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1Shënim: Të gjitha gjetjet e këtij prezantimi janë prodhuar nga Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”. Gjetjet e 

përdorura në këtë studim, nuk janë subjekt i ndonjë çertifikimi të posaçëm, por ato sugjerohen të përdoren për efekt 

studimor. 
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I. HYRJE 

 

Ky raport u përgatit nga Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”, në kuadër të projektit 

“Promovimi i një gjyqësori transparent dhe të besueshëm për të ofruar drejtësi për të gjithë”. Ky 

projekt u financua nga Bashkim Evropian dhe zbatohet nga Save the Children dhe Qendra e 

Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara (QSHPLI). 

 

Zhvillimi i një procesi gjyqësor nga një gjykatë e pavarur, e paanshme e krijuar me ligj dhe brenda 

një afati të arsyeshëm është një nga parimet më të rëndësishme, me anë të të cilit garantohen të 

drejtat procedurale të palëve gjatë një procesi. 

 

Një tjetër parim i rëndësishëm, i cili shkon në krah të parimit të sipërpërmendur është publiciteti i 

zhvillimit të procesit gjyqësor dhe llogaridhënia e gjykatës, në lidhje me kërkesat e palëve. Një 

gjykatë transparente krijon përshtypjen dhe rrit besimin te publiku, që gjykata po zbaton drejtë 

ligjin dhe po respekton të drejtat e palëve. 

 

Analiza që i'u u bë sistemit të drejtësisë nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, identifikoi një 

sërë problematikash në lidhje me afatin e zhvillimit të proceseve gjyqësore, transparencën e 

gjykatave, aksesin në gjykatë, llogaridhënien e tyre etj. 

 

Respektimi i procesit të rregullt ligjor, transparenca e gjykatave, e drejta e askesit të publikut në 

gjykatë kanë qenë objekt monitorimi nga shumë organizata kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat 

kanë adresuar dhe problematikat e konstatuara. 

 

Bazuar në gjetjet në Analizën e Sistemit të Drejtësisë, rekomandimeve të dhëna ndër vite nga 

aktorët e shoqërisë civile, aktorët ndërkombëtar, sistemi i drejtësisë i'u nënshtrua një reformimi të 

thellë, me qëllim rregullimin e kuadrit ligjor dhe problematikave të konstatuara, për ndërtimin e 

një sistemi drejtësie efikas. 

 

Me anë të këtij studimi, duke marrë shkas dhe nga ndryshimet që i janë bërë Kodit të Procedurës 

Civile, Kodit të Procedurës Penale në Mars të vitit 2017, synohet të analizohet se si këto 

ndryshime të cilat prekin procesin e rregullt ligjor, gjykimin brenda afatit të arsyeshëm, 

transparencën e gjykatës po zbatohen nga dy Gjykatat, konkretisht Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tropojë dhe Gjykata e Apelit Shkodër. 

 

Me qëllim pasjen e një tabloje më të plotë, se si këto gjykata kanë operuar përpara ndryshimeve, 

janë marrë në monitorim çështjet e gjykuara nga këto gjykata nga viti 2014 deri në vitin 2016, 

afatet e gjykimit të tyre, vendimmarrja e gjykatës etj. 

 

Janë zhvilluar monitorime të seancave gjyqësore, të cilët janë bazuar në disa indikator si vendi i 

zhvillimit të gjykimit, reagimi i gjykatës ndaj kërkesave të palëve në lidhje me aktet procedurale, 

aksesi i qytetarëve në procesin gjyqësor, zhvillimi i seancave në salla dhe regjistrimi i seancave me 

sistem audio etj. 

 

Për të krijuar një ide gjithëpërfshirëse në lidhje me respektimin e elementeve të procesit të rregullt 

ligjor, aksesit në gjykatë, transparencës, cilësisë së ofrimit të shërbimeve,  raporti është shtrirë dhe 
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në analizimin e të dhënave të nxjerra nga intervistat e zhvilluara me aktorë të ndryshëm, si 

qytetarë, avokatë, punonjës gjykate, përfaqësues të autoriteve lokale, përfaqësues të shoqërisë 

civile etj.  

 

Ky studim për shkak të numrit të çështjeve të monitoruara dhe kohëzgjatjes së monitorimit nuk 

mund të përfshijë të gjitha aspektet dhe mënyrën e zbatimit të ndryshimeve ligjore, por tregon 

tendencën që kanë në praktikë këto ndryshime, duke e krahasuar me të dhënat e identifikuara për 

zhvillimin e proceseve gjyqësore gjatë viteve 2014-2016 dhe do të shërbejë si një bazë e mirë, për 

realizimin e studimeve të ardhshme. 
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II. METODOLOGJIA 

 

Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”, me qëllim realizimin e një studimi të plotë dhe 

gjithëpërfshirës në lidhje me transparencën, aksesin në drejtësi, respektimin e parimit të procesit 

të rregullt ligjor, cilësisë së ofrimit të shërbimeve nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë dhe 

Gjykata e Apelit Shkodër ka përdorur metodologjinë e kërkimit shkencor dhe metodat cilësore, 

sasiore dhe krahasimore për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe gjetjeve. 

 

Kërkimi shkencor është bazuar mbi zhvillimet ligjore dhe akademike në lidhje me ndryshimet 

ligjore që i janë bërë Kodit të Procedurës Penale, Kodit të Procedurës Civile, standartet 

ndërkombëtare në lidhje me zhvillimin e procesit të rregullt ligjor, raportet kombëtare dhe 

ndërkombëtare në lidhje me problematikat e konstatuara në sistemin gjyqësor shqiptar përgjatë 

viteve. 

 

Janë monitoruar faqet zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Gjykatës së Apelit 

Shkodër, Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë së Përgjithshme, Zyrës së Administrimit të 

Buxhetit Gjyqësor.  

 

Për periudhën e monitorimit 2014- 2016, nga statistikat zyrtare, janë identifikuar 2076 çështje të 

regjistruara në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë. Konkretisht janë identifikuar 551 çështje 

për vitin 2014, 802 çështje për vitin 2015 dhe 723 çështje për vitin 2016. 

 

Janë identifikuar 4456 çështje të shqyrtuara nga Gjykata e Apelit Shkodër, me qëllim 

identifikimin e çështjeve të ardhura nga Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë. Konkretisht për 

periudhën 2014- 2016 Gjykata e Apelit Shkodër ka shqyrtuar 159 çështje të ardhura nga Gjykata 

e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

 

Janë monitoruar gjithsej 42 seanca gjyqësore për vitin 2018, 30 seanca në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë dhe 12 seanca gjyqësore në Gjykatën e Apelit Shkodër. Monitorimi është 

shtrirë mbi këto komponentë: 

 

 Vendi i zhvillimit të  proceseve gjyqësore; 

 Lloji i çështjeve; 

 Transparenca e seancave gjyqësore;  

 Regjistrimi i seancave me sistem audio; 

 Aksesi i publikut gjatë procesit gjyqësor. 

Janë zhvilluar 63 intervista me aktorë të ndryshëm, si paditës në procesin gjyqësor, të paditur, 

avokatë, ekspertë, punonjës/staf i gjykatës në lidhje me transparencën e zhvillimit të proceve 

gjyqësore, aksesit në gjykatë dhe reagimit të gjykatës në lidhje me kërkesat/ankesat drejtuar 

gjykatës etj.  

 

Janë zhvilluar dy takime publike, një takim me përfaqësues të autoriteteve lokale dhe një takim 

me anëtarë të shoqërisë civile, qytetarë etj. lidhur me transparencën, llogaridhënien e gjykatës, si 

dhe respektimit të aksesit të  publikut gjatë procesit gjyqësor.  
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III.   ZHVILLIMI I PROCESIT GJYQËSOR BRENDA NJË AFATI TË ARSYESHËM, SI NJË GUR 

THEMELI I PROCESIT TË RREGULLT LIGJOR 

 

E drejta për një proces të rregullt ligjor është një nga të drejtat themelore që i njihet personit. Kjo 

e drejtë kategorizohet si e drejtë pozitive, pasi për realizimin e saj kërkohet ndërhyrja e shtetit 

dhe ndërmarrja e veprimeve me qëllim garantimin e një procesi të rregullt ligjor. 

 

Parimi i procesit të rregullt ligjor përbëhet nga një tërësi elementesh dhe komponentësh,  të cilat 

duhet të zbatohen në mënyrë rigoroze nga gjykata, autoritetet publike, palët  gjatë një procesi 

gjyqësor ose administrativ. Një nga elementët e rëndësishëm të këtij parimi është  e drejta për 

zhvillimin e procesit gjyqësor brenda një“afati të arsyeshëm”. Respektimi i këtij elementi shihet 

si garanci për mbrojtjen e palëve, rritjen e besimit në sistemin e drejtësisë dhe  forcimin e shtetit 

të së drejtës. 

 

Efiçenca në sistemin e drejtësisë është një kriter i rëndësishëm për zhvillimin dhe konsolidimin e 

një procesi të rregullt ligjor, si dhe për rivendosjen e të drejtave që pretendohen se janë cënuar. 

Prandaj, çdo vonesë ndikon dhe ka efekt të drejtpërdrejtë tek palët në proces pasi u cenohen 

këtyre të fundit, të drejtat e tyre kushtetuese dhe përfundimisht procesi gjyqësor degradon në një 

proces joefektiv.
2
 

 

Gjykimi i çështjeve brenda një afati të arsyeshëm kohor, ka qenë një nga objektet e ankimeve të 

vazhdueshme nga palët e një procesi gjyqësor, jo vetëm brenda gjykatave më të larta, si Gjykata 

e Apelit, Gjykata e Lartë, por edhe në Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut.  

 

Gjithashtu ky komponent, i cili lidhet ngushtësisht dhe me besimin e publikut në sistemin e 

drejtësisë, ka qenë objekt monitorimi nga shumë aktorë kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 

Pavarësisht se aktet ligjore në fuqi, garantojnë dhe parashikojnë rregulla për respektimin e 

afateve për zhvillimin e një procesi gjyqësor dhe pavarësisht rekomandimeve të vazhdueshme të 

dhëna nga aktorë kombëtar dhe ndërkombëtar, ende ka shumë problematika dhe proceset 

gjyqësore zvarriten tej afateve të arsyeshme, duke zgjatur me muaj, vite dhe në disa raste me 

dekada. 

  

3.1 Gjykimi i çështjes brenda një afati të arsyeshëm në këndvështrimin e standarteve 

ndërkombëtare  

 

Në shumë akte ndërkombëtare, të cilat janë miratuar dhe nga Republika e Shqipërisë, duke u 

bërë pjesë e legjislacionit të brendshëm dhe të detyrueshme për tu zbatuar, parimi i procesit të 

                                                 
2
 Shih Omari, L; Anastasi, A., “E drejta Kushtetuese” Tiranë, 2008, fq 159. 
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rregullt ligjor gjen një parashikim të veçantë dhe i vë shtetet përpara detyrimit për ta zbatuar këtë 

parim, në të kundërt i gjithë procesi gjyqësor është i cënueshëm dhe ndaj shtetit mund të merren 

vendime për të dëmshpërblyer palën që i janë shkelur të drejtat procedurale. 

Për herë të parë parimi i procesit të rregullt ligjor, u parashikua në vitin 1215, në Magna Carta 

Libertatum
3
, e cila parashikonte se: “Asnjë njeri i lirë nuk mund të arrestohet apo burgoset, nuk 

mund t’i merren të drejtat apo posedimet, nuk mund të nxirret i jashtëligjshëm apo të internohet. 

Ne nuk do të përdorim forcën kundër tij, me përjashtim të rasteve kur ka një gjykim të ligjshëm 

nga të barabartët e tij ose nga ligji i tokës. Askujt ne nuk do t’ia shesim apo mohojmë, apo 

vonojmë të drejtën.” 

Pas Luftës së II-të Botërore, garantimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut u ngrit në nivel 

ndërkombëtar, me miratimin e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut
4
. Në nenin 10 të 

Deklaratës parashikohet se:“Gjithkush gëzon njëlloj të drejtën për një proces gjyqësor objektiv e 

publik para një gjykate të pavarur e të paanshme, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të 

veta dhe për vendimin mbi çfarëdo lloj akuze penale”.   

 

E drejta për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm kohor, është një nga garancitë që 

parashikohet në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Zhvillimi i një procesi 

gjyqësor në një kohëzgjatje të pajustifikuar, në raport me rrethanat e çështjes, passjell pasiguri 

dhe humbje të interesit të palëve në gjykim për të pritur përfundimin e gjykimit dhe marrjen e një 

vendimi të formës së prerë. 

 

Konkretisht në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut parashikohet se: “... çdo 

person ka të drejtë që çështja të gjykohet drejtësisht, publikisht dhe brënda një afati të arsyeshëm 

nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme , e krijuar në bazë të ligjit”. 

 

Lidhja e ngushtë midis procesit civil, shpejtësisë në gjykim dhe procedurave të sakta dhe të 

drejta është nënvizuar edhe në Rekomandimin Nr. R(84)5385 të Komitetit të Ministrave të KE, 

që ka identifikuar nëntë "parimet e procedurës civile të krijuara për të përmirësuar funksionimin 

e drejtësisë civile". Këto parime sugjerojnë që të caktohet një staf administrativ dhe mjete më 

moderne/teknike në dispozicion të gjykatave, të ketë një numër të caktuar seancash; trupa 

gjyqësore të ketë aftësinë të konstatojë cënimet e procedurës, cilët janë cënuesit dhe t’i 

ndëshkojë ata; të lehtësojë sa të mundet parashtrimin e fakteve dhe provave gjatë gjykimit dhe në 

fund të gjykimit të japë një vendim përfundimtar, të arsyetuar dhe konçiz. 

 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka gjykuar një sërë ankesash që lidhen me shkeljen e 

të drejtës për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm, duke krijuar një konsolidim të praktikës 

                                                 
3
 Shih https://www.parliament.uk/magnacarta 

4
 Shih Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, 

10.12.1948 

https://www.parliament.uk/magnacarta
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së kësaj gjykate, përsa i përket qëndrimit të mbajtur ndaj kësaj të drejte procedurale, por Gjykata 

nuk ka përcaktuar një kohë maksimale, konkrete për kohëzgjatjen e një procesi gjyqësor.  

 

Në morinë e çështjeve të trajtuara, GJEDNJ-ja për të analizuar nëse një proces gjyqësor është 

zhvilluar brenda një afati të arsyeshëm ose jo, ka evidentuar disa faktorë përcaktues, si: 

  

 a. Kompleksiteti dhe natyra e çështjes (Numri i palëve pjesëmarrëse, numri i 

 dëshmitarëve;  lidhja e çështjes me çështje të tjera etj); 

 b. Sjellja e ankuesve; 

 c. Sjellja e autoriteteve gjyqësore e administrative.  

 

Ndonëse GJEDNj-ja nuk përcakton limite kohore specifike dhe merr në konsideratë rrethanat e 

çdo çështjeje për të vlerësuar vonesat, një studim i vitit 2006 i kryer nga Komisioni Evropian për 

Efiçencën e Drejtësisë (CEPEJ),  ka konstatuar se një kohëzgjatje deri në dy vjet e një çështjeje 

jo komplekse zakonisht konsiderohet nga GJEDNj-ja si e arsyeshme. Për sa i përket çështjeve 

komplekse, është konstatuar se për çështjet që kishin zgjatur më shumë se 8 vjet kishte shkelje, 

ndërkohë që për çështjet që kanë zgjatur më shumë se pesë vjet, rrallë kanë marë miratimin e 

Gjykatës dhe janë konsideruar si gjykime tej afatit të arsyeshëm.
5
 

 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, ka shqyrtuar një sërë ankesash nga shtetasit shqiptar 

kundër Shqipërisë, për shkelje të afatit të arsyeshëm të zhvillimit të një procesi gjyqësor, duke 

pretenduar se nga tejkalimi i afateve i janë cënuar të dejtat dhe i janë shkaktuar dëme të 

konsiderueshme. 

 

Në çështjen “Gjonboçari e të tjerë kundër Shqipërisë”, GJEDNJ-ja, ka fajësuar shtetin Shqiptar 

për mosdhënien e një vendimi të formës së prerë dhe për kohëzgjatjen e procedurës gjyqësore, 

duke deklaruar se ishte detyrë e gjykatave shqiptare të identifikonin procedurat gjyqësore të 

lidhura me këtë çështje dhe aty ku i gjykonin të nevojshme t'i bashkonin, t'i pezullonin ose të 

refuzonin hapjen e mëtejshme të procedurave të reja për të njëjtën çështje. Gjykata vëzhgoi se 

sistemi ligjor shqiptar nuk kishte siguruar një zgjidhje të veçantë, që mund të përdorej nga palët 

ankuese për të korrigjuar kohën e tejzgjatur të procedurave gjyqësore.
6
  

 

3.2.  Njohja dhe garantimi i parimit për zhvillimin e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm 

nën këndvështrimin e legjislacionit të brendshëm 

                                                 
5
 Shih Komisioni Evropian për Efiçencën e Drejtësisë (CEPEJ) "Length of court proceedings in the member states of 

the Council of Europe based on the case-law of the European Court of Human Rights [Kohëzgjatja e procedurave 
gjyqësore në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës në bazë të praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut], (Strasburg, Këshilli i Evropës, 2007), faqe 6, aksesuar në linkun: 
 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/Calvez_en.pdf  
6
 Shih Vendimi i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut “Gjonbocari e të tjerë kundër Shqipërisë”,  23 Tetor 

2007, paragrafi 66, 67 dhe 77 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/Calvez_en.pdf
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Garantimi i procesit të rregullt ligjor dhe të drejtës për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm, 

parashikohet shprehimisht në nenin 42 paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë: 

“Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij kushtetues dhe ligjorë, ose 

në rastin e akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda 

një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj”.  

 

Nga dispozita e mësipërme evidentohen elementet dhe të drejtat që përfshihen në procesin e 

rregullt ligjor, konkretisht:  

 

a. Pavarësia dhe paanshmëria e gjykatës; 

b. Transparenca dhe publiciteti në zhvillimin e procesit; 

c. Zhvillimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm. 

 

 

Parimi i zhvillimit të një procesi të rregullt ligjor, është parashikuar në mënyrë më të detajuar 

dhe më konkrete, në aktet ligjore që rregullojnë dhe parashikojnë rregulla për zhvillimin e një 

procesi gjyqësor civil, penal dhe administrativ, si Kodi i Procedurës Civile, Kodi i Procedurës 

Penale, Ligji nr.49/12 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe 

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative” etj. 

 

3.2.1 Procesi i rregullt ligjor sipas Kodit të Procedurës Civile  

 

Kuadri ligjor për zhvillimin e procesit gjyqësor për çështjet civile, ka qenë shpesh në fokus të 

monitorimeve të vazhdueshme, për shkak të problematikave që kishin gjykatat në lidhje me 

transparencën, aksesin e publikut në gjykatë, tejkalimin e afateve për zhvillimin e proceseve 

gjyqësore, zhvillimin e seancave në zyra dhe jo në salla, të cilat kanë sjellë dhe uljen e besimit të 

publikut në lidhje me cilësinë, paanshmërinë dhe pavarësisnë e sistemit gjyqësor. 

 

Referuar të gjitha problematikave të konstatuara dhe rekomandimeve të dhëna nga aktorët 

kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe me qëllimin për përafrimin e legjislacionit me acquis 

communautaire, në Mars të vitit 2017, u miratuan ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile, të 

cilat synuan të adresonin dhe të rregullonin të gjitha problematikat e konstatuara përgjatë viteve, 

me qëllim garantimin e një procesi efektiv dhe rritjen e besimit të publikut tek sistemi i 

drejtësisë. 

 

Për të lehtësuar procedurat gjyqësore dhe zhvillimin e një gjykimi brenda një afati të arsyeshëm, 

krahas procedurës së zakonshme, u parashikua dhe një procedurë e posaçme, pasi nga 

problematikat që u konstatua gjatë analizës së sistemit të drejtësisë ishte fakti që nuk ishte 
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parashikuar procedura e padive  të vogla, e cila zbatohet në çështjet civile dhe tregtare, kur vlera 

e padive nuk kalon një shumë të caktuar.
7
  

 

Nëse i referohemi relacionit të projektligjit, parashikimi i një procedure të posaçme në 

K.Pr.Civile ka për qëllim rritjen e efektshmërisë së sistemit të drejtësisë, nëpërmjet gjykimit të 

çështjeve brenda një afati kohor të shkurtër.
8
 

 

Aplikimi i një procedure të veçantë në rastet e çështjeve me vlerë të vogël aplikohet në disa 

vende të Bashkimit Evropian. Madje BE-ja e ngriti në një standart për të gjithë shtetet anëtare 

aplikimin e një procedure të veçantë nëpërmjet miratimit të Rregullores (KE) nr. 861/2007
9
.  

 

Konkretisht në Rregulloren (KE) parashikohet se
10

: 'Shumë Shtete Anëtare kanë parashikuar 

procedura civile të thjeshta për kërkesa të vogla që nga shpenzimet, vonesat dhe kompleksitete 

lidhur me proceset gjyqësore jo domosdoshmërisht ulen proporcionalisht me vlerën e kërkesës. 

Pengesat për të bërë një gjykim të shpejtë dhe të lirë janë përkeqësuar në rastet ndërkufitare. 

Prandaj është e domosdoshme të krijohet një procedurë evropiane për kërkesat e vogla 

(Procedura Evropiane për Kërkesat e Vogla). Qëllimi i një procedure të tillë duhet të jetë për të 

lehtësuar qasjen në drejtësi. Shtrembërimi i konkurrencës në tregun e brendshëm për shkak të 

pabarazive në lidhje me funksionimin e procedurës, mjeteve të ndryshme që u ofrohen 

kreditorëve në Shtetet Anëtare, nënkuptojnë nevojën e një legjislacioni të Komunitetit që 

garanton një fushë loje të barabartë për kreditorët dhe debitorët në të gjithë Bashkimin 

Evropian.  Duhet të mbahen parasysh parimet e thjeshtësisë, shpejtësisë dhe proporcionaliteti 

kur përcaktohet shqyrtimi i çështjes  sipas Procedurës Evropiane për Kërkesa të Vogla. Është e 

përshtatshme që të bëhen publike detajet e kostove, si dhe mënyra për caktimin e këtyre kostove 

duhet të jenë transparent.' 

 

Gjithashtu i’u nënshtrua një ndryshimi tërësor dhe procedura e zhvillimit të procesit gjyqësor, ku 

u parashikuan afate, brenda të cilave gjykata duhet të operojë për gjykimin e një çështjeje, për 

shembull në nenin 158/a parashikohet se nga momenti që një çështje regjistrohet në gjykatë dhe 

pas një procesi shortimi i caktohet për tu gjykuar një gjyqtari, ai fillon procedurat për të 

konstatuar nëse padia përmbush të gjitha elementet, në të kundërt njofton palën për të plotësuar 

të metat. Nëse padia është e plotë, Gjykata duhet t’ia njoftojë padinë dhe provat palës së paditur 

dhe personit të tretë nëse ka, duke i vendosur një afat brenda të cilit kjo palë duhet të bëjë 

deklaratën e mbrojtjes. 

 

Para hyrjes në fuqi të ndryshimeve, për një proces gjyqësor zhvilloheshin një sërë seancash 

përgatitore në praninë e palëve, me procedurën e re në parim e gjithë procedura zhvillohet në 

                                                 
7
 Shih “Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Qershor 2015, fq.88 dhe 

Relacionin “Projektligjin për Kodin e Procedurës Civile”, aksesuar në: 
http://www.parlament.al/Files/ProjektLigje/RELACION-KODI-PROCEDURAVE-CIVILE-1.pdf 
8
 Shih Zhidro.A, Kurti.A “Risitë dhe sfidat e ndryshimeve në Kodin e Procedurës Civile në lidhje me gjykimin e 

çështjeve me vlerë të vogël”, Konferenca Kombëtare, Universiteti i Tiranës 
9
 Shih Rregulloren (KE) nr. 861/2007

9
 të Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 11 Korrik 2007 

10
 Po aty, paragrafi 7 
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bazë të shkresave dhe shqyrtohet në dhomë këshillimi nga gjykata, e cila pasi bindet që dosja 

gjyqësore është e plotë dhe palët nuk kanë kërkesa paraprake dhe prova të tjera, cakton 

zhvillimin e seancës gjyqësore, ku zhvillohet dhe debati gjyqësor. Parashikimi i kësaj procedurë 

ka për qëllim eleminimin e seancave gjyqësore jo produktive dhe gjykimin e çështjes brenda një 

afati të arsyeshëm. 

 

Ndonëse këto ndryshime kanë hyrë në fuqi në Nëntor të vitit 2017, për shkak të mungesës së 

dijenisë dhe mos njohjes në mënyrë të plotë të procedurës së re nga palët, gjykatat ende po 

zhvillojnë një procedurë mikse dhe nuk janë strikte ndaj procedurës së përcaktuar, duke i dhënë 

mundësi palëve që të sjellin prova ose të bëjnë kërkesa, ndonëse mund të kenë kaluar afatet e 

përcaktuara në Kod. 

  

Në Kodin e Procedurës Civile janë parashikuar parimet kryesore mbi të cilat shtrihet një proces i 

rregullt ligjor, të cilat duhet të zbatohen në mënyrë rigoroze jo vetëm nga palët, por edhe nga 

gjykata.  

 

Në nenin 4 parashikohet se:“Gjykata kujdeset për zhvillimin e rregullt të procesit gjyqësor. Për 

këtë qëllim, në bazë të kompetencave që i jepen nga ky Kod, vendos për afatet dhe urdhëron 

marrjen e masave të nevojshme”.  

 

Në nenin 28 parashikohet se: "Gjykata duhet të shprehet për të gjitha kërkesat që parashtrohen 

në padi, pa i kaluar kufijtë e saj, duke realizuar një gjykim të drejtë, të pavarur dhe të paanshëm 

brenda një afati të arsyeshëm". 

 

Gjithashtu në nenin 171 të parashikohet: “Gjykata ushtron të gjitha të drejtat e përcaktuara në 

këtë Kod, që janë të nevojshme për zhvillimin sa më të mirë të procesit gjyqësor. Gjykata cakton 

seancat dhe afatet brenda të cilave palët dhe personat e tjerë të thirrur prej saj duhet të kryejnë 

aktet procedurale dhe veprimet e tjera të kërkuara prej saj”. 

 

Ndonëse në Kodin e Procedurës Civile nuk janë parashikuar afate specifike, brenda të cilave 

duhet të përfundojë një shqyrtim gjyqësor, gjykatat duhet të jenë të kujdesshme që mos të 

zvarrisin procesin gjyqësor tej afateve të arsyeshme. 

 

Për më tepër, ndryshimet e reja në Kodin e Procedurës Civile me ligjin nr.38/2017, sollën një 

risi, e cila u parashikua për herë të parë, duke njohur të drejtën për të përfituar dëmshpërblim, për 

secilën palë që është pjesë e një procesi gjyqësor dhe çështja e tij është zgjatur tej afateve të 

arsyeshme. 

 

Më konkretisht në nenin 399/2 të Kodit të Procedurës Civile parashikohet: "1. Në kompetencë të 

gjykatave, sipas shkallëve të gjykimit të përcaktuar në këtë kre, hyjnë edhe shqyrtimi i kërkesave 
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për shpërblimin e drejtë të personit që ka pësuar një dëm pasuror ose jopasuror, për shkak të 

kohëzgjatjes së paarsyeshme të çështjes, sipas përkufizimit të nenit 6/1 të Konventës Europiane 

“Për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”. 2. Dispozitat e këtij kreu 

përcaktojnë vlerësimin e kohëzgjatjes së arsyeshme të procesit, si edhe shpërblimin e drejtë, kur 

konstatohet kohëzgjatje e paarsyeshme në procedurat e hetimit, gjykimit të çështjeve, si edhe në 

procedurat e ekzekutimit të vendimeve". 

 

Pavarësisht risisë që përmban në vetvete ky nen, paraqitet problematike fakti se në këtë dispozitë 

kohëzgjatja e afateve të arsyeshme nuk është përcaktuar qartë, duke lënë vend për interpretime, 

si dhe procedura e përcaktuar është paksa e komplikuar, por ky do mbetet një komponent që do 

duhet të monitorohet në studimet e ardhshme. 

 

3.2.2. Procesi i rregullt ligjor sipas Kodit të Procedurës Penale 

 

Kodi i Procedurës Penale parashikon rregullat e zhvillimit të procedimit penal në të gjitha fazat e 

tij, duke filluar nga hetimi, gjykimi, nxjerrja e vendimit dhe zbatimi i vendimit.  

 

Edhe Kodi i Procedurës Penale pas analizës që i'u bë sistemit të drejtësisë, iu nënshtrua 

ndryshimeve thelbësore të cilat u miratuan në Mars të vitit 2017 dhe hynë në fuqi në Gusht të 

vitit 2017. 

  

Konkretisht në studimin analitik “Analiza e Sistemit të Drejtësisë” u konstatuan disa probleme 

që dobësonin garancitë procedurale gjatë procesit penal. Gjatë fazës së hetimit, këto probleme 

përfshinin: (i) mungesën e qartësisë në lidhje me pozitën dhe rolin e prokurorit në fazën fillestare 

të hetimit; (ii) mungesën e përputhshmërisë ndërmjet afateve kohore për hetimin dhe tipin e 

krimit që hetohet; (iii) mungesën e përkufizimit të pasojave konkrete për rastet kur afatet e 

hetimit tejkalohen; (iv) mungesën e qartësisë në lidhje me pozitën e prokurorit në përfundimin e 

hetimeve dhe në kontrollin e tyre. Problemet e theksuara për fazën e gjykimit përfshijnë: (i) 

mungesën e efiçencës së gjykimit; (ii) respektimi i parimit të procesit të rregullt ligjor sa i takon 

mundësisë së zhvillimit të gjykimit në mungesë; (iii) kufijtë e shqyrtimit nga gjykatat e apelit 

dhe kolegji penal i Gjykatës së Lartë, etj.
11

 

 

Në lidhje me afatin e shqyrtimit të çështjes gjyqësore, në nenin 342 të Kodit të Procedurës 

Penale parashikohet parimi i gjykimit të pandërprerë: “1. Kur shqyrtimi gjyqësor nuk mund të 

përfundohet në një seancë të vetme, gjykata vendos që të vazhdojë ditën e mëpasme të punës. 2. 

Gjykata mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor, vetëm për arsye të veçanta, deri në 

pesëmbëdhjetë ditë”. 

 

                                                 
11

 Shih Relacionin për ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale 
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Pavarësisht se nuk është përdorur termi afat i arsyeshëm dhe nuk janë përcaktuar afate 

maksimale për zhvillimin e procesit gjyqësor për çështjet penale, qëllimi i dispozitës së 

mësipërme është që gjykimi të përfundojë shpejt, pasi duke marrë parasysh dhe natyrën e 

çështjeve penale, të cilat kufizojnë liritë e personit, gjykimi duhet të zhvillohet brenda një afati të 

shpejtë. 

 

3.2.3 Procesi i rregullt ligjor sipas ligjit nr. 49/2012 "Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative" 

 

Në Nëntor të vitit 2013, u ngrit gjykata administrative, e cila kishte për kompetencë lëndore 

shqyrtimin e çështjeve me natyrë administrative. Qëllimi i krijimit të Gjykatës Administrative 

ishte garantimi i mbrojtjes efektive të të drejtave subjektive dhe interesave të ligjshëm të 

personave nëpërmjet një procesi të rregullt gjyqësor dhe brenda afateve të shpejta e të 

arsyeshme. Me anë të këtij ligji, synohet krijimi i kushteve të përshtatshme për një shqyrtim 

efektiv duke vënë në vend të drejtat e cënuara nga veprimet dhe/apo aktet administrative të 

nxjerra nga organet publike.
12

 

 

Në nenin 3 të këtij ligji parashikohet se: “1. Gjykata, në gjykimin administrativ, siguron 

nëpërmjet një procesi të rregullt gjyqësor dhe brenda afateve të shpejta e të arsyeshme, 

mbrojtjen juridike të të drejtave, lirive dhe interesave kushtetues dhe ligjorë të subjekteve, që 

mund të cenohen si pasojë e ushtrimit ose jo të funksioneve publike nga ana e organeve të 

administratës publike”. 

 

Ndryshe nga parashikimet në Kodin e Procedurës Civile dhe në Kodin e Procedurës Penale, të 

cilat nuk parashikojnë një afat konkret brenda të cilave duhet të zhvillohet një gjykim, në ligjin e 

sipërcituar, parashikohen afate konkrete të përfundimit të gjykimit në Gjykatën e Apelit dhe në 

Gjykatën e Lartë. 

 

Në nenin 48 paragrafi 2 parashikohet se: “...Gjykata Administrative e Apelit shqyrton çështjen 

brenda 30 ditëve nga data e ardhjes së ankimit nga gjykata ku është paraqitur ankimi”.  

 

Në nenin 60 paragrafi i dytë parashikohet se: “...Gjykata e Lartë shqyrton çështjen brenda 90 

ditëve nga data e ardhjes së rekursit dhe akteve bashkëlidhur prej gjykatës ku është depozituar 

rekursi”.  

 

Referuar dispozitave të mësipërme, konstatohet që ligji parashikon afate strikte për gjykimin e 

çështjeve në Gjykatën e Apelit Administrativ dhe Kolegjit Adminitrativ të Gjykatës së Lartë, por 

nuk ka parashikuar afate konkrete për gjykimin e çështjeve në Gjykatat Administrative të 

                                                 
12

 Shih Relacionin për projektligjin nr.49/2012 "Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 
administrative" 
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Shkallës së Parë. Kjo është komentuar si një anomali e ligjit, jo vetëm që kjo qasje është 

përjashtim nga rregulli të cilit i nënshtrohen dy gjykatat e shkallëve më të larta, por ajo nuk 

reflekton as standartin e vjetër që aplikohej nga seksionet administrative të gjykatave të faktit në 

sistemin e zakonshëm gjyqësor.
13

 

 

Pavarësisht afatit të parashikuar në ligj, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë dhe Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë ka tejkaluar çdo afat ligjor, pasi nga një mesatare e thjeshtë, 

referuar faqeve zyrtare të dy gjykatev, rezulton që mesatarja e shqyrtimit dhe gjykimit të 

çështjeve nga këto gjykata është ralativisht 2 vite nga momenti i regjistrimit. 

 

Gjykata Kushtetuese rithekson se përsa i përket sjelljes së autoriteteve, edhe pse kuadri ligjor 

procedural ka parashikuar parimin se iniciativat procedurale u takojnë palëve, kjo nuk i shkarkon 

gjykatat nga detyrimi për të siguruar një gjykim të shpejtë.
14

 

 

Gjykata Kushtetuese, në lidhje me tejkalimin e afateve nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së 

Lartë është shprehur se: “... Përderisa ligjvënësi ka përcaktuar këto afate kohore (90 ditë në 

rastin në fjalë), do të thotë se ai i ka konsideruar ato si afate të arsyeshme për t’u zbatuar nga 

gjykatat administrative. Në këtë drejtim, respektimi rigoroz i ligjit përbën detyrim për Gjykatën e 

Lartë, për shkak të pozicionit dhe rolit të saj si gjykatë ligji, për sa kohë ajo ka për detyrë të 

kontrollojë mënyrën e zbatimit të ligjit material dhe procedural nga ana e gjykatave më të ulëta. 

Po në këtë këndvështrim, Gjykata në çështje të ngjashme ka vlerësuar se justifikimet se shkak i 

vonesës në shqyrtimin e çështjes është numri i lartë i çështjeve në ngarkim të këtyre gjykatave, 

nuk janë të bazuara. Ngarkesa e gjykatave nuk është argument kushtetues që mund të 

justifikojë mosgjykimin e tyre brenda afateve të përcaktuara nga ligjvënësi. Në të kundërt është 

detyrë e këtij të fundit të marrë masat dhe të gjejë mjetet e duhura për ndryshimin e gjendjes 

faktike (vonesës në shqyrtimin e çështjeve në Gjykatë të Lartë), me qëllim që ligjet të zbatohen 

dhe gjykatat e të gjitha niveleve të funksionojnë normalisht”.
15

 

 

 

3.3 Zbatimi i procesit të rregullt ligjor dhe respektimi i afatit të arsyeshëm nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Tropojë për periudhën 2014-2016 

 

Në lidhje me evidentimin se si është respektuar procesi i rregullt ligjor, konkretisht shqyrtimi i 

çështjeve brenda një afati të arsyeshëm nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë për periudhën 

2014-2016, janë evidentuar të dhënat nga statistikat zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë. 

 

Për periudhën 2014- 2016 janë evidentuar 2076 çështje të regjistruara nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë dhe analiza është shtrirë në komponentët e mëposhtëm: 

                                                 
13

 Shih Studimi  “Vlerësimi i afateve ligjore në shqyrtimin gjyqësor administrativ dhe dorëzimin e vendimeve”, faqe 
18, aksesuar në linkun: 
 https://www.osfa.al/sites/default/files/vonesat-ne-shqyrtimin-gjyqesor-administrativ-vleresimi-kombetar-
infocip.pdf 
14

  Shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.12, datë 05.03.2012 
15

 Shih Vendimin e Gjykatës Kushteuese nr. 46, datë 03.07.2017 

https://www.osfa.al/sites/default/files/vonesat-ne-shqyrtimin-gjyqesor-administrativ-vleresimi-kombetar-infocip.pdf
https://www.osfa.al/sites/default/files/vonesat-ne-shqyrtimin-gjyqesor-administrativ-vleresimi-kombetar-infocip.pdf
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 Numri i çështjeve të regjistruara; 

 Numri i çështjeve të gjykuara; 

 Lloji i çështjeve të gjykuara; 

 Dinamika dhe ecuria e çështjeve; 

 Afatet brenda të cilave është zhvilluar shqyrtimi gjyqësor. 

 

 

3.3.1  Numri i çështjeve të regjistruara 

 

Për periudhën e monitorimit 2014-2016 në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë janë regjistruar 

në total  2076 çështje. Të ndara në vite rezulton se në vitin 2014 janë regjistruar 551 çështje, në 

vitin 2015  janë regjistruar 802 çështje dhe në vitin 2016  janë regjistruar 723 çështje.  
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Figura 1 - Numri i çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë për 

periudhën 2014-2016 

 

 

Nga grafiku i mësipërm vihet re që në vitin 2015 kemi një numër më të lartë të çështjeve të 

regjistruara pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, krahasuar me dy vitet e tjera, një rritje 

prej 18% të çështjeve në krahasim me vitin 2014, ndërsa në vititn 2016 kemi një ulje të çështjeve 

të regjistuara në raport me vitin 2015, një ulje prej  5 %. 

 

 

3.3.2  Numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë për periudhën 

2014-2016 
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Nga të dhënat e monitoruara rezulton se ndonëse kemi 2076 çështje të regjistruara për periudhën 

2014-2016, numri i çështjeve të gjykuara, për të cilat gjykata është shprehur me vendim 

përfundimtar
16

 ose jo përfundimtar
17

 është 1827 çështje.  

 

Duhet të theksojmë që numri i çështjeve të gjykuara gjatë një viti, nuk lidhet detyrimisht me 

numrin e çështjeve të reja të regjistruara në gjykatë, pasi në numrin e çështjeve përfshihen krahas 

çështjeve të reja edhe çështjet e mbartura si dhe çështjet e rikthyera. Megjithatë statistikat e 

mëposhtme, tregojnë trendin e efikasitetit të zhvillimit të proceseve gjyqësore. 
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                           Figura 2 - Numri i çështjeve të gjykuara për periudhën 2014-2016 

 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që numri më i lartë çështjeve të gjykuara është në vitin 2015, 

duke marrë në analizë faktin që në këtë vit numri i çështjeve të regjistruara ka qenë më i lartë. 

Pavarësisht se në vitin 2014 numri i çështjeve të regjistruara ka qenë më i ulët, numri i rasteve të 

gjykuara ka qenë  më i vogël se viti 2015 dhe vitit 2016. Kjo tendencë konstatohet edhe për 

çështjet e gjykuara në vitin 2016, ku rezulton se 88 çështje të regjistruara në këtë vit, nuk kanë 

përfunduar duke u mbartur për vitin pasardhës.  

 

Arsyet pse kemi një diferencë prej 229 çështjesh të papërfunduara, në raport me çështjet e 

regjistruara, mund të jenë nga më të ndryshme, si kompleksiteti i çështjes, sjellja e palëve gjatë 

shqyrtimit gjyqësor etj. 

 

 

 

 

                                                 
16

 Neni 126 i Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Vendimi përfundimtar jepet nga gjykata në përfundim të 
gjykimit i cili zgjidh çështjen në themel...” 
17

 Neni 127 i Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Vendimet jopërfundimtare janë vendimet e pushimit të 
çështjes, me të cilët gjykata ose gjyqtari në rastet e parashikuara në këtë Kod i japin fund procesit gjyqësor civil pa 
e zgjidhur çështjen në themel, si edhe çdo vendim tjetër që pa e zgjidhur çështjen në themel i jep fund procedimit 
gjyqësor të filluar” 
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3.3.3 Llojet e çështjeve të regjistruara dhe të gjykuara për periudhën 2014- 2016  

 

 

a. Llojet e çështjeve të regjistruara 

 

Nga të dhënat e monitoruara për periudhën 2014-2016, rezulton që në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë, janë regjistruar dhe gjykuar çështjet e mëposhtme: 
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                               Figura 3 – Lloji i çështjeve të regjistruara 

 

 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton se nga 2076 çështje të regjistruara për periudhën 2014-2016,  

1642 janë çështje civile dhe 434 çështje penale. Konstatohet që kemi një rritje të numrit të 

çështjeve civile nga viti 2014, ndërsa në vitin 2015 dhe 2016 numri i çështjeve civile është i 

njëjtë. 

 

Një fakt interesant rezulton nga të dhënat e regjistruara për çështjet penale, kemi një rritje të 

numrit të çështjeve penale në vitin 2015 në raport me dy vitet e tjera, që do të thotë që në vitin 

2015 niveli i veprave penale të kryera dhe kriminaliteti në rrethin e Tropojës ka qenë më i lartë. 

Ky fakt evidentohet edhe në raportin e Prokurorit të Përgjithshëm për vitin 2015. Ka rezultuar se 

në prokurorinë e Shkallës së Parë Tropojë janë regjistruar 349 procedime penale, një rritje rreth 

25 %  në krahasim me vitin 2014.
18

 Ndërsa në vitin 2016 kemi një rënie prej 46%.  
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 Shih Raportin e Prokurorit të Përgjithshëm mbi gjendjen e Kriminalitetit për vitin 2015 
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b. Llojet e çështjeve të gjykuara për periudhën 2014-2016 
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                                  Figura 4 – Lloji i çështjeve të gjykuara 

 

 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që numri midis çështjeve civile të gjykuara me çështjet e 

regjistruara ndër vite nuk ka dallime të konsiderueshme, konstatohet që në vitin 2016 kemi më 

shumë çështje të gjykuara në krahasim me 2 vitet e tjera konkretisht, prej 1.5% më shumë se në 

vitin 2015 dhe 8% më shumë në raport me vitin 2014. 

 

Ndërsa në lidhje me çështjet penale, konstatohet që në vitin 2016 numri i çështjeve të gjykuara 

në raport me çështjet e regjistruara është më i vogël se në vitin 2016 dhe 2014. Konkretisht nuk 

janë gjykuar 31% e çështjeve, e cila në fakt në dukje është problematike, duke marrë parasysh 

dhe natyrën e çështjeve penale, të cilat duhet të gjykohen shpejt, pasi cënohen rëndë të drejtat 

personale të individit në këtë rast, liria e tij.  

 

 

3.3.4  Afatet e gjykimit të çështjeve për periudhën 2014-2016 

 

Zhvillimi i një procesi gjyqësor brenda një afati të arsyeshëm, siç kemi analizuar dhe më lartë 

është një gur themeli për një proces të rregullt ligjor, për respektimin e të drejtave materiale dhe 

procedurale të palëve, rritjen e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. 

 

Afatet e gjykimit të një çështjeje ndryshojnë në varësi të natyrës së çështjes. Çështjet më 

komplekse, më voluminoze, me shumë palë etj. priren të kenë një afat më të gjatë për 

përfundimin e tyre.  

 

Nga monitorimi i të dhënave për 1827 çështje të gjykuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tropojë për periudhën 2014- 2016, kemi bërë një analizë të të dhënave, në varësi të llojit të 

çështjeve të gjykuara. 

 



Promovimi i një gyqësori transparent, të besueshëm dhe gjithëpërfshirës  2019 
 

Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”, (QIZHD)  Fq. 21 
 

a. Afatet e gjykimit të çështjeve penale 

 

Nga 363 çështje penale të përfunduara për periudhën 2014-2016, afatet
19

 e shqyrtimit të 

çështjeve, paraqiten si më poshtë: 
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    Figura 5 - Afatet e gjykimit të çështjeve penale 

 

 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton se rreth 81 % e çështjeve kanë përfunduar brenda afatit 0-2 

muaj dhe rreth 17 % e tyre kanë përfunduar brenda afatit 2-6 muaj. Pra 98 % e çështjeve kanë 

përfunduar brenda afatit kohor nga 0-6 muaj, ndërsa për 2% të çështjeve afati i gjykimit ka qenë 

më shumë se një vit.  

 

Bazuar dhe në indikatorët dhe afatet për një gjykim brenda afateve të arsyeshme që ka nxjerrë 

studimi i vitit 2006, i kryer nga Komisioni Evropian për Efiçencën e Drejtësisë (CEPEJ), 

rezulton se koha e shqyrtimit të çështjeve penale nga ana e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë 

është e shkrurtër
20

. 

 

b. Afatet e gjykimit të çështjeve civile/administrative 

 

Nga monitorimi i të dhënave për 1464 çështje civile/administrative të përfunduara për periudhën 

2014-2016, situata paraqitet si mëposhtë: 
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 Shënim: Klasifikimi i afateve 0-2 muaj, 2 muaj-6 muaj dhe mbi një vit, është bërë duke u bazuar në ndarjen që 
bën Ministria e Drejtësisë për hartimin e statistikave vjetore zyrtare. 
20

 Shih Komisioni Evropian për Efiçencën e Drejtësisë (CEPEJ) "Length of court proceedings in the member states of 
the Council of Europe based on the case-laë of the European Court of Human Rights [Kohëzgjatja e procedurave 
gjyqësore në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës në bazë të praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut], (Strasburg, Këshilli i Evropës, 2007), faqe 6, aksesuar në linkun: 
 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/Calvez_en.pdf  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/Calvez_en.pdf
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                  Figura 6 - Afatet e përfundimit të çështjeve civile/administrative 

  

Nga grafiku i mësipërm, rezulton se rreth 81% e çështjeve kanë përfunduar brenda afatit kohor 0-

2 muaj, 18% e tyre janë përfunduar brenda afatit 2-6 muaj. Pra ashtu si edhe në rastin e çështjeve 

penale, edhe çështjet civile/administrative në rreth 99% të rasteve kanë tendencën të shyrtohen 

brenda një afati të arsyeshëm që varion nga 0-6 muaj. 

 

Nga të dhënat e mësipërme rezulton se gjykimi i çështjeve penale dhe gjykimi i çështjeve 

civile/administrative nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë ka përfunduar brenda një afati të 

shkurtër kohor.  

 

Ulja e vonesave në shyrtimin e çështjeve dhe gjykimi i tyre brenda një afati të arsyeshëm në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, është konstatuar edhe nga studimi i vitit 2016 të realizuar 

nga OSCE dhe USAID në kuadër të projektit “Për një Drejtësi pa vonesa”. Në këtë studim 

rezultoi një përmirësim i ndjeshëm sa i përket rritjes së efiçencës në shqyrtimin, duke ulur 

numrin e seancave joproduktive nga 40% në 8% për çështjet civile dhe nga 38% në 23% për 

çështjet penale.
21

 

  

 

 

 

3.3.5  Vendimet e dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë 

 

Në lidhje me vendimet e marra nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë për 1827 çështjet e 

gjykuar, situata paraqitet si më poshtë: 

 

a. Vendim-marrja e gjykatës për çështjet penale 

 

                                                 
21

 http://www.justiceëithoutdelays.org/images/PDFs/GjykataTropoje.pdf 

http://www.justicewithoutdelays.org/images/PDFs/GjykataTropoje.pdf
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Gjykata pas zhvillimit të procesit gjyqësor në përputhje me rregullat e parashikuara në Kodin e 

Procedurës Penlale, merr vendim në emër të Republikës së Shqipërisë. Vendimet mund të jenë jo 

përfundimtare (vendime për pushimin e çështjes, neni 387 i K. Pr. Penale), dhe vendime 

përfundimtare, që mund të jenë vendime pafajësie (neni 388 i K. Pr. Penale) ose vendime për  

deklarimin fajtor të personit (neni 390 i K. Pr. Penale).  
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                       Figura 7 - Llojet e vendimeve të dhëna nga gjykata 

 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që për 363 çështje penale të gjykuara, Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë për periudhën 2014-2016, ka disponuar me: 

 

a. Vendime jo përfundimtare: 

 

 Vendim pushimi – (19) ose 5.4% të rasteve 

 Vendim kthimin për plotësim hetimesh: (2) ose 0.6% të rasteve  

 

b. Vendime përfundimtare: 

 

 Vendime fajësie – (329) ose 90% të rasteve 

 Vendime pafajësie – (13) ose 4 % të rasteve  

 

b. Vendim-marrja e gjykatës për çështjet civile/administrative 

 

Përsa i përket vendimeve të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë për 1464 çështje 

civile të gjykuara për periudhën 2014-2016, situata paraqitet si më poshtë:  
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              Figura 8 - Mënyra e përfundimit të çështjeve civile/administrative 

 

 

Nga grafiku i mësipërm rezulton që nga 1464 çështje të gjykuara, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tropojë ka disponuar me:  

 

a. Vendime jopërfundimtare: 

 

 Vendime pushimi – (413) ose 28% të rasteve 

 

b. Vendime përfundimtare: 

 

 Vendime pranimi - (949) ose 65% të rasteve 

 Vendime rrëzimi – (102) ose 7% të rasteve 

 

Nga të dhënat konstatohet numri i lartë i padive të pranuara në raport me paditë e rrëzuara, 

ndërkohë  nuk konstatohet asnjë çështje,  e cila të ketë përfunduar me marrëveshje midis palëve, 

ndonëse palët duhet të orientojnë palët drejt zgjidhjes së çështjes me marrëeshje. 

 

 

3.4. Procesi i rregullt ligjor dhe respektimi i afatit të arsyeshëm nga Gjykata e Apelit    

Shkodër, për periudhën 2014 - 2016, për çështjet e ardhura nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë 

 

Gjykata kompetente për shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të dhëna nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë është Gjykata e Apelit Shkodër. Për periudhën 2014-2016 nga Gjykata e 

Apelit Shkodër janë shqyrtuar 4456 çështje. Nga këto çështje rezulton që kanë ardhur nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë 159 çështje. 
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Figura 9 - Çështjet e gjykuara nga Gjykata e Apelit Shkodër 

 

 

Nga grafiku i mësipërm rezulton, që raporti që zënë çështjet e ardhura nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë është relativisht i ulët, rreth 3.5% të totalit të çështjeve. Nëse do të bënim një 

krahasim me numrin e çështjeve për të cilat Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë  ka disponuar me 

vendim, konkretisht për 1827 raste, dhe ka marrë vendime rrëzimi, pushimi, kthim aktesh, 

deklarimin fajtor të personit, për të cilat parimisht palët i drejtohen Gjykatës së Apelit, nga të 

dhënat rezulton që vetëm për 8.7% të vendimeve të dhëna, palët kanë bërë ankim në apel. 

 

Në pamundësi për të dhënë arsyet konkrete, pse palët nuk kanë ankimuar vendimin, hipotezat që 

ngrihen janë: 

  

 Palët janë dakort me vendimin dhe ky është tregues që gjykata ka qenë efiçente, ka 

respektuar të drejtat materiale dhe procedurale të palëve; 

 Palët kanë humbur afatet e ankimit, tregues që qytetarët janë të painformuar me 

parashikimet dhe afatet ligjore. 

   

 

3.4.1 Çështje penale të shqyrtuara nga Gjykata e Apelit Shkodër 

 

Nga të dhënat e monitoruara rezulton, që nga 4456 çështje, Gjykata e Apelit Shkodër ka 

shqyrtuar 1610 çështje penale, nga të cilat 42 çështje janë të ardhura nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë: 
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Figura 10 - Numri i çështjeve penale të përfunduara nga Gj. A. Shkodër 

 

Nga grafiku i mësipërm konstatohet që nuk kemi ndonjë ndryshim të konsiderueshëm ndër vite, 

përsa i përket numrit të çështjeve të ardhura nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë. Kemi një 

rënie prej 6 çështjesh në vititn 2015, ndërkohë situata paraqitet e njëjtë në vitet 2016 dhe 2014. 

 

Nëse do të bënim një krahasim midis çështjeve penale të gjykuara në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë, konkretisht numrit të vendimeve, për të cilat gjykata është shprehur me 

vendim dënimi, rezulton që nga 329 vendime fajësie, vetëm 13% e tyre janë ankimuar. Ky numër 

është relativisht i ulët. 
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3.4.2. Vendimmarja e Gjykatës së Apelit Shkodër në lidhje me çështjet penale të ardhura 

nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë 
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                                                 Figura 11- 

Vendim-marrja e Gj. A. Shkodër  për çështjet penale të ardhura nga Gj. Rr. Tropojë 

 

 

Nga 42 çështjet penale të ardhura nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë, për periudhën e 

monitorimit Gjykata e Apelit Shkodër, ka dalë me vendim në 29 raste, nga të cilat në në 86% të 

rasteve ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës, ndërsa në 14% ka vendosur ndryshimin e vendimit.  

 

Fakti që Gjykata e Apelit Shkodër ka lënë në fuqi 86% të vendimeve, është tregues i faktit që 

vendimmarrja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë është në përputhje me ligjin material dhe 

procedural, si dhe është respektuar parimi i procesit të rregullt ligjor. 

 

3.4.3 Çështjet civile të shqyrtuara nga Gjykata e Apelit Shkodër 

 

Nga të dhënat e monitoruara, rezulton që Gjykata e Apelit Shkodër ka shqyrtuar 2846 çështje 

civile nga 4456 çështje të shqyrtuara.   

 

Në lidhje me çështjet civile të shqyrtuara, të cilat kanë ardhur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tropojë për periudhën 2014-2016, situata paraqitet si më poshtë:  
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                  Figura 12- Numri i çështjeve civile të shqyrtuara nga Gj.A.Shkodër 

 
 

Nga grafiku i mësipërm rezulton që numri i çështjeve civile  të ardhura nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë, është 117 çështje, numër i cili ka ardhur në rënie nga viti 2014 në vitin 2015 

me gati 60%, dhe më pas kemi një rritje nga viti 2015 në vitin 2016 me 66% të çështjeve.  
 
 

3.4.4. Vendim-marja e Gjykatës së Apelit Shkodër në lidhje me çështjet civile të ardhura 

nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë 
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Figura 13-  

Vendimmarrja e Gj.A.Shkodër në lidhje me çështjet civile të ardhura nga Gj. Rr.Tropojë 

 

 

Nga grafiku i mësipërm rezulton, që nga 117 çështje të ardhura nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tropojë, Gjykata e Apelit është shprehur me vendim në 71 raste. 

 

Konkretisht Gjykata e Apelit Shkodër ka vendosur: 

 

 Lënien në fuqi të vendimit – në (59) ose 83% të rasteve 

 Ndryshimin e vendimit – në (12) ose 17% të rasteve  

 

Edhe për çështjet civile, konstatohet fakti që 83% e vendimeve të marra nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë janë lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Shkodër, i cili është një tregues që 

procesi i zhvilluar nga gjykata është në përputhje me dispozitat ligjore materiale dhe procedurale. 

 

 

IV. AKSESI DHE TRANSPARENCA E  SISTEMIT TË DREJTËSISË  

 

E drejta për të kërkuar drejtësi, ose aksesi në gjykatë, është element thelbësor për respektimin e 

të drejtave dhe lirive themelore dhe në veçanti të procesit të rregullt ligjor. E lidhur ngushtë edhe 

me efektivitetin e procesit gjyqësor, respektimi i kësaj të drejte siguron zbatimin dhe sundimin e 

ligjit.  

 

Nga ana tjetër transparenca e veprimtarisë së gjykatave, përbën një parim të rëndësishëm që ka 

lidhje me shumë elementë të tjerë dhe ndikon në mënyrë të drejtëpërdrejtë në rritjen e besimit të 

publikut te sistemi gjyqësor. Transparenca e gjykatës sigurohet me anë të garantimit të aksesit të 

publikut gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, publiciteti dhe aksesueshmëria në vendimet e 

gjykatës, llogaridhënia e gjykatës në momentin që i kërkohet një informacion në lidhje me aktet 

procedurale etj. Transparenca dhe aksesi në informacion, është i domosdoshëm për të 

parandaluar praktikat korruptive dhe për të garantuar realizimin e të drejtës për një gjykim të 

drejtë.
22

 

 

 4.1 Standartet ndërkombëtare në lidhje me aksesin në gjykatë dhe transparencën e 

procesit gjyqësor 

 

E drejta për t’iu drejtuar gjykatës nuk parashikohet në mënyrë të shprehur nga instrumentet 

ndërkombëtare. Megjithatë, GjEDNj-ja ka dalë në përfundimin se aksesi në gjykatë përbën një 

pjesë të pandashme të së drejtës për një gjykim të drejtë. 

 

Është konstatuar se si pengesat ligjore, ashtu edhe ato praktike, cënojnë të drejtën e aksesit në 

gjykatë. Një pengesë ligjore që mund të përmendet është vlera e taksave gjyqësore që duhet të 

parapaguhen për inicimin e një procesi gjyqësor. Vendosja e taksave gjyqësore në vlerë të lartë, e 

                                                 
22

 Shih Studimin “Drejt Drejtësisë -Analizë e procesit civil në gjykatat e rretheve gjyqësore”, OSCE 2013, fq.77 
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cila është e papërballueshme nga qytetarët, e cila mund të sjellë mos ushtrimin e të drejtave në 

gjykatë është konsideruar si cënim i së drejtës së aksesit në gjykatë.  

 

Në çështjen “Weissman dhe të tjerë kundër Rumanisë
23

, GJEDNj-ja doli në përfundimin se 

vendosja e një tarife gjyqësore prej afërsisht 1 % të vlerës së padisë, duke marrë parasysh dhe 

rrethanat specifike të çështjes, cënonte të drejtën për t’iu drejtuar gjykatës. 

 

Në çështjen “Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar”, GJEDNj-ja doli në përfundimin se 

pengimi i një të burgosuri për të kontaktuar një avokat, duke mos e lejuar atë praktikisht të nisë 

një çështje civile, cënonte të drejtën e tij të aksesit në gjykatë.
24

 

 

Krahas pengesave të parashikuara në ligj, aksesi në gjykatë mund të kufizohet edhe për shkak të 

rretanave teknike, si psh. mungesa e infrastrukturës së gjykatës, psh.nuk janë vendosur rampa 

ose ashensorë për personat me aftësi të kufizuara, mungesa e ekspertëve interpret etj.  

 

E drejta e aksesit në gjykatë,  nuk është një e drejtë absolute pasi ajo  mund t’i nënshtrohet edhe 

kufizimeve të parashikuara në ligj, proporcionale me gjendjen e diktuar, si p.sh., afatet e 

parashkrimit, rregullat për të miturit apo personat me probleme mendore etj
25

. 

 

Zhvillimi i një procesi gjyqësor transparent dhe publik, i cili garanton pjesëmarrjen e qytetarëve 

gjatë procesit, është një nga garancitë që është parashikuar në disa akte ndërkombëtare të 

rëndësishme. 

 

Në nenin 10 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut,  në nenin 10 të saj parashikohet 

se: “Gjithkush gëzon njëlloj të drejtën për një proces gjyqësor objektiv e publik para një gjykate 

të pavarur e të paanshme, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të veta dhe për vendimin 

mbi çfarëdo lloj akuze penale”. 

 

Në nenin 14 paragrafi 1 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike parashikohet 

se:“...Në përcaktimin e çfarëdolloj akuze penale ndaj tij, apo të të drejtave dhe detyrimeve të tij 

në një çështje në gjykim, kushdo duhet të ketë të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe të hapur …”  

 

Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, si një nga instrumentat më të rëndësishëm të 

mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave dhe lirive të individit në nenin 6 paragrafi i parë 

sanksionon se: “Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve civile apo të dënimit penal ndaj një 

njeriu, secili ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe të hapur… Vendimi duhet të shpallet 

publikisht …”.  

 

E drejta e një procesi gjyqësor transparent, nuk do të thotë vetëm garantimin e palëve 

pjesëmarrëse të procesit gjyqësor, por krijimin e kushteve dhe garancive për pjesëmarrjen e çdo 

personi të interesuar.   

 

                                                 
23

Shih Vendimin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut “Weissman dhe të tjerë kundër Rumanisë” 
24

 Shih Vendimin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut “Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar” 
25

 Shih “Drejt Drejtësisë, Analizë e procesit civil në gjykatat e rretheve gjyqësore”, 2013, OSCE 
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GJEDNj-ja ka theksuar në jurisprudencën e saj se: “një gjyq e përmbush kriterin e të qenit publik 

vetëm nëse publiku ka mundësi të marrë informacion rreth datës dhe vendit ku ai do të 

zhvillohet”. Gjykata shprehet se pjesë e detyrimit për të garantuar zhvillimin e seancave 

gjyqësore të hapura për publikun, është dhe përgatitja e informacione për t’ia vënë në 

dispozicion publikut.” Gjykata theksoi se për të respektuar nenin 6 të KEDNj-së, vendi ku 

zhvillohen seancat gjyqësore duhet të jetë “lehtësisht i aksesueshëm për publikun” që normalisht 

kërkon mbajtjen e seancave gjyqësore në “salla normale gjyqi aq të mëdha sa të mund të zërë 

vend publiku”
26

. 

 

 

4.2 Aksesi në gjykatë dhe transparenca në procesin gjyqësor sipas këndvështrimit të 

legjislacionit të brendshëm 

 

E drejta për akses në gjykatë është një nga elementet më të rëndësishme të procesit të rregullt 

ligjor, në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e 

Njeriut . 

 

Aksesi në drejtësi shihet si aftësi e njerëzve për të arritur zgjidhje përmes institucioneve të 

drejtësisë. Nuk ka akses në drejtësi nëse qytetarët i tremben shtetit, nuk i drejtohen atij, ai është i 

pabesueshëm, kur individët nuk kanë avokat, kur ata nuk marrin informacionin dhe njohuritë e 

duhura mbi të drejtat ose kur ka një sistem të dobët të drejtësisë.
27

 

 

Kjo e drejtë e individit nuk përfshin vetëm të drejtën për të filluar një proces, por edhe të drejtën 

për të pasur, nga ana e gjykatës, një zgjidhje përfundimtare për mosmarrëveshjen objekt gjykimi, 

pasi aksesi në gjykatë duhet të jetë substantiv dhe jo thjesht formal. Administrimi i mirë i 

drejtësisë fillon me garancinë që një individ të ketë akses në gjykatë për t’i siguruar atij të gjitha 

aspektet e një forme gjyqësore të shqyrtimit të çështjes. Mohimi i së drejtës për t’iu drejtuar 

gjykatës dhe për të marrë një përgjigje përfundimtare prej saj, për pretendimet e ngritura përbën 

cënim të së drejtës themelore për një proces të rregullt ligjor.
28

  

 

Neni 42 i Kushtetutës, sanksionon në vetvete jo vetëm të drejtën e individit për t’iu drejtuar 

gjykatës, por edhe detyrimin e shtetit që të marrë të gjitha masat për ta garantuar respektimin e 

kësaj të drejte në praktikë. Në rast se mohohet një e drejtë e tillë, procesi konsiderohet jo i 

rregullt, sepse aksesi në gjykatë është para së gjithash një kusht kryesor për të realizuar mbrojtjen 

e të drejtave të tjera. Shteti i së drejtës nuk mund të konceptohet pa u njohur individëve të drejtën 

dhe mundësinë për t’iu drejtuar gjykatës
29

.  

 

                                                 
26

 Shih Vendimin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut “Riepan kundër Austrisë”,  14 Nëntor 2000 
27

 Shih Joniada Musaraj “Çështje të aksesit në drejtësi dhe të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm në kuadrin e të 
drejtës për një proces të rregullt ligjor. Përvoja shqiptare në vështrim të krahasuar", aksesuar në linkun: 
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/ëp-content/uploads/2017/03/JONIADA-MUSARAJ-DISERTACION-
P%C3%8BR-MBROJTJEN-E-GRAD%C3%8BS-SHKENCORE-DOKTOR.pdf 
28

 Shih Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.28, datë 15.03.2016 
29 Shih Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.67, datë 17.11.2015; Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 84, datë 

30.12.2016. 
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Aksesi në drejtësi dhe transparenca e gjyqësorit janë dy elemente kyç që janë evidentuar dhe në 

Raportin Analitik të Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri të vitit 2015, përgatitur nga Grupi i 

Ekspertëve të Nivelit të lartë, i cili ka theksuar: “...publiciteti i veprimtarisë gjyqësore, aksesi i 

publikut në drejtësi dhe hapja e kësaj veprimtarie ndaj shoqërisë përmes komunikimit me 

publikun janë elemente themelore për një sistem gjyqësor transparent”. Sipas ekspertëve, 

transparenca e gjyqësorit është një karakteristikë e sistemeve demokratike dhe ndihmon parimin 

kushtetues të garantimit të një procesi të rregullt ligjor.
30

 

 

Transparenca dhe aksesi në gjykatë, përfshijnë në vetvete disa elemente, konkretisht: 

 

 Publiciteti i seancave gjyqësore  

 

Publiciteti i seancave gjyqësore përbën një aspekt të rëndësishem të së drejtës për proces të 

rregullt ligjor. Gjykimet publike janë garanci për gjykimin e drejtë. Vetëm kur gjykimi është 

publik, është e mundur që të tregohet se të drejtat e çdo pale në gjykim nuk janë dhunuar, që të 

dyja palët kanë patur mundësinë të shprehin opinionin e tyre. Një gjykim me dyer të mbyllura do 

të krijonte kushte që gjykata të veprojë si një institucion burokratik duke sjellë rënie të besimit
31

. 

 

Kur gjykimet janë të hapura ndaj publikut dhe medias, një shtet demokratik do të ndjehet i 

plotësuar duke ndjekur procedurat përkatëse
32

. Për më tepër zhvillimi i seancave publike krijon 

mundësinë për pjesëmarrjen në proces, jo vetëm të palëve, por edhe të çdo qytetari që ka interes 

për të ndjekur në proces gjyqësor.   

 

Në nenin 26 të Kodit të Procedurës Civile parashikohet se: "Seancat gjyqësore janë të hapura, 

përveç kur parashikohet ndryshe sipas këtij Kodi. Gjykata mund të mos lejojë pjesëmarrjen e 

medias, kur çmon se nuk është në dobi të gjykimit. Në çdo rast vendimi përfundimtar i gjykatës 

shpallet publikisht". 

 

Edhe e drejta për akses dhe për transparencë të procesit gjyqësor, nuk është absolute, ajo mund të 

kufizohet në rastet e parashikuara specifikisht në nenin 173 të Kodit të Procedurës Civile
33

 dhe 

në nenin 340
34

 të Kodit të Procedurës Penale kur seancat gjyqësore mund të bëhen me dyer të 

mbyllura.  

                                                 
30

 Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e 
Drejtësisë, Tiranë, 2015 
31

 Shih Joniada Musaraj “Çështje të aksesit në drejtësi dhe të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm në kuadrin e të 
drejtës për një proces të rregullt ligjor. Përvoja shqiptare në vështrim të krahasuar", aksesuar në linkun: 
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/ëp-content/uploads/2017/03/JONIADA-MUSARAJ-DISERTACION-
P%C3%8BR-MBROJTJEN-E-GRAD%C3%8BS-SHKENCORE-DOKTOR.pdf 
32

 Shih Smith. E. Ch.,“Courts and trials”, 2003, fq 18.   
33

 Shih nenin 173 të Kodit të Procedurës Civile, në të cilin parashikohet: “Nuk lejohet qëndrimi në seancë gjyqësore 
me dyer të mbyllura i të miturve nën 16 vjeç, përveç kur ata thirren nga gjykata.  Gjykata mund të mos lejojë 
pjesëmarrjen e organeve të medias dhe publikut gjatë një pjese ose gjatë gjithë zhvillimit të procesit gjyqësor:  a) në 
interes të moralit;  b) të rendit publik;  c) të ruatjes së informacionit të klasifikuar ose sigurisë kombëtare;  ç) kur e 
kërkojnë interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve dhe pjesëmarrësve në gjyq;  d) kur përmenden 
sekrete tregtare ose shpikje industriale, nga publikimi i të cilave mund të cenohen interesa që mbrohen me ligj;  dh) 
në masën e çmuar nga gjykata, në rrethana të veçanta, publikimi mund të paragjykojë interesat e drejtësisë.   
34

 Shih nenin 340 të Kodit të Procedurës Penale: “1. Gjykata vendos që shqyrtimi gjyqësor ose disa veprime të tij 
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Garanci për zhvillimin e seancave gjyqësore publike, është dhe kryerja e proceseve gjyqësore në 

salla gjykimi.  

 

Për shkak të problematikave të konstatuara ndër vite, për shkak të zhvillimit të proceseve 

gjyqësore në zyrat e gjyqtarëve, të cilat shpesh cënonin të drejtën e aksesit të personave në 

gjykatë dhe ulnin besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, Këshilli i Lartë të Drejtësisë, me 

vendimin nr. 238/1/b, datë 24.12.2008 i “Për solemnitetin e gjykimit dhe veshjen e posaçme të 

gjyqtarit”, parashikoi se të gjitha proceset gjyqësore, për sa është e mundur, duhet të zhvillohen 

në salla gjykimi të përshtatshme për natyrën e çështjes konkrete.
35

  

 

Gjithashtu, zbatimi i sistemit të regjistrimit dixhital audio në gjykata përbën një kërkesë të 

detyrueshme ligjore, çka garanton saktësi të nivelit të lartë të dokumentimit të seancës gjyqësore 

dhe rrit transparencën, efikasitetin si dhe përmirëson administrimin e gjykatave.  

 

Me ndryshimet që i’u bënë Kodit të Procedurës Civile, në nenin 118 u parashikua: "Gjyqtari i 

vetëm, ose kryetari i seancës duhet të sigurohet që të mbahet procesverbal nëpërmjet regjistrimit 

audio ose audioviziv për seancën gjyqësore, si dhe për çdo veprim tjetër procedural gjyqësor që 

zhvillohet jashtë seance. Nëse nuk është e mundur që procesverbali të mbahet nëpërmjet 

regjistrimit audio ose audioviziv, ai mbahet duke bërë një përmbledhje të saktë me shtypshkrim 

apo dorëshkrim". 

 

Sipas këtij neni, kryetari i seancës duhet të sigurohet që të mbahet procesverbal nëpërmjet 

regjistrimit audio ose audioviziv për seancën gjyqësore, si dhe për çdo veprim tjetër procedural 

gjyqësor që zhvillohet jashtë seance.  

 

Për të rregulluar marrëdhëniet midis publikut dhe gjykatës, Ministria e Drejtësisë ka nxjerrë 

Urdhrin  nr.6777/5, datë 30.09.2010 “Për miratimin e rregullores “Për marrëdhënien e gjykatës 

me publikun rregullon në mënyrë më të detajuar mënyrën e komunikimit gjykatë - publik
36

, i cili 

ndër të tjera parashikon se: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
të zhvillohen me  dyer të mbyllura: a) kur publiciteti mund të dëmtojë moralin shoqëror ose mund të sjellë përhapjen 

e të dhënave që duhet të mbahen sekret në interes të shtetit, në qoftë se një  gjë e tillë kërkohet nga organi kompetent; 

b) kur nga ana e publikut ka shfaqje që prishin zhvillimin e rregullt të  seancës; c) kur është e nevojshme të mbrohet 

siguria e dëshmitarëve ose e të  pandehurve; ç)  kur  gjykohet  e  nevojshme  në  pyetjen  e  të  miturve  si dëshmitarë. 

d) kur viktima e përcaktuar në nenin 58/b, të këtij Kodi, kërkon të zhvillohet me dyer të mbyllura. 2.  Shqyrtimi 

gjyqësor  zhvillohet  gjithmonë  me  dyer  të  mbyllura kur: a)  gjykohen  të  miturit; b) gjykohen të pandehur të rritur, 

të cilët akuzohen për kryerjen e  veprave  penale  ndaj  të  miturve  si  viktimë,  pavarësisht  moshës  së viktimës  gjatë  

gjykimit. 3. Vendimi i gjykatës për zhvillimin e seancës me dyer të mbyllura revokohet kur pushojnë shkaqet që e 

sollën atë. 4. Kryetari i trupit gjykues informon personat që marrin pjesë në një gjykim me dyer të mbyllura për 

detyrimin që kanë për të mbajtur konfidencial informacionin e mësuar në seancë. 
35

Për më tepër shih vendimin nr. 238/1/b, datë 24.12.2008 i Këshillit të Lartë të Drejtësisë “Për solemnitetin e 
gjykimit dhe veshjen e posaçme të gjyqtarit” 
36

 Shih Urdhri i Ministrit të Drejtësisë nr.6777/5, dt 30.09.2010 “Për miratimin e rregullores “Për marrëdhënien e 
gjykatës me publikun rregullon në mënyrë më të detajuar mënyrën e komunikimit gjykatë- publik” 
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 Disponueshmëria dhe aksesi i vendimeve gjyqësore 

 

Vendimet e gjykatave jepen në emër të Republikës së Shqipërisë dhe duhet të jenë publike dhe të 

aksesueshme për publikun. 

 

Në nenin 146 të Kushtetutës së Shqipërisë parashikohet se:  

 

 1. Gjykatat i japin vendimet në emër të Republikës.  

 2. Vendimet gjyqësore shpallen publikisht në çdo rast.  

 

E drejta për të aksesuar vendimet gjyqësore theksohet edhe nga Ligji nr.119/2014 "Për të 

Drejtën e Informimit", i cili publikimin dhe marrjen e një vendimi e përfshin në kategorinë e 

informacionit që autoriteti publik duhet të vërë në dispozicion të publikut pa kërkesë. 

 

Me krijimin e faqeve zyrtare të webit, gjykatat kanë bërë publike informacione të ndryshme në 

lidhje, me strukturën, organikën e gjykatës, rregulloret, zhvillimin e procedurave gjyqësore, 

shortet e çështjeve, kalendarin e çështjeve në gjykim etj. Deri në vitin 2017, vendimet e 

gjykatave mund të aksesoheshin nga faqet web të gjykatave, por nga kjo periudhë këto vendime 

janë anonimizuar dhe aksesi në këto vendime është i kufizuar.  

 

Anonimizimi i vendimeve, erdhi për shkak të Udhëzimit nr.15, datë 23.12.2012 "Për përpunimin 

dhe publikimin e të dhënave personale në sistemin gjyqësor" të Komisionerit për të Drejtën e 

Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili bazohet në ligjin nr.9887, datë 

10.03.2008 "Për mbrojtjen e të Dhënave Personale". Pavarësisht se ky udhëzim ka si qëllim 

mbrojtjen e të dhënave me karakter personal dhe ruajtjen e privatësisë së individit, gjykatat kanë 

abuzuar pasi vihet re se vendimet gjyqësore shpesh janë plotësisht të anonimizuara, duke cënuar 

edhe të drejtën e qytetarëve për tu informuar dhe për ti aksesuar këto vendime në mënyrë 

elektronike. 

 

Përveç sa më sipër, mbetet problematik fakti se vendimet e gjykatës nuk zbardhen në afatet 

ligjore. Kjo problematikë është evidentuar nga Dokumenti Analitik “Informacion i detajuar sipas 

sektorëve të sistemit të drejtësisë”, i cili ka theksuar se vendimet e gjykatave nuk publikohen në 

mënyrë sistematike dhe në rastet kur publikohen nuk janë gjithmonë të arsyetuara dhe nuk 

respektohen afatet. Aksesi i plotë i publikut në vendimet e gjykatave duhet të sigurohet pa 

vonesa. Gjithashtu në këtë dokument analitik theksohet se procedurat gjyqësore duhet të jenë të 

shpejta dhe transparente.
37

 

 

 

                                                 
37

 Shih Dokument Analitik,"Informacion i detajuar sipas sektorëve të sistemit të drejtësisë” Janar 2015 
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4.3 Respektimi i parimit të aksesit në drejtësi dhe transparencës nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tropojë  

 

Duke marrë parasysh standartet ndërkombëtare dhe parashikimet në legjislacionin e brendshëm, 

në lidhje me garantimin e të drejtës së askesit në gjykatë dhe transparencës së zhvillimit të 

proceseve gjyqësore, Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”,  ka zhvilluar një monitorim të 

Gjykatës së Rrethit Gyqësor Tropojë dhe Gjykatës së Apelit Shkodër. 

 

Për të pasur një tablo të plotë të situatës, janë kryer monitorime të seancave gjyqësore, si dhe 

janë zhvilluar intervista të drejtëpërdrejta me grupet e interesit, si paditësit, të paditurit, avokatët, 

stafi i gjykatës, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të organeve të qeverisjes vendore. 

 

Monitorimi është realizuar mbi komponentët e mëposhtëm: 

 

 Lloji i gjykimit; 

 Vendi i zhvillimit të seancave gjyqësore; 

 Regjistrimi ose jo i seancave në audio; 

 Aksesi i publikut gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor; 

 E drejta e palëve për të kërkuar akte procedurale nga dosjet gjyqësore; 

 Reagimi i gjykatës ndaj kërkesave procedurale të palëve. 

 

 

a. Lloji i gjykimit të monitoruar 

 

Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”, Kukës, ka monitoruar 42 seanca gjyqësore. Nga të 

dhënat e monitorimit, rezulton që kemi një shumëllojshmëri të çështjeve gjyqësore, të dhëna që 

shërbejnë për të evidentuar në mënyrë më të saktë problematikat në varësi të llojit të çështjes 

gjyqësore.  
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Figura 14- Lloji i gjykimit të monitoruar 

 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që numri më i lartë i çështjeve janë penale, me rreth 29%, 

ndërsa për çështjet civile dhe çështjet familjare kemi një numër të barabartë. Ndërsa numri më i 

vogël konstatohet për çështjet administrative. 

 

 

 

b. Faza e gjykimit të çështjes në periudhën e monitorimit 

 

Monitorimi i seancave është bërë në faza të ndryshme të zhvillimit të procesit gjyqësor dhe nga 

të dhënat, situata paraqitet si më poshtë: 
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Figura 15- Faza e gjykimit të çështjes në periudhën e monitorimit  

 

Nga grafiku i mësipërm rezulton se numri më i lartë i seancave të monitoruara është gjatë 

seancave gjyqësore, rreth 45%, kjo dhe për faktin që seancat gjyqësore janë seancat më të 

rëndësishme, ku zhvillohet debati gjyqësor midis palëve dhe administrohen provat, mbi të cilat 

gjykata do të marrë vendimin. 

 

c. Vendi i zhvillimit të seancave gjyqësore 

 

Përpara vendosjes së sistemeve audio nëpër gjykata dhe miratimit të vendimit nr. 238/1/b, datë 

24.12.2008 të Këshilli të Lartë të Drejtësisë, “Për solemnitetin e gjykimit dhe veshjen e posaçme 

të gjyqtarit”, shumica e gjyqeve zhvilloheshin në zyrat e gjyqtarëve, duke sjellë cënimin e të 

drejtës së publikut për të marrë pjesë në procesin gjyqësor, duke ndikuar dhe në uljen e besimit të 

qytetarëve në sistemin e drejtësisë. 

 

Pavarësisht se në studime të ndryshme janë konstatuar probleme të ndryshme të zhvillimit të 

proceseve gjyqësore në zyrat e gjyqtarëve dhe janë dhënë rekomandime për zhvillimin e tyre në 

salla, ende një numër i lartë i çështjeve shqyrtohen në zyrën e gjyqtarit.  

 

Nga të dhënat e monitorimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, në lidhje me vendin e 

zhvillimit të proceseve gjyqësore, situata paraqitet si më poshtë: 
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Figura 16 - Vendi i zhvillimit të seancave gjyqësore 

 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që 76% e çështjeve gjykohen në salla gjykimi, ky është një 

tregues pozitiv, pasi është një garanci për respektimin e parimit të aksesit në gjykatë dhe rritjes 

së transparencës së gjykatës.  

 

Ndonëse mbetet problematike fakti, se 24% e çështjeve gjykohen në zyrat e gjyqtarëve, për të 

cilën rekomandojmë që duhet të reduktohet, me qëllim minimizimin e mundësive për të cënuar 

procesin e rregullt ligjor dhe të drejtave të palëve gjatë procesit gjyqësor. 

 

d. Regjistrimi audio i seancave gjyqësore 

 

Në kuadër të dixhitalizimit të sistemit gjyqësor, prezantimi i një teknologjie të fjalës së fundit 

RDA (Regjistrimi Dixhital Audio)
38

 përbën një ndryshim thelbësor në mënyrën se si zhvillohen 

seancat gjyqësore, si dhe një hap të madh përpara për sa i përket transparencës dhe procesit të 

rregullt ligjor në Shqipëri. Sistemi i Regjistrimit Dixhital Audio (RDA), i shtrirë në gjykatat 

shqiptare falë mbështetjes së USAID-it, mundëson regjistrimin e të gjithë komunikimit verbal që 

ndodh gjatë seancave gjyqësore. Seancat gjyqësore regjistrohen me lehtësi dhe gjatë tyre mund të 

mbahen edhe shënime nga sekretari gjyqësor.  

 

Regjistrimi audio lidhet gjithashtu automatikisht me datën dhe vendin e zhvillimit të seancës. 

Zëri i gjykatësit, i palëve ndërgjyqëse dhe/ose përfaqësuesve të tyre, si dhe i dëshmitarit 

regjistrohet në kanale të veçanta dhe të gjitha regjistrimet ruhen në serverin e sistemit 

ÇMIS/ICMIS, në përputhje me protokolle të caktuara që sigurojnë integritetin dhe arkivimin e 

                                                 
38

Shih “Regjistrimi Dixhital Audio në Gjykata (RDA) është nismë e mbështetur nga Programi i USAID-it për Forcimin 
e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST). RAPORT MONITORIMI Qershor 2014” dhe Raport monitorimi “Zbatimi i 
sistemit të menaxhimit të çështjeve civile/penale (ÇMIS/ICMIS) pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, Durrës, 
Elbasan”, Qendra A.L.T.R.I, Tiranë 2014 



Promovimi i një gyqësori transparent, të besueshëm dhe gjithëpërfshirës  2019 
 

Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”, (QIZHD)  Fq. 39 
 

tyre. Regjistrimi audio i seancave përfshihet në dosjen e çështjes gjyqësore, gjithashtu ato mund 

të ridëgjohen si dhe të kopjohen lehtësisht në CD/DVD, sipas nevojës. 

 

Një nga komponentët e monitorimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë, ishte dhe 

rregjistrimi i seancave gjyqësore me sistem audio. 

  

 

Me sistem audio
81%

Pa sistem audio
19%

  
                                       Figura 17- Regjistrimi audio i seancave gjyqësore 

 

Nga grafiku i mësipërm rezulton se, në 81 % të rasteve të monitoruara seancat gjqësore janë 

regjistruar me sistem audio. Në 19 % të rasteve, ndonëse gjykimi i çështjes është zhvilluar në 

sallë, seanca nuk është regjistruar në sistem audio. Arsyet e mosregjistrimit në audio janë për 

shkak të mungesës së energjisë elektrike, problemeve teknike etj. 

 

Në 81% të seancave të regjistruara në sistem audio, palët janë orientuar nga ana e gjykatës për të 

folur qartë në mënyrë që regjistrimi i seancës të jetë sa më i mirë. 

 

Ndonëse numri i mosregjistrimit të seancës në audio është relativisht i vogël, rreth 19%, sërisht 

mbetet një shifër problematike, pasi administrata e gjykatës duhet të marrë masa për të shmangur 

problemet teknike që mund të shfaqen, si psh. ndërprerje e energjisë elektrike. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Promovimi i një gyqësori transparent, të besueshëm dhe gjithëpërfshirës  2019 
 

Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”, (QIZHD)  Fq. 40 
 

V. KËNDVËSHTRIMI I AKTORËVE TË DREJTËSISË NË LIDHJE ME 

TRANSPARENCËN E PROCESEVE GJYQËSORE NË GJYKATËN E 

RRETHIT GJYQËSOR TROPOJË  
 

Gjatë periudhës së monitorimit janë realizuar 63 intervista me qytetarë (të cilët kanë marrë pjesë 

në gjykim, në cilësinë e paditësit, të paditurit, personit të tretë), avokatë, punonjës/stafi i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, përfaqësues të shoqërisë civile. 

 

Me anë të realizimit të intervistave të strukturuara dhe jo të strukturuara është synuar që të 

evidentohet se cili është mendimi i aktorëve të drejtësisë, të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm 

me gjykatën, me qëllimin e konstatimit të problematikave dhe dhënien e rekomandimeve 

konkrete. 

 

Komponentët, mbi të cilat janë shtrirë intervistat janë: 

 

 Statusi dhe pozita procedurale e personave të intervistuar; 

 Të dhëna demografike të personave të intervistuar; 

 Llojet e çështjeve; 

 Vendi i zhvillimit të procesit gjyqësor; 

 Kërkimi i akteve procedurale; 

 Aksesi në gjykatë dhe transparenca; 

 Reagimi i gjykatës ndaj kërkësave të palës. 

 

a. Statusi dhe pozita procedurale e personave të intervistuar 

 

17%

5%

11%

6%

2%

2%2%

31%

24%

Paditës

I paditur

Deshmitar

Viktime

Ekspert

Jurist

Avokat

Punonjës në adminsitratë 
gjyqësore

  
Figura 18 - Statusi dhe pozita procedurale 
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Nga grafiku i mësipërm, rezulton që monitorimi ka qenë gjithëpërfshirës, pasi ka përfshirë 

persona, të cilët kanë status dhe pozitë procedurale të ndryshme, me qëllim evidentimin e 

mënyrës së perceptimit që kanë në lidhje me efikasitetin e sistemit gjyqësor dhe respektimit të 

parimit të procesit të rregullt ligjor. 

 

Nga të intervistuarit ka rezultuar që 3 prej tyre i përkasin grupeve fetare, 3 viktima të dhunës në 

familje dhe një person me aftësi të kufizuar.  

 

b.  Të dhëna demografike të palëve; 

 

 Gjinia 

 

 

43%

57%

Femer

Mashkull

 
                                     Figura 19– Gjinia e të intervstuarve 

 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që numri më i madh i të intervistuarve janë meshkuj, me 

një diferencë  prej 14 % në raport me të intervistuarat femra. 
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 Vendbanimi 

 

70%

30%

Qytet

Fshat

 
 

                         Figura 20 -Vendbanimi i të intervistuarve 
 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton se 70% e të intervistuarve banojnë në qytet, ndërsa 30% jetojnë 

në fshat. 

 

 Arsimi 
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24%
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                        Figura 21 - Arsimimi i të intervistuarve 

 

Nga grafiku i mësipërm, rezulton që intervistimi është shtrirë në të gjitha kategoritë, duke 

përfshirë persona pa arsim deri te personat me arsim të lartë. Fakti që targeti i personave me 
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arsim të lartë zë një përqindje më të lartë rreth 59%, vjen për shkak të faktit që janë intervistuar 

punonjësit e gjykatës, përfaqësues të shoqërisë civile, juristë të institucioneve publike, të  cilët në 

parim janë me arsim të mesëm ose të lartë. 

 

 

 Punësimi 

 

10%

8%

3%

57%

16%

6%

Pa pune

Vetëpunësuar

Vetëpunësuarnë bujqësi

Në sektorin publik

Në sektorin privat

Pensionist
 

                           Figura 22 - Punësimi i të intervistuarve 

 

Edhe në lidhje me statusin e të punësuarit, studimi ka përfshirë të gjitha kategoritë, nga personat 

me statusin e papunë deri te personat e punësuar në sektorin publik, privat, të vetëpunësuar, të 

vetëpunësuar në bujqësi. Qëllimi i përfshirjes të të gjitha kategorive është evidentimi i 

këndvështrimit të çdo target grupi në lidhje me sistemin e drejtësisë, pavarësisht statusit, moshës, 

gjinisë etj. 

 

                  

c. Lloji i gjykimit 

 

Nga personat e intervistuar, rezulton që në momentin e intervistimit, 45% e tyre kanë qenë palë e 

procesit gjyqësor, në cilësinë e paditësit, të paditurit, viktima të veprës penale,  avokatit, ekspertit 

etj., ndërsa 55% kanë kontakte me sistemin gjyqësor.  

 

Në lidhje me llojin e çështjes, në të cilën ato kanë qenë palë, situata paraqitet si më poshtë: 
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                                  Figura 23-  Lloji i gjykimit 

 

Nga të dhënat e mësipërme rezulton, se pjesën më të madhe të çështjeve e zënë çështjet penale 

me 54%, të pasuara nga çështjet civile me 39%, ndërsa çështjet administrative zënë vetëm 7% të 

rasteve.  

Duke qenë se procedura për gjykimin e këtyre çështjeve rregullohet nga ligje të ndryshme, 

procedura e shqyrtimit të çështjeve civile rregullohet nga Kodi i Procedurës Civile, çështjet 

penale nga Kodi i Procedurës Penale dhe çështjet administrative nga ligji nr. 49/2012 “Për 

organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

administrative”, të dhënat do të shërbejnë për identifikimin e problematikave për secilin proces.  

 

d. Transparenca dhe respektimi i procesit të rregullt ligjor nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tropojë   

 

Në lidhje me respektimin e parimit të procesit të rregullt ligjor nga gjykata, me qëllim 

evidentimin e problematikave që hasin palët gjatë një procesi gjyqësor dhe si respektohen të 

drejtat e tyre procedurale gjatë procesit gjyqësor, intervistimi është shtrirë në disa komponentë: 

 

a. Nëse ka ndonjë ndryshim midis zhvillimit të seancës gjyqësore në sallë ose në zyrë; 

b. Nëse seanca gjyqësore është zhvilluar në zyrë, ndërkohë që sallat kanë qenë të lirë; 

c. A është regjistruar në audio seanca gjyqësore; 

d. Nëse ka pasur ndërprerje të regjistrimit të seancës dhe cilat kanë qenë arsyet; 

e. Nëse gjykata ka respektuar të drejtat procedurale të palëve gjatë procesit gjyqësor. 

f. Reagimi i gjykatës ndaj kërkesave të palëve; 

 

a. Vendi i zhvillimit të seancave gjyqësore 

 

Në lidhje me numrin e sallave të gjykimit, rezulton se në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë 

janë 2 salla gjykimi dhe në Gjykatën e Apelit Shkodër 3 salla gjykimi.  

 

Në lidhje me vendin e zhvillimit të seancave, 70 % e të intervistuarve shprehen se çështjet janë 

zhvilluar në salla, 20% shprehen se në pjesën më të madhe seancave janë zhvilluar në salla, 
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ndërsa në 10%  të rasteve seanca është zhvilluar në zyrat e gjyqtarëve, për shkak të faktit që 

sallat kanë qenë të zëna.  

 

Këto të dhëna përputhen dhe me të gjetjet nga monitorimi i seancave gjyqësore, ku ka rezultuar 

se rreth 24% e seancave janë zhvilluar në zyrën e gjyqtarëve, ndërsa 76% janë zhvilluar në salla. 

 

Lloji i çështjeve që gjykohet, është gjithashtu element që dikton në vendin e zhvillimit të 

seancave gjyqësore. Rreth 80% e të intervistuarve kanë deklaruar se çështjet penale gjykohen 

kryesisht në salla gjykimi. 

 

 

b. Ndryshimet midis zhvillimit të seancës gjyqësore në sallë ose në zyrë 

 

Nga të intervistuarit është deklaruar se 75% e tyre nuk kanë patur eksperiencë të mëparshme me 

gjykatat, ndërsa 25 % kanë deklaruar se kanë pasur dhe eksperienca të mëparshme me gjykatat. 

 

Sa i përket pjesëmarrjes së tyre në seanca gjyqësore, 64% prej tyre shprehen se nuk kanë marrë 

pjesë në seancat gjyqësore dhe vetëm 36 % shprehen se kanë qënë prezent në seanca gjyqësore.  

 

Të intervistuarit janë shprehur se regjistrimi i seancave është ndihmesë në procesin gjyqësor, për 

arsyet e mëposhtme: 

 

 14 % shprehen se regjistrimi i seancave shmang keqkutimet që mund të krijohen gjatë 

zhvillimit të seancës gjyqësore; 

 29% shprehen se regjistrimi ndihmon në transparencën e veprimeve të ndërmarra nga 

gjykata ose palët; 

 21 % shprehen se kjo mënyrë parandalon rastet e korrupsionit; 

 36% deklarojnë se regjistrimi është më i saktë, se sa shkrimi i dorës ose shkrimi në 

kompjuter. 

 

Në 18% të rasteve, të intervistuarit shprehen se gjyqtarët mbajnë dy standarte sjelljeje, ndryshe 

sillen kur janë në zyrë dhe ndryshe kur janë në sallë. Këto ndryshime konsistojnë kryesisht në 

mënyrën e komunikimit, tonin, mimikën, mungesën e seriozitetit etj. Ndërsa në 82% të rasteve, 

deklarojnë që gjyqtarët kanë të njëjtin qëndrim dhe sjellje, pavarësisht nëse seanca gjyqësore 

zhvillohet në zyrën e gjyqtarit apo në sallë. 

 

Nga të dhënat e mësipërme, konstatohet që qytetarët kanë perceptimin që respektimi dhe 

garantimi i të drejtave procedurale dhe procesit të rregullt ligjor, realizohet më mirë kur seancat 

zhvillohen në sallë gjykimi, për këtë arsye rekomandojmë që Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë 

të ndërmarr të gjitha masat, që të gjitha seancat, pavarësisht nëse janë seanca përgatitore apo 

seanca gjyqësore, ti zhvillojë në sallë gjykimi. 

 

c. Zhvillimi i seancave gjyqësore në zyrë, ndërkohë që sallat kanë qenë të lirë 

 

Nga të dhënat, rezulton se 43% e të intervistuarve kanë deklaruar që seancat janë zhvilluar në 

zyra, ndërkohë që salla e gjykimit ishte e lirë dhe nuk po përdorej nga gjyqtarë të tjerë. Kjo shifër 
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është e lartë, për këtë arsye ritheksojmë edhe njëherë që gjyqtarët duhet të zhvillojnë seancat 

gjyqësore në salla gjykimi, sidomos në rastet kur nuk ka asnjë pengesë teknike për përdorimin e 

sallave të gjyqit. 

 

d. Regjistrimi në audio i seancave gjyqësore 

 

Nga të dhënat e përfituara nga të intervistuarit, ka rezultuar se jo gjithmonë është bërë regjistrimi 

në audio i seancave gjyqësore. 46 % e të intervistuarve janë shprehur se seancat gjyqësore janë 

regjistruar në audio, ndërsa në 11 % të rasteve janë shprehur se seancat gjyqësore nuk janë 

regjistruar në audio. Duhet të theksojmë që 43% e të intervistuarve nuk kanë dhënë një përgjigje 

në lidhje me këtë pyetje, kjo dhe për shkak që nuk kanë dijeni në lidhje me regjistrimin në audio 

të seancës gjyqësore. 

 

Sa më sipër, është e domosdoshme që të ndërmerren nisma për ndërgjegjësimin dhe informimin 

e qytetarëve në lidhje me të drejtat e tyre procedurale, solemnitetin e zhvillimit të procesit 

gjyqësor, të drejtën për të marrë pjesë në proceset gjyqësore etj., pasi vetëm duke pasur qytetar të 

informuar, ato do bëhen më aktiv për të kërkuar respektimin e të drejtave materiale dhe 

procedurale, fakt që do të ndikojë në rritjen e cilësisë dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor. 

 

e. Ndërprerja e regjistrimit të seancës në audio dhe arsyet e ndërprerjes 

 

Sa i takon rasteve ndërprerjes së regjistrimit të seancave gjyqësore gjatë zhvillimit të seancës 

gjyqësore, 14% e të intervistuarve janë shprehur se ka patur ndërprerje të regjistrimit të seancës 

ndërsa për 86% (24 persona ) nuk ka patur ndërprerje të regjistrimit të seancës.  

 

Disa nga arsyet e ndërprerjes së regjistrimit të seancës në audio, lidhet me probleme teknike, të 

ndërprerjes së energjisë elektrike etj. 

 

f. Respektimi i të drejtave procedurale të palëve gjatë procesit gjyqësor 

 

Nga të intervistuarit, të cilët kanë qenë prezentë në më shumë se një seancë gjyqësore, janë 

shprehur se: 

 

 Gjykata ka zhvilluar procesin konform rregullave procedurale – 43%  e të intervistuarve; 

 Gjykata nuk ka respektuar procedurat -  11 % e të intervistuarve; 

 Nuk janë shprehur në lidhje me këtë komponent - 46 % e të intervistuarve. 

 

Nga të dhënat e mësipërme, rezulton që një numër i madh i të intervistuarve nuk i janë përgjigjur 

kësaj pyetje, e cila ngre disa hipoteza: 

 

 Nuk kanë dijeni në lidhje me rregullat dhe të drejtate tyre procedurale; 

 Nuk kanë qenë të pranishëm gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor; 

 Nuk kanë dashur që të shprehen në lidhje me këtë pyetje. 
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Pavarësisht arsyeve, konstatohet një pasivitet i palëve në lidhje me kërkimin e të drejtave të tyre, 

dhënien e mendimeve, elementë të cilët ndikojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë në rritjen e 

llogaridhënies nga gjykata, përmirësimin e sistemit të drejtësisë etj. 

 

 

g. Reagimi i gjykatës ndaj kërkesave të palëve 

 

Gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor, për një hetim të plotë dhe të gjithëanshëm, palët kanë të 

drejtë të paraqesin në gjykatë kërkesa të ndryshme procedurale, të cilat mund të jenë kërkesa 

paraprake, që ngrihen para fillimit të procesit gjyqësor, si kërkesa për kompetencën, juridiksionin 

e gjykatës, kërkesë për ndërhyrjen kryesore ose dytësore të një personi të tretë etj. si dhe mund të 

ngihen dhe kërkesa gjatë zhvillimit të seancës gjyqësore, sipas parashikimeve në ligj. 

 

Gjithashtu palët kanë të drejtë të kërkojnë në çdo kohë kopje të akteve që ndodhen në dosjen 

gjyqësore.
 
Në nenin 77 të Kodit të Procedurës Civile parashikohet se: “...Sekretari lëshon, 

kundrejt pagesës, kopje të akteve të përpiluara, të regjistrimeve të mbajtura me mjete të 

regjistrimit audio ose audiovizive, transkripte të plota ose të pjesshme të këtyre të fundit, si dhe 

ekstrakte autentike të akteve të përpiluara me shtypshkrim apo dorëshkrim” 

 

Nga të dhënat, rezulton se, 93%  e të intervistuarve kanë deklaruar, se kanë paraqitur kërkesa për 

marrjen e kopjeve të akteve nga dosja gjyqësore, ndërsa  7% nuk kanë paraqitur kërkesa.  

 

Lidhur me vënien në dispozicion të informacioneve dhe akteve të kërkuara,  nga 93% e të 

intervistuarve që kanë paraqitur një kërkesë, janë shprehur se: 

 

 I është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar brenda një afati të shkurtër 

kohor – 86% e të intervistuarve; 

 Ka patur vonesa në lidhje me vënien në dispozicion të informacionit – 16% e të 

intervistuarve, si dhe nuk i është komunikuar  asnjë arsye apo shkak ligjor në 

lidhje me këtë fakt. 
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VI. EFIKASITETI DHE CILËSIA E SHËRBIMIT NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR 

TROPOJË   

 

Krahas monitorimive dhe intervistave të realizuara me grupet e interesit, studimi është shtrirë 

dhe në zhvillimin e debateve me përfaqësues të shoqërisë civile, që operojnë në rrethin e 

Tropojës dhe me punonjës të organeve të njësisë së qeverisjes, me qëllim evidentimin e 

problematikave që këto subjekte kanë konstatuar në lidhje me efikasitetin dhe cilësinë e 

shërbimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë.  

 

Gjithashtu, duke marrë parasysh që këto subjekte janë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët 

dhe njihen çdo ditë me problematikat e tyre, përfshirë dhe respektimin e të drejtave të tyre kur 

përballen me prokurorinë ose gjykatën, rekomandimet e dhëna nga këto subjekte janë një bazë e 

mirë për adresimin e problematikave të ndryshme. 

 

6.1. Roli i shoqërisë civile për përmirësimin e efikasitetit dhe cilësisë së shërbimit në  

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë 

 

Organizatat, me të cilat janë zhvilluar diskutime dhe intervistat kanë për objekt të veprimtarisë së 

tyre: 

 Mbrojtja dhe afirmimi i të drejtave humane, veçanërisht roli i femrës në shoqërinë 

shqiptare; 

 Të drejtat e femrës në shoqëri, përfaqësimi i saj; 

 Të drejtat e fëmijëve; 

 Lufta kundër trafikimit të qënieve njerëzore përmes fuqizimit të komuniteteve vulnerabël; 

 Përkrahja dhe ndihma e personave të dhunuar etj. 

 

Lidhur me rolin aktiv që kanë organizatat e shoqërisë civile, në ndërgjegjësimin dhe monitorimin 

e transparencës së gjyqësorit, përfaqësuesit e OJF-ve janë përgjigjur se nuk kanë zhvilluar asnjë 

aktivitet në lidhje me  eficencën e sistemit të drejtësisë ose kanë pasur aktivitete, të cilat nuk 

kanë pasur ndonjë ndikim apo rol të madh në përmirësimin e situatës.  

 

E shprehur në %  rezulton se: 

 

 94% e tyre kanë deklaruar se nuk kanë ndonjë ndikim/rol në lidhje me ndërgjegjësimin 

ose rritjen e transparencës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë. 

 6% e tyre kanë deklaruar se kanë zhvilluar aktivitete në lidhje me këto komponent. 

 

Nga të gjitha organizatat që operojnë në rrethin e Tropojës, vetëm 6% e tyre kanë përvojë në 

monitorimin e punës së gjykatave. Kjo është një shifër shumë e ulët, duke marrë parasysh rolin e 

rëndësishëm që kanë orgranizatat e shoqërisë civile, në mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave 

dhe lirive të personit. 

 

Disa nga arsyet për mos angazhimin e shoqërisë civile në monitorimin e gjykatave lidhet me: 

 

 Me mungesën e njohurive juridike;  
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 Mungesë tradite juridike;  

 Mosnjohja e rëndësisë së rolit të tyre në shoqëri; 

 Për shkak të moslejimit në gjykatë të personave të tretë jo palë ndërgjyqëse; 

 Mungesës së bashkëpunimit me aktorë të tjerë të shoqërisë civile etj. 

 

Për të rritur dhe fuqizuar rolin e tyre në këtë aspekt vetë organizatat sugjerojnë rritjen e 

bashkëpunimit ndërmjet tyre për të përforcuar ndikimim në organet e drejtësisë dhe pushtetit 

vendor, realizimin e trajnimeve, ëorkshopeve të vazhdueshme me qëllim njohjen me 

legjislacionin dhe njohjen e procedurave gjyqësore, ndërmjetësimin ndërmjet qytetarëve dhe 

gjykatës për të lehtësuar marrëdhëniet në dhënien e shërbimeve etj. 

 

6.2 Roli i organeve të qeverisjes vendore në përmirësimin e efikasitetit dhe cilësisë së 

shërbimeve të ofruara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë 

 

Në lidhje me përceptimin e organeve të qeverisjes vendore për transparencën dhe cilësinë e 

ofrimit të shërbimeve nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë, ato shprehen se: 

 

a. Ka pasur përmirësime 

 Përsa i takon shërbimeve të ofruara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë, ka pasur 

përmirësime, si vendosja e sistemit audio në sallat e gjyqit dhe zhvillimi i seancave 

gjyqësore me sistemin audio; 

 Në lidhje me njoftimin për vendimet dhe datat e seancave nga korrieri i gjykatës; 

 Administrata e Gjykatës është më efikase në dhënien e çdo informacion që kërkohet, 

shpalljen e datave të seancave dhe afishimin e tyre në ambjentet e gjykatës për Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Tropojë dhe Gjykatën e Apelit Shkodër. 

 

b. Problematikat e konstatuara 

 

 Shërbimet e ofruara nga gjykata ende janë të ngadaltë; 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë nuk ka një faqe zyrtare web që funksionon 

rregullisht; 

 E vetmja mënyrë për t’u informuar është nëpërmjet korrierit të gjykatës apo duke shkuar 

personalisht në gjykatë për të parë shpalljet dhe për të kërkuar informacion në sekretari;  

 Qytetarët nuk kanë informacion për organet kompetente ku ata duhet të ankohen, lidhur 

me kërkesat e tyre, nuk njohin institucionin e Komisionerit për të Drejtën e Informimit 

dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

 

Përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile dhe përfaqësuesit e organeve të qeverisjes 

vendore shprehen se kanë konstatuar një qëndrim pasiv të qytetarëve, në lidhje me kërkimin e 

informacionit nga gjykata, e cila mund të vijë dhe nga mungesa e njohjes me aktete ligjore në 

fuqi dhe të drejtave që ato kanë, jo vetëm për të kërkuar informacion, ose të kenë akses në 
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gjykatë por të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre nga çdo institucion, përfshirë dhe organet e 

sistemit gjyqësor. 

 

VII. GJETJET KRYESORE 

Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik” në përfundim të analizës së kuadrit ligjor, të të 

dhënave të marra nga monitorimet, nga statistikat zyrtare të institucioneve kompetente, ka 

identifikuar problematikat e mëposhtme: 

 

1. Një numër i konsiderueshëm i seancave gjyqësore zhvillohen në zyrat e gjyqtarëve 

dhe jo në sallat e gjykimit, duke cënuar në këtë mënyrë aksesin e publikut gjatë 

procesit gjyqësor. 

2. Gjyqtarët mbajnë qëndrime dhe sjellje të ndryshme në varësi të vendit të zhvillimit të 

seancës gjyqësore; 

3. Qytetarët kanë një perceptim pozitiv në lidhje me eficencën dhe respektimin e të 

drejtave të tyre procedurale, kur seanca gjyqësore zhvillohet në sallat e gjykimit dhe 

jo në zyrën e gjyqtarit; 

4. Në përgjithësi seancat gjyqësore regjistrohen në sistem audio, por ende ekzistojnë 

probleme teknike, të cilat ndëpresin regjistrimin e seancës; 

5. Për vitet 2014-2016, rezulton që kemi një numër shumë të vogël të ankimeve të bëra 

në Gjykatën e Apelit Shkodër, në raport me numrin e vendimeve të dhëna nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë; 

6. Konstatohet një qëndrim pasiv i palëve në lidhje me parashtimin e kërkesave 

procdurale, kërkesave për informacion, elementë të cilët ndikojnë në mënyrë të 

drejtëpërdrejtë në rritjen e llogaridhënies nga gjykata, përmirësimin e sistemit të 

drejtësisë etj.; 

7. Shoqëria civile ka një rol shume të vogël  në monitorimin e punës dhe transparencës 

së sistemit gjyqësor; 

8. Konstatohet që shoqëria civile që operon në rrethin e Tropojës ka mungesa të 

njohurive ligjore, të njohjes së rëndësisë së rolit të tyre në shoqëri, mungesës së 

bashkëpunimit me aktorë të tjerë të shoqërisë civile etj. elementë që ndikojnë dhe në 

rolin pasiv të tyre në monitorimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve në lidhje me të 

drejtat e tyre; 

9. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë nuk ka një faqe webi efektive, në të cilën të ketë 

të publikuar të dhëna lidhur me çështjet e gjykuara, çështjet në gjykim, vendimet, 

shërbimet që ofrohen nga kjo gjykatë, datat e seancave gjyqësore etj. 

10. Konstatohen problematika dhe mungesa në infrastrukturën e gjykatës, e cila sjell 

cënimin e të drejtës së pulikut për të marrë pjesë gjatë procesit gjyqësor.   
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VIII. REKOMANDIME 

Me qëllim garantimin dhe respektimin e parimit të procesit të rregullt ligjor, të drejtës së aksesit 

në gjykatë, gjykimin e ccështjeve brenda afateve të arsyeshme, me synimin kryesor respektimin 

e të drejtave materiale dhe procedurale të qytetatarëve dhe rritjen e besimit në sistemin e 

drejtësisë, paraqesim rekomandimet e mëposhtme, të cilat duhet të merren parasysh nga 

institucionet kompetente, konkretisht rekomandojmë sa më poshtë: 

 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë duhet të marrë të gjitha masat për të zhvilluar seancat 

gjyqësore në salla gjykimi dhe jo në zyrat e gjyqtarëve; 

 Marrja e masave për parandalimin e problemeve teknike, të cilat mund të ndodhin gjatë 

zhvillimit të proceseve gjyqësore, të cilat shkaktojnë ndërprerjen e regjistrimit të 

seancave gjyqësore. 

 Trajnimi i vazhdueshëm i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, punonjësve të 

administratës së gjykatës në lidhje me të drejtat procedurale që kanë palët gjatë një 

procesi gjyqësor dhe ti zbatojnë ato në mënyrë efektive dhe jo thjeshtë sa për procedurë; 

 Ndërmarrja e nismave për ndërgjegjësimin e punonjësve dhe aktivistëve të shoqërisë 

civile që operojnë në rrethin e Tropojës, në lidhje me rolin e rëndësishëm që ato kanë në 

mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive të individit; 

 

 Trajnimin e punonjësve dhe aktivistëve të shoqërisë civile, në lidhje me aspekte të 

ndryshme ligjore, me qëllim aftësimin e tyre dhe ngritjen e kapaciteteve të tyre në lidhje 

me monitorimin e sistemit gjyqësor; 

 

 Marrja e masave për ndërgjegjësimin e qytetarëve për të drejtat e tyre procedurale, 

solemnitetin e zhvillimit të procesit gjyqësor, të drejtën për të marrë pjesë në proceset 

gjyqësore etj., pasi vetëm duke pasur qytetar të informuar, ato do bëhen më aktiv për të 

kërkuar respektimin e të drejtave materiale dhe procedurale, fakt që do të ndikojë në 

rritjen e cilësisë dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor. 

 

 Krijimi i një faqeje web funksionale të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, ku të 

publikohet çdo informacion mbi të cilin qytetarët të kenë të drejtë aksesi pa kërkesë. 

 

 Marrjen e masave për krijimin e infrastrukturës së domosdoshme në gjykatë, e cila do të 

ndikojë në garantimin e aksesit të qytetarëve në gjykatë. 
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Shqipëri”, financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe 

Praktikave Ligjore të Integruara 
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