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1. Përmbledhje Ekzekutive
Sistemi gjyqësor në Pukë përfshin Gjykatën e Shkallës së Parë, Prokurorinë, Policinë dhe
Shërbimin e Provës. Ndryshimet në burimet njerëzore të institucioneve të drejtësisë kanë qenë të
shpeshta gjatë viteve të fundit.
Për sa i përket Gjykatës së shkallës së parë Pukë në lidhje me aksesin në drejtësi, gjykata ka në
strukturën e saj koordinatorin për të drejtën e informimit, si dhe ka të hartuar e publikuar
programin e transparencës, megjithatë pak progres është bërë në drejtim të transparencës së
institucionit dhe njohjes së shërbimeve të tij nga publiku.
Puka është një rajon me sfida të mëdha, përfshirë dhe sundimin e ligjit. Tema të nxehta si dhuna
në familje, mosmarrëveshje civile, tregtare dhe çështje penale ku janë të përfshirë dhe të mitur,
janë të pranishme në zonë, të cilat ndikojnë jo vetëm palët e drejtpërdrejtë, por edhe rrethin e tyre
familjar dhe më gjerë, veçanërisht gratë dhe të miturit.
Raporti jep një panoramë të Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë mbi shërbimet publike që ofrohen
në përputhje me procedurat bazuar a) në informacionin e dhënë drejtpërsërdrejti nga Gjykata b)
në bazën ligjore dhe raportet publike zyrtare të konsultuara, c) në observimin e drejtpërdrejtë të
faqes së internetit, dhe d) në perceptimin qytetar mbi njohjen që kanë për institucionin dhe
opinionin për shërbimet e ofruara (83 intervista me qytetarë në të gjitha njësitë administrative të
Pukës).
Ndërsa raporti i referohet periudhës 2016-2017 në lidhje me evidencat, në lidhje me trajtimin e
transparencës dhe efikasitetit të shërbimeve ndaj publikut, referenca është viti 2018 i zbatimit të
projektit, bazuar në observimin e drejtpërdrejtë dhe perceptimin qytetar.
Më tej, raporti paraqet dhe punën e bërë nga projekti, si ndërhyrje vertikale dhe horizontale që
synon të dyja grupet / përfituesit, respektivisht: Gjykatën e Pukës si objektiv institucional dhe
grupet përfituese dhe komunitare, sidomos grupet e grave dhe të miturve.
Kombinimi i ndërhyrjeve ka krijuar mundësinë për të bërë përmirësime paralelisht me disa prej
gjetjeve, si masa të mundshme gjatë rrjedhës së veprimit, për të mos mbetur vetëm në kuadrin e
rekomandimeve.
Masat e marra në bazë të gjetjeve për përmirësim të shërbimeve brenda periudhës së projektit
janë:
 3 lista kontrollit të përgatitura për detyrat dhe përgjegjësitë sipas ligjit për pozicionet e:
Koordinator për të Drejtën e Informacionit, Kancelar dhe Kryesekretar.
 3 fletë informative të përpunuara, të shtypura dhe të shpërndara në gjykatë dhe në grupet e
komunitetit
 Asistencë teknike mbi performancën përmes përdorimit të mekanizmit krahasues të faqes së
internetit me faqet e internetit të gjykatave të tjera mbi shërbimet/ informacionin e dhënë.
 Asistencë teknike për filtrimin e të dhënave, përmes takimeve të punës dhe diskutimit të
proceseve.
 Informim dhe ndërgjegjësim të qytetarëve dhe grupeve komunitare në Pukë mbi
informacionin dhe kuptueshmërinë e shërbimeve të gjykatës, sidomos grupeve të
pafavorizuara e në veçanti, grave dhe të miturve, në adresimin në mënyrën më të mirë të
rasteve të ndryshme, duke shmangur qëndrimet të bazuar në paragjykim ose steriotipe.
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Gjykata dhe qytetarët
Gjetjet




Besime të njëanshme të komunitetit që rrjedhin nga lajme të ndryshme (pavarësisht
burimit të informacionit) mbi situatën e përgjithshme të sistemit gjyqësor, procesit të
vetting-ut, dhe përshkallëzimit apo frekuencës së tyre në media dhe rrjetet sociale të
internetit. Opinione të krijuara për sistemin e përgjithshëm gjyqësor dhe jo Pukës, e
shoqëruar nga mungesa e njohurive për funksionimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë
dhe procedurave gjyqësore.
Bashkëveprimi me gjykatën nuk ka hasur në sfida në aspektin e bashkëpunimit: Gjykata
ka shprehur gatishmërinë për të marrë masa për të përmirësuar aksesin e qytetarëve në
çdo proces të projektit, jo vetëm në fund, megjithatë kapacitete të kufizuara në strukturë
kanë ndikuar në sigurimin e informacionit në kohë, duke nxjerrë si konkluzion se
qytetarët, veçanërisht grupet e pafavorizuara, mund të përballen lehtësisht me pengesa në
aksesin ndaj informacionit dhe në ofrimin e shërbimeve në numër dhe cilësi.

Rekomandime









Diskutimi me grupet komunitare nxori si nevojë rritjen e kapaciteteve të Gjykatës dhe
aftësive në ofrimin e shërbimeve sidomos të informacionit dhe cilësisë së tij. Hartimi dhe
përdorimi tashmë i fletëve informative është një produkt i këtij reflektimi nga Gjykata.
Informacioni në faqen e internetit duhet të përditësohet në baza të rregullta sipas
programit të transparencës. Modele të kuptueshme dhe të thjeshta duhet të hartohen dhe
të ngarkohen në faqen e internetit për shërbimet, në mënyrë që qytetarët mund të kenë
qasje direkt. Procedurat duhet të futen si hapa të lehtë për t'u ndjekur.
Rekomandimet duhet të ndiqen edhe për shërbimet që ofrohen në ambientet e gjykatës.
Koordinatori për të drejtën e informimit duhet të jetë më i dukshëm në rolin e
marrëdhënieve me publikun.
Gjykata duhet të ketë në prioritet programin e trajnimit për rritjen e kapaciteteve jo vetëm
në menaxhimin e çështjeve, por meqënëse projekti ka targetuar shërbimet për qytetarët,
rekomandimi është që pjesë e programit të trajnimit duhet të jenë dhe shërbimet për
qytetarët e shoqëruar me veprime nga gjykata për informim dhe vizibilitet të programit të
transparencës, në mënyrë që të ndërtojë konfidencë të qytetarëve dhe besim në sistemin e
drejtësisë.
Diskutimi jo vetem me grupet komunitare por njekohesisht edhe me anetaret e Gjykates
nxorri domosdoshmerine dhe buxhetimin e nje psikologu te certifikuar, me kohë të plotë
në Gjykatën e Pukës, per te mbuluar gjithe rastet e nevojshme
Gjithashtu eshte e domosdoshme rritja e kapaciteteve të anëtarëve të gjykatës dhe
specializimi i metejshe i tyre në sistemin e penitenciar për të miturit, me qellim qe
Gjykata e Pukes te mbuloje dhe rastet e te miturve.
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2. Përshkrimi i projektit dhe Metodologjia
Projekti Justice, not Just- Ice” / Drejtësi, jo thjesht Procedurë!” është një projekt i zbatuar në
bashkinë e Pukës, për një periudhë 12 mujore, i fokusuar kryesisht në shërbimet e ofruara nga
Gjykata e Rrethit Gjyqësore Pukë, si edhe në informimin e qytetarëve, sidomos grave dhe të
rinjve për të lehtësuar aksesin e tyre në këto shërbime.
Projekti u përqëndrua në monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së shërbimeve dhe procedurave
për publikun të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Pukë për periudhën 2016-2017, si edhe në informimin
dhe rritjen e ndërgjegjësimit mbi të drejtat ligjore, procedurat ligjore dhe rritjen e besimit në
sistemin ligjor e një grupi prej rreth 150 grave dhe të rinjve.
Puka është një zonë e largët dhe e vështirë në aspektin gjeografik, e cila ka një varfëri të
trashëguar për dekada me rradhë. Së fundmi, janë bërë përpjekje për të përmirësuar statusin
ekonomik dhe social të zonës, por prapë vazhdon të mbetet një nga zonat më të varfëra të
Shqipërisë, e cila paraqet problematika thelbësorë për sa i përket zbatimit të ligjit.
Konfliktet me ligjin janë të lidhura me mungesën e zhvillimit të zonës, ku popullësia në
përgjithësi, dhe veçanërisht gratë dhe të rinjtë përballen me izolimin gjeografik, mentalitetin
patriarkal, varfërinë, mungesën e zhvillimit social dhe teknologjik.
Për më tepër problematikat kriminale si kanabisi, kriminaliteti, trafikimi dhe dhuna në familje
janë prezente në zonë dhe veçanërisht gratë dhe të rinjtë janë grupet /viktimat më vulnerable.
Fokusi tematik: Monitorim i sistemit gjyqësor dhe aksesi në drejtësi
 Monitorimi dhe vlerësimi i përputhshmërisë së profilit të gjyqtarëve me kriteret
 Monitorimi dhe vlerësimi i cilësisë së shërbimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë
 Vlerësimi i eficiensës sipas statistikave të çështjeve 2016-2017 të Gjykatës së Shkallës së
Parë Pukë
 Përmirësimi i informacionit për grupet e pafavorizuara në Pukë, sidomos gratë dhe të
rinjtë mbi procedurat dhe shërbimet e gjykatës, dhe rritja e besimit ndaj sistemit gjyqësor
(rreth 150)
Rezultatet e pritshme:
 Përmirësimi i shërbimeve, transparencës dhe komunikimit përmes rekomandimeve të
bazuara në dëshmi dhe ndërhyrje të Gjykatës së Shkallës së parë Pukë.
 Përmirësimi i qasjes në shërbime për qytetarët, ngritja e vetëdijes dhe informimi i
komunitetit mbi shërbimet e gjykatave nëpërmjet intervistave dhe pyetësorëve dhe
sesioneve komunitare
 Ndërtimi i besimit në sistemin gjyqësor përmes sesioneve të diskutimit, fletët informative
të zhvilluara mbi shërbimet e gjykatave dhe të drejtat mbi ofrimin e shërbimeve , vizitës
studimore për njohjen e institucionit dhe tryezës së rrumbullakët
Standardet Ndërkombëtare të referuara gjatë zbatimit të projektit
 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut
 Karta e BE-së për të Drejtat Themelore
 Deklarata Universale e OKB-së për të Drejtat e Njeriut
 Pakti Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat Civile dhe Politike
 Konventa e OKB-së për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit (gratë)
 Konventa e OKB-së për të drejtat e fëmijës (fëmijët)
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Kuadri ligjor i referuar gjatë zbatimit të projektit
 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
 Ligji 119\2014, “Për të Drejtën e Informimit”
 Ligj nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”
 Ligji 9877 (amenduar), Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e
Shqipërisë”
 Ligji 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
 Ligji. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i
procedurës civile i Republikës së Shqipërisë””

Metodologjia
Metodologjia e përdorur përgjatë projektit Justice, not Just- Ice” / Drejtësi, jo thjesht Procedurë!”
është fokusuar në evidentimin, analizimin dhe përpunimin e të dhënave cilësore dhe sasiore
përgjatë monitorimit të ofrimit të shërbimeve dhe aksesit ndaj tyre në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Pukë. Për të realizuar këtë monitorim u hartua dhe u përcaktua një grafik monitorimi që
përfshinte periudhën e monitorimit, kohëzgjatjen dhe metodologjinë përkatëse.
Monitorimi u realizua duke përdorur tre metoda për mbledhjen e të dhënave:
1. Monitorimi në terren pranë gjykatës,
2. Monitorimi online përmes faqes së internetit, vjetarëve të Ministrisë së Drejtësisë dhe Zyrës
për Administrimin e Buxhetit Gjyqësor,
3. Përmes kërkesave të paraqitura pranë gjykatës.
Drejtimet kryesore të metodologjisë së përdorur:











Vizita të realizuara në Gjykata e Rrethit Gjyqësore Pukë
Inspektimi në ambientet e Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Pukë
Monitorimi i shërbimeve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Pukë
Intervista me anëtarë të stafit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Pukë
Monitorimi dhe analiza i statistikave të çështjeve gjyqësore të viteve 2016-2017
Monitorimi i seksionit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë
brenda portalit
http://www.gjykata.gov.al/
Intervista me grupet e grave dhe të rinjve
Pyetësor me grupet e grave dhe të rinjve
Përpunimi i të dhënave të intervistave dhe pyetësorëve të grupeve të grave dhe vajzave
Check list për pozicionet e Kancelarit, Kryesekretarit dhe Koordinatorit për Informimin
Publik
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2. Kuadri ligjor juridik i sistemit gjyqësor
Ligji nr. 98/2016 “Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” rregullon
organizimin dhe funksionimin e sistemit të gjykatave në Republikën e Shqipërisë. Ai parashikon
rregulla të qarta në lidhje me juridiksionin dhe funksionimin e të gjitha gjykatave të sistemit
gjyqësor. Më konkretisht ai rregullon mënyrën e përcaktimit të kompetencës tokësore të
gjykatave, caktimin e seksioneve në gjykata, përcaktimin e përbërjes së trupave gjyqësorë, hartën
e gjykatave nën kompetencën e Këshillit të Lartë Gjyqësor; organizimin e brendshëm në gjykata;
funksionimin e administratës gjyqësore, si dhe statusin e punonjësve në gjykatë. Në ndryshim
nga sistemi i mëparshëm i rregullimit të çështjeve të mësipërme, ky ligj parashikon një sistem të
konsoliduar nën kompetencën e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të rregulluar, zbatuar dhe
mbikëqyrur në praktikë organizmin dhe funksionimin e punës në gjykata.
Ligji përbëhet nga 6 kapituj të ndarë në seksione:
Kapitulli i përmban dispozita të përgjithshme në lidhje me përkufizimin e termave të ligjit,
parimet e ushtrimit të pushtetit gjyqësor, siç janë ai i ligjshmërisë, pavarësisë dhe paanshmërisë
së tij; të drejtën e aksesit në gjykatë; parimin e bashkëpunimit dhe parandalimin e konfliktit të
interesit. Në këtë kapitull prezantohen llojet e gjykatave që ushtrojnë pushtetin gjyqësor, si dhe
parimet e shërbimit gjyqësor dhe statusi i nëpunësve civilë gjyqësorë.
Kapitulli II rregullon kompetencat tokësore, numrin e gjyqtarëve sipas gjykatave, duke
parashikuar kompetencën e KLGj për të krijuar një hartë të gjykatave. Risia e ligjit në këtë
drejtim është krijimi i gjykatave të përqendruara, për të rritur efiçencën e sistemit. Më
konkretisht ky kapitull rregullohet në seksionet si më poshtë:
Seksioni i përcakton kompetencën tokësore vetëm për gjykatat e nivelit më të lartë, gjykatat e
posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe Gjykatën
Administrative të Apelit, të krijuara për të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që e
kanë selinë e tyre në Tiranë. Për të gjitha gjykatat e tjera, ligji parashikon objektivat, kriteret dhe
procedurën për përcaktimin e hartës gjyqësore. Kjo i detyron autoritetet përgjegjëse të vlerësojnë
çdo pesë vjet faktorët kyç dhe të zhvillojnë një hartë gjyqësore e cila, në një periudhë afatgjatë,
do të reduktojë ndjeshëm numrin e lartë të gjykatave të vogla që kemi aktualisht në vend. Ligji i
jep Këshillit të Lartë Gjyqësor kompetencën për të kryer vlerësimet e rregullta dhe për të
përgatitur propozimin për rishikimin e hartës gjyqësore pasi të ketë marrë mendimin e Ministrit
të Drejtësisë, Prokurorit të Përgjithshëm, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Ministrit të Financave
dhe këshillimit me aktorë të tjerë. Ligji parashikon se propozimi dekretohet më pas formalisht
nga Presidenti i Republikës.
Në këtë seksion parashikohet krijimi i hartës së gjykatave (të shkallës së parë dhe apelit) të
juridiksionit të përgjithshëm, të krijuara mbi bazën e rretheve gjyqësore. Më tej parashikohen
parimet se ku do mbështet KLGJ në caktimin e këtyre gjykatave, siç janë garantimi i aksesit në
drejtësi, ulja e kostove, rritjen e cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimit gjyqësor. Po ashtu
parashikohen dhe kriteret ku do bazohet KLGj për caktimin e gjykatave të shkallës së parë dhe të
apelit që janë a) ai tokësor që ka të bëjë me zhvillimin demografik, numrin e banorëve në raport
me numrin e gjykatave, zhvillimin ekonomik, karakteristikat gjeografike dhe zhvillimin e
rrugëve dhe transportit; si dhe b) kriteri i administratës gjyqësore, duke u bazuar në tregues të
veprimtarisë në lidhje me çështjet që gjykohen në gjykata.
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Një risi e këtij ligji ka të bëjë me rritjen e numrit minimal të gjyqtarëve në përbërjen e një
gjykate që duhet respektuar në rast krijimi të saj. Konkretisht në përbërjen e gjykatave të shkallës
së parë duhet të ketë së paku 7 gjyqtarë, ndërsa në përbërjen e gjykatave të apelit duhet të ketë së
paku 10 gjyqtarë.
Në përgjithësi, ligji parashikon një bazë ligjore për të kryer një reformë të gjerë dhe
gjithëpërfshirëse të hartës gjyqësore në vitet e ardhshme. Kjo do të kërkojë një shqyrtim të
kujdesshëm të caktimit të fondeve për investime në gjykata me balancimin e objektivave të
ndryshme, si afërsia e gjykatave te qytetarët, përdorimi i kujdesshëm i burimeve publike si dhe
efikasiteti dhe cilësia e sistemit të drejtësisë. Për më tepër, gjatë përcaktimit të rretheve gjyqësore
dhe kompetencave territoriale të gjykatave, parimi i barazisë, që do të thotë se të njëjtat kritere
duhet të zbatohen për të gjitha rajonet, dhe parimi i proporcionalitetit duhet të merret parasysh,
pra, sa më shumë të ndikojë një masë (negativisht) në aksesin në gjykatë, aq më e fortë duhet të
jetë arsyeja e justifikimit, pra, përmirësimi i pritshëm i efikasitetit.
Seksioni II parashikon krijimin e degëve të gjykatave, me qëllim përqendrimin e tyre dhe
zgjidhjen e çështjeve që lidhen me delegimin e gjyqtarëve. Pa cënuar objektivin e afërsisë së
qytetarëve me gjykatat, ligji parashikon që të hapen degë të gjykatave si njësi administrative të
tyre. Kështu, garantohet e drejta e aksesit në gjykata, duke qasur pranë qytetarëve në zona të
caktuara shërbimet gjyqësore. Në varësi të situatave, KLGj krijon degët e gjykatave, të cilat janë
dy llojesh, të përhershme dhe të përkohshme.
Seksioni III parashikon rregullat në lidhje me caktimin e numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve,
dukepasur parasysh kritere të njëjtë si për caktimin e gjykatave dhe degëve të tyre. KLGj është
organi që ka kompetencën të bëjë propozimin e numrit të nevojshëm të gjyqtarëve për çdo
gjykatë. Po ashtu ligji parashikon që KLGj çdo 5 vjet të rishikojë numrin e përgjithshëm të
gjyqtarëve.
Kapitulli III parashikon organizimin e brendshëm të gjykatave. Konkretisht rregullohet mënyra e
krijimin të seksioneve dhe trupave gjyqësore, organizimit të shortit për ndarjen e çështjeve me
short. Ligji parashikon për herë të parë organe të tilla si këshillat e gjykatave, mbledhjen e
përgjithshme të gjyqtarëve; si dhe organe që kanë ekzistuar dhe me parë në sistemin gjyqësor siç
janë Kryetari, Zv/Kryetari dhe Kancelari i Gjykatës. Po ashtu, përveç rregullave të përgjithshme
për të gjitha gjykatat.
Në këtë kapitull, parashikohen rregulla të posaçme në lidhje me organizimin e Gjykatës së Lartë,
si dhe Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Më konkretisht:
Seksioni i parashikon krijimin e seksioneve dhe trupave gjyqësore në gjykatë. Kompetenca për t’i
krijuar ato i është caktuar Këshillit të Gjykatës, ndërsa sipas këtyre dispozitave KLGj përcakton
rregulla të përgjithshme për kriteret dhe procedurën e krijimit të seksioneve, trupave gjykues dhe
caktimin e gjyqtarëve në to.
Seksioni II parashikon krijimin e seksioneve dhe trupave gjykues në Gjykatën e Lartë:
seksioneve civile dhe penale si dhe çështjet qe janë në juridiksionin e tyre. Përbërja e trupave
gjykuese në këto seksione është me tre gjyqtarë, me përjashtim të rastit kur kolegji penal gjykon
çështje që janë në kompetencë të Gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në këtë
seksion parashikohen rregulla të detajuara sesi kryesohen trupat gjykues në seksione.
Kapitulli IV rregullon funksionimin e administratës së gjykatave duke parashikuar organizimin e
administratës së gjykatës, si dhe kompetencat e detyrat e organeve të kësaj administrate. Po ashtu
në këtë kapitull parashikohen dhe rregullohen shërbimet që realizohen nga administrata
gjyqësore në favor të publikut.
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Më konkretisht:
Seksioni i parashikon kompetencat dhe detyrat në kuadër të administratës të gjykatës, të KLGj,
Mbledhjes së Përgjithshme të Gjyqtarëve, Këshillit të Gjykatës, Kryetarit, Zv/Kryetarit dhe
Kancelarit të Gjykatës. KLGj është organi më i lartë që vendos rregulla dhe mbikëqyr
organizimin dhe funksionimin e shërbimeve në gjykata.
Seksioni II sanksionon rregullat mbi administrimin e brendshëm gjyqësor, duke konsoliduar në
një ligj të vetëm rregullat në lidhje me shërbimet që kryen administrata gjyqësore, të cilat ndahen
në gjyqësore, administrative dhe mbështetëse. Një risi që parashikohet në këtë seksion është
figura e ndihmësit ligjor, i cili ka detyra të tilla që synojnë të ndihmojnë dhe lehtësojnë punën e
gjyqtarit.
Kapitulli V përcakton rregullat në lidhje me kushtet dhe kriteret e pranimit dhe emërimit, pezullimin, si dhe përgjegjësinë disiplinore të nëpunësve civilë gjyqësorë. Aty parashikon
rregullime të ngjashme me ligjin për nëpunësin civil, i cili madje plotëson kuadrin ligjor në këtë
drejtim, për çështje që ky ligj nuk i parashikon. Më konkretisht:
Seksioni i klasifikon kategoritë e nëpunësve civilë gjyqësorë që kryejnë shërbimet në gjykata, të
cilët janë kancelari, ndihmësit ligjorë, kryesekretarët, sekretarët gjyqësorë, nëpunësit civilë
gjyqësorë të angazhuar me financën dhe buxhetin, si dhe në fusha të tjera të kërkimit ligjor,
dokumentacionit, burimeve njerëzore, teknologjisë së informacionit, arkivës, marrëdhënieve me
publikun dhe me jashtë, ose me median.
Seksioni II parashikohen rregulla për emërimin, periudhën e provës, lëvizjen paralele, ngritjen ne
detyrë të nëpunësve civilë gjyqësorë, kancelarin dhe ndihmësit ligjorë të Gjykatës. Ligji
parashikon se procesi i emërimit dhe karrierës së nëpunësit civil bazohet në parimet e
profesionalizmit, trans- parencës dhe meritokracisë. Gjithashtu, ligji parashikon se kompetenca
për të vendosur në lidhje me çështjet e emërimit dhe karrierës së kancelarit i takon KLGj, ndërsa
për nëpunësit e tjerë civilë gjyqësorë i takon Këshillit të Gjykatës.
Seksioni III përcakton të drejtat, detyrat, vlerësimin e punës dhe transferimin e nëpunësve civilë
gjy- qësorë. KLGj ka kompetencën për të përcaktuar rregulla për kohëzgjatjen e punës së
nëpunësve civilë, strukturën dhe pagën e nëpunësve gjyqësorë civilë. Vlerësimi i veprimtarisë së
nëpunësve civilë gjyqësorë është periodik dhe bëhet mbi kritere të tilla si: njohuritë profesionale
dhe teknike, përkushtimi dhe etika në punë.
Seksioni IV parashikon rastet e pezullimit nga detyra të nëpunësit civil, procedurën,
kohëzgjatjen, shkaqet dhe efektet financiare të pezullimit. Kompetenca e pezullimit për
nëpunësit civilë gjyqësorë i takon Këshillit të Gjykatës, përveç Kancelarit për të cilin vendos
KLGj.
Kapitulli VI parashikon dispozitat kalimtare dhe të fundit. Aty parashikohen rregullimet për
kalimin e statusit të punonjësve aktual në gjykata, në atë të nëpunësit civil gjyqësor. Qëllimi i
këtyre dispozitave është garantimi i vazhdimësisë së punonjësve në detyrë duke fituar statusin e
nëpunësit civil gjyqësor.
Dispozitat kalimtare parashikojnë afatet brenda të cilave KLGJ do të krijojë regjistrin qëndror të
personelit, do të përcaktojë degët e gjykatave dhe numrin e përgjithshëm të gjyqtarëve, si dhe për
nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji.
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2.1. Gjykata e Pukës
Sistemi gjyqësor në Pukë përfshin Gjykatën e rrethit Gjyqësor Pukë, Zyrën e Prokurorisë dhe
Policinë. Gjatë viteve të fundit ka pasur ndryshim të shpeshtë të burimeve njerëzore (kryetarët e
institucioneve, gjyqtarë, policë, prokurorë dhe staf administrativ).
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë që përfshin në kompetencën e saj tokësore rrethin e Pukës me
qendër në Pukë, vepron si shkallë e parë për gjykimin e çështjeve penale, civile, familjare.
Kjo gjykatë ka në organikën e saj 4 gjyqtarë per periudhen 2016-2017. Për shkak të numrit të
ulët të gjyqtarëve kjo gjykatë nuk është e organizuar në dhoma.
Organika dhe funksionet përkatëse të punonjësve të administrates 2018 përcaktohen si më poshtë
vijon:
Nr.

Funksioni

Numri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kryetar
Gjyqtar
Kancelar
Sekretar gjyqësor
Nënpunës gjyqësor
Kryetar i degë së buxhetit
Specialist It
Arkivist
Sanitar
shofer
Punonjës Sigurie

1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1

Total

17

Funksionet kryesore të punonjësve të administratës Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë:







Kryetari i deges Buxhetit është përgjegjës për dokumentacionin që vërteton qënien në punë.
Nxjerrjen e pagave të punonjësve
Sekretari gjyqësor është përgjegjës për mbajtjen dhe ruajtjen e dosjeve, mbajtjen e
procesverbaleve të seancave gjyqësore, përgatitjen e shkresave dhe njoftimeve për palët
pjesmarrëse në një proces gjyqësor.
Arkivisti është përgjegjës për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e dosjeve gjyqësore për të cilat është
marrë vendim.
Specialist IT është përgjegjës për mirëmbajtjen e paisjeve elektronike, të sistemit elektronik
të gjykatës si dhe faqes web të gjykatës.
Punonjës sigurie është përgjegjës për sigurinë e gjykatës, për kontrollimin e shtetasve
pjesëmarrës në seanca gjyqësore.
Kordinatori për të drejtën e informimit është përgjegjës për t’iu përgjigjur kërkesave për
informacion publik të shtëtasve. Mban komunikim të vazhdueshëm profesional me gazetarët
dhe me median elektronike, Përgatit broshura informative për publikun dhe për median, të
cilat i shpërndan në mjediset e gjykatës, pasi përmbajtja e tyre të jetë miratuar nga Kryetari i
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Gjykatës, Mirëmban dhe azhornon faqen e internetit të gjykatës, Komunikon deklaratat për
shtyp në emër të gjykatës, administron sipas rregullave që përcakton rregullorja (pranon dhe
përcjell për miratim) kërkesat e publikut (jo të palëve) dhe të medias për informacion si dhe
për të ndjekur seancat gjyqësore, Harton planin për vendosjen e shenjave dalluese të
orientimit të publikut në ambientet e gjykatës dhe ia sugjeron Kryetarit të Gjykatës për
miratim.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë jep informacion të detajuar për publikun nëpërmjet:
1. Faqes të internetit http://www.gjykata.gov.al dhe numrave përkatës të telefonit;
2. Administratës Gjyqësore, e cila nëpërmjet nëpunësve të sekretarisë gjyqësore dhe arkivit,
informon personat e interesuar mbi statusin e dosjes gjyqësore.
3. Afishimit të listave të gjyqeve në tabelën përkatëse vendosur në hyrjen e gjykatës.
4. Sektorit të Marrëdhënieve me Publikut dhe Median. Media e shkruar dhe audiovizuale
duhet të kontaktojë me këtë sektor për ushtrimin e veprimtarisë së saj në ambientet e
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.

2.2. Analiza e strukturës dhe çështjet administrative dhe të burimeve
njerëzore
Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjit 9877, datë 18.02.2008 (amenduar
nga ligji 114/2013, datë 11.04.2013), Këshilli i Lartë i Drejtësisë është organi ligjor që emëron
gjyqtarët e gjykateve të rretheve gjyqësore. Këshilli i Lartë i Drejtësisë emëron edhe inspektorët,
të cilët ngarkohen të inspektojnë gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit për të verifikuar ankesat
e shtetasve dhe të institucioneve, organizimet e shërbimeve gjyqësore, të bëjnë evidentimin e
aftësive profesionale të gjyqtarëve, ngarkesën në punë dhe në tërësi efiçencën e gjykatave.
Bazuar në kriteret e listuara për emërimin e gjyqtarëve duhet:
1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
2. Të jenë me arsim të lartë juridik.
3.Të kenë përfunduar Shkollën e Magjistraturës.
4. Të mos kenë qenë të dënuar ndonjëherë dhe të gëzojnë reputacion të mirë.
5. Të jenë jo më pak se 25 vjeç.
U bë e mundur realizimi i një pyetësori, i fokusuar jo vetëm në përmbushjen e kritereve të
mësipërme, por edhe në mbledhjen e të dhënave për gjininë, moshën, mbi aftësitë e tyre
profesionale, edukimin professional, vitet e përvojës si gjyqtarë, vitet e punës pranë gjykatës së
rrethit gjyqësor Pukë, masat disiplinore.
Bazuar në dokumentat dhe në takimet e realizuara me Kancelarin dhe stafin pranë gjykatës së
rrethit gjyqesoë Pukë u bë e mundur plotësimi i këtij pyetësori për vitet 2016-2017.
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Të dhënat e marra nga pyetësori janë si më poshtë:
Viti 2016
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë ka funksionuar me 4 gjyqtarë. (1 grua dhe 3 burra, ose 75%
burra).
75% e gjyqtarëve kanë përvojë pune më shumë se 20 vjet në sistemin gjyqësor si gjyqtarë.
25% (1 gjyqtar) është emëruar përpara një viti në gjykatën e rrethit gjyqësor Pukë, 25% (1
gjyqtarë) është emëruar përpara dy vjetëve.
50% janë ndërmjet moshës 45 -55 vjeç, 25% ndërmjet moshës 35 – 45 vjeç, 25% ndërmjet
moshës 55 – 65 vjeç.
25% (1 gjyqtar) ka përfunduar shkollën e magjistraturës.
0% kanë marrë masa disiplinore.
Mosha e gjyqtarëve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor
Pukë për vitin 2016
Ndërmjet moshës 55 – 65 vjeç

1

Ndërmjet moshës 35 – 45 vjeç

1

Ndërmjet moshës 45 -55 vjeç

2
0

0.5

1

1.5

2

Përmbushja e kritereve për emërimin e Gjyqtarëve nga
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë për vitin 2016

75%
25%
Kanë përvojë
shumë se 20 vite
në sistemin
gjyqësor si
gjyqtarë

Kanë përfunduar
shkollën e
magjistraturës

0%
Kanë marrë masa
disiplinore
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2.5

Përmbushja e kritereve për emërimin e Gjyqtarëve nga
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë për vitin 2016
Po

Jo

0
3

4

1
Kanë zotësi të
plotë për të
vepruar

0

Kanë
përfunduar
Shkollën e
Magjistraturës

0

Janë dënuar
ndonjëherë

Janë më pak
se 25 vjeç

Viti 2017
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë ka funksionuar me 3 gjyqtarë. (1 grua dhe 2 burra, ose 67%
burra).
100% e gjyqtarëve kanë përvojë pune më shumë se 20 vjet në sistemin gjyqësor si gjyqtare. 33%
(1 gjyqtar) është emëruar përpara dy vjetëve.
67% janë ndërmjet moshës 45 -55 vjeç, 33% ndërmjet moshës 35 – 45 vjeç.
33% (1 gjyqtar) ka përfunduar shkollën e magjistraturës.
0% kanë marrë masa disiplinore.
Mosha e gjyqtarëve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë
për vitin 2017

Ndërmjet moshës 55 – 65 vjeç

0

Ndërmjet moshës 35 – 45 vjeç

1

Numri

Ndërmjet moshës 45 -55 vjeç

2

0

0.5

1

1.5
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2

2.5

Përmbushja e kritereve për emërimin e Gjyqtarëve nga Gjykata
e Rrethit Gjyqësor Pukë për vitin 2017

Norma e përmbushjes së kriterit

100%
33%

0%

Kanë përvojë
Kanë përfunduar
shumë se 20 vite në
shkollën e
sistemin gjyqësor si magjistraturës
gjyqtarë

Kanë marrë masa
disiplinore

Përmbushja e kritereve për emërimin e Gjyqtarëve nga Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Pukë për vitin 2017
Po

Jo

0
3

2
1

Kanë zotësi të
plotë për të
vepruar

Kanë
përfunduar
Shkollën e
Magjistraturës

0
Janë dënuar
ndonjëherë

0
Janë më pak se
25 vjeç

Si pjesë e reformës në drejtësi, në datë 6.10.2016 është miratuar Ligji 96/2016, Për statusin e
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i cili ka ndryshuar procedurat e
zgjedhjes dhe emërimit të gjyqtarëve.
Sipas nenit 28 të këtij ligji: Çdo person ka të drejtë të kandidojë në Shkollën e Magjistraturës, për
t’u pranuar në formimin fillestar për magjistrat, nëse përmbush njëkohësisht kriteret e
mëposhtme:
a) ka zotësi të plotë për të vepruar;
b) është shtetas shqiptar;
c) ka përfunduar, me pikët minimale të përcaktuara nga Shkolla e Magjistraturës, ciklin e dytë të
studimeve universitare për drejtësi, me diplomë “Master i shkencave”, si dhe ka dhënë provimin
e shtetit për jurist në Shqipëri, ose ka kryer, me pikët minimale të përcaktuara nga Shkolla e
Magjistraturës, studimet universitare për drejtësi në një vend anëtar të Bashkimit Europian dhe
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ka marrë një diplomë të barasvlershme, e njësuar sipas rregullave për njehsimin e diplomave të
parashikuar me ligj;
ç) ka të paktën tre vjet përvojë profesionale aktive me kohë të plotë, në sistemin gjyqësor ose të
prokurorisë, në administratën publike, profesionet e lira ligjore, mësimdhënie në fakultetet e
drejtësisë, ose në çdo pozicion tjetër të barasvlershëm me to, në sektorin privat ose organizatat
ndërkombëtare;
d) nuk është dënuar me vendim penal të formës së prerë;
dh) nuk është larguar nga detyra për shkaqe disiplinore, si dhe nuk ka masë disiplinore në fuqi;
e) nuk është anëtar i partive politike në kohën e kandidimit;
ë) nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit përpara vitit 1990;
f) nuk ka qenë bashkëpunëtor, informator, ose agjent i shërbimeve sekrete.
Bazuar në nenin 35 të ligjit 98/2016 i diplomuari emërohet magjistrat kur plotëson njëkohësisht
kriteret e: a) diplomimin në Shkollën e Magjistraturës, në formimin fillestar, me të paktën 70 për
qind të pikëve maksimale të mundshme; b) vlerësimin minimalisht “mirë” për të gjitha detyrat e
dhëna gjatë stazhit profesional në vitin e tretë të formimit fillestar; c) verifikimin e pasurisë dhe
figurës, të kryer nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.

3. Diapazoni i sherbimeve dhe komunikimit me publikun dhe cilesia e tyre
3.1. Kuadri ligjor mbi komunikimin, sherbimin ndaj publikut dhe programi i
transparences
1. Analizë e legjislacionit shqiptar mbi të drejtën e informimit
1.1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Kushtetuta e Shqipërisë e garanton të drejtën e informimit në nenin 23 të saj. “Kushdo ka të
drejtë, në përputhje me ligjin, të marrë informacion për veprimtarinë e organeve shtetërore, si
dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore”. Gjithashtu edhe në nenin 48 të Kushtetutës
parashikohet se kushdo, vetë ose bashkë me të tjerë, mund t’u drejtojë kërkesa, ankesa ose
vërejtje organeve publike, të cilat janë të detyruara të përgjigjen në afatet dhe kushtet e caktuara
me ligj.
1.2. Ligji 119\2014, “Për të Drejtën e Informimit”
Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, rregullon të drejtën e informimit dhe mënyrat e
marrjes të tij nga autoritetet publike duke përcaktuar edhe detyrimet që burojnë nga ligji për
autoritet publike, afatet e procedurat e nevojshme për realizimin e kësaj të drejte. Qëllimi i këtij
ligji është edhe nxitja e integritetit, të transparencës e të përgjegjshmërisë së autoriteteve publike.
Sipas pikës 1 të nenit 2, është përcaktuar si subjekt i këtij ligji çdo organ administrativ i
parashikuar në legjislacionin në fuqi për procedurat administrative, organet ligjvënëse, gjyqësore
dhe ato të prokurorisë së çdo niveli, organet e njësive të qeverisjes vendore të çdo niveli, organet
shtetërore dhe entet publike, të krijuara me Kushtetutë ose me ligj. Pra, ligji parashikon që edhe
institucionet e drejtësisë të jenë subjekte të këtij ligji, duke e bërë transparencën një detyrim
ligjor për këto organe.
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Ligji në nenin 7 liston edhe kategoritë e informacionit që duhet të jenë në dispozicion të publikut
në faqen e internetit dhe në formate të kuptueshme dhe të aksesueshme.
a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik;
b) tekstet e plota:
 të konventave që janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë;
 të ligjeve;
 të akteve nënligjore;
 të kodeve të sjelljes;
 të çdo dokumenti politikash;
 të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë;
c) informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën
postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të
vendimit përkatës;
ç) të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit;
d) të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për
deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim
të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit
publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
dh) mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe
dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes
së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
ë) informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të
koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë
20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe
partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
 listën e kontratave të lidhura;
 shumën e kontraktuar;
 palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
 informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të
ndryshme;
f) informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit;
g) çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose
mosveprimet e autoritetit publik;
gj) çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin
mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave
publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;
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h) një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që
bëhet publik pa kërkesë;
i) regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji;
j) një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato;
k) informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh;
l) çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik.

3.2. Analiza e Komunikimit dhe sherbimit ndaj publikut
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë
Monitorimi i faqes zyrtare http://www.gjykata.gov.al/rrethi-pukë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Pukë u krye gjatë gjithë periudhës së projektit. Për këtë monitorim u listuan kriteret ligjore të
përcaktuara nga ligji 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” dhe u analizuan duke krahasuar në
praktikë zbatimin e tyre.
Fokusi kryesor i këtij monitorimi ishte vëzhgimi nëse janë vënë në dispozicion të publikut në
faqen zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë të gjitha kategoritë e informacionit që duhet
të jenë publike pa kërkesë.
Më poshtë janë të paraqitura gjetjet për përmbushjen e kritereve ligjore nga ana e Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Pukë për secilën nga kategoritë përkatëse të informacionit:








Gjatë monitorimit në lidhje me zbatimin e kritereve ligjore nga ana e Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Pukë rezultoi se faqja zyrtare online ishte funksionale, por informacioni ishe i
mangët, si edhe faqja nuk ishte e strukturuar në mënyrë të qartë, sipas kritereve të
parashikuara nga ligji. Informacione të caktuara nuk ndodhen në rubrikat e caktuara, por në
rubrika të tjera, që e vështirëson akoma më shumë aksesin në informacion. P.sh. rregjistri i
kërkesave dhe përgjigjeve nuk ndodhet në rubrikën përkatëse, por tek rubrika “Njoftime të
tjera”. Informacioni rreth koordinatorit për të drejtat e informimit nuk ndodhet në rubrikën
përkatëse, por tek rubrika “Na kontaktoni”. Si edhe pse shumë nga rubrikat janë të listuara në
faqen zyrtare ato nuk përmbajnë asnjë informacion.
Struktura organizative e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë nuk është e publikuar, si edhe
mungojnë përshkrimet për funksionet dhe detyrat e gjykatës. Në faqen zyrtare online është
publikuar një listë gjyqtarësh, e cila ka nevojë për përditësim, sepse në listë ka emra
gjyqtarësh që nuk janë më gjyqtarë pranë kësaj gjykate.
Në faqen zyrtare nuk ka asnjë tekst që përfshin konventat, ligjet, aktet nënligjore, kodet e
sjelljes, dokumente politikash apo manuale dhe dokumenta që lidhen me ushtrimin e
funksioneve të gjykatës dhe që prekin publikun e gjerë.
Programi i transparencës për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë ishte i publikuar. Pavarësisht
që nuk është publikuar në rubrikën përkatëse, por në rubrikën “Njoftime të tjera”.
Nuk ka asnjë informacion ndihmues për procedurat e nevojshme për të bërë një kërkesë për
informimim apo edhe procedurat e ankimimit të vendimit përkatës. E publikuar është vetëm
adresa postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim.
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Informacioni mbi vendndodhjen e zyrave të autoriteti publik, emri dhe kontakti i kordinatorit
për të drejtën e informimit janë të publikuara, por mungon informacioni mbi orarin e punës.
Orari i punës është i publikuar në programin e transparencës të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Pukë.
Nuk ka asnjë informacion në lidhje me arsimimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të
cilët kanë detyrim deklarimin e pasurisë, struktura e pagave për nënpunësit e tjerë,
përshkrimi i procedurave të zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e funksionarëve të lartë të
gjykatës, si edhe procedurat që ata ndjekin për të marrë vendime.
Nga monitorimi i faqes zyrtare rezulton se nuk kishte asnjë informacion të publikuar mbi
mekanizmat monitorues dhe të kontrollit të gjykatës, përfshirë planet strategjike të punës,
raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit apo subjekte të tjera, si dhe dokumentet që
përmbajnë tregues të performancës së gjykatës.
Nuk ka të pasqyruar asnjë të dhënë për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar
në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe asnjë raport vjetor për zbatimin e buxhetit.
Faqja zyrtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë nuk ka asnjë të dhënë mbi procedurat e
prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit publik privat, si edhe mbi
listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe shërbimin apo
mallrat e kontraktuara. Informacioni mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si edhe
udhëzuesit e politikave të ndryshme nuk janë të publikuara.
Nga monitorimi rezultoi që nuk ka asnjë informacion mbi shërbimet që jep gjykata, duke
përfshirë edhe standardet për cilësinë e shërbimit.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë nuk ka të publikuar asnjë informacion mbi mekanizmat dhe
procedurat për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet apo mosveprimet e
gjykatës.
Nga monitorimi i faqes zyrtare rezulton që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë ka një rubrikë
“Përshtypje” që ka formë model, ku personat e interesuar mund të paraqesin mendimet apo
vëzhgimet e tyre.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë nëpërmjet Programit të Transparencës të publikuar në faqen
zyrtare jep informacion mbi sistemin që përdor për të ruajtur dokumentat, por nuk ka asnjë të
dhënë mbi llojet e kategorive të informacionit që bëhen publike pa kërkesë.
Nga monitorimi rezulton që regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, nuk është i publikuar në
rubrikën përkatëse, por në rubrikën “Njoftime të tjera”, si dhe nuk është përditësuar çdo 3
muaj sipas detyrimeve ligjore.
Faqja zyrtare nuk ka asnjë përshkrim mbi kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore, si edhe
asnjë informacion mbi subvencionet e dhëna nga gjykata dhe procedurat përkatëse për të
përfituar këto subvencione.
Monitorimi konstaton që nuk ka asnjë të dhënë mbi informacionet apo dokumentat që
kërkohen më shpesh në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë.
Faqja zyrtare ka të publikuara informacione që janë gjykuar të dobishme si. p.sh. avokatët e
gjykatës.
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Bazuar në takimet e realizuara në gjykatë, si edhe në përgjigje të kërkesave të drejtuara kësaj
gjykate u evidentuan vështirësitë në aksesin e portalit të gjykatës për shkak të mbarimit të
kontratës me kompaninë mirëmbajtëse, duke mos bërë të mundur përditësimin e regjistrit
të kërkesave dhe përgjigjeve, i cili gjendet i përditësuar pranë gjykatës.
Gjithashtu përgjatë takimeve u evidentua që ka vetëm një faqe interneti, i cili ofron
informacion për të gjitha gjykatat e rretheve gjyqësore, i cili administrohet në nivelin
qëndror duke e vështirësuar përditësimin e të dhënave nga gjykatat përkatëse.
Faqja zyrtare e veçantë si ajo që ka gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë paraqet një shembull shumë
të mirë për shërbimet online të gjykatave. Investime të tilla, për të realizuar faqe interneti të
veçanta për secilën gjykatë duhet të merren parasysh si një rekomandim shumë thelbësor, në
lehtësimin e informacionit dhe shërbimeve parësorë ndaj qytetarëve dhe veçanërisht grupeve në
nevojë.
Pavarësisht vështirësive me faqen e internetit dhe administrimin e informacionit që duhen të jenë
publike, pranë gjykatës ishte i plotësuar vendi i Koordinatorit për të Drejten e Informimit dhe të
gjitha kategoritë e informacionit të kërkuara nga ligji Për të Drejtën e Informimit, gjenden ne
Zyrën e Kordinatorit për të drejtën e informimit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.
Gjithashtu gjykata dispononte programin e transparencës, i cili ishte i publikuar edhe në adresën
e website: http://www.gjykata.gov.al/rrethi-puk%C3%AB/gjykata-e-rrethit-puk%C3%AB/
Kategoritë e informacionit publik mund të merren me anë të një kërkese nga ana e personit të
interesuar në rrugë postare, në rruge elektronike ose duke u paraqitur në gjykatë, pavarësisht që
sipas ligji 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” ato duhet të jenë publike pa kërkesë.
Informacioni në lidhje me procedurat e prokurimit kontratat e lidhura me palët e treta, gjithashtu
gjenden në zyrat e buxhetit në gjykatë, gjithashtu dhe në portalin e www.app.gov.al
Përgjatë proçesit të inspektimit në terren dhe intervistave të realizuara mbi aksesin në shërbimet
e gjykatës u dakordësua me gjykatën për të përgatitur disa fletë informative për kategoritë më të
shpeshta, të cilat do të afishohen në këndin informativ të gjykatës, aneks i këtij raporti.
Në përfundim u vlerësua që transparenca e institucionit është një nga problematikat thelbësore të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, e cila evidentohet në informacionin e pakët rreth gjykatës
dhe shërbimeve që ajo ofron, duke ndikuar në këtë mënyrë edhe cilësinë e këtyre shërbimeve.
Në strukturën e gjykatës kemi një koordinator për të drejtën e informimit, si edhe programin e
transparencës, por ka një mungesë të theksuar iniciativash dhe kapacitetesh nga ana e
institucionit për të shpërndarë informacion publik mbi kornizën ligjore dhe procedurat gjyqësore,
sidomos për grupet më vulnerabël.
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Përgjatë komunikimit me stafin e gjykatës është hasur në një bashkëpunim dhe vullnet të
përbashkët për të marrë masat e nevojshme për të përmirësuar aksesin e qytetarëve, por
kapacitetet e pakta në dhënien e shërbimeve cilësore dhe në kohë, ka mundësuar daljen në
përfundimin që qytetarët dhe veçanërisht grupet vulnerabël përballen me pengesa në aksesin ndaj
informacionit dhe marrjen e shërbimeve 21in ë sasi dhe në cilësi.

4. Procedimi i rasteve ne gjykate
4.1. Kuadri ligjor procedurial
Normat e ligjit procedurial civil me ndryshimet specifike u caktuan në “Kodin e Procedurës
Civile të Republikës së Shqiperisë” miratuar në vitin 1996, ndërsa ndër vite ky kod pësoi
ndryshime të herëpashershme.
Ndryshimet e fundit përkojnë me daljen e Ligjit Nr. 38/2017, Kodi i ri i procedurës civile me
ndryshimet përkatëse, në te cilin përcillen me një qasje të re parimet themelore të procesit
gjyqësor, të cilat konsistojnë në caktimin e rregullave të detyrueshme për palët lidhur me
gjykimin e mosmarrëveshjeve përkatese, si dhe sigurimin e zgjidhjes së drejtë e në kohë të
mosmarrëveshjeve në fushën civile, nëpërmjet një procesi të rregullt ligjor.
Çështjet civile në shkallë të parë shqyrtohen nga një gjyqtar, por në varësi të vlerës së padisë dhe
llojit të çështjes për shqyrtim, mund të shqyrtohen edhe nga 3 gjyqtarë.
Të drejtat proceduriale civile janë rregulla bazë, mbi të cilat bazohen normat që rregullojnë
veprimtarinë e gjykatës dhe të subjekteve të tjera në një proces gjyqësor.
Parimet e të drejtës proceduriale civile janë te sanksionuara jo vetëm në Kodin e Procedurës
Civile, por edhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, si dhe në Konventat e ndryshme
miratuar nga Parlamenti Shqiptar, instrumente të rëndësishme këto për të garantuar palët
kundrejt çdo pretendimi që u referohet të drejtave të tyre në një proces.
Referuar këtyre parimeve bazë, persona fizik apo juridik për shkak të mosmarrëveshjeve
specifike, me anë të një padie të posacme mund të vënë në lëvizje gjykatën në çdo rast në formën
dhe brenda afateve të parashikuara me ligj.
Në një proces gjyqësor krijohen në çdo rast raporte të posaçme mes palëve dhe gjykatës, të cilat
paracaktojnë të drejta dhe detyrime, të cilat rregullohen posaçërisht nga normat proceduriale
civile.
Subjekte të këtyre marrëdhenieve janë paditësi, i padituri, prokurori, personi i tretë (i cili
konsiderohej person i interesuar më parë), por edhe avokatët, dëshmitarët, eskpertët, përkthyesit,
të cilet luajnë një rol të konsiderueshëm e determinant në mbarëvajtjen e çdo procesi.
Nga kryerja ose moskryerja e një sërë veprimesh proceduriale përkatëse në çdo rast përgjatë një
procesi, lindin, krijohen apo shuhen një sërë marrëdhëniesh proceduriale.
Përvec paditësit, të paditurit dhe personave të tretë, në proces mund të marrin pjesë dhe
ndërhyrës kryesor apo dytësore, të cilët tërheqin interesa në një proces gjyqësor.
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Norma të caktuara proceduriale janë vendosur dhe mbi juridiksionin dhe kompetencën, përbërjen
e trupit gjykues, etj ndërsa shkelja e këtyre normave në çdo rast, cënon standartet bazë të një
procesi gjyqësor.
Gjykata është e detyruar t’u mundësojë palëve e pjesmarrësve në një proces në çdo rast,
parashtrimin e fakteve dhe rrethanave përkatëse, të cilat konsistojnë në çdo rast në dhënien e një
vendimi të drejtë e ligjor.
Zotësia për të vepruar është një nga kushtet bazë për të qenë palë në nje proces gjyqësor, ndërsa
të gjithë palët gëzojnë të drejta proceduriale të barabarta para ligjit në çdo fazë të gjykimit, duke
patur të drejtën të jenë të pranishëm gjatë shqyrtimit dhe hetimit gjyqësor të çështjeve përkatëse.
Për mbrojtjen e interesit të ligjshëm cdo subjekt, person fizik apo juridik, ka të drejtën ti
drejtohet organeve administrative apo gjyqësore për të zgjidhur mosmarrëveshjen e tij me të
tretët, duke argumentuar para gjykatës që akte apo situata të paligjshme i cënojne këtij të fundit
interesat dhe të drejtat në mënyrë të drejtpërdrejtë apo tërthorazi.
Ndryshimet në kodin e ri procedurial përbëjnë një risi në mënyrën sesi normojnë marrëdhënie të
caktuara, të cilat bazohen kryesisht në hetimin e plotë e të gjithanshëm të një çështjeje civile dhe
përfundimin e saj brenda një afati te arsyeshëm.
Gjykata është i vetmi subjekt i autorizuar të zgjidhë një mosmarrëveshje të caktuar, ndërsa në
asnjë rast kjo e fundit nuk mund të refuzojë shqyrtimin e një çështjeje të caktuar me arsyetimin
se ligji mungon, ka kundërshtime, është i paplotë apo i paqartë.
Ndërsa në kodin procedurial të mëparshëm ishte caktuar që palët kishin të drejtë në çdo kohë
gjatë gjykimit të ndryshonin shkakun apo objektin e padisë apo dhe të paraqisnin fakte dhe prova
të reja në dobi te gjykimit, përfshi këtu dhe thirrjen e ekspertëve të fushës për sqarimin e fakteve
dhe rrethanave konkrete, me ndryshimet e reja proceduriale një sërë dispozitash pësuan
ndryshime, përkatësisht:
 Gjykata ka të drejtë të pezullojë gjykimin e një çështjeje civile, kur e njëjta padi midis të
njëjtave palë është duke u shqyrtuar njëkohësisht dhe nga një gjykatë e huaj.
 Do të përjashtohen nga pagimi i taksave dhe shpenzimeve gjyqësore, shtetasit me mundësi të
pakta ekonomike, shpenzime të cilat do te perballohen në çdo rast nga fondi përkatës i
buxhetit të shtetit.
 Garantimi i procesit gjyqësor do të sigurohet përveçse me procesverbal mbajtur në seancë
gjyqësore dhe nëpërmjet regjistrimit audio ose audioviziv, në të cilin do të përfshihen dhe
veprime proceduriale që zhvillohen jashtë gjykatës.
 Njoftimi i palëve në proces do të sigurohet edhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit
elektronik, në rastet kur pala ose personi i tretë ka dhënë pëlqimin e tij paraprak për këtë
qëllim, si dhe do të bëhet i mundur njoftimi me shpallje në të gjitha rastet specifike, duke u
botuar kjo e fundit në një rubrikë të posaçme në faqen zyrtare të internetit të gjykatës ose në
një portal elektronik kombëtar të krijuar për këtë qëllim.
 Pala paditëse ose kërkuese do të ketë detyrimin ligjor që të specifikojë qartazi përveç objektit
të padisë dhe sqarimin e fakteve dhe rrethanave, mjeteve provuese, të dhënat elektronike të
kontaktit të tij ose të përfaqësuesit të tij ligjor, listën e personave që kërkon të thirren në
gjykim, provat që kërkon të merren nga i padituri dhe të tretët, llojin e ekspertimit që kërkon
të kryhet, dhe aktin provues të pagimit të tarifës së padisë, duke plotësuar detyrimisht në këtë
moment të dhëna bazë në dy formularë të posaçëm nxjerrë nga gjykata për këtë qëllim.
 Në çdo rast të paditurit do t’i kërkohet të lëshojë deklaratën e mbrojtjes, jo më vonë se 30
ditë nga njoftimi i kërkesë padisë nga gjykata, duke informuar këtë të fundit në lidhje me
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përmbajtjen e deklaratës së mbrojtjes, si dhe të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga kjo
deklaratë.
Brenda këtij afati të përcaktuar me ligj, i padituri do të ketë të drejtën dhe detyrimin
njëkohësisht të tregojë faktet dhe rrethanat konkrete, mbi të cilat bazon pretendimet e tij,
dokumentet dhe çdo provë në dobi të gjykimit, do të ketë të drejtën të kërkojë llojin e
ekpertimit, provat që kërkon të merren në këtë rast etj, duke paraqitur nëse e çmon dhe
kundërpadinë sëbashku me deklaratën e mbrojtjes, deklaratë e cila në çdo rast i komunikohet
palës paditëse bashkë me provat dhe aktet e tjera bashkangjitur.
Gjykata do të ketë detyrimin në fillim të procesit të caktojë provat që do të merren në
shqyrtim në seancë gjyqësore, ekspertin e fushës që do të thirret në proces, marrjen e provave
dhe informacioneve tek të tretët, në rastet kur provohet se sigurimi i tyre nga palët rezulton i
pamundur, si dhe marrjen e masave paraprake.
Cdo kërkesë proceduriale specifike paraqitur nga palët do të merret ne shqyrtim nga gjyqtari
në seancën e veprimeve përgatitore dhe vetëm në rastet kur rezulton të jenë kryer në tërësi të
gjitha veprimet e sipërcituara; do të nxirret nga gjykata urdhri për caktimin e seancës
gjyqësore.
Paditë me vlerë deri në 150.000 lek, të cilat rrjedhin nga marrëdhenie kontraktore, do të
shqyrtohen nga gjykata me gjykim të shkurtuar.
Do të aplikohet gjobë nga gjykata në të gjitha rastet që konstatohet që dëshmitari apo eksperti
nuk paraqiten pa shkaqe të arsyeshme, sanksion i cili do të aplikohet dhe kundra personit
fizik apo juridik, që nuk pranon të paraqesë një dokument apo një send që provohet që
ndodhet pranë tij.
Pas caktimit të seancës gjyqësore, paditësi nuk do të ketë të drejtën të kërkojë ndryshimin e
shkakut ligjor të padisë, pakësimin apo ndryshimin e objektit të padisë, përveç rasteve kur do
të provohet se palët nuk kanë qenë në gjendje ti paraqesin ato paraprakisht.
Në raste të veçanta dhe të ngutshme kërkesat për sigurimin e padisë mund të shqyrtohen në
dhomë këshillimi nga gjykata dhe pa praninë e palëve.
Do të përcaktohen afate nga gjykata lidhur me dorëzimin e akteve të ekspertimit nga eksperte
të fushës gjate gjykimit.
Në shqyrtimin e padive me vlerë deri në 150.000 lekë, është vendosur që dëshmitë përkatëse
mund të merren në një proces gjyqësor dhe me anë të deklaratave me shkrim ose me anë të
videokonferencave jashtë ambienteve të gjykatës.
Gjykata do të ketë detyrimin të mos shtyjë tej afatit 20 ditor shpalljen e dispozitivit të një
vendimi gjyqësor.
Gjyqtari qe ka dhënë vendimin gjyqësor, do të ketë te drejtën sakaq të vendosë në dhomë
këshillimi mospranimin e ankimeve kundra vendimeve përkatese, në të gjitha rastet kur do të
konstatohet se ato jane paraqitur jashtë afatit, kur nuk lejohet ankim kundra tyre, apo dhe në
rastet kur pala ka hequr dorë nga ankimi kundra këtij vendimi.
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4.2. Analiza e evidencat statistikore
Metodologjia e përdorur është bazuar në një qasje krahasuese dhe në efektivitetin e procesit. Si
bazë të dhënash janë përdorur të dhënat publike pranë gjykatës, vjetarët e Ministrisë së Drejtësisë
dhe nga Zyra për Administrimin e Buxhetit Gjyqësor. Procesi ka përfshirë edhe arkivën e
gjykatës dhe ka qenë një çështje e diskutuar me kancelarin dhe koordinatorin e të drejtës së
informimit, si edhe në bazë të shkresës së dërguar pranë gjykatës.
Nga gjetjet është evidentuar ulje e lehtë e numrit të çështjeve nga viti 2016 në vitin 2017 nga 830
çështje në 2016, në 819 çështje në 2017, megjithatë vihet re rritje e numrit të çështjeve civile
ndaj atyre penale në 2017 me 13.5%.
Përkatësisht, pesha e çështjeve civile dhe penale ndaj totalit për 2016 është 52.3% civile dhe
47.7% penale, ndërsa për vitin 2017 është 65.8% civile dhe 34.2% penale.
Për vitin 2017, çështjet civile të mbartura nga viti 2016 janë më të shumta se numri i çështjeve të
ardhura gjatë vitit.
Niveli i procesit brenda afatit një mujor është 60% të çështjeve civile për vitin 2016 dhe 65% të
çështjeve civile për vitin 2017 (ku më së shumti janë çështje të mbartura nga periudha
paraardhëse)
Për vitin 2017, cështjet penale të mbartura nga viti 2016 janë më të shumta se numri i çështjeve
të ardhura gjatë vitit.
Niveli i procesit brenda afatit një mujor është 40% të çështjeve penale për vitin 2016 dhe 70% të
çështjeve penale për vitin 2017 (ku më së shumti janë çështje të mbartura nga periudha
paraardhëse)
Në lidhje më çështjet penale “Vepra penale kundër fëmijëve, familjes dhe martesës” (nenet 124133 të Kodit Penal), niveli i procesit brenda afatit një mujor rezulton 33% për vitin 2016 dhe
40% për vitin 2017.
Në vitin 2016 rezultojnë dhe çështje penale të vetë-gjyqësisë/hakmarrjes, ndërsa në vitin 2017
rezultojnë dhe çështje penale të vjedhjes së energjisë elektrike.
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Trendi i cështjeve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë
2016-2017
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Numri i cështjeve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë
2016-2017
Cështje Civile

Viti 2017
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Cështje Penale
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Viti 2016
Eficenca e çështjeve të përfunduara kundrejt totalit të çështjeve ka qenë në nivelin 90.7% duke e
renditur Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë në vendin e tretë, krahasuar me 10 gjykatat e rretheve
gjyqësore më 4 gjyqtarë në strukturë.
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Përsa i përket ngarkesës për gjyqtar, për Gjykatën e Pukës është 32% e çështjeve të përfunduara
për çdo gjyqtar, duke e renditur Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë në vendin e shtatë për
ngarkesë për gjyqtar sipas çështjeve të përfunduara, krahasuar me 10 gjykatat e rretheve
gjyqësore më 4 gjyqtarë në strukturë
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13.14% e çështjeve të përfunduara janë apeluar përgjatë vitit 2016, duke e renditur Gjykatën e
Rrethit Gjyqësor Pukë në vendin e 13-të ndërmjet 23 Gjykatave të Rretheve Gjyqësore.
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Viti 2017
Eficenca e çështjeve të përfunduara kundrejt totalit të çështjeve ka qenë në nivelin 93% duke e
vendosur Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë në vendin e dytë, krahasuar me 10 gjykatat e
rretheve gjyqësore më 4 gjyqtarë në strukturë.
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Përsa i përket ngarkesës për gjyqtar, për Gjykatën e Pukës është 28% e çështjeve të përfunduara
për çdo gjyqtar, duke e renditur Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë në vendin e katërt për
ngarkesë për gjyqtar sipas çështjeve të përfunduara, krahasuar me 10 gjykatat e rretheve
gjyqësore më 4 gjyqtarë në strukturë.
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12% e çështjeve të përfunduara janë apeluar përgjatë vitit 2017, duke e renditur Gjykatën e
Rrethit Gjyqësor Pukë në vendin e 16, ndërmjet 23 Gjykatave të Rretheve Gjyqësore.
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5. Aksesi publik dhe besueshmeria ndaj gjyqesorit
5.1. Shtjellim i pergjithshem mbi besueshmerine e publikut ndaj gjyqesorit
Disa reforma në rradhë kanë qenë përpjekje ndër vite për të reformuar sistemin e drejtësisë, drejt
arritjes së standarteve për një pushtet gjyqësor të pavarur dhe të besueshem para publikut, si dhe
të dhënies së drejtësisë së barabartë për të gjithë.
E ndërsa të gjitha reformat në rradhë dështuan të bëjnë progres në riformatimin e sistemit të
drejtesisë, organet e Vettingut si dhe ligjet specifike të nxjerra për këtë qëllim, janë një mundësi
dhe shpresë për të gjithë qytetarët e jo vetëm, që sistemi gjyqësor të mund të jetë pas kësaj garant
i mbrojtjes së të drejtave dhe lirive kushtetuese të shtetasve.
Pavaresia e gjyqësorit është jetike për ekzistencën dhe funksionimin e një sistemi të tërë,
profesionalizmi dhe integriteti gjithashtu janë komponentë dhe element tejet të rëndësishëm, të
cilët rrisin dhe forcojnë besimin e qytetarëve, ndërsa korrupsioni mbetet ende një fenomen
shqetesues në të tëra hallkat e këtij sistemi duke kthyer ndër vite pandëshkueshmërinë në kult.
Të drejtat e shumë qytetarëve u shkelën e u nëpërkëmben ndër vite, ndërsa padrejtesia ngriti krye
kundra një sistemi të tërë në shkelje të të drejtave e lirive themelore të shtetasve.
Sistemi gjyqësor nuk siguroi garancitë e duhura përgjatë këtyre viteve, ndërsa shumë gjyqtarë
dhe prokurorë u përfshinë dhe u mbështetën jashtë çdo kriteri lidhur me profesionalizmin dhe
integritetin, duke sjellë një impakt negativ në vend.
Përgjatë këtyre dy dekadave, një kuadër ligjor i mangët dhe konfuz komplikoi dhe nuk u dha
zgjidhje shumë çështjeve ligjore me impakt të drejtpërdrejt në jetën e shtetasve, duke u mohuar
sakaq një sërë të drejtash edhe aktorëve në proces, ndërsa me gjithë përpjekjet eventuale, ende ka
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vend për përmiresimin e ligjeve bazë, të cilat do te rrisnin efektivitetin dhe eficensën e këtij
sistemi.
Ndikimet e papërshtatshme dhe korrupsioni i ushtruar nga togat e zeza, vunë në pikëpyetje
përgjatë dy dekadave të gjitha hallkat e sistemit gjyqësor, i cili nuk ofronte më garanci,
mbështetje e as drejtësi për qytetarët.
Shkelja e etikës nga ana e gjyqtarëve dhe e prokurorëve në shumë raste, mungesa e zbatimit të
rregullave bazë në një process, gjithashtu, cënuan rëndë standartin e qëndrimeve të caktuara të
shumë syresh, në funksion të ushtrimit të detyrave të tyre.
Vonesat në gjykim, vështiresitë eventuale të komunikimit mes palëve dhe gjykatës për shkak të
një sistemi të mangët adresash, mungesës së aksesit në nivel qëndror dhe vendor, shtyrjet e
pajustifikuara të proceseve nga ana e të gjithë aktoreve në proces, u bën shkak gjithashtu për
shtyrjen dhe zvarritjen e shumë proceseve ndër vite dhe cënimin e standarteve të një procesi të
rregullt dhe ligjor.
Mungesa e aksesit për të patur në afat vendimet gjyqësore përkatëse, cilësia e dobët e tyre në
shumë raste, mungesa e barazisë, shkelja e kontradiktoritetit etj, cënuan e kompromentuan rëndë
standartet përkatëse ligjore.
Ende jemi larg vendosjes së një sistemi të qëndrueshëm apo rregullave bazë që lidhen me
karrierën gjyqësore, emërimet, promovimet, ngritjen në detyrë mbi bazën e meritokracisë,
integritetit, profesionalizmit si edhe aftësive apo meritave të vecanta të gjyqtarëve e prokurorëve
brenda sistemit gjyqësor.
Këto mangësi e probleme në rradhë, kanë bërë që sistemi ynë gjyqësor të jetë i paqëndrueshëm
dhe vulnerabël ndaj shpërdorimeve, konfliktit të interesave, korrupsionit apo ndikimit të
politikës.

5.2. Analiza e aksesit dhe nivelit te besueshmerise se komunitetit Puke ndaj
gjyqesorit
Në bashkëpunim me koordinatorin për të drejtën e informimit, ekipi i punës hartoi një pyetësor
mbi aksesin e publikut në shërbimet e gjykatës dhe mbi komunikimin dhe informimin.
Metodologjia e përdorur për mbledhjen e të dhënave ishte dyplanëshe, si në mbledhjen e të
dhënave sasiore dhe atyre cilësore. Në fillim pyetësorët u plotësuan nga qytetarët e njësive
administratirve dhe në përfudim të plotësimit të pyetësorit u realizuan intervista të strukturuara.
U plotësuan 83 pyetësorë, të shoqëruar nga realizimi i 83 intervistave të strukturuara:
Profili i të intervistuarve

Grupmosha
11%
14-18
25%
64%

A ke kerkuar ndonjehere info ne
Po
gjykate
32%

18-30
Jo
68%

30 +

[30]

Përbërja gjinore e kampionit
Niveli arsimor i të intervistuarve
Meshkuj
40%
Femra
60%

Të
punësuar
[PERCEN
TAGE]

I mesëm
[PERCENTAGE
]

I lartë
[PERCENTAGE
]

I ulët
[PERCENTAGE
]

Punësimi
Papunë
70%

Vetëm 16% e të intevistuarve i ishin drejtuar gjykatës për të kërkuar informacion

Opinioni





33% e të intervistuarve beson që trajtimi jo i barabartë është problematika kryesore për
t’u adresuar.
28% e të intervistuarve beson që komunikimi i paqartë është problematika për t’u
adresuar.
14% e të intervistuarve beson që janë procedurat e paqarta janë problematikat për t’u
adresuar.
14% e të intervistuarve beson që është diskriminimi është problematika për t’u adresuar
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11% e të intervistuarve beson që është komunikimi i papërshtatshëm është
problematika për t’u adresuar
Problematikat e adresuara nga te intervistuarit në Pukë lidhur me
shërbimet e gjykatës
Komunikimi i
papërshtatshëm
11%

Trajtimi jo i
barabartë
33%

Diskriminimi
14%

Procedurat e
paqarta
14%

Komunikimi i
paqartë
28%

Korrupsioni është termi më i përdorur nga të intervistuarit, megjithëse të pyetur kryesisht për
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë u evidentua që në shumicën e rasteve është një pohim
paragjykyes bazuar kryesisht në situatën e përgjithshme të sistemit gjyqësor dhe procesit te
vetingut, lajmeve televizive, portaleve dhe rrjetit social, sesa një pohim që lidhet konkretisht me
çështjet e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.
Procesi i intervistimit nxorri në pah disa fakte të paparashikuara:
Paragjykimi ndaj sistemit gjyqësor ishte në nivele shumë të larta, duke qenë shumë i ndikuar nga
media, sidomos përsa i përket procesit të vetingut, duke e fokusuar vlerësimin më së shumti në
sistemin gjyqësor në përgjithësi, sesa në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë. Ndërsa referimi për
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë shfaqej me pohime kontradiktore nëpërmjet tyre.
Për të adresuar këto mangësi në informimin publik, u mundësuan realizimi i sesioneve plotësuese
të informimit dhe rritjes së ndërgjegjësimit.
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6. Përfundime dhe rekomandime
Konsolidimi i rregullave bazë si dhe qasja e drejtë e të gjithë aktoreve brenda këtij sistemi do të
ishte një mundësi reale që ky sistem të reformohej në formën dhe mënyren e duhur duke bërë të
mundur paskësaj rritjen e aksesit dhe besueshmërisë se publikut tek organet e drejtësisë.
Disa nga rekomandimet e sjella për këtë qellim konsistojne në krijimin e një sistemi të ri
rregullash në funksion të eficensës dhe efektivitetit në punen e përditshme të gjyqësorit në
shërbim të qytetarëve, përkatesisht:


Përmbushja e të gjitha kategorive të informacionit publik që duhet të jenë të publikuar do të
lehtësonte aksesin e qytetarëve dhe do të rriste besimin ndaj institucionit.



Ngritja e kapaciteteve dhe aftësive në dhënien e shërbimeve ndaj komunitetit veçanërisht në
informimin dhe cilësine e tij.



Bashkëpunimi i vazhdueshëm i gjykatës dhe komunitetit për lehtësuar sa më shumë
paragjykimin e komunitetit ndaj sistemit gjyqësor dhe për të rritur në këtë mëyrë
mirëkuptimin dhe fuqizuar urat e komunikimit.



Koordinatori i informimit publik duhet të ketë një rol më të dukshëm dhe publik në
bashkëpunimin me komunitetit për të lehtësuar aksesin e qytetarëve.



Shtimi i sallave të gjykimit, si edhe sistemi i rregjistrimi audio në Gjykatën e Rrethit gjyqësor
Pukë në mënyrë që të bëhej e mundur që çdo proces gjyqësor të ketë rregjistrim të saktë të
séances, duke shmangur mbajtjen e procesverbaleve nga ana e sekretareve gjyqësore dhe
zhvillimin e gjyqeve në zyrat e gjyqtarëve, do të ishte një mbrojtje efektive e të drejtave të
palëve në proces.



Planifikimi dhe administrimi i kalendarit të çeshtjeve nga ana e gjyqtarëve në mënyrë me
korrekte, do të rriste besimin e qytetarëve tek sistemi dhe eficensën në procesin gjyqësor.



Aksesi nga ana e gjykatës dhe avokatëve në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, QKB si
dhe Rregjistrin Kombëtar të Adresave, do të bënte të mundur e do të siguronte vijmësinë
përmes informacioneve vendimtare në një proces gjyqësor.



Njoftimi i palëve në kohën e duhur nga gjykata për shtyrjen e seancave gjyqësore për arsye
objektive do të krijonte lehtësi dhe komoditet për palët në proces.



Aplikimi i gjobave dhe sanksioneve përkatëse në të gjitha rastet kur palët, avokatët,
dëshmitarët apo ekspertët bëhen shkak për shtyrjen e qëllimshme ose pa shkak të seancave
gjyqësore, do të siguronte garantimin dhe funksionimin e një procesi të rregullt gjyqësor.



Gjetja e formave dhe mënyrave të reja dhe efikase nga ana e gjykatave të të gjitha niveleve
për te komunikuar me korrektesë e në kohën e duhur me gjithë aktorët në një proces, përfshi
këtu dhe palët mbi kalendarin e gjykimit dhe vendin e sakte ku do te zhvillohet seanca do të
përbënin lehtësi për publikun dhe rritjen e aksesit të tyre në këtë rast.



Vendosja e një numri te posaçëm telefoni ose adrese email në dispozicion të avokatëve dhe
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publikut, për njoftime në dobi të procesit, përfshi këtu dhe rastet kur për arsye objektive njëra
nga palët nuk mund të paraqitet në proces, do t’u jepte mundësi këtyre tëe fundit të
garantonin të drejtat e tyre në pamundësi për t’u paraqitur personalisht.



Sigurimi i ambienteve përkatëse për shqyrtimin dhe studimin e dosjeve gjyqësore pranë
zyrave të arkivit në gjykatë, si dhe përfshirja ne sistemin online e të gjitha vendimeve
gjyqësore për vitet 1991-2002, do të bënte të mundur shmangien e zvarritjeve, vonesave dhe
nëpërkëmbjen e të drejtave të shtetasve në çdo rast.



Ndjekja e rasteve specifike problematike lidhur me gjyqësorin duhet të ketë impaktin e duhur
nga organet mbikqyrëse të caktuara për këtë qëllim në mënyrë që të bëhet e mundur sigurimi
i të drejtave dhe garancive të qytetarëve në një proces gjyqësor.

7. Anekse
Fletët Informative
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Pyetësori për qytetarët
“Drejtësi jo thjesht procedurë!
Rruga drejt një sistemi gjyqësor efikas dhe të drejtë”
Pyetësor
Ky projekt i zbatuar nga Qendra për Zhvillim Komunitar „Sot për të Ardhmen“ është pjesë e
skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie
funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian
dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave
Ligjore të Integruara
Pyetësori ka për qëllim të mbledhë informacion mbi nivelin e njohjes së funksionimit, shërbimit
të gjykatës si Institucion i së drejtës dhe aksesit qytetar në mënyrë që të idenfikohen çështjet për
të adresuar rritjen e besueshmërisë ndaj sistemit gjyqësor në tërësi dhe Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Pukë në veçanti.
Në kuadër të ruajtjes së të dhënave personale dhe konfidencialitetit, ju keni të drejtën të ruani
anonimatin tuaj.

Të dhëna të përgjithshme:
Zona: _______________

Arsimi: _______________

Gjinia: F

Punësimi:

I përket ndonjë prej këtyre grupeve: Jo

M

Mosha: 14-18 18-30

punësuar

30+

papunë

Po

(shëno më poshtë)

Migratore (të ardhur) / Rom / Egjyptian / PAK (persona me aftësi të kufizuar) / Tjetër: ______________

A e dini si funksionon gjykata?

Po

Jo
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A keni kërkuar ndonjëherë informacion në gjykatë?

Po

Jo

Nëse po, rendit në kuti shpeshtësinë, dhe rretho Po ose Jo për kategoritë:
në faqen

I plotë

i përditësuar

i qartë

i saktë

i lehtë
për t’u marrë

e internetit

(1 –pak, 2 – disa herë, 3 – shpesh)

PO/JO

PO/JO

A keni pasur ndonjë cështje në gjykatë?

PO/JO

PO/JO PO/JO

Po

PO/JO

Jo

Nëse po, ka patur ndonjë problematikë në shërbim që ju ka shqetësuar dhe cila ka qenë?

A keni qënë ose jeni në ndonjë situate që mund të cojë në konflikt ligjor?

A dini si të drejtoheni në rast të ndonjë cështjeje?

Cfarë problematikash mendoni se ka Gjykata e Pukës dhe si është niveli i besueshmërisë.
Trajtim të pabarabartë
Procedurë jo e qartë
Informacion jo të qartë
Komunikim jo të përshtatshëm
Diskriminim
Tjetër

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________
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Formulari për Gjykatën
“Drejtësi jo thjesht procedurë! Rruga drejt një sistemi gjyqësor efikas dhe të drejtë”
Pyetësor
Ky projekt i zbatuar nga Qendra për Zhvillim Komunitar „Sot për të Ardhmen“ është pjesë e
skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional
dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar
nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të
Integruara
Projekti “Drejtësi jo thjesht procedurë! Rruga drejt një sistemi gjyqësor efikas dhe të drejtë” ka
dy komponentë:
Komponenti i parë synon monitorimin e gjykatës Pukë për periudhën 2016 – 2017 në lidhje me
administrimin e saj ne keto drejtime:

Monitorim i procedurave dhe kritereve ligjore per administraten e gjykates

Monitorim dhe vleresim i cilesise se sherbimeve te gjykates

Vleresim i efikasitetit te sistemit gjyqsor
Komponenti i dytë synon rritjen e aksesit qytetar ndaj informacionit publik, sidomos të grupeve
të pafavorizuara që janë gratë dhe të miturit dhe rritja e besimit në sistemin gjyqësor, duke iu
dhënë informacionin e munguar qytetarëve dhe nga ana tjetër duke i adresuar gjykatës ato cështje
që ndikojnë negativisht në nivelin e besueshmërisë së qytetarëve, në mënyrë që të merren masa
për të përmirësuar shërbimin apo procedurën përkatëse në kohë e cilësi.
Të dhëna administrative viti 2016 - 2017:
Numri i gjyqtarëve
Gjinia:

F

M

Mosha:
Gjyqtare:

25-35 vjeç (

), 35-45 vjeç (

), 45-55 vjeç (

), 55-65 vjeç (

)

25-35 vjeç (

), 35-45 vjeç (

), 45-55 vjeç (

), 55-65 vjeç (

)

), 35-45 vjeç (

), 45-55 vjeç (

), 55-65 vjeç (

)

Kohëzgjatja
në Gjykatën
e Pukës
(vite pune sipas grupmoshës)
Gjyqtarë:

25-35 vjeç (
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Edukimi:


Me magjistraturë:



Kanë marrë një diplomë nga një program kualifikimi
afatgjatë pasuniversitar juridik jashtë shtetit,

F

M

F

M

F

M

që përmbush kërkesat e legjislacionit shqiptar
ose të marrëveshjeve ndërkombëtare.


Tjetër:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Kritere të tjera:

vite



Kanë punuar si pedagogë në Fakultetin e Drejtësisë

F

___

M

___



Kanë punuar si pedagogë në Shkollën e Magjistraturës

F

___

M

___



Kanë ushtruar funksionin e deputetit/es

F

___

M

___



Kanë punuar si specialistë në Ministrinë e Drejtësisë

F

___

M

___



Kanë punuar në Gjykatën e Lartë

F

___

M

___



Kanë punuar në Prokurorinë e Përgjithshme

F

___

M

___



Kanë punuar si gjyqtarë

F

___

M

___



Kanë punuar si ndihmës gjyqtarë

F

___

M

___



Kanë punuar si prokurorë

F

___

M

___



Kanë punuar si avokatë

F

___

M

___



Kanë punuar si noterë

F

___

M

___

dhe kanë kaluar një provim kualifikimi profesional.
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vite

A ka ndonjë gjykatës ndaj të cilit janë marrë masa disiplinore?
_______________________

Nëse po për çfarë shkelje dhe çfarë mase ka qenë?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Formulari për detyrat e Koordinatorit për të drejtën e informimit
JUSTICE not Just-Ice! The road to an efficient and fair judiciary system
Check-list
Koordinatori për të drejtën e informimit

1. Ka mundësuar për çdo kërkues të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, duke u
konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij.
Po

☐

Jo ☐

2. Ka krijuar, mbajtur, publikuar dhe përditësuar regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve
brenda afatit të parashikuar.
Po

☐

Jo ☐

3. Ka bashkërenduar punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe
sipas mënyrës së parashikuar në ligj.

Po

☐

Jo ☐
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4. Ka regjistruar kërkesat për informacion dhe ka caktuar një numër rendor për secilën prej
tyre.

Po

☐

Jo ☐

5. Ka dërguar kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të
parashikuara në ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e ka
zotëruar informacionin e kërkuar.

Po

☐

Jo ☐

6. Ka verifikuar rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit
ligjor.

Po

☐

Jo ☐

7. Ka kryer njoftimet paraprake, si dhe ka komunikuar me kërkuesin, sipas nevojës për
trajtimin e kërkesës për informacion publik.

Po

☐

Jo ☐

Formulari për detyrat e Kancelarit të Gjykatës

JUSTICE not Just-Ice! The road to an efficient and fair judiciary system
Check-list
Kancelari
1. Ka kryer veprime dhe ka marrë vendime që lidhen me statusin e nëpunësve civilë
gjyqësorë, siç parashikohet nga ligji.
Po

☐

Jo ☐
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2. Ka mbikëqyrur procesin e organizimit dhe dokumentimit të ndarjes së çështjeve me short.
Po

☐

Jo ☐

3. Ka emëruar, drejtuar, mbikëqyrur dhe shkarkuar punonjësit e gjykatës.
Po

☐

Jo ☐

4. Ka mbikëqyrur mirëmbajtjen e godinës së gjykatës.
Po

☐

Jo ☐

5. Ka mbikëqyrur funksionimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve në gjykatë, në
përputhje me legjislacionin në fuqi për teknologjinë dhe sigurinë e informacionit dhe
mbikëqyrjen e mbledhjes dhe përpunimit të saktë të të dhënave;
Po

☐

Jo ☐

6. Ka dorëzuar raportet periodike për gjendjen e përdorimit dhe funksionimit të sistemit të
menaxhimit të çështjeve Këshillit të Lartë Gjyqësor;
Po

☐

Jo ☐

7. Ka raportuar pa vonesë në Këshillin e Lartë Gjyqësor mbi nevojat dhe përditësimet e
nevojshme të funksionimit të sistemit të menaxhimit të çështjeve;
Po

☐

Jo ☐

8. Ka udhëzuar dhe mbikëqyrur punën e nëpunësve civilë gjyqësorë të gjykatës;
Po

☐

Jo ☐

9. Ka siguruar për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Ministrinë e Drejtësisë qasje në të dhënat
statistikore për aq sa u nevojitet këtyre institucioneve në ushtrimin e kompetencave të
tyre të caktuara me ligj;
Po

☐

Jo ☐

10. Ka kryer çdo detyrë, siç përcaktohet me ligj ose siç autorizohet nga kryetari.
Po

☐

Jo ☐
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Formulari për detyrat e Kryesekretarit të Gjykatës
JUSTICE not Just-Ice! The road to an efficient and fair judiciary system
Check-list
Kryesekretari
1. Ka lëshuar vërtetime për të dhënat e kërkuara nga palët nga regjistrat në gjykatë.
Po

☐

Jo ☐

2. Ka nënshkruan të gjitha aktet procedurale që kërkojnë njoftime procedurale, siç janë:
 vendimet gjyqësore që janë përfundimtare;
Po


☐

Jo ☐

ekstrakte dhe fotokopje të njësuara me origjinalin të akteve të gjykatës;
Po



Jo ☐

vendime përfundimtare dhe të ndërmjetme që janë dërguar për ekzekutim;
Po



☐

☐

Jo ☐

të gjitha aktet e tjera të nxjerra nga gjykata, krahas nënshkrimit të personit që i ka
përgatitur;
Po

☐

Jo ☐

3. Ka kryer çdo detyrë tjetër të përcaktuar me ligj.
Po

☐

Jo ☐
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