e gjyqtarëve në përbërje të Kolegjeve të Gjykatës së Lartë si dhe
caktimin e gjyqtarëve në përbërje të trupave gjykues të secilit Kolegj (me ndryshimet
përkatëse të mëvonshme, diktuar nga emërimet e reja të gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë);

-

Vendime periodike për shpalljen e vendeve vakante në organikën e Gjykatës së Lartë;

-

Vendimet periodike të emërimit të kandidatëve që kanë rezultuar fitues nga konkursi i
zhvilluar për plotësimin e vendeve vakante në strukturat administrative të Gjykatës së
Lartë.

Në përputhje me përcaktimet ligjore që rregullojnë transparencën e punimeve të mbledhjes së
Këshillit të Gjykatës, është bërë për çdo mbledhje, publikimi i përmbledhur i procesverbaleve të
mbledhjes së Këshillit në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë.
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Zëvendëskryetari
Në përmbushje të detyrimeve ligjore dhe në mungesë të Kryetarit të Gjykatës së Lartë,
Zëvendëskryetari ka kryer të gjitha funksionet drejtuese me qëllim sigurimin e mbarëvajtjes së
veprimtarisë gjyqësore dhe administrative të saj, si edhe përfaqësimin e institucionit në raport me
organet vendase e ndërkombëtare, si dhe me median. Nëpërmjet urdhrave të nxjerrë prej tij është
synuar përmirësimi i proceseve të punës së strukturave administrative të Gjykatës, koordinimi më
i mirë mes tyre në funksion të rritjes së eficiencës si dhe rritjes së cilësisë së shërbimeve gjyqësore.
Në këtë drejtim, ndër urdhrat e Zëvendëskryetarit të Gjykatës së Lartë përmendim:
-

Urdhri “Për marrjen e masave mbi publikimin e menjëhershëm të vendimeve të
Gjykatës së Lartë”;
Urdhri “Për përgatitjen e çështjeve nga këshilltarët ligjorë pranë Njësisë së Shërbimit
Ligjor”;
Urdhri “Për kontrollin paraprak të rekurseve dhe kërkesave të depozituara në Gjykatën
e Lartë”;
Urdhri “Për mënyrën e trajtimit të relacionit të hartuar nga këshilltari ligjor”;
Urdhri “Për përgatitjen e informacionit periodik të gjykatës në lidhje me veprimtarinë
gjyqësore”
Urdhri “Për ngritjen e grupit të punës për hapjen e faqeve në rrjetet sociale të Gjykatës
së Lartë”;
Urdhri “Për formatin e njësuar të relacioneve të përgatitura nga Njësia e Shërbimit
Ligjor”;
Urdhri “Për ngritjen e komisionit të ekspertizës” (lista tip me afatet e ruajtjes së
dokumenteve, si dhe të dokumenteve me rëndësi historike kombëtare, që gjenden në
arkivin e Gjykatës së Lartë).

Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë, në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor
lidhur me Këshillin e Emërimeve në Drejtësi (KED), ka dhënë një mbështetje të vazhdueshme
administrative, organizative dhe me burime njerëzore, me qëllim realizmin e detyrave funksionale
të KED. Në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i ligjit për ruajtjen e informacionit
të klasifikuar, është miratuar Urdhër i Përbashkët i Zëvendëskryetarit të Gjykatës së Lartë dhe
Kryetarit të KED “Për ndarjen e zonave të sigurisë në Gjykatën e Lartë, për ushtrimin e
funksioneve kushtetuese të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”.
Nisur nga fakti se Gjykata e Lartë është një ndër organet e emërtesës për emërimin e anëtarëve të
Gjykatës Kushtetuese (3 gjyqtarë), në bashkërendim edhe me KED-në, Gjykata e Lartë ka
përmbushur korrektësisht detyrimin kushtetues e ligjor për shpalljen gjatë vitit 2021 të dy thirrjeve
për shprehjen e interesit për kandidatët që dëshirojnë të konkurrojnë për t’u zgjedhur anëtar të
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Gjykatës Kushtetuese, listën e të cilëve e ka përcjellë më pas në KED për vlerësimin e kushteve
dhe kritereve ligjore të kandidatëve.
Gjithashtu, në muajin tetor 2021, Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë, në vijim të thirrjes së
shprehjes së interesit për gjyqtarët që dëshirojnë të zgjidhen si anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor
(si rezultat i përfundimit të mandatit të 3 anëtarëve gjyqtarë), krijoi Komisionin për verifikimin e
plotësimit të kushteve ligjore të kandidatëve të cilët shprehën interes, si dhe organizoi thirrjen e
Mbledhjes së Përgjithshme të Gjyqtarëve të Republikës për zgjedhjen e 3 (tre) anëtarëve të
Këshillit të Lartë Gjyqësor, në përfundim të së cilës u zgjodhën 3 (tre) anëtarët e rinj të këtij
Këshilli nga radhët e gjyqtarëve.
Kancelari
Kancelari si struktura përgjegjëse për menaxhimin e administrimit gjyqësor ka marrë të gjitha
masat administrative dhe organizative për të përmbushur detyrat funksionale në drejtim të
koordinimit të punës së strukturave për përballimin e vëllimit të punës, hedhjen e shortit,
mbikëqyrjen e mbledhjes dhe përpunimit të statistikave gjyqësore, kryerjen e detyrave të deleguara
nga Zëvendëskryetari, mirëmbajtjen e godinës së gjykatës, duke autorizuar përshtatjen e
ambienteve të brendshme të saj dhe krijimin e kushteve të përshtatshme në punë, mbajtjen e
vazhdueshme të kontakteve me Këshillin e Lartë Gjyqësor për çështje që lidhen me funksionimin
e strukturave të Gjykatës, etj. Duke qenë se deri më sot, për shkak të procedurave ligjore, Kancelari
është ende i komanduar në këtë detyrë, Gjykata ka shprehur interesin e saj të vazhdueshëm për
përshpejtimin e procesit të rekrutimit dhe të përzgjedhjes së kandidatëve për këtë pozicion, nga
KLGJ dhe Shkolla e Magjistraturës, me qëllim që të përmbyllet emërimi i kancelarit të
përhershëm, sipas kritereve të parashikuara nga ligji për këtë qëllim.
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VEPRIMTARIA E STRUKTURAVE ADMINISTRATIVE
Qendra e Dokumentacionit
Qendra e Dokumentacionit është një strukturë thelbësore ndihmëse e Gjykatës së Lartë, detyra
institucionale e së cilës konsiston në analizën sistematike të jurisprudencës, nëpërmjet
përzgjedhjes së kujdesshme të vendimeve gjyqësore më të rëndësishme dhe botimin e tyre në
forma të ndryshme, në hartimin e materialeve dhe në kryerjen e kërkimeve ligjore, në mbështetje
të veprimtarisë vendimmarrëse të Gjykatës.

Qendra është një strukturë e re, e cila gjatë vitit 2021 mori formën e saj sipas parashikimit ligjor,
pas plotësimit me 6 specialistë dhe ndarjen e tyre sipas sektorëve. Kjo njësi është ende e
paplotësuar përfundimisht, pritet që jo vetëm të shtohet numri i punonjësve por edhe të rriten e
forcohen kapacitetet e saj. Për këtë qëllim janë planifikuar masa konkrete për kualifikimin e
specialistëve nëpërmjet seminareve dhe trajnimeve specifike nga partnerët e huaj me të cilët
Gjykata e Lartë ka tashmë marrëveshje bashkëpunimi, si Këshilli i Europës dhe Fondacioni
gjerman IRZ.
Gjatë vitit 2021 u hartua edhe metodologjia e punës së Qendrës duke marrë për bazë modelet më
të mira evropiane, në përshtatje me kushtet dhe nevojat aktuale të Gjykatës. Ndërkohë, në
bashkëpunim të ngushtë me ekspertët gjermanë të ofruar nga Fondacioni IRZ po punohet për
krijimin e Bazës së të Dhënave që do të shërbejë si arkiv elektronik i vendimeve të Gjykatës së
Lartë, ku ato do të kategorizohen sipas kritereve dhe të dhënave specifike me qëllim lehtësimin e
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kërkimit të jurisprudencës së Gjykatës nga përdorues të brendshëm dhe të jashtëm. Është në
përgatitje e sipër dhe pritet të vihet në zbatim gjatë vitit 2022, edhe buletini informativ elektronik
(news-letter), i cili do të shpërndahet periodikisht dhe do të përmbajë zhvillime kryesore në
jurisprudencë dhe lajme të tjera që lidhen me veprimtarinë vendimmarrëse të Gjykatës së Lartë.
Qendra aktualisht ka 2 sektorë:
Sektori i publikimit dhe i statistikave
Procesi i publikimit të vendimeve gjyqësore është specifik dhe ka një rëndësi të madhe publike,
pasi nuk lidhet vetëm me rritjen e nivelit të transparencës së veprimtarisë së Gjykatës së Lartë, por
edhe me edukimin e profesionistëve të së drejtës dhe publikut në tërësi lidhur me njohjen e
praktikës gjyqësore. Aktualisht, vendimet gjyqësore të Gjykatës së Lartë publikohen të plota në
faqen zyrtare të saj, e cila është lehtësisht e aksesueshme. Në këtë aspekt, sektori i publikimit dhe
i statistikave ka si qëllim të vetin hartimin dhe përditësimin në mënyrë të vazhdueshme të bazës së
të dhënave të vendimeve gjyqësore në formë të plotë dhe të shkurtuar (të përmbledhur), sipas
kritereve shkencore.
Qendra e Dokumentacionit, në bashkëpunim me sektorë të tjerë, ka përpiluar këto statistika për
vitin 2021:
Analiza statistikore e Gjykatës së Lartë, me afate 3-mujore, 6-mujore, 9-mujore dhe
vjetore për vitin 2021;
Statistika për Ministrinë e Drejtësisë, KLGJ-në dhe INSTAT-in, me afate 3-mujore, 6mujore, 9-mujore dhe vjetore për vitin 2021, në lidhje me shpërndarjen sipas Gjykatave
të Republikës së Shqipërisë së çështjeve të ardhura, gjykuara, në pritje për tu shqyrtuar.
Mbi bazën e Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë, Gjykatës
së Lartë, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Institucione të tjera “Për
harmonizimin e të dhënave statistikore dhe raportimin e ecurisë së gjykimit të çështjeve
gjyqësore penale që lidhen me veprat penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar”, janë
përgatitur statistika 6-mujore dhe vjetore në lidhje me shqyrtimin e çështjeve nga Gjykata e Lartë
duke u bazuar te nenet përkatëse të Kodit Penal mbi tabelën e kërkuar për harmonizim. Në këtë
statistikë, në tabela të veçanta përfshihen dhe tabelat e ndjekjes (trackrecord) së çështjeve
përkatëse të inicuara nga Policia/Prokuroria/ILDKPKI të personave shkelës së neneve përkatëse
të Kodit Penal (krimi i organizuar, korrupsioni, sekuestrimi i aseteve).
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Sektori i kërkimit ligjor dhe bibliotekës
Ky sektor ka në fokus të veprimtarisë së tij kryesisht studimin e praktikës gjyqësore të Gjykatës,
kërkimin, gjetjen e literaturës dhe doktrinës juridike, evidentimin e rasteve të ngjashme të trajtuara
nga jurisprudenca e huaj, në ndihmë të Kolegjeve të Gjykatës dhe Kolegjeve të Bashkuara për
çështjet që kanë të bëjnë me njësimin dhe ndryshimin e praktikës gjyqësore. Po kështu përgatit
përmbledhje të shkurtra të vendimeve të Gjykatës së Strasburgut dhe Luksemburgut, me qëllim
përditësimin e Gjykatës së Lartë me praktikën e tyre gjyqësore si dhe mundësinë e zhvillimit apo
pjesëmarrjes në konferenca shkencore.
Ndryshimet kushtetuese e ligjore kanë riparë rolin e Gjykatës së Lartë përsa i përket njësimit të
praktikës gjyqësore. Në këtë aspekt, kërkimi ligjor, studimi, analizimi dhe përpunimi i vendimeve
gjyqësore është aktivitet i rëndësishëm për njësimin e praktikës gjyqësore, garantimin e sigurisë
juridike përmes interpretimit uniform të ligjit si dhe të përhapjes së informacionit dhe kulturës
juridike në përgjithësi. Ky sektor ka pasqyruar gjendjen e jurisprudencës së Gjykatës për çështje
të caktuara duke ndihmuar në rritjen e efektshmërisë, qëndrueshmërinë e praktikës gjyqësore dhe
uljen e numrit të konflikteve gjyqësore që vijnë në Gjykatën e Lartë.
Gjatë vitit 2021, u morën masa që Qendra e Dokumentacionit të plotësohej me nëpunës civilë
gjyqësorë pas riorganizimit të Gjykatës së Lartë. Në përfundim të procedurave të rekrutimit janë
emëruar 4 (katër) nëpunës të rinj. Ndërkohë me qëllim rritjen e efikasitetit të punës pavarësisht
numrit të pamjaftueshëm të specialistëve të Qendrës, janë angazhuar edhe specialistë të sektorëve
të tjerë, Laura Pupa dhe Anila Kulo. Duke qenë se kjo strukturë ende nuk ka drejtues, pasi është
në plotësim e sipër, veprimtaria e deritanishme e Qendrës është drejtuar/orientuar dhe realizuar në
bashkëpunim të ngushtë me znj. Arta Vorpsi, drejtore e kabinetit në Gjykatën e Lartë.
Një nga funksionet në fokus të Sektorit të kërkimit ligjor dhe bibliotekës ka qenë pasurimi i
bibliotekës së Gjykatës së Lartë me literaturë bashkëkohore. Në fund të vitit janë shtuar titujt e
librave, si dhe është përditësuar baza ligjore për nevojat e punës. Duhet theksuar se mjediset
aktuale të bibliotekës nuk janë të përshtatshme për ruajtjen e fondit të librave dhe aq më pak për
shfrytëzimin e saj nga përdoruesit. Për vitin në vijim është vendosur si prioritet për të pasuruar
fondin me botime bashkëkohore në gjuhë të huaj në fushën e së drejtës civile, administrative dhe
penale, kryesisht me karakter krahasimor.
Duke u nisur nga përparësia që Zëvendëskryetari i Gjykatës, i cili sipas ligjit mbikëqyr punën e
Qendrës së Dokumentacionit, i ka dhënë ngritjes dhe funksionimit sa më të shpejtë dhe efektiv të
kësaj njësie, megjithë vështirësitë e hasura për shkak të periudhës së pandemisë, është bërë
përpjekje maksimale që të ofrohen disa trajnime fillestare për mënyrën e punës së kësaj njësie. Të
tilla mund të përmendim:
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Periudha
maj 2021

Trajnimi
Konferencë e përbashkët online
midis ekspertëve të Këshillit të
Europës dhe përfaqësuesve të
Gjykatës së Lartë. Ekspertët janë
gjyqtarë kombëtarë në Francë,
Portugali, Britani e Madhe dhe
Serbi.

Informacioni i përftuar
Kjo konferencë kishte si mision
kryesor dhënien e përvojave më të
mira lidhur me funksionimin e
Qendrës së Dokumentacionit, duke
prezantuar metodologjinë e punës
përkatëse, si shembuj pozitivë.

qershor 2021

Takim online në bashkëpunim
Gjykata e Lartë me Euralius mbi
ndryshimet në ligjet procedurale
civile, administrative, penale

Ky takim shërbeu si forum për të
prezantuar ndryshimet në ligjet
procedurale në komunitetin e gjerë.
Të ftuarit përfshinin kryetarë
gjykatash,
përfaqësues
të
prokurorisë, Avokatit të Shtetit dhe
Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

qershor 2021

Trajnim Pilot online “Administrimi
i gjykatës dhe statistikat si mjete
strategjike për përmirësimin e
performancës” organizuar nga
Këshilli i Lartë Gjyqësor

Ky trajnim u përqendrua në çështjet
që lidhen me administrimin e
gjykatës,
duke
iu
referuar
veçanërisht:
a) bashkëpunimit midis Zv.kryetarit
të Gjykatës dhe stafit administrativ
në menaxhimin e veprimtarisë së
gjykatës;
b) rolin e statistikave në mbështetje
të zbatimit të veprimeve të synuara
për përmirësimin e performancës së
gjykatës, etj”

korrik 2021

Prezantim online me Gjykatën e
Kasacionit të Italisë, ku u ofrua
mbështetje në lidhje me ngritjen
dhe mirëfunksionimin e Qendrës së
Dokumentacionit
sipas
eksperiencës së saj.

Ky takim njohu përfaqësuesit e
Gjykatës së Lartë me eksperiencën
100 vjeçare të “Qendrës së
Dokumentacionit” të Gjykatës së
Kasacionit të Italisë dhe sistemit
online që përdorej.
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Periudha
korrik 2021

Trajnimi
Trajnim online me drejtorin e
Qendrës pranë Gjykatës së Lartë
Federale Gjermane, Dr. Rainer
Schliebs, në kuadër të asistencës që
jep Fondacioni gjerman IRZ-së për
Gjykatën e Lartë, e cila do të
vazhdojë edhe në vitin 2022.
shtator – nëntor Trajnime Pilot për Nëpunësit Civil
2021
Gjyqësor

dhjetor 2021

Trajnimi në Tiranë, me temë:
“Metodika dhe ushtrime praktike
për përpilimin e normave juridike”.
Trajnues ishin z. Rainer Schliebs,
drejtor
i
Qendrës
së
Dokumentacionit në Gjykatën e
Lartë Federale Gjermane; z.
Thomas Traar, gjyqtar në Gjykatën
e Rrethit Bruck an der Mur, Austri
dhe znj. Arta Vorpsi, Drejtore e
kabinetit të Gjykatës së Lartë.
Njoftimi për shtyp

Informacioni i përftuar
Metodologjia e punës së Qendrës,
sistemi i hedhjes së të dhënave dhe
nxjerrja e metadatave për vendimet
e Gjykatës së Lartë.

Trajnimet pilot përfshinë modulet si
vijon: hyrje në administrim
gjyqësor, etika, burimet njerëzore,
ecuria e rrjedhës së çështjes, financë
dhe buxhet, marrëdhënie me
publikun dhe shkrim dhe arsyetim
ligjor. Kurrikulat u hartuan nga
KLGJ me asistencën e projektit
EURALIUS dhe EWMI-INL, me
qëllim forcimin e kapaciteteve dhe
profesionalizmit të administratës
gjyqësore.
Në fokus të këtij seminari ishte
metodika e orientuar nga praktika
për përpilimin e normave juridike.
Bashkëpunimi dhe shkëmbimi me
prakticienët austriakë dhe gjermanë
ka si synim afatgjatë mbështetjen
profesionale të përfaqësuesve të
Qendrës së Dokumentacionit të
Gjykatës së Lartë të Shqipërisë,
duke kontribuar në garantimin e një
organizimi modern, efikas dhe
transparent të Gjykatës. Punonjësit e
Qendrës, këshilltarët ligjorë dhe
asistentë të tjerë ligjore u njohën me
parimet e përgjithshme të punës së
qendrës së dokumentacionit të
Gjykatës
së Lartë
Federale
Gjermane dhe Gjykatës së Lartë të
Austrisë dhe analizuan vendimet
përkatëse të tyre, në kuadër të
përpilimit të normave juridike, ku në
vijim pati disa ushtrime praktike dhe
diskutime.
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Krijimi i bazës së të dhënave (metadatat e vendimeve)
Nëpunësit e Qendrës së Dokumentacionit janë angazhuar maksimalisht për krijimin e një baze
paraprake të të dhënave, të paraqitur në formatin tabelor, të punuar në programin excel, në të cilën
regjistrohen të dhënat e vendimeve (metadatat). Ata janë ndarë në grupe, 2 specialistë që mbulojnë
një nga fushat e së drejtës, sipas kolegjeve të Gjykatës dhe janë në një proces të vazhdueshëm të
hedhjes së të dhënave. Me ndihmën e Fondacionit IRZ do të shihet mundësia e ngritjes dhe
funksionimit të një baze elektronike të të dhënave me qëllim ruajtjen dhe shfrytëzimin më të mirë
të tyre nga të gjithë përdoruesit e Gjykatës.
Pavarësisht realizimit të plotë të infrastrukturës së nevojshme teknologjike, specialistët do të
vazhdojnë të trajnohen në hartimin e formave të përmbledhura të vendimeve të Gjykatës me qëllim
publikimin e tyre si dhe katalogimin që do t’i shërbejë njohjes dhe shfrytëzimit të jurisprudencës
së Gjykatës nga gjyqtarët, këshilltarët e saj por edhe nga praktikantët e së drejtës.
Puna kërkimore dhe materiale studimore
Që prej muajit korrik 2016, Gjykata e Lartë është anëtare me të drejta të plota në Rrjetin e
Gjykatave të Larta (Superior CourtsNetwork “SCN”), e krijuar nga Gjykata Evropiane për të
Drejtat e Njeriut. Ky Rrjet ka për qëllim pasurimin e dialogut në zbatim të Konventës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut dhe shkëmbimin praktik të informacioneve lidhur me praktikën gjyqësore
të gjykatave. Gjykata e Lartë kontribuon vazhdimisht lidhur me studime krahasuese për çështje të
ndryshme në fushën e kërkimit ligjor, që kanë ardhur si kërkesa nga Rrjeti në kuadër të këtij
bashkëpunimi. 1

Anëtarësimi në SCN

1
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Temat e punës kërkimore të trajtuara në kuadër të kontributit për Rrjetin e Gjykatave të Larta
(SCN), për vitin 2021 janë si më poshtë:
 Mbarimi i parakohshëm ex lege(sipas ligjit) i mandatit të një gjyqtari si një anëtar i Këshillit
Gjyqësor.
 Publikimi i të dhënave personale në lidhje me dështimin e një personi për të përmbushur
detyrimet tatimore.
 Kufizime në botimin dhe shpërndarjen e librit për fëmijë që përshkruan marrëdhëniet e të
njëjtit seks.
 “E drejta për t'u harruar” dhe arkivat dixhitale të shtypit
Redaktori gjuhësor
Pjesë e Qendrës së Dokumentacionit është edhe redaktori gjyqësor. Referuar detyrave që ka
redaktori si dhe në bazë të disa nismave të marra kryesisht nga kabineti dhe të dakordësuara me
redaktorin, u vendos organizimi i disa tryezave me këshilltarët ligjorë dhe specialistë të tjerë që
patën si qëllim shkëmbimin e ideve lidhur me përmirësimin e gjuhës së përdorur në përmbajtjen e
vendimeve. Janë përcaktuar disa rregulla standarde për respektimin e të cilave duhet të kujdesen
gjyqtarët, këshilltarët ligjorë, redaktori gjuhësor dhe sekretaria, përpara se vendimi i arsyetuar t’u
shpërndahet palëve apo të publikohet.
Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë
Drejtoria e Marrëdhënieve me Median, Publikun dhe me Jashtë (DMMPJ), gjatë periudhës janar dhjetor 2021, ka punuar për të realizuar të gjitha detyrat e ngarkuara, si dhe ato që ka në objekt të
punës së saj, në zbatim të rregullores së brendshme të Gjykatës së Lartë. Në përbërje të kësaj
Drejtorie janë Sektori i Marrëdhënieve me Publikun e Median dhe Sektori i Marrëdhënieve me
Jashtë. 2
Sektori i Marrëdhënieve me Publikun e Median
Sektori i Marrëdhënieve me Publikun e Median (MPM), gjatë vitit 2021, ka punuar për të realizuar
detyrat e ngarkuara, si dhe ato që ka në objekt të punës së tij, në zbatim të Rregullores së Brendshme
të Gjykatës së Lartë. Gjatë kësaj periudhe është punuar në drejtim të përmirësimit të mëtejshëm të
këtij shërbimi ndaj publikut dhe medias, si një nga objektivat kryesore të këtij sektori; informimin
e personave të ndryshëm që paraqiten pranë Gjykatës së Lartë, mbi problematikat e ndryshme që
paraqesin për çështjet për të cilat ata interesohen; vënien në dispozicion të informacionit të plotë të
kërkuar nga të interesuarit.

2

Informacion mbi Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe Jashtë

Gjykata e Lartë, Adresa: Rruga "Ibrahim Rugova" Nr. 20, 1001 Tiranë
Tel.: 04 2257302| eMail: ida.vodica@gjykataelarte.gov.al
www.gjykataelarte.gov.al

45

Sektori MPM ka mbajtur kontakt të vazhdueshëm me organet e medias, duke zhvilluar edhe takime
me gazetarë të ndryshëm të cilët janë paraqitur në gjykatë për të marrë informacionin e nevojshëm
për ta, si edhe janë vënë në dijeni për të gjitha aktivitetet e zhvilluara nga Zëvendëskryetari i
Gjykatës së Lartë, Kolegjet penale, civile dhe administrative, KED duke i pasqyruar ato, në çdo
kohë, në kuadër të transparencës ndaj publikut. Me qëllim realizimin e kontakteve më të ngushta
me publikun, janë hapur në rrjetet sociale llogaritë zyrtare të Gjykatës së Lartë (Facebook dhe
LinkedIn) në të cilat prezantohen aktivitetet, informacionet, vendimmarrjet e kësaj Gjykate, duke
kontribuuar në këtë mënyrë në përhapjen e shpejtë të informacionit, rritjen e transparencës dhe e
përqasjes direkt të Gjykatës me publikun. Përveç këtyre, ky sektor është kujdesur të kryejë edhe
funksionet kryesore sipas përshkrimit të punës.

Pranë Sektorit të MPM, gjatë vitit 2021:
 janë trajtuar rreth 560 (kërkesa, ankesa apo informacione) një pjesë e
konsiderueshme e të cilave është kryer nëpërmjet komunikimit me postën
elektronike.
 Rreth 90 % të rasteve u është kthyer përgjigje sipas problemeve që parashtrojnë
në përmbajtjen e tyre. Personave që ankohen për gjykime ose veprime të
parregullta u është rekomanduar kryesisht drejtimi pranë organeve kompetente
(duke ia specifikuar ato) për zgjidhjen e problemit të tyre, ndërsa për ato raste
kur kërkesat nuk janë hartuar konform ligjit, është rekomanduar konsultimi me
avokat.
 Pjesa tjetër e këtyre letrave, për të cilat është vërejtur që Gjykata e Lartë nuk
është kompetente, u janë dërguar organeve përkatëse;
 Në rreth 30 % të rasteve të ndryshme për të cilat është konstatuar se ka çështje
në proces, i janë bashkëngjitur dosjes përkatëse, për t’u parë gjatë studimit të
çështjes nga ndihmësi ligjor ose relatori i çështjes, ndërsa vetëm një sasi e vogël
e letrave, janë arkivuar, pasi një pjese prej tyre iu është kthyer disa herë

Media e shkruar dhe ajo vizive, gjatë vitit 2021 është mbajtur e përditësuar me të rejat dhe aktivitetet
e organizuara nga Gjykata e Lartë, Zëvendëskryetari apo Kolegjet përkatëse, si dhe me të gjitha
seancat gjyqësore (njësuese ose jo) të zhvilluara gjatë këtij viti. Sektori i MPMJ, në mënyrë të
vazhdueshme, ka punuar në kuadër të përmirësimit të aksesit të informacionit në Gjykatën e Lartë
duke krijuar kushte të favorshme për përfaqësuesit e medias, duke u takuar dhe sqaruar personalisht
me ta si dhe duke i krijuar kushte të përshtatshme për t ndjekur zhvillimin e seancave gjyqësore, në
zbatim edhe të masave antiCovid.
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Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë
Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë ka vijuar kryerjen e detyrave lidhur me përmbushjen e
objektivave dhe synimeve strategjikë mbi të cilat ushtron veprimtarinë e tij në shërbim të
institucionit të Gjykatës së Lartë. Me gjithë vështirësitë e paraqitura nga pandemia COVID-19
sidomos lidhur me aktivitetet me pjesëmarrje fizike, sektori është angazhuar plotësisht në
vendosjen, ruajtjen dhe konsolidimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit me gjykata të tjera
homologe të rajonit dhe më gjerë, si dhe me institucione dhe organizata ndërkombëtare brenda dhe
jashtë vendit në fushën e drejtësisë, edhe pse një pjesë e takimeve, komunikimeve dhe aktiviteteve
janë zhvilluar online. Vlen të përmenden anëtarësimi i Gjykatës së Lartë me të drejta të plota në
Agjencinë e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore (“FRA”) dhe në Shoqatën e Këshillave
të Shtetit dhe Juridiksioneve Supreme Administrative të Bashkimit Evropian (ACA Europe).
Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve
Çështje që lidhen me burimet njerëzore dhe shërbimet
Organizimi i strukturave administrative të Gjykatës së Lartë, i miratuar me vendimin nr.1, datë
21.01.2021 të Këshillit të Gjykatës së Lartë, “Për miratimin e strukturës ,organikës, përshkrimin
e punës dhe klasifikimit të vendeve të punës të punonjësve të Gjykatës së Lartë”, u bë mbi baza
drejtorie, në përbërje të të cilave janë dy sektorë, me një përgjegjës sektori dhe numër i caktuar
specialistësh (me status nëpunësi civil gjyqësor) ose me disa punonjës shërbimi (me kontratë
pune). Kjo qasje mundësoi inkuadrimin e dy a më shumë sektorëve në një drejtori, bazuar në
kriteret e afërsisë së natyrës së aktivitetit mes sektorëve që ofrojnë shërbimet e parashikuara në
ligj, përfshirja e disa shërbimeve të ngjashme ose të përafërta në një njësi duke mundësuar
shfrytëzimin më të mirë të burimeve njerëzore.
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Gjatë vitit 2021, u emërua drejtori i kësaj strukture dhe nëpunësi i ngarkuar me çështjet e burimeve
njerëzore, kryesisht me zbatimin e statusit të nëpunësit civil gjyqësor për sa i përket rekrutimit,
sipas procedurave përkatëse bazuar në vendim nr. 622, datë 10.12.2020 të KLGJ -së “Për lëvizjen
paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, të masave disiplinore dhe
administrimit të dosjeve personale të punonjësve të Gjykatës. Konkretisht, ky sektor ka qenë
përgjegjës për përmbushjen e këtyre funksioneve dhe detyrave:

 Përgatitjen e përshkrimet e punës për NCGJ dhe punonjësit
administrativë të gjykatës, në përputhje me përshkrimet standarde
të punës të miratuara nga KLGJ;
 Publikimin dhe shpalljen e konkurrimit të hapur për vendet e lira
në SHCGJ, fillimin e procedurave për ngritjen në detyrë dhe
lëvizjen paralele, të cilat kanë qenë në numër të konsiderueshëm
për shkak të vakancave të paplotësuara në vite;
 Ndjekjen, në përputhje me Kodin e Etikës në Gjykatën e Lartë, të
disiplinës për kohën e punës dhe të pushimit të punonjësve;
kryerje e detyrave te Autoritetit Përgjegjës në bazë të ligjit nr.
9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave
në ushtrimin e funksioneve publike" si dhe të Njësisë Përgjegjëse
në bazë të ligjit nr.60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e
sinjalizuesve”, etj.

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr.84,datë 11.03.2021, “Për detajimin e numrit të
punonjësve për vitin 2021” ka miratuar detajimin e numrit të punonjësve shtesë, për vitin 2021
në sistemin gjyqësor, miratuar me ligjin nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”. Për Gjykatën e
Lartë u miratuan 6 ( gjashtë) punonjës shtesë, duke e çuar numrin e organikës në institucion nga
131 në 137 të tillë.
Rekrutimet e bëra gjatë vitit 2021 janë bërë në përputhje me përcaktimet ligjore të bazuar në
vendimin nr.622, datë 10.12.2020 dhe vendimin nr.643, datë 23.12.2020 të KLGJ-së, sipas
procedurave përkatëse, në respektim të kritereve të vendosura për secilin vend vakant të shpallur
sipas normave standarde për organigramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive për secilën
kategori të punonjësve të Gjykatës së Lartë dhe duke respektuar parimet e shërbimit civil gjyqësor
të mundësive të barabarta, mosdiskriminimit, transparencës, profesionalizmit, integritetit dhe
përgjegjshmërisë.
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25 Nëpunës civilë gjyqësorë/ punonjës
 Nëpunës civilë gjyqësorë të kategorisë së
mesme drejtuese- Drejtor Drejtorie
 Nëpunës civilë gjyqësor i kategorisë së ulët
drejtuese – Përgjegjës sektori
 Nëpunës civilë gjyqësor të kategorisë
ekzekutive – Specialistë

Rekrutimet e bëra nga Këshilli i
Gjykatës përsa i përket shërbimeve
gjyqësore, shërbimeve
administrative dhe shërbimeve
mbështetëse përfshijnë kategoritë
përbri.

Bazuar në procedurat e rekrutimit janë kryer veprimet si më poshtë:
Procedura

Numri i Rekrutimeve

Lëvizje paralele

4

Ngritje në detyrë

Pozicioni
Sekretare
gjyqësore
Drejtor

Drejtoria
Drejtoria
e
Administrimit Gjyqësor
Drejtoria
e
Marrëdhënieve
me
Publikun dhe me Jashtë

Kryesekretar

Drejtoria
e
Administrimit Gjyqësor

Përgjegjëse
sektori

Drejtoria
e
Administrimit Gjyqësor

Përgjegjëse
sektorit
financës
Drejtor

Drejtoria e Burimeve
të Njerëzore, Financiare
dhe Shërbimeve
Drejtoria e Teknologjisë
së Informacionit dhe
Sigurisë

4

Pranim në shërbimin
8
civil gjyqësor

Drejtor

Drejtoria e Burimeve
Njerëzore, Financiare
dhe Shërbimeve

Specialist

Drejtoria e Burimeve
Njerëzore, Financiare
dhe Shërbimeve

Specialist
(redaktore)

Qendra
Dokumentacionit

Specialistë

Shërbimi i Protokollit
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e

Sipas procedurave të mësipërme janë rekrutuar 4 nëpunës civilë gjyqësor duke plotësuar vakancat
e strukturës organike në Gjykatë, për Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë,
Drejtorinë e Administrimit Gjyqësor dhe Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe
Shërbimeve si dhe janë rekrutuar 8 nëpunës civil gjyqësor, duke plotësuar vakancat në Qendrën
e Dokumentacionit dhe në Shërbimin e Protokollit.
Punonjës të rekrutuar rishtazi në vitin 2021 në strukturat mbështetëse të gjykatës , që
marrëdhëniet e punës rregullohen sipas dispozitave të Kodit të punës janë:
Pozicioni

Numri i Rekrutimeve

Teknik mirëmbajtje

1

Punonjëse pastrimi

1

Punonjëse e arkiv/protokollit

1

Shofer për gjyqtar

6

Konkretisht në organikën e gjykatës janë miratuar 18 shoferë për gjyqtarë dhe aktualisht janë 8
shoferë.
Numri i punonjësve Numri i punonjësve Numri i rekrutimeve
Vende Vakante
në Organikë
faktik
të reja
137
96
25
41
Vendet vakante për tu plotësuar, janë të shpërndara në këto kategori:
Trupa
Gjyqësore

Njësia
e
Shërbimit
Ligjor

Drejtoria
Administrimit
Gjyqësor

9

16

1

Drejtoria
e Burimeve
Njerëzore,
Financiare
dhe
Shërbimeve
12

Drejtoria
e
Teknologjisë
së
Informacionit
dhe Sigurisë
2

Drejtoria
e
Marrëdhënieve
me Publikun
dhe me Jashtë
1

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe e Shërbimeve dhe kryesisht sektori i Burimeve
Njerëzore në detyrat e përfshira për 2022, krahas të tjerave, do të ketë edhe vlerësimin e
veprimtarisë së punonjësve sipas nenit 65 të ligjit 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor
në Republikën e Shqipërisë”.
Edhe gjatë vitit 2021, sektori i shërbimeve (transporti) vijoi punën për mirëmbajtjen, riparimet dhe
furnizimin me karburant të automjeteve të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë dhe të administratës.
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Me qëllim për të siguruar transportin e sigurt dhe të përshtatshëm të gjyqtarëve, nisur nga fakti se
disa automjete në përdorim të tyre ishin amortizuar dhe kishin kosto të lartë mirëmbajtje dhe
riparimi. Me fondet buxhetore, u krye procedura e prokurimit të blerjes së 4 automjeteve të reja,
në dispozicion të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. Gjithashtu situata e shërbimit të transportit u
përmirësua edhe nga kalimi kapital i dy automjeteve nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.
Si rezultat i vështirësive të hasura në drejtim të mungesës së ambienteve të përshtatshme të punës,
me fondet buxhetore në dispozicion, u realizuan punime adaptuese në ambientet e brendshme të
Gjykatës, sajë të të cilave u krijuan sipërfaqe pune shtesë për administratën. Si rezultat u krijua
një zyrë e re për sektorin e financës, për Kryesekretaren e gjykatës si dhe u zgjeruan 3 zyra të
këshilltarëve ligjorë që mundësuan sistemimin në vende të reja pune të 6 këshilltarëve ligjorë.
Gjithashtu, u realizuan punime të veçanta në dhomën e serverave të Gjykatës, me qëllim
përshtatjen e saj në përputhje me specifikime teknike të përgatitura nga AKSHI. Duhet thënë se
pavarësisht nga sa është bërë, situata e infrastrukturës së Gjykatës është mjaft shqetësuese.
Hapësirat jo vetëm nuk janë të mjaftueshme për akomodimin e personelit të Gjykatës, por janë
edhe të amortizuara, gjë që ndikon në performancën institucionale.
Sektori i Financës dhe buxhetit
Gjatë periudhës janar - dhjetor 2021 Gjykata e Lartë ka bërë planifikimin dhe realizimin e
shpenzimeve buxhetore duke zbatuar me përpikmëri legjislacionin në fuqi.
Krahasuar me vitin 2020 kemi një rritje të ndjeshme të shpenzimeve buxhetore. Kjo ka ardhur në
radhë të parë nga rritja e volumit të punës, përmbushjes së nevojave të Gjykatës së Lartë për mallra
dhe shërbime si dhe plotësimit të organikës me gjyqtarë dhe personel.
Fondi i vënë në dispozicion të Gjykatës së Lartë për këtë periudhë është në shumën 225,513 mijë
lekë. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe kemi fond të çelur në art. 606 “transferta për buxhet familjar
dhe individë” shumën 907 mijë lekë,.
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Buxheti i realizuar është189,331 mijë lekë, i detajuar si më poshtë:
Tabela e shpenzimeve të programit sipas artikujve buxhetorë në 000 lekë
Progra
-mi

Buxheti
Gjyqësor

Art.

emërtimi

(1)
fakti
viti
2020

600
601

Paga

Sigurime
Shoqërore
602
Mallra dhe
Shërbime të
tjera
606
Trans për
Buxh. Fam.
& Individ
Nëntot
Shpenzime
ali
Korrente
230
Kapitale të
patrupëzuara
231
Kapitale të
trupëzuara
Nëntot
Shpenzime
ali
kapitale
Shpenzime nga Të
ardhurat jashtë limiti
Totali (korrente +
kapitale + Shp nga të
ardh. jashtë limiti)

(2)

(3)

(4)

Kodi
Programi
t
(5)

03310

(6)=(5
)-(4)
Diferenca

92,373.4

Buxheti viti 2021
Fakti
plani
plani i
plani i
periudhës
fillestar rishikuar periudhës /progresiv
gjatë vitit /progresiv
180,000
142,000
142,000
123,595

10,668.4

25,000

25,000

25,000

15,014

18,405
-9,986

15,075.2

26,000

25,856

25,856

21,672

-4,184

907

907

877

-30

396.3

118,513.
3

231,000

193,763

193,763

161,158

32,605
0

4,829.3

23,760

31,550

31,550

28,173

-3,377

4,829.3

23,760

31,550

31,550

28,173

-3,377

0.0

50

50

50

0

-50

123,342.
6

254,810

225,363

225,363

189,331

36,032

Nga analiza e tabelës rezulton se gjatë kësaj periudhe ka patur një mosrealizim në shumën 36,032
mijë lekë me planin e parashikuar.
Sipas artikujve ka mosrealizim në art.600, diferenca është në shumën -18,405 mijë lekë dhe
art.601, diferenca është në shumën -9,986 mijë lekë. Kjo për arsye të mos plotësimit të numrit të
punonjësve të planifikuar në organikë. Në art.602 kemi një diferencë prej -4,184 mijë lekë.
Në zërin Shpenzime për mallra e shërbime, gjatë vitit 2021 janë planifikuar dhe realizuar me
procedurë prokurimi "Blerje me vlerë të vogël" në mënyrë elektronike si dhe me procedurë “me
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vlerë nën 100 mijë lekë” si dhe prokurim publik: shërbim interneti, larje makinash, mirëmbajtje
ashensori, mirëmbajtje të pajisjeve elektrike e teknike, (kondicionerë, gjeneratorë), mirëmbajtje e
sistemit kundër zjarrit, abonim blerje shtypshkrime, blerje kancelari, material pastrimi,
mirëmbajtje automjetesh, shërbim printimi etj., për të cilat janë lidhur kontrata respektive me afat
deri 31.12.2021.
Përsa i përket realizimit të shpenzimeve në zërat e mësipërm, janë realizuar si më poshtë:
 shpenzimet për kancelari në shumën
643 mijë,
 material pastrim dezenfektim në
shumën 354 mijë,
 shtypshkrime në shumën 153 mijë,
 abonime në shumën 90 mijë,
 internet në shumën 110 mijë,
 karburant në shumën 4500 mijë,

 tatim taksa në shumën 257 mijë,
 pjesë këmbimi në shumën 2497
mijë,
 goma në shumën 108 mijë,
 mirëmbajtje elektrike hidraulike
në shumën 219 mijë,
 mirëmbajtje lulishte në shumën 117
mijë,
 shërbim printimi në shumën 1774
mijë, etj.
Shpenzimet për shërbime janë realizuar sipas planifikimit buxhetor si më poshtë:





energji elektrike në shumën 2680 mijë,
ujë në shumën 292 mijë,
telefon në shumën 1428 mijë,
postë në shumën 1226 mijë etj.

Po kështu janë realizuar shpenzimet për pritje, udhëtime e dieta, kuotizacion etj., si më poshtë :
 Shpenzime për pritje në shumën 59 mijë,
 shpenzime kuotizacioni në shumën 444 mijë,
 shpenzime udhëtime jashtë shtetit në shumën 413 mijë,
Për këtë vit janë zhvilluar tenderët me procedurë “marrëveshje kuadër” si më poshtë:
Procedura
Vlera e prokuruar
Operatori ekonomik Realizimi
marrëveshje kuadër 1399560 lekë
ALSTEZO” sha
 në
fazën
e
për
mirëmbajtje
ekzekutimit
të
mjetesh transporti
kontratës
marrëveshje kuadër 2444682 lekë
“Infosoft Office”sha
 në
fazën
e
për
shërbim
ekzekutimit
të
printimi
kontratës
marrëveshje kuadër 2357913.6 lekë
Gega Center
 në
fazën
e
për
blerje
ekzekutimit
të
karburanti
kontratës
Për zërat e tjerë të shpenzimeve buxhetore është zbatuar procedura e prokurimit me “blerje të
vogël” dhe procedura e prokurimit me blerje nën 100 mijë lekë.
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Në art. 606 në këtë periudhë, kemi çelje fondi në “transferta tek individët” në shumën 876.7 mijë
lekë, për “shpërblim page” të punonjësve të institucionit si dhe për kompensim të shpenzimeve për
telefoninë celulare për punonjësit e Gjykatës së Lartë.
Në artikullin 231 “kapitale të trupëzuara” janë planifikuar procedurat e mëposhtme, duke listuar
vlerën dhe realizimin ose jo të procedurës:
Procedura

Vlera
e Operatori ekonomik
prokuruar
blerje pajisjesh
1,887 mijë lekë
procedura
e 624 000 lekë
Alpha
Solutions
prokurimit
me
Group
“Blerje me vlerë të
vogël” për blerjen
e mobilieve
procedura
e 178800 lekë
Anoria
prokurimit
me
“Blerje me vlerë të
vogël” për blerjen
e rrugicave
procedura
e 33,980 lekë
Neptun
prokurimit
me
blerje nën 100 mijë
lekë për blerjen e
fshesave
me
korrent
procedura
për 8,856 mijë lekë
Albanian
Motor
blerje automjetesh
Company"
rikonstruksionin e 17,580 mijë lekë Advance
Bisnes
dhomës së serverit
Solution"
blerje
pajisjesh 333 mijë lekë
sigurie
blerje
pajisjesh 2,890 mijë lekë
elektronike

Realizimi
 realizuar
 realizuar

 realizuar

 realizuar

 realizuar
 realizuar
-

Nuk u realizua

-

Nuk u realizua

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë
Gjatë vitit 2021, Drejtoria është angazhuar në përputhje me Rregulloren e Brendshme dhe planet
e punës, në realizimin e funksioneve të saj. Në një pasqyrë të përmbledhur janë realizuar detyrat
si vijojnë:
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Sektori i Teknologjisë së Informacionit
Sektori i Teknologjisë së Informacionit është i angazhuar në disa detyra kryesore të caktuara me
qëllim informatizimin e procesit të punës në Gjykatën e Lartë. Në bashkëpunim edhe me drejtoritë
e tjera është punuar në grup për kryerjen e detyrave të drejtpërdrejta të caktuara nga
Zëvendëskryetari dhe Kancelari, përveç detyrave të përcaktuara nga rregullorja e brendshme e
Gjykatës së Lartë.
 Përgatitja dhe dërgimi i statistikave mujore, mbi bazë
3-mujore dhe vjetore, në bashkëpunim me grupin e
punës të ngritur për hartimin e statistikave, të
Gjykatës së Lartë, viti 2021.
 Anonimizimi i çështjeve në sistemin e brendshëm
ICMIS, si dhe në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë,
bazuar në kërkesat e ardhura nga palë të interesuara
për vendimmarrjen e Kolegjeve të ndryshme të
Gjykatës së Lartë.
 Realizimi i procedurave të prokurimit

Puna e sektorit ka vijuar në
punën studimore dhe kërkimore
përsa i përket zhvillimeve të
ICMIS dhe punës mbështetëse
për sektorët e tjerë.
Në punën e përditshme të
sektorit të teknologjisë së
informacionit një pjesë të
rëndësishme e ka zënë dhe
ndjekja
e
realizimi
i
procedurave të prokurimit për
institucionin.

Konkretisht gjatë kësaj periudhe janë realizuar:
 blerje mjetesh kancelarie

 mirëmbajtje ashensori

 blerje kondicionerësh

 mirëmbajtje e mjeteve të transportit

 blerje materialesh ngrohjeje dhe

 mirëmbajtje gjeneratori
 mirëmbajtje godine

ndriçimi
 blerje Mobiliesh zyre

 rikonstruksion i dhomës së serverit

 blerje rrugicash

 shërbim printimi

 blerje Shtypshkrimesh

 shpenzime të tjera transporti (larje

 hostimi i faqes së websitit të Gjykatës

automjetesh)
 siguracioni i mjeteve

së Lartë
 mbikëqyrje punimesh për objektin
"Rikonstruksion i dhomës së serverit
dhe ndërtimi i dhomës faraday"
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Vlen të theksohet se sektori i teknologjisë së informacionit është përfshirë në krijimin e kërkesave
specifike, ndjekjen dhe realizimin e tenderit: Rikonstruksion i dhomës së serverit. Hartimi i
kërkesave specifike për dhomën e serverëve sipas standardeve të duhura të përcaktuara nga
legjislacioni shqiptar ishte një sfidë e rëndësishme për shkak të infrastrukturës komplekse të
godinës së Gjykatës së Lartë, rrjetit elektrik të amortizuar, arkitektura jo e qartë e rrjetit LAN etj.
Gjithsesi kjo procedurë prokurimi u realizua pa ankesa nga operatorët ekonomikë dhe gjithashtu u
zbatua brenda afateve të caktuara nga ana e Autoritetit Kontraktor, sipas standardeve të
përcaktuara në DST.
Ndërhyrjet e punimeve civile për dhomën e serverit reflektuan probleme sporadike përsa i përket
rrjetit LAN apo shërbimit të internetit, defekte këto të cilat janë eliminuar rast pas rasti nga sektori
i teknologjisë së informacionit.
Sistemi Informatik i Integruar i Menaxhimit të Çështjeve Gjyqësore
Gjatë vitit 2021 janë zbatuar ndryshime të rëndësishme përsa i përket Sistemit Informativ të
Integruar të Menaxhimit të Çështjeve Gjyqësore. Në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor,
është lidhur në fillim të vitit kontrata me shoqërinë që bën mirëmbajtjen e sistemit. Në bazë të
kërkesave të përdoruesve të ndryshëm janë bërë korrigjimet e nevojshme në sistem, si p.sh: ndarja
e Grupit të Menaxhimit të Çështjeve, rikonceptimi i user-it të Zëvendëskryetarit, i cili bën caktimin
e çështjeve gjyqësore të regjistruara tek këshilltarët ligjorë, hedhja e dispozitivit të çështjeve
gjyqësore në ditën e vendimmarrjes, mundësia e hedhjes së studimit të çështjeve më shumë se sa
1, përllogaritja e kohës së shqyrtimit të çështjeve gjyqësore, rifreskimi i statistikave etj.
Me dekretimin e gjyqtarëve të rinj në Gjykatën e Lartë u bë rishpërndarja e të gjithë çështjeve
administrative, civile dhe penale ndërmjet të gjithë anëtarëve të Kolegjeve respektivë. U shtuan
përdoruesit përkatës; gjyqtarë, këshilltarë ligjorë sekretarë gjyqësorë në sistem, si dhe gjatë gjithë
vitit i është dhënë suporti të gjithë përdoruesve të sistemit dhe janë rregulluar gabimet gjatë hedhjes
së të dhënave në sistem, bazuar në urdhrat e dhënë nga Kancelari (këto gabime përfshijnë rregullim
të gabimeve ortografike në vendimet gjyqësore dhe vendimet e dhomës së këshillimit,
procesverbalet, si dhe të dhënat e regjistruara nga sekretaria).
Janë planifikuar në sistem të gjithë seancat gjyqësore nga listat e gjykimeve të marra nga sekretaria
e regjistrimit dhe sekretaria gjyqësore nëpërmjet procesverbaleve. Gjithashtu janë integruar në
server modulet për nxjerrje informacioni për vendimet e mëparshme të gjykatave të tjera më të
ulëta, vendimet e Gjykatës së Lartë, kalendari dhe statistikat për çështjet me regjistrim audio.
Çdo ditë bëhet ruajtja e të dhënave të serverit. Nga ana jonë është bërë e mundur ngritja e një
serveri që replikon në kohë reale me serverin aktual, që në rast të ndonjë problemi të mos ndërpritet
puna në sistem (disaster recovery plan).
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Përditësimi i faqes zyrtare të Gjykatës së Lartë
Përgjatë gjithë vitit është bërë rikonceptimi dhe
përditësimi i faqes së internetit me kategori të reja,
Faqja zyrtare e Gjykatës:
sipas nevojave të secilit Kolegj si p.sh. listat e
seancave gjyqësore dhe dhomave të këshillimit si
5000 vizitorë unikë
dhe planifikimi i tyre në kalendarin e seancave,
2500 vizita në ditë
përditësimi i kërkesave të veçanta (për pezullim,
revokim pezullimi, konstatim shkelje afati të
arsyeshëm etj). Gjithashtu çdo lloj vendimmarrje e
Kolegjeve pasqyrohet në kohë reale sapo zbardhen.
Në faqen e internetit janë hedhur të gjithë njoftimet për median dhe publikun, të aktiviteteve të
zhvilluara në Gjykatën e Lartë gjatë gjithë vitit, si dhe fjala e mbajtur nga Zëvendëskryetari i
Gjykatës gjatë këtyre aktiviteteve. Çështjet e regjistruara nga sekretaria shfaqen automatikisht në
faqen e internetit pasi çdo ditë bëhet përditësimi i faqes me të dhënat e sistemit. Gjithashtu në
faqen e internetit kemi një mesatare mujore prej 5000 vizitorëve unikë dhe 2500 vizita në ditë. Kjo
tregon se faqja e internetit e Gjykatës së Lartë i vjen në ndihmë publikut për marrjen e
informacionit në kohë sa më të shpejtë, lidhur me çështjet që janë regjistruar dhe shqyrtohen në
dhoma këshillimi apo seanca gjyqësore.
Në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë janë shtuar dhe përditësuar periodikisht hapësirat e Këshillit
të Emërimeve në Drejtësi. Çdo vendimmarrje e këtij organi, procesverbal apo njoftim pasqyrohen
në këtë hapësirë në kohë reale nga ana e specialistëve të këtij sektori.
Gjithashtu Programi i Transparencës është një dritare më vete në faqen zyrtare të GJL e cila zë një
hapësirë të madhe me informacion dhe kërkon kohë, angazhim, përditësim.
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Instalimi i serverit të brendshëm për ruajtjen e të dhënave
Në këtë server janë vendosur filtrat përkatës për arsye të ruajtjes nga viruset apo nga ndonjë sulm
kibernetik. Nga ana e sektorit është bërë mirëmbajtja e tij dhe e llogarive përkatëse të përdoruesve.
Kontrata e shërbimit të internetit
Gjatë këtij viti u prokurua dhe u nënshkrua kontrata për shërbimin e internetit me shoqërinë
përkatëse, si dhe u asistua firma që e prokuron këtë shërbim për vendosjen e fibrës optike për një
linjë të dedikuar me shpejtësi transmetimi 50 Mbps/50 Mbps.
Helpdesk
Gjatë gjithë vitit 2021 janë asistuar të gjithë punonjësit që kanë patur probleme të ndryshme gjatë
punës së përditshme të tyre, në lidhje me pajisjet elektronike si dhe me programet përkatës të
instaluar në kompjuterë. Punonjësit janë asistuar dhe gjatë riformatimit të zyrave në Gjykatë. Janë
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riparuar pranë sektorit të IT të gjitha pajisjet elektronike që mund të riparoheshin pa kërkuar mjete
të specializuara.
Centrali telefonik
Është bërë e mundur konfigurimi i numrave telefonik të brendshëm edhe të jashtëm në central
sipas rastit ose pas lëvizjeve nëpër zyra të reja, dhe mirëmbajtja e centralit.
Sektori i Sigurisë

Siguria

Garantimi i sigurisë së brendshme
Zbatimi i rregullave të solemnitetit
Evidenca ditore për prezencën në punë
Regjistrimi i Hyrje - Daljeve
Lëvizja e sigurtë e dosjeve gjyqësore

Sektori i Sigurisë ka realizuar detyrat
funksionale, duke ndjekur dhe zbatuar
me
përpikmëri
rregullat
për
garantimin e sigurisë së brendshme
dhe solemnitetin e zhvillimit të
seancave gjyqësore, me pjesëmarrjen
e palëve që nga momenti i ardhjes së
tyre deri në përfundimin e seancës dhe
shoqërimin e tyre jashtë mjedisit të
gjykatës.

Është instaluar sistemi elektronik për regjistrimin e hyrje-daljeve, sistem i cili është ende në fazë
testimi. Për të rritur efikasitetin e sigurisë në punë, gjatë këtij viti është realizuar vendosja e skanerit
(Scanner Model SPX 05040 C) në hollin e hyrjes për qytetarët dhe ka filluar procesi i trajnimit të
specialistëve për përdorimin e saj.
Po kështu është realizuar dhe pajisja e specialisteve te sektorit me uniforma përkatëse, gjë që ka
rritur dukshëm performancën si dhe seriozitetin në punë. Në bashkëpunim me Drejtorinë e
Administrimit Gjyqësor, sektori organizon punën për lëvizjen e dosjeve gjyqësore në destinacionin
përkatës për depozitimin e tyre.
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Drejtoria e Administrimit Gjyqësor
Sektori i regjistrimit të çështjeve
Për vitin 2021 zyra e regjistrit ka regjistruar rreth 2,859 dosje
gjyqësore, për të cilat janë verifikuar dhe konstatuar edhe të
metat e rekursit, si një risi që sollën ndryshimet ligjore në maj
2021. Janë listuar dhe shpërndarë në një kohë të gjitha
kërkesat e përshpejtimit tek këshilltarët ligjorë (rreth 700
kërkesa).

2859 çështje
gjyqësore të regjistruara
dhe verifikuara për të
metat e rekursit

Sekretaria gjyqësore

3000
çështje
gjyqësore
të
mbyllura
administrativisht

Sekretaria gjyqësore ka pasur një volum të madh pune duke
mbyllur administrativisht rreth 3000 çështje gjyqësore, dhe
përmbushur të gjitha detyrat ligjore (mbajtja e procesverbalit,
komunikimet nominale për gjykime si në dhomë ashtu edhe
për në seancë gjyqësore, dërgimin e dosjeve në gjykatat më të
ulëta, etj) dhe çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët. Risi
në vitin 2021 për sekretarinë gjyqësore ishte edhe komunikimi
i vendimeve palëve ndërgjyqëse, pavarësisht kohës së
regjistrimit.

Për periudhën kohore 01.01.2021–31.12.2021, janë kthyer administrativisht me shkresa rekurse,
kundërrekurse, ankime të veçanta, kërkesa për heqje dorë nga rekursi, kërkesa për rishikim,
kërkesa për përshpejtim, kthim përgjigje/dhënie informacioni palëve ndërgjyqëse.
Një problematikë e hasur është ardhja e dosjeve me rekurse të ushtruara në vitet 2014, 2015, 2016,
2017 (kryesisht nga Gjykata e Apelit Vlorë), një pjesë e të cilave kthehen sërish administrativisht
duke i mohuar kështu palëve ndërgjyqëse të drejtën për të pasur një proces të rregullt ligjor brenda
një afati të arsyeshëm.
Sektori i regjistrimit ka përmbushur gjithë detyrat e parashikuara në kohë dhe me saktësi, por nëse
gjithë lista me ndryshimet e kërkuara në lidhje me kriteret e regjistrimit drejtuar sektorit të
informatikës do të pasqyrohen në sistem, atëherë procesi i regjistrimit të dosjeve do të shkurtohej
si dhe statistikat do të gjeneroheshin shumë shpejt dhe saktë.
Duke pasur parasysh që numri i çështjeve të kthyera administrativisht për vitin 2021 është tepër i
madh në raport me numrin e çështjeve të regjistruara, është me rëndësi që gjykatat e apelit të mos
përcjellin dosjet në Gjykatën e Lartë pa u plotësuar më parë kushtet që parashikojnë dispozitat
ligjore në lidhje me rekursin.
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Sekretaria gjyqësore ka qenë edhe këtë vit e përfshirë në veprimtarinë e KED, sipas detyrave të
përcaktuara në rregulloren e miratuar nga KED-ja, gjë e cila krahas funksionit primar të
administrimit të procesit vendimmarrës, ka rritur ngarkesën e sekretarëve gjyqësorë. Vlen të sillet
në vëmendje edhe çështja ende e patrajtuar e shpërblimit të personelit në funksion të veprimtarisë
së KED, që pritet të zgjidhet në vitin 2022.
Përsa i përket pasqyrimit të të dhënave statistikore duhet përmendur se mungesa e nxjerrjes së të
dhënave statistikore në mënyrë elektronike krijon vështirësi dhe pasaktësi në shifrat e nxjerra
manualisht nga regjistrat e sekretarisë.
Një vështirësi tjetër është edhe mungesa e kushteve të përshtatshme të punës. Vendosja e
sekretarisë gjyqësore në një zyrë pa hapësirën e nevojshme krijon vështirësi në kryerjen e detyrave
të tyre funksionale, dhe një atmosferë jo të qetë pune, për shkak të kontaktit të vazhdueshëm më
këshilltarët ligjorë, si dhe me nëpunësit e tjerë civilë gjyqësorë.
Për vitin 2022 është planifikuar shtimi i numrit të sekretarëve gjyqësorë, për shkak edhe të ndarjes
së tyre pranë çdo gjyqtari me qëllim rritjen e efektshmërisë në punë.
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PËRFUNDIME
Numri i madh i çështjeve të grumbulluar në vite në Gjykatën e Lartë mbetet një problem shqetësues
dhe një sfidë për veprimtarinë e saj, gjë që ka ndikim të drejtpërdrejtë në ecurinë e procesit të
administrimit të shpejtë dhe efektiv të drejtësisë.
Arsyet që kanë çuar në krijimin e një numri të lartë të çështjeve të prapambetura në Gjykatë
(backlogut) janë të ndryshme. Ato lidhen si me çështje superstrukturore, ashtu edhe
infrastrukturore. Procedurat gjyqësore deri diku të ngurta, moskuptimi si duhet i juridiksionit
rishikues të Gjykatës së Lartë, mbajtja e qëndrimeve të ndryshme për çështje të njëllojta,
mosplotësimi në kohë i vendeve vakante për gjyqtarë, aksesi i pakufizuar në paraqitjen e rekurseve,
mungesa e një sistemi efektiv të filtrimit të çështjeve gjyqësore, apo krijimit të mekanizmave
ligjorë efektivë për frenimin e fluksit të prurjes së çështjeve në Gjykatën e Lartë, mungesa e një
sistemi digjital modern dhe sipas kërkesave të kohës, janë disa nga mangësitë me të cilat është
përballur kjo Gjykatë.
Pavarësisht marrjes së masave me karakter legjislativ dhe administrativ, kjo situatë pritet të zgjasë,
duke pësuar përmirësime nga viti në vit. Plotësimi i numrit të gjyqtarëve dhe këshilltarëve ligjorë
sipas organigramës dhe mundësia për të rritur në vijim numrin e tyre do të ndikojë në eficiencën e
Gjykatës. Jemi të mendimit se shtimi i ndjeshëm i numrit të përgjithshëm të këshilltarëve ligjorë
(3 këshilltarë ligjorë për 1 gjyqtar) do të bëjë të mundur përgatitjen në kohë të sa më shumë
çështjeve që duhet të gjykohen nga trupat përkatëse. Nga ana tjetër, duhet mbajtur në vëmendje se
ulja e stokut përmes marrjes së vendimeve është e lidhur edhe me respektimin e ngarkesës që duhet
të përballojë vetë gjyqtari i Gjykatës së Lartë. Fakti se çdo gjyqtar duhet të përballojë një ngarkesë
prej afro 500 çështjesh në vit është një arsye thelbësore për të rivlerësuar mundësinë për rritjen e
numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, në kuadrin e miratimit të hartës së re
gjyqësore.
Po kështu, sfidë për vitet në vijim mbetet edhe zgjidhja e çështjes së infrastrukturës së Gjykatës.
Krijimi i kushteve të duhura të punës për të gjithë personelin e saj duhet të pajtohet me rolin dhe
pozicionin kushtetues që ka, si Gjykata më e lartë në vend.
17 shkurt 2022
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