
 
 
 
 
 

Raporti vjetor i 
performancës 

2022 



 

Tabela e përmbajtjes 
HYRJE ................................................................................................................................................................. 3 

VEPRIMTARIA GJYQËSORE ...................................................................................................................... 11 

Veprimtaria e Gjykatës së Lartë në gjuhën e statistikave ......................................................................... 17 

Çështjet e regjistruara në Gjykatën e Lartë ................................................................................................. 17 

Çështjet e gjykuara në Gjykatën e Lartë ..................................................................................................... 19 

Çështjet e gjykuara në raport me çështjet e regjistruara .............................................................................. 20 

Numri i çështjeve të gjykuara sipas natyrës së çështjes, vendimmarrjes dhe statusit ................................. 24 

Treguesi ER - Norma e Rendimentit për Gjyqtar ....................................................................................... 28 

Njësia e Shërbimit Ligjor ............................................................................................................................ 28 

VEPRIMTARIA E ORGANEVE DREJTUESE ........................................................................................... 36 

VEPRIMTARIA E STRUKTURAVE ADMINISTRATIVE ....................................................................... 39 

Qendra e Dokumentacionit .......................................................................................................................... 39 

Sektori i publikimit dhe i statistikave.......................................................................................................... 40 

Sektori i kërkimit ligjor dhe bibliotekës ..................................................................................................... 41 

Krijimi i bazës së të dhënave (metadatat e vendimeve) .............................................................................. 44 

Puna kërkimore dhe materiale studimore .................................................................................................... 44 

Redaktori gjuhësor ...................................................................................................................................... 45 

Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë ........................................................................... 45 

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun e Median ......................................................................................... 46 

Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë ............................................................................................................. 47 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve .................................................................. 47 

Çështje që lidhen me burimet njerëzore dhe shërbimet .............................................................................. 48 

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë ............................................................................ 56 

Sektori i Teknologjisë së Informacionit ...................................................................................................... 57 

Sektori i Sigurisë ......................................................................................................................................... 61 

Drejtoria e Administrimit Gjyqësor ............................................................................................................ 62 

PËRFUNDIME ................................................................................................................................................. 64 



 

RAPORT MBI VEPRIMTARINË 

E GJYKATËS SË LARTË 

GJATË VITIT 2022 

HYRJE 
 

E gjithë veprimtaria gjyqësore dhe administrative që ka kryer Gjykata e Lartë gjatë vitit 2022, 
pasqyrohet në këtë raport vjetor dhe vlerësohet përmes një analize të thelluar profesionale, me 
qëllimin për të nxjerrë në pah atë që është mbartur nga vitet e vështira të bllokimit të punës në këtë 
institucion, çfarë është bërë, por edhe se ku duam të shkojmë, me synimin për të informuar dhe për 
të dhënë shpresë tek organet e sistemit të drejtësisë, profesionistët e së drejtës, por edhe tek publiku 
i gjerë, se drejtësia funksionon. 

 
Ky raport analitik përmban rezultatet e arritura, vështirësitë e ndeshura, si dhe mundësitë konkrete 
për të përmirësuar punën dhe efiçencën e Gjykatës së Lartë në funksionimin dhe organizimin e saj, 
për një administrim më të mirë të drejtësisë. Aty pasqyrohen në mënyrë të përmbledhur veprimtaria 
e trupës gjyqësore, organeve drejtuese të Gjykatës, si dhe administratës së saj. 

 
Pozicioni institucional i Gjykatës së Lartë, përcaktohet si maja e piramidës gjyqësore dhe referuar 
ndryshimeve kushtetuese e ligjore të reja, misioni i vetëm i saj është shqyrtimi i çështjeve lidhur 
me kuptimin dhe zbatimin e ligjit për të siguruar njësimin ose zhvillimin e praktikës gjyqësore. 

 
Gjykata e Lartë, edhe gjatë vitit 2022 është përpjekur që nëpërmjet vendimeve të realizojë misionin 
bazë të saj, që është ai i dhënies së drejtësisë në nivelin më të lartë, si dhe të garantojë zhvillimin 
e një procesi të rregullt gjyqësor, si një prej shtyllave të rëndësishme mbi të cilat bazohet mbrojtja 
e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të garantuara nga Kushtetuta e vendit dhe instrumentet 
ndërkombëtare. 

 
Numri i madh i çështjeve të grumbulluara në vite mbetet një problem shqetësues për veprimtarinë 
e Gjykatës së Lartë, që ndikon drejtpërdrejtë në efektivitetin e administrimit të drejtësisë. Duhet 
vënë në dukje se gjatë pjesës së parë të vitit 2022, u desh të përballej me vështirësi serioze për 
shkak të vakancave të shumta në organikën e magjistratëve dhe këshilltarëve ligjorë të Gjykatës 
së Lartë, e cila ka pasur një ndikim vendimtar në sasinë e çështjeve gjyqësore të gjykuara në 
Gjykatën e Lartë. 

 
Mosplotësimi në kohë i Trupës Gjyqësore dhe i Njësisë së Shërbimit Ligjor solli vështirësi për 
funksionimin e Gjykatës së Lartë me kapacitet të plotë, ç’ka natyrshëm përcaktoi një ritëm të ulët 
të evadimit të çështjeve gjyqësore  në fillim të vitit nga Gjykata e Lartë. Megjithatë, kjo situatë 
ndryshoi pjesën e dytë të vitit, pasi institucioni u plotësua me gjyqtarë dhe këshilltarë ligjorë 
jomagjistratë, gjë që vërehet edhe nga numri i lartë i çështjeve të gjykuara. 



 

 
Plotësimi i Gjykatës me gjyqtarë, këshilltarë ligjorë dhe personel administrativ 

 
Një nga ngjarjet më pozitive dhe me ndikim të drejtpërdrejtë në veprimtarinë e Gjykatës së Lartë 
përgjatë vitit 2022, ishte emërimi i 6 (gjashtë) gjyqtarëve të rinj, nga 1 (një) në muajt shkurt, mars 
dhe prill dhe 3 (tre) në muajin qershor. 

 

Periudha janar – mars 2022 mars – korrik 2022 korrik – dhjetor 2022 

Numri i gjyqtarëve 
që ushtrojnë 

detyrën në Gjykatë 

 
11 

 
15 

 
15 

 
Emërimet e reja kanë rritur ndjeshëm veprimtarinë gjyqësore të Gjykatës së Lartë, në krahasim me 
vitet e mëparshme, gjë që vihet re edhe tek statistikat e dhëna në këtë material. 

 
Në fillim të vitit 2022 trupa Gjyqësore e Gjykatës së Lartë përbëhej nga 9 anëtarë të ndarë në tre 
Kolegje. Në qershor të vitit 2022 ky numër shkoi në 15. Megjithëse numri i anëtarëve të Gjykatës 
së Lartë është përherë në rritje, nuk është i mjaftueshëm për të përballuar brenda një kohe të 
arsyeshme çështjet e prapambetura (stokun) në vite si dhe për të përmbushur misionin kushtetues 
dhe ligjor të saj, që është sigurimi i uniformitetit në interpretimin e ligjit nga gjykatat. 

 
Ndonëse gjyqtarët në Gjykatën e Lartë janë emëruar sipas profileve dhe përvojës përkatëse në 
fusha të caktuara (civile, administrative dhe penale), nisur nga situata e stokut të krijuar, dhe me 
një ndjenjë të lartë përgjegjësie, në mbledhjet periodike të gjyqtarëve, ata kanë shprehur pa 
ngurruar/mëdyshje/hezitim gatishmërinë dhe dakordësinë për të gjykuar të gjitha llojet e çështjeve 
gjyqësore. Në këtë kuadër, Këshilli i Gjykatës së Lartë, pas mendimit të dhënë nga Mbledhja e 
Gjyqtarëve, ka miratuar aktet përkatëse, duke bërë ndarjen e gjyqtarëve sipas Kolegjeve, si dhe 
duke krijuar disa trupa gjyqësore brenda Kolegjeve, të përbërë nga 3 (tre) dhe 5 (pesë) gjyqtarë, 
pavarësisht përkatësisë së gjyqtarit në një Kolegj të caktuar, për të gjykuar çështje gjyqësore që i 
përkasin dhe Kolegjeve të tjera, si dhe duke përcaktuar një metodologji mbi përdorimin efektiv të 
mënyrave dhe mjeteve që sigurojnë shqyrtimin në kohë të shpejtë të çështjeve gjyqësore. Kjo masë 
organizative në fillim të vitit 2022 ka mundësuar vijimin e gjykimit të çështjeve gjyqësore, si dhe 
ka sjellë një evadim në mënyrë të njëtrajtshme të çështjeve gjyqësore sipas kompetencës. 
 
Pas plotësimit të Gjykatës me 15 gjyqtarë u procedua me riorganizimin e trupave gjyqësore, ku 
për Kolegjin Administrativ është miratuar një trupë me 5 (pesë) gjyqtarë, dy trupa me 3 (tre) 
gjyqtarë dhe një trupë e veçantë. Për Kolegjin Civil është miratuar një trupë me 5(pesë) gjyqtarë, 
tre trupa me 3 (tre) gjyqtarë, e një trupë e veçantë. Për Kolegjin Penal rezulton një trupë me 5 
(pesë) gjyqtarë,  tre trupa me 3 (tre) gjyqtarë, e një trupë e veçantë. 
 
Pas riorganizimit të trupave, nën mbikëqyrjen e Zëvendëskryetarit të Gjykatës, është rihedhur 



 

shorti për caktimin e çështjeve, sipas rregullave të miratuara nga KLGJ dhe aktualisht, 15 gjyqtarët 
e Gjykatës së Lartë janë të ndarë në kolegje dhe trupa gjyqësorë si më poshtë: 

 
                                                         Kolegji Administrativ 

 
Trupat e përhershme Trupë e veçantë 

Trupi Gjykues 1 Trupi Gjykues 2 Trupi Gjykues 3 
Sokol Sadushi 

Sokol Ngresi 

Gentian Medja 

         Asim Vokshi 

Arbena Ahmeti 
 

Gentian Medja 

Sokol Sadushi 

Ilir Panda 

Ervin Pupe 

 
Trupë e 

përhershme 
Sokol Sadushi 

 
Asim Vokshi 

 
Arbena Ahmeti 

 
Gentian Medja 

 
Sokol Ngresi 

                                                         
                                                         Kolegji Civil 

 
Trupat e përhershme 

Trupi Gjykues 1 Trupi Gjykues 2 Trupi Gjykues 3 

Margarita Buhali 

Darjel Sina 

Enton Dhimitri 

Ervin Pupe 

Artur Kalaja 
 

Sokol Ngresi 

Ervin Pupe 

Artur Kalaja 

Arbena Ahmeti/ 
Albana Boksi 

 
  



 

 
Trupë e 

përhershme 
Artur Kalaja 

 
Ervin Pupe 

 
Darjel Sina 

 
Margarita Buhali 

 
Enton Dhimitri 

 
Trupë e posaçme 

Ervin Pupe 
 

Sokol Sadushi 
 

Ilir Panda 
 

Kolegji Penal 
 

                                  Trupë e përhershme 
Trupi Gjykues 1 Trupi Gjykues 2 Trupi Gjykues 3 

Ilir Panda 

Sokol Binaj 

            Sandër Simoni 

Ilir Panda 
 

Albana Boksi 
 

Medi Bici 

Sokol Binaj 
 

Sandër Simoni 
 

Medi Bici 

 
Trupë e 

përhershme 
Ilir Panda 

 
Sokol Binaj 

 
Albana Boksi 

 
Sandër Simoni 

 
Medi  Bici 



 

 
Trupë e posaçme 

Ervin Pupe 
 

Sokol Sadushi 
 

Ilir Panda 
 
Sa i takon Njësisë së Shërbimit Ligjor, në vitin 2022 përbërja e saj u shtua me 5 këshilltarë ligjorë, 
duke e çuar numrin e përgjithshëm në 24. Duhet theksuar se ky numër është ende larg atij të 
planifikuar në organikën e Gjykatës (36 këshilltarë), gjë e cila ndikon drejtpërdrejtë në efektivitetin 
e Gjykatës. Një numër më i lartë këshilltarësh që duhet të vijnë nga radhët e magjistratëve do të 
sillte si rezultat një numër më të madh çështjesh të përgatitura për relatim nga gjyqtarët dhe, për 
rrjedhojë, një vendimmarrje më të lartë të Gjykatës. Në kushtet e krijuara, Këshilli i Gjykatës është 
i detyruar të rishikojë numrin e përgjithshëm të Njësisë së Shërbimit Ligjor për t’i dhënë mundësi 
edhe rekrutimit të tyre në kohë nga Shkolla e Magjistraturës. 

 

Njësia e Shërbimit Ligjor - Situata faktike 

Ndihmësmagjistratë Këshilltarë Ligjorë % e Këshilltarëve efektivë 
përkundrejt organikës 

5 19 66% 

Njësia e Shërbimit Ligjor - Referuar organikës së miratuar nevojiten edhe 
 

Ndihmësmagjistratë Këshilltarë Ligjorë 

12 0 

 

Masa legjislative dhe institucionale për rritjen e efektivitetit të Gjykatës 
 

Për të përballuar situatën e krijuar në Gjykatën e Lartë për sa i përket numrit të çështjeve si dhe 
bazuar në rikonceptimin e rolit të saj brenda sistemit gjyqësor, në vitin 2021 u bënë një sërë 
ndryshimesh ligjore, që kishin si synim thjeshtimin, përshpejtimin dhe racionalizimin e procedimit 
gjyqësor në Gjykatën e Lartë, si dhe reduktimin e fluksit të çështjeve që vijnë në Gjykatën e Lartë, 
duke vendosur mekanizma praktikë dhe efektivë, në funksion të përmirësimit të gjykimit të 
ligjshmërisë, të tilla si vendosja e sistemit të filtrimit të çështjeve, përcaktimi dhe unifikimi i 
shkaqeve ligjore për të cilat lejohet paraqitja e rekursit, roli i Kolegjit të thjeshtë (me 3 gjyqtarë) 
për krijimin dhe konsolidimin e praktikës dhe, në veçanti, i Kolegjit me 5 gjyqtarë për njësimin 
dhe zhvillimin e praktikës gjyqësore, përcaktimi i çështjeve të cilat gjykohen me procedurë të 
përshpejtuar, kufizimi i përdorimit të shtrembëruar të së drejtës së rekursit përmes zbatimit të 



 

penaliteteve për rekurse abuzive, etj. 
 
 

Vënia në jetë e ndryshimeve në legjislacion ndikon për mirë dhe inkurajon përmirësimin e 
aktivitetit gjyqësor të Gjykatës së Lartë (gjithë sistemit gjyqësor në përgjithësi). Ato i përgjigjen 
nevojave për reformim të strukturuar, racional dhe harmonik të procedimeve gjyqësore në 
Gjykatën e Lartë, me synimin për ta bërë këtë Gjykatë, një udhërrëfyes me autoritet në procesin e 
interpretimit të ligjit, të sigurt për gjykatat e shkallëve më të ulëta dhe subjektet e tjerë të përfshirë 
në administrimin e drejtësisë. Ndërhyrjet legjislative në pjesën e gjykimit në Gjykatën e Lartë 
krijojnë kushte për përmirësimin efektiv dhe afatgjatë të veprimtarisë së saj, në masën që ato 
kombinojnë në mënyrë sinergjike të drejtën e aksesit në gjykatë të qytetarëve për mbrojtje 
gjyqësore të të drejtave të tyre me efiçencën e Gjykatës së Lartë. Megjithatë tendenca gjatë vitit 
2022 e prurjeve të rekurseve të pabazuara tregon që kjo ndërhyrje ligjore ende nuk ka sjellë efektin 
e duhur, për shkak të mosnjohjes si duhet nga ana e praktikantëve të së drejtës. 

 
Një tjetër moment i rëndësishëm ku duhet të ndalemi, në mënyrë të përsëritur, është gjendja e 
amortizuar në të cilën ndodhet godina e Gjykatës së Lartë. Ambientet që janë në përdorim 
paraqiten të pamjaftueshëm për numrin aktual të gjyqtarëve dhe administratës, aq më tepër kur 
dihet se Trupa Gjyqësore dhe Njësia e Shërbimit Ligjor funksionojnë me kapacitet ende të 
reduktuar. Kushtet e punës janë të papërshtatshme, bien ndesh me statusin institucional të Gjykatës 
së Lartë dhe ndikojnë jo pozitivisht në mesazhin që duhet të jepet në publik lidhur me cilësinë e 
vendimmarrjes për të cilën ka pritshmëri. Ndërhyrjet dhe adaptimet e bëra së fundmi në 
infrastrukturën e godinës me qëllim zgjerimin e mjediseve ekzistuese apo krijimin e disa anekseve 
të rinj, kanë patur një efekt të kufizuar dhe jo afatgjatë përsa i përket sistemimit të gjyqtarëve dhe 
administratës. 

 
Përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e punës së Gjykatës së Lartë janë bërë dhe në nivel 
institucional, nëpërmjet marrjes së masave të nevojshme administrative dhe organizative që kanë 
mundësuar rritjen e efiçencës së Trupës Gjyqësore dhe stafit administrativ, të cilat kanë pasur në 
fokus gjetjen e zgjidhjeve dhe qasjeve të përshtatshme për të përballuar vështirësitë dhe sfidat me 
të cilat është ndeshur Gjykata e Lartë gjatë veprimtarisë së saj. 

 

Ndryshime në ligjin për Pushtetin Gjyqësor 

Ndryshime në Kodin e Procedurës Civile 

Ndryshime në Kodin e Procedurës Penale 

Ndryshime në ligjin për Gjykatat Administrative 



 

Gjithë vështirësitë e trajtuara më lart, i kanë detyruar organet drejtuese të Gjykatës së Lartë të 
planifikojnë një përdorim më të kujdesshëm dhe optimal të burimeve në dispozicion, duke u orientuar 
vazhdimisht drejt objektivit, shtuar aftësinë reaguese ndaj shfaqjes së problemeve të papritura me 
qëllim frenimin e përkeqësimit të situatës, si dhe duke zgjidhur problemet e shfaqura në praktikën e 
përditshme. 
 
Në vijim të rikonceptimit të arkitekturës gjyqësore, që përcaktoi strukturat e reja drejtuese të 
gjykatave, organet drejtuese të Gjykatës së Lartë, në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga ligjet 
dhe aktet e Këshillit të Lartë Gjyqësor, kanë ushtruar kompetencat e tyre lidhur me realizimin e 
detyrave specifike që u ngarkon ligji. Ushtrimi i detyrave dhe kompetencave institucionale të 
Gjykatës së Lartë në mënyrë efiçente  imponon krijimin e një organizimi të brendshëm kompleks por 
të pasur, një koordinim sa më të mirë mes strukturave të saj, nëpërmjet përcaktimit të procedurave 
dhe shërbimeve të brendshme, administrimi i të cilave, në varësi të roleve përkatëse, i besohet Trupës 
Gjyqësore dhe stafit administrativ.  
 
Numri i madh i çështjeve të grumbulluara në vite në Gjykatën e Lartë mbetet një problem shqetësues 
dhe një sfidë për veprimtarinë e saj, që ka ndikim të drejtpërdrejtë në ecurinë e procesit të 
administrimit të shpejtë dhe efektiv të drejtësisë. Për të përballuar këtë situatë, organet drejtuese të 
Gjykatës së Lartë kanë hartuar në vitin 2021, një dokument pune të titulluar “Plani i veprimit për 
uljen e numri të çështjeve të prapambetura në Gjykatën e Lartë”, ku janë parashikuar masa konkrete 
që janë marrë dhe do të merren për uljen e stokut të çështjeve të pashqyrtuara ndër vite. Ky plan 
veprimi përditësohet periodikisht dhe në varësi të ndryshimit të rrethanave që krijohen në Gjykatë. 

 

 



 

Në përmirësimin e metodave të punës në fokus të organeve drejtuese të Gjykatës së Lartë ka qenë 
edhe hartimi i akteve procedurale me format të standardizuar. Qëllimi i standardizimit të akteve 
procedurale i shërben nevojës së rritjes së efiçencës dhe produktivitetit të punës, strukturimit më 
të qartë e më konciz të përmbajtjes së akteve procedurale, në funksion të kuptueshmërisë dhe 
qartësisë së përmbajtjes, si dhe lehtësisë së riprodhimit standard të tyre. Në këtë aspekt, janë 
hartuar modele standarde të akteve procedurale që lehtësojnë punën e administratës dhe 
këshilltarëve ligjorë por dhe të operatorëve të sistemit të drejtësisë (të tilla si: modeli i rekursit i 
paraqitur nga palët; relacioni i këshilltarit ligjor; vendime gjyqësore të thjeshta, të cilat nuk kanë 
nevojë për arsyetim të hollësishëm; formate vendimesh, sipas natyrës së çështjes etj.). 

 
Gjithashtu në nivel institucional, janë marrë dhe masa të tjera organizative dhe administrative të 
cilat kanë patur si objektiv përmirësimin e efiçencës  së strukturave të Gjykatës së Lartë, 
koordinimin më të mirë dhe më efektiv të ndërveprimit përmes strukturave; rritjen e transparencës 
dhe shpërndarjen e informacionit gjyqësor për palët dhe publikun; publikimin e shpejtë të 
vendimeve gjyqësore; hartimin, raportimin dhe përpunimin e të dhënave statistikore lidhur me 
çështjet e përfunduara gjyqësore, etj. 

 
Gjykata e Lartë në këtë drejtim garanton disa nga standardet dhe praktikat më të mira 
ndërkombëtare si aksesi i publikut, i palëve ndërgjyqëse dhe profesionistëve të së drejtës në një 
informacion të plotë online dhe të aksesueshëm në çdo kohë. 

 

 
 

Në bashkëpunim dhe me Këshillin e Lartë Gjyqësor, si rezultat i rritjes së volumit të proceseve të 
punës të Gjykatës së Lartë, organika e saj është shtuar me burime njerëzore, sidomos në sektorë 
kyç (në veçanti sekretaria gjyqësore dhe Qendra e Dokumentacionit), me qëllim plotësimin e 
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staf 
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sipas 
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15 19  130 84 65% 6,8 5,6 
 

Gjithë masat organizative dhe administrative të ndërmarra nga Gjykata e Lartë përgjatë vitit 2022 
kanë prodhuar efekte pozitive në veprimtarinë e Gjykatës së Lartë dhe kanë sjellë përmirësimin e 
efiçencës së punës së strukturave të saj si dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve gjyqësore që i ofrohen 
publikut. Përgjatë vitit 2022 u arrit një Normë e Likuidimit të Çështjeve (NLÇ apo raporti midis 
çështjeve të zgjidhura dhe atyre të regjistruara rishtazi), prej 302%. 

 
Duhet theksuar se kjo normë tejkalon të gjitha rekomandimet/standardet minimale 
ndërkombëtare që janë në raportin 1:1 ose 100% 

 

Standardi minimal ndërkombëtar i 
normës së likuidimit të çështjeve 

 
Normë e Likuidimit të Çështjeve për 2022 

 
100% 

 
302% 



 

VEPRIMTARIA GJYQËSORE 
 

Gjatë vitit 2022 Gjykata e Lartë ka përmbushur rolin kushtetues në krijimin dhe ruajtjen e unitetit 
të ligjit dhe zbatimit korrekt të tij, nëpërmjet jurisprudencës së saj, që është përqendruar ndjeshëm 
në dhënien e orientimeve të vlefshme e të përshtatshme për zgjidhjen në mënyrë përfundimtare të 
konflikteve gjyqësore. Kjo praktikë do të vazhdojë dhe më tej me qëllim konsolidimin e 
jurisprudencës dhe krijimin e sigurisë juridike për qytetarët, si elementi kryesor i shtetit të së 
drejtës. 

 
Mbi bazën e planit të veprimit të miratuar nga Gjykata e Lartë lidhur me evadimin e stokut të 
çështjeve gjyqësore, Kolegjet e saj kanë vijuar me shqyrtimin e çështjeve gjyqësore sipas sistemit 
dy-binar të shqyrtimit të tyre, ku i pari bazohet në parimin e shqyrtimit kronologjik (referuar kohës 
së regjistrimit të çështjes në Gjykatën e Lartë), ndërsa i dyti bazohet në parimin e përparësisë, sipas 
kritereve të përcaktuara në aktet ligjore si dhe në aktet nënligjore të Këshillit të Lartë Gjyqësor 
lidhur me gjykimin me procedurë të përshpejtuar të çështjeve gjyqësore. Parimi i shqyrtimit 
kronologjik zbatohet në mënyrë strikte, duke mos lejuar kapërcimin e radhës kronologjike të 
çështjeve, përveç çështjeve emergjente dhe ato për të cilat kërkohet përshpejtimi, si raste 
përjashtimore, ku detyrimisht nevoja për kapërcimin e radhës kronologjike për këto lloj gjykimesh 
arsyetohet në çdo rast me vendim nga gjyqtari relator. Në këtë grup bëjnë pjesë çështje, shqyrtimi 
i të cilave sipas procedurës normale do të kërkonte kohë, çfarë do të sillte një përkeqësim të situatës 
juridike apo pasoja të rënda në gëzimin e të drejtave të ligjshme për palët në proces. Si çështje të 
tilla përmendim konfliktet e punës dhe sigurimeve shoqërore, konfliktet familjare, çështje që duhen 
shqyrtuar si rezultat i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese dhe të GJEDNJ, vendimet e ndërmjetme 
(masa e sigurimit të padisë, pezullimi i ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit, masat e 
sigurimit penal) ekstradimet, etj. 

 
Vlen të përmenden disa vendime të Gjykatës së Lartë, në të cilat janë trajtuar dhe analizuar aspekte 
juridike të rëndësishme për konsolidimin, njësimin dhe zhvillimin e praktikës gjyqësore, si vijon: 

 
 

Çështje 
administrative 

Elementet thelbësorë të trajtuar 

 
 

Çështja administrative 
nr. 31003-00064-2022  

 
Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar natyrën e vendimeve të Këshillit 
të Emërimeve në Drejtësi gjatë procedurës quasigjyqësore të ndjekur 
për listimin e kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, ka 
sqaruar kuptimin e “vendimit të formës së prerë”, “vendimit 
përfundimtar”, si dhe të “vendimit të formës së prerë dhe 
përfundimtar”, duke e cilësuar këtë të fundit të parekursueshëm në 
Gjykatën e Lartë, përmes rrugës së zakonshme gjyqësore. 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/00_2022_684_9178.doc


 

 
Çështja administrative 
me nr. 31003-472-2017  

 
Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar pagesat e taksave (rentës 
minerare) që burojnë nga kontratat administrative të koncesionit, si 
dhe ka shpjeguar natyrën e klauzolave të stabilitetit për favorizimin 
e koncesionarit nga ndryshimet e mundshme ligjore në të ardhmen, 
duke u shprehur se të tilla klauzola duhet të jenë të përcaktuara qartë 
brenda kontratës ose me ligj.  

 
 
 
 

Çështja administrative 
me nr. 31003-00109-

2021 
 

Vendimi në link 

Në këtë çështje, Gjykata ka analizuar aktet e Këshillit të Lartë të 
Prokurorisë për ndalimin e kandidatit për t`u pranuar për formimin 
fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për shkak të veprës penale të 
drejtimit të parregullt të mjetit në ngarkim të tij, ka shqyrtuar efektet 
e ligjit të dekriminalizimit dhe kriteret ndaluese sipas ligjit organik 
të statusit të prokurorëve dhe gjyqtarëve për t`u pranuar në Shkollë, 
si dhe zbatimin e parimit të retroaktivitetit të ligjit favorizues 
administrativ. Gjithashtu, Gjykata ka vlerësuar se një dënim penal 
i pezulluar së ekzekutuari mund të përbëjë sjellje që cenon 
integritetin e një magjistrati dhe besimin e publikut në sistemin e 
drejtësisë, por kjo duhet çmuar rast pas rasti nisur nga natyra e 
veprës penale që është kryer. 

 
Çështja administrative 

me nr. 31003-00369-00-
2020 

 
Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, janë trajtuar dy aspekte mjaft të rëndësishme të 
gjykimit administrativ në Gjykatën e Lartë si, dallimi midis 
juridiksionit të zakonshëm gjyqësor me atë kushtetues për 
shqyrtimin e akteve nënligjore normative, duke përdorur si bazë për 
ndarjen e tyre natyrën e pretendimeve ligjore apo kushtetuese që 
parashtrohen përpara gjykatës dhe mbrojtjen ligjore apo 
kushtetuese që gëzon e drejta, dhe mundësia e depozitimit të 
rekursit apo përfaqësimit pa avokat në Gjykatën e Lartë nga 
subjekte me rëndësi të posaçme, siç është drejtuesi i Shoqatës 
Kombëtare të Gjyqtarëve. Gjykata ka vlerësuar gjithashtu, 
paligjshmërinë e aktit normativ nënligjor të Këshillit të Ministrave 
për pajisjen e zyrtarëve me pasaportë diplomatike, për shkak të 
përjashtimit të gjyqtarëve nga kjo e drejtë e fituar, përmes 
boshllëkut ligjor, duke sqaruar se janë cenuar “pritshmëritë e tjera 
të ligjshme” të tyre. 

Çështja administrative 
me nr. 31003-01677-

2015 
Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka vlerësuar masën e shpërblimit të 
dëmit për largim të padrejtë të punëmarrësit nga puna, duke i dhënë 
fund trajtimeve të ndryshme të institucioneve të administratës 
publike në këtë kuadër, si dhe duke sqaruar se shpërblimi duhet të 
jetë i plotë, duhet të bëhet mbi bazën e pagës bruto, që përfshin 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/95_00_2022_642_9153.doc
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/00_2022_751_9227.doc
https://www.gjykataelarte.gov.al/web/186_00_2022_1513_9916.doc
https://www.gjykataelarte.gov.al/web/324_00_2022_2220_11514.doc


 

pagën bazë, shtesat me karakter të përhershëm, shumat për efekt 
kontributi mbi sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, si dhe 
ndalesat për tatimin mbi të ardhurat apo sigurimin suplementar, kur 
ky i fundit është pjesë e pagës.  

 
Çështja administrative 
me nr. 31003-1053-00-

2020 
 

Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka shqyrtuar rregullat e prokurimit publik, 
interesin publik që mbart objekti i një prokurimi, si dhe rëndësinë 
që paraqet marrja në dorëzim e sendeve për përmbushjen e 
detyrimit kontraktor gjatë zbatimit të kontratës administrative të 
prokurimit publik, për blerjen e uniformave të policisë së shtetit, 
duke u shprehur se, nëse kjo procedurë nuk zbatohet nga 
kontraktori sipas parashikimeve të kontratës, organi publik 
legjitimohet ta zgjidhë në mënyrë të njëanshme atë. 

 
Çështja administrative 

me nr. 31003-2529-2018   
 

Vendimi në link  

 
Në këtë çështje, Gjykata ka vlerësuar kërkesën për sigurimin e 
padisë, për pezullimin e aktit normativ nënligjor të tarifave të 
shërbimit përmbarimor, duke shpjeguar rëndësinë e tyre për 
interesin publik, e duke u shprehur se në parim, gjykata nuk mund 
të pezullojë akte normative me karakter abstrakt, përveçse kur 
provohet bindshëm se ekzistojnë kushtet për sigurimin e padisë dhe  
nuk cenohet rëndë interesi publik. Gjykata ka sqaruar 
përfundimisht se vendimi me juridiksion fillestar i Gjykatës 
Administrative të Apelit për shqyrtimin e ligjshmërisë së aktit 
normativ nënligjor është i formës së prerë dhe menjëherë i 
ekzekutueshëm, dhe për rrjedhojë vendimi për sigurimin e padisë i 
dhënë nga kjo gjykatë humbet fuqinë juridike me zgjidhjen e 
çështjes në themel. 

 
Çështja administrative 

me nr. 31003-00549-00-
2021 

 
Vendimi në link  

 
Në këtë çështje, Gjykata ka sqaruar rastet e bashkimit të padive, 
fazën procedurale të bashkimit të tyre, që përkon me gjykimin në 
shkallë të parë, pa dalë urdhri për caktimin e seancës gjyqësore, si 
dhe kompetencën e gjykatës së apelit për të proceduar me 
bashkimin e ankimeve, por jo të padive, pasi në të kundërt vendimi 
i dhënë prej saj konsiderohet i pavlefshëm. 

 
  

https://www.gjykataelarte.gov.al/web/284_00_2022_1851_10599.doc
https://www.gjykataelarte.gov.al/web/415_00_2022_3236_12196.doc
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/423_00_2022_4160_13299_13330.doc


 

 
Çështje civile Elementet thelbësorë të trajtuar 

 
Çështja civile nr. 11243-

00780-00-2017 
 

Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar dallimin midis institutit juridik 
të kundërshtimit të veprimeve përmbarimore, për të cilin ushtrohet 
ankim dhe pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv, për të cilin ngrihet 
kërkesëpadi në gjykatën e vendit të ekzekutimit, duke e cilësuar 
këtë të fundit si gjykim themeli, që ndjek rregullat e zakonshme të 
ankimit brenda afatit 15-ditor.  

 
 
Çështja civile nr. 11243-

00018-00-2022 
 

Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka shqyrtuar mosmarrëveshjen e 
kompetencës lëndore për çështjet e trajtimit dhe kompensimit të 
pronës, natyrën quasigjyqësore të vendimeve të ish-KKKP, duke 
i cilësuar tituj ekzekutivë që mund të korrigjohen, saktësohen apo 
ndryshohen vetëm gjyqësisht, përmes procedurës dhe rregullave 
të gjykimit të zakonshëm në gjykatat civile ku ndodhet sendi i 
paluajtshëm. 

 
 

Çështja civile me nr. 
11241-01590-00-2014 

 
Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Kolegji Civil ka trajtuar disa elemente të 
marrëdhënies së punës si shkaqet e arsyeshme për zgjidhjen e 
kontratës së punës, shpërblimin për vjetërsi, masën e tij, fajin e 
punëmarrësit, etj. Sipas Gjykatës, zgjidhja e kontratës së punës për 
arsye financiare, ristrukturimi apo shkurtimit të vendeve të punës, 
konsiderohet për shkaqe të arsyeshme nëse respektohet procedura 
dhe afati njoftimit, por këto shkaqe nuk legjitimojnë zgjidhjen e 
menjëhershme të saj, pasi ajo mund të ndodhë vetëm kur 
punëmarrësi ka shkelur detyrimet kontraktore me faj. Gjykata 
është shprehur se shpërblimi për vjetërsi është një përfitim sa paga 
e 15 ditëve për çdo vit pune, për kontributin që punëmarrësi ka 
dhënë pranë punëdhënësit, por ai nuk përfitohet kur zgjidhja e 
kontratës së punës është bërë për faj të punëmarrësit. 

 
Çështja civile me nr. 1119-

01998–00-2014 
 

Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar institutin e begatimit pa shkak, 
natyrën e kontratave administrative të prokurimit publik, kuptimin 
dhe klasifikimin e quasi kontratave administrative, shlyerjen e 
vlerës së punimeve shtesë, si dhe ka përcaktuar kompetencën 
lëndore të gjykatës për gjykimin e mosmarrëveshjeve që burojnë 
nga këto institute juridike. 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/00_2022_29_7780.doc
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/44_00_2022_505_8956.doc
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/78_00_2022_750_9331.doc
https://www.gjykataelarte.gov.al/web/170_00_2022_983_9699.doc


 

 
Çështja civile me nr. 

11249-00401-00-2022 
 

Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Kolegji Civil ka trajtuar çështjen e juridiksionit 
për padinë e shpërblimit të dëmit pasuror dhe jopasuror (biologjik, 
moral dhe ekzistencial), si pasojë e një aksidenti, si dhe parimin e 
barazisë së armëve dhe kontradiktoritetit. Në zbatim të vendimit 
njësues civil nr.1/2010 të Kolegjeve të Bashkuara, Gjykata ka 
sqaruar se juridiksioni gjyqësor prezumohet, për sa kohë që ligji i 
posaçëm nuk parashikon ndjekjen e rrugës administrative. 

 
Çështja civile me nr. 

11115-01437–00-2015 
 

Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka trajtuar disa institute civile si lirimi 
dhe dorëzimi i sendit, pushimi i cenimit, pagimi i frutave, 
shpërblimi i dëmit, padinë mohuese, legjitimitetin aktiv, 
bashkëpronësinë, si dhe të drejtat që burojnë nga kjo e fundit. 
Kolegji Civil ka theksuar se, kur pronësia mbi sendin 
individualisht të përcaktuar u përket në të njëjtën kohë disa 
personave, padia mund të ngrihet nga të gjithë bashkëpronarët ose 
nga secili prej tyre, kundër çdo zotëruesi apo mbajtësi, ndërsa për 
ngritjen e padisë mohuese, nuk kërkohet që i padituri të ketë 
vepruar me faj, por mjafton vetëm fakti i cenimit (elementi 
objektiv). 

 
 

Çështja civile me nr. 
11115-003874-00-2015 

 
Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Kolegji Civil ka trajtuar padinë e kërkimit dhe 
kthimit të sendit, efektet e procesit të legalizimit lidhur me të, si 
dhe rregullat për masën e kompensimit që do t’i jepet pronarit të 
ligjshëm, kur prona është zënë nga ndërtimi pa leje objekt 
legalizimi. Duke referuar jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, 
ku është pranuar se në rastin e legalizimeve “...pronarët e ligjshëm 
të trojeve gjenden para një shpronësimi de facto...” dhe se “...ata 
mund të ankohen në gjykatë vetëm lidhur me masën e 
shpërblimit”, Gjykata vlerëson se nuk mund të përdoret padia e 
rivendikimit ndaj një sendi të paluajtshëm në proces legalizimi. 

 
  

https://www.gjykataelarte.gov.al/web/00_2022_1722_j_10626.doc
https://www.gjykataelarte.gov.al/web/315_00_2022_2058_11894.doc
https://www.gjykataelarte.gov.al/web/385_00_2022_3338_11957.doc


 

 
Çështje penale Elementet thelbësorë të trajtuar 

 

 
 

 
Çështja penale nr. 70007-

00466-00-2019 
 

Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka njësuar praktikën gjyqësore për 
institutin e rehabilitimit dhe efektet e tij, duke përcaktuar si 
gjykatë kompetente gjykatën e rrethit gjyqësor që ka dhënë 
vendimin penal, për shqyrtimin e kërkesave për rehabilitim, kur 
ato janë refuzuar më parë nga Zyra e Gjendjes Gjyqësore. Nëse 
ka më shumë se dy vendime penale, kompetente do të jetë gjykata 
që ka dhënë vendimin e fundit penal. Kolegji Penal ka sqaruar se, 
shënimet në regjistrat e gjendjes gjyqësore nuk përfshihen në 
fazën e ekzekutimit të vendimit penal, ndërkohë që kompetencat 
e Zyrës së Gjendjes Gjyqësore për mbajtjen dhe përpunimin e të 
dhënave dhe saktësinë e tyre bien në juridiksionin gjyqësor 
administrativ.  Kolegji ka shpjeguar gjithashtu se, kryerja e një 
vepre tjetër penale pa u mbushur afati i rehabilitimit, nuk e pengon 
të dënuarin që të përfitojë përgjithnjë nga instituti i rehabilitimit.  

 

 
 
 
 
 

Çështja penale nr. 52704-
01164-00-2016 

 
Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Gjykata ka njësuar praktikën lidhur me veprat 
penale të trafikimit të personave të rritur, sipas nenit 110/a të Kodit 
Penal dhe trafikimit të të miturve, sipas nenit 128/b të Kodit Penal, 
duke sqaruar se ato përfshijnë: (1) veprimet/format e trafikimit 
(rekrutimin, transportimin, etj.); (2) Mjetet e trafikimit/mënyra 
sesi trafikantët realizojnë qëllimin e tyre (kërcënimi, përdorimi i 
forcës, etj.); (3) Qëllimi (shfrytëzimi seksual, për punë). Kolegji 
thekson se, vepra penale e parashikuar nga neni 110/a i KP 
konsiderohet e kryer plotësisht, kur vërtetohet njëra nga 
format/veprimet, njëra nga mjetet dhe qëllimi i shfrytëzimit të 
viktimës. Në rastin e trafikimit të personave të rritur, pëlqimi apo 
vullneti i viktimës për të ushtruar prostitucion apo forma të tjera të 
shfrytëzimit nuk ndikon në cilësimin e veprës penale për sa kohë 
rezulton i provuar fakti se është përdorur një nga mjetet e referuara 
në dispozitën penale konkrete për arritjen e qëllimit. Për trafikimin 
e të miturve, mjetet dhe vullneti i të miturit nuk paraqesin rëndësi, 
pasi mjafton të provohet ekzistenca e njërës prej formave të 
trafikimit si: rekrutimi, shitja, transportimi,, etj., me qëllim 
shfrytëzimin e tij. Ndër të tjera, Kolegji Penal ka shpjeguar se këto 
vepra penale janë formale, por pasojat mund të marrin rëndësi si 
rrethana rënduese. Vepra penale e trafikimit sipas Gjykatës, mund 
të kryhet edhe brenda kufijve, pasi rëndësi merr shfrytëzimi i 
viktimës, e jo parimi i territorit. Në fund, Gjykata ka dalluar midis 

https://www.gjykataelarte.gov.al/web/114_00_2022_1036_10593.doc


 

tyre veprat penale të mësipërme me keqtrajtimin e të miturit dhe 
shfrytëzimin e prostitucionit, si dhe ka vlerësuar se shtytja, 
përdorimi apo shfrytëzimi për të lypur i një personi me probleme 
të shëndetit mendor ose/dhe me aftësi të kufizuara, duhet trajtuar 
si një nga format e trafikimit të qenieve njerëzore, sipas moshës së 
individit. 

 
 

Çështja penale me nr. 
61004-00045-00-2016 

 
Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Kolegji Penal ka njësuar praktikën gjyqësore 
lidhur me rolin e prokurorit në vendimet e masave të sigurimit të 
ankimuara nga pala në gjykatën e apelit, kur ai vetë nuk ka 
ushtruar ankim. Kolegji ka sqaruar se vendimi i gjykatës së 
shkallës së parë që ka disponuar për masën e sigurimit duhet 
konsideruar i formës së prerë për prokurorin që nuk ka ushtruar 
ankim dhe mendimi apo ndryshimi i qëndrimit të tij nuk është i 
detyrueshëm për gjykatën e apelit. Në këtë rast, vendimi i shkallës 
së parë mund të ndryshojë vetëm nëse gjykata e apelit, pas ankimit 
të palës tjetër, do ta ndryshojë atë.  

 
 
 
 
 

Çështja penale me nr. 1 
 

Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë 
shqyrtuan nevojën e ndryshimit të vendimit njësues nr. 7, datë 
11.10.2002, sipas të cilit “Nuk mund të ketë zgjatje të afateve të 
parashkrimit të ekzekutimit të dënimit për asnjë lloj shkaku (...)”, 
për faktin se interpretimi i ligjit sipas këtij vendimi barazon si 
rastin kur ekzekutimi i dënimit nuk ka filluar, ashtu edhe atë kur 
ai ka filluar e është ndërprerë për çfarëdolloj shkaku. Kolegjet 
vlerësuan se praktika e njësuar nuk duhet të ndryshohet, pasi 
problematikat që mund të paraqesin normat ligjore në rastin 
konkret, duhet të zgjidhen nga ligjvënësi nëpërmjet ndryshimeve 
ligjore. Në lidhje me zgjidhjen e çështjes, gjykata vendosi se 
diskutimi mbi parashkrimin merr për bazë datën kur vendimi për 
dënimin e personit për një vepër penale të caktuar ka marrë formë 
të prerë në mënyrë individuale dhe jo mbi bazën e vendimit të 
formës së prerë që ka bashkuar dy a më shumë vendime. Me 
rëndësi dhe interes për doktrinën është edhe mendimi i pakicës, ku 
parashtrohen qasje të ndryshme, në vështrim krahasimor për 
ndërprerjen e afateve të parashkrimit të ekzekutimit të dënimit. 

  
Çështja penale me nr. 
59403-00483-00-2017 

 
Vendimi në link 

 
Në këtë çështje, Kolegji Penal ka trajtuar efektet e një vendimi 
penal të huaj në rendin tonë të brendshëm juridik dhe llogaritjen e 
afateve të parashkrimit të ekzekutimit të dënimit, duke sqaruar se, 
një vendim i huaj zbatohet në Republikën e Shqipërisë vetëm nëse 
është përfundimtar. Ndërkohë, afati i parashkrimit të ekzekutimit 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/332_00_2022_1823_13129.doc
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/downloadedfile_13166_13230.doc
https://www.gjykataelarte.gov.al/web/257_00_2022_1411_11678.doc


 

të dënimit fillon të ecë në momentin që vendimi penal i huaj është 
bërë i parevokueshëm/përfundimtar dhe jo në momentin e marrjes 
së vendimit për bashkimin e dënimeve në një të vetëm, pasi ky nuk 
përbën vendim gjyqësor të formës së prerë, por ka vlerë vetëm për 
efekt të ekzekutimit të vendimit gjyqësor.  

 
 
 

Çështja penale me nr. 
52104-00303-00-2022 

 
Vendimi në link 

Në këtë çështje, Gjykata ka vlerësuar se kundër vendimit të 
gjykatës së apelit, që ka lejuar rivendosjen në afat të së drejtës së 
ankimit (rekurs), nuk bëhet ankim së bashku me vendimin 
përfundimtar, pasi ai do të jepet nga Gjykata e Lartë dhe vendimi 
i saj nuk mund të ankimohet. Vendimi i gjykatës së apelit që lejon 
rivendosjen në afat të së drejtës së ankimit ngelet i paankimueshëm 
dhe kjo nuk përbën një shkelje të së drejtës për një mjet efektiv 
ankimi, pasi ky vendim mund të shihet si vendim i ndërmjetëm që 
jepet gjatë gjykimit për të siguruar zhvillimin e gjykimit në mënyrë 
të rregullt. Gjykata e apelit nuk mund të disponojë dhe as të 
riparojë të metat e një vendimi absolutisht të pavlefshëm të 
gjykatës së shkallës së parë, që nuk ka respektuar dispozitat për 
njoftimin e të pandehurit. 

 
Veprimtaria e Gjykatës së Lartë në gjuhën e statistikave 

 
Në vitin 2022, treguesit e vlerësimit sasior të veprimtarisë gjyqësore të Gjykatës së Lartë pësuan 
ndryshime të dukshme të prirjes në krahasim me vitet e fundit. 

 
Këta tregues sasiorë pasqyrojnë rezultate të kënaqshme që konfirmojnë punën e mirë të Kolegjeve 
të Gjykatës, në uljen e numrit të çështjeve të prapambetura. 

 
Çështjet e regjistruara në Gjykatën e Lartë 

 
Për sa i përket numrit të çështjeve të regjistruara në Gjykatën e Lartë, vihet re një prirje në ulje për 
çështjet e reja të regjistruara. Kjo prirje, e cila nuk mund të konsiderohet ende në nivelin e pritshëm, 
vjen si pasojë e ndryshimeve në kompetencat e Gjykatës, sipas  legjislacionit të ri procedural, si 
dhe të uljes së numrit të çështjeve të përfunduara në gjykatat e apelit. Në vitin 2022 janë regjistruar 
26% më pak çështje se në vitin 2021 ose 35% më pak se në vitin 2020. Krahasuar me vitin 2019, 
kjo përqindje është 66 % më pak. 

 
Numri i çështjeve administrative të regjistruara në gjykatë në vitin 2022, është 31% më i ulët se 
në vitin 2021 ose 68% më pak se në vitin 2020. Krahasuar me vitin 2019, kjo përqindje është 84% 
më pak.  
 
Çështjet civile të regjistruara në vitin 2022, janë ulur me 41% në krahasim me vitin e kaluar 2021 
ose 37% më pak se në vitin 2020. Krahasuar me vitin 2019, kjo përqindje është 70% më pak. 

https://www.gjykataelarte.gov.al/web/225_00_2022_1422_11681.doc


 

 
Ndërsa çështjet penale qëndrojnë konstante në prurje me një rënie të lehtë prej 3% në krahasim me 
vitin 2021,  në rritje nëse krahasohen me prurjet e vitit 2020 por krahasimisht në rënie në raport 
me numrin e çështjeve të regjistruara në vitin 2019 me 16%. 
 

 
 

Çështjet administrative të regjistruara në vitin 2022 zënë një volum prej 18% të ngarkesës së gjykatës, 
çështjet civile zënë një volum prej 45% ndërsa ato të natyrës penale, zënë një volum prej 37%. 
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Siç vihet re edhe nga prirja në tre vite 2019, 2020 dhe 2021, çështjet civile zënë vendin më të madh 
mes çështjeve të paraqitura pranë Gjykatës së Lartë. Në vitin 2022, vihet re një prirje në rritje për 
sasinë e çështjeve penale ndërsa çështjet administrative, kanë paraqitur një ulje të ndjeshme.  
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Çështjet e gjykuara në Gjykatën e Lartë 
 

Për sa i përket numrit të çështjeve të gjykuara në Gjykatën e Lartë, vihet re një prirje e dukshme 
në rritje. Në vitin 2022 janë gjykuar 76% më shumë çështje se në vitin 2021, pra dukshëm më 
shumë çështje të gjykuara, pavarësisht natyrës së tyre. Kështu, çështjet administrative të gjykuara 
janë rritur me 96%, çështjet civile me 66% dhe çështjet penale me 65%.  

 
Çështjet administrative të gjykuara në vitin 2022 zënë një hapësirë prej 36% të ngarkesës së Gjykatës, 
çështjet civile zënë 35% ndërsa ato të natyrës penale, zënë 29%. 
 

 
Duke parë vendin që zënë çështjet e gjykuara sipas natyrës, vihet re që në përgjithësi, sasia qëndron 
mesatarisht e njëjtë për çështjet penale, administrative e civile të gjykuara në dy vitet e fundit. 
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Çështjet civile të gjykuara në vitin 2021 - 2022, janë rritur në krahasim me vitet 2019-2020. 
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Çështjet e gjykuara në raport me çështjet e regjistruara 
 

Praktikat më të mira ndërkombëtare, kërkojnë që analiza e performancës së gjykatës të përmbajë 
edhe një vështrim krahasimor mes çështjeve të gjykuara përkundrejt çështjeve të regjistruara në 
gjykatë. Edhe në këtë pasqyrë të përgjithshme vihet re prirja në ulje e çështjeve të reja të 
regjistruara dhe prirja në rritje e vendimmarrjes së gjykatës. Ndryshimi është i dukshëm duke 
krahasuar dy skajet e grafikës ku paraqitet raporti i çështjeve të regjistruara dhe të gjykuara në 
vitin 2019 dhe vitin 2022.  
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Një nga treguesit kryesorë të efiçencës së gjykatës, sipas standardeve dhe praktikave më të mira të 
CEPEJ është dhe Norma e Likuidimit të Çështjeve e cila përcaktohet nga raporti ndërmjet 
çështjeve të përfunduara brenda një periudhe dhe çështjeve të reja, dhënë në përqindje. Ky tregues 
ofron një element krahasimor nëse gjykatat kanë arritur të ruajnë ritmin mes çështjeve të reja të 
regjistruara dhe atyre të përfunduara. Ky është gjithashtu tregues i prirjes për ndryshim të stokut. 

 

 
 
Në vitin 2022 Gjykata e Lartë ka arritur të tejkalojë standardin e pranuar ndërkombëtar 100%, 
duke arritur një Normë të Likuidimit të Çështjeve prej 302%, pra Gjykata ka gjykuar një numër 
shumë më të lartë çështjesh se numri i çështjeve të paraqitura pranë saj në vitin 2022. Kjo normë 
e zgjidhjes së çështjeve është tregues për prirjen e uljes së numrit të çështjeve të prapambetura. 

 
Në treguesin e Normës së Likuidimit të Çështjeve, sipas natyrës, vërehet se treguesi për çështjet 
civile është në vlerën 283%, për çështjet penale prej193%, ndërsa në çështjet administrative arrin 
në masën 613%. Të dhënat tregojnë se të tre Kolegjet qëndrojnë jo vetëm përtej standardit 
ndërkombëtar në raportin 1 çështje e regjistruar me 1 çështje të gjykuar, por edhe për një ritëm 
mjaft të lartë të uljes së çështjeve të prapambetura. 
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                                                             Norma e Likuidimit të çështjeve sipas natyrës së çështjeve– 2019 - 2022 
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Numri i çështjeve të gjykuara sipas natyrës së çështjes, vendimmarrjes dhe statusit 
 

Në tabelën dhe grafikun më poshtë jepet një pasqyrë e vendimmarrjes së Kolegjeve në dhomë 
këshillimi apo seancë gjyqësore. Në këtë tabelë nuk pasqyrohen të dhënat për vendimmarrjen e 
kërkesave për pezullimin e ekzekutimit. Vendimet e mospranimit në dhomë këshillimi, përbëjnë 
74% të vendimmarrjes së përgjithshme të gjykatës. 

 
 

KOLEGJET 

Nr. i 
vendimeve të 
mospranimit 

në dhomë 
Këshillimi 

Nr.i vendimeve 
Komp/Jurid. etj 

në dhomë 
këshillimi 

Nr.i 
vendimeve 
të gjyqeve 
në seancë 
gjyqësore 
me palë 

Nr. i 
vendimeve 
të gjyqeve 
në dhomë 
këshillimi 

Totali 
për 

secilin 
Kolegj 

Kolegji Civil 1551 59 6 603 2219 
Kolegji 

Administrativ 1764 91 62 394 2311 

Kolegji Penal 1376 62 75 292 1805 

TOTALI 6335 
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Në grafikët e mëposhtëm, paraqitet vendimmarrja e Gjykatës për çështjet e themelit sipas 
muajve, për vitin 2022 si dhe sipas Kolegjeve. 
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Tabela dhe grafiku më poshtë paraqet volumin e punës për çdo gjyqtar gjatë vitit 2022. 
 

Volumi i punës për çdo gjyqtar 
GJYQTARËT Nr. i vendimeve për vitin 

2022 
Sokol Sadushi* 758 

Asim Vokshi 814 
Ervin Pupe 777 

Artur Kalaja 773 
Ilir Panda 396 

Sandër Simoni 393 
Sokol Binaj 347 

Albana Boksi 353 
Medi Bici 350 

Gentian Medja 322 
Arbena Ahmeti 353 

Darjel Sina 274 
Sokol Ngresi 152 

Margarita Buhali 282 
Enton Dhimitri 258 

*dhe 633 vendime për kërkesat për heqje dorë nga gjyqtarët e Apelit dhe Gjykata e Lartë 
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Treguesi ER - Norma e Rendimentit për Gjyqtar 
 

Treguesi ER, apo Norma e Rendimentit për Gjyqtar, është treguesi bazë i ritmeve mesatare të 
punës për gjyqtarin. Ky tregues për vitin 2022, paraqitet në vlerën 440 çështje të shqyrtuara për 
gjyqtar. Treguesi përllogaritet si raporti ndërmjet numrit të çështjeve të zgjidhura dhe numrit të 
gjyqtarëve efektivë gjatë periudhës së raportimit. 

 
Njësia e Shërbimit Ligjor 

 
Tabela dhe grafiku më poshtë paraqesin numrin e rekurseve të shqyrtuara nga Këshilltarët Ligjorë: 
Treguesi i Normës së Rendimentit të Këshilltarëve Ligjorë, paraqitet në vlerën 271 rekurse të 
shqyrtuara për këshilltar. Këtu nuk përfshihen përpunimi i kërkesave për heqje dorë të gjyqtarëve. 

Këshilltarët 
ligjorë 

Nr. i çështjeve të relatuara 

Agim 
Korçari 

35 

Alfred 
Gjonpali 

47 

Aulona 
Bodo* 

210 

Besmir 
Rrapaj 

446 

Edlira 
Llango 

286 

Egesta 
Ahmetaj 

73 

Elenita 
Myftari 

310 

Engjellushe 
Tahiri 

328 

Enisa 
Shahini 

465 

Eranda 
Hysi 

392 

Evriklejda 
Semani 

279 

Gerti Shani 372 

Griselda 
Leka 

177 

Ina Hoxhaj 338 

Inesa Çela 295 
Iva Zemani 431 

Laureta 
Nezaj 

283 

Leonard 
Kryeziu 

62 

Lorena 
Cabej 

264 
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Enisa Shahini

Eranda Hysi

Evriklejda Semani

Gerti Shani

Griselda Leka

Ina Hoxhaj

Inesa Çela

Iva Zemani

Laureta Nezaj

Leonard Kryeziu

Lorena Cabej

Metush Meçka

Monika Çuhadari

Nertila Ndregjoni

Saimir Nazifi

Zef Macaj

Nr. i çështjeve të relatuara

Metush 
Meçka 

293 

Monika 
Çuhadari 

231 

Nertila 
Ndregjoni 

325 

Saimir 
Nazifi 

320 

Zef Macaj 236 
*dhe 193kërkesa për heqje dorë nga gjyqtarët 



 

Çështjet e mbartura dhe çështjet e prapambetura ( backlog/stok) 

 
 

Për herë të parë nga viti 2020, vihet re një prirje në zbritje e çështjeve të mbartura. Çështjet e 
mbartura përfshijnë të gjitha çështjet e regjistruara në Gjykatë deri në 31 dhjetor 2022 dhe të pa 
gjykuara. Jo të gjitha çështjet e mbartura konsiderohen çështje të prapambetura. 
Në vitin 2019, volumi i çështjeve të mbartura pësoi dukshëm  rritje, përkatësisht me 17 % në vitin 
2020, 4% në vitin 2021 dhe për herë të parë pësoi ulje në vitin 2022 me 13.3 %. 

 
Për efekt të përllogaritjes së çështjeve të prapambetura, vlerësohet se përbëjnë çështje të 
prapambetura deri në dhjetor 2022, 28,940 çështje, pra ato çështje që deri më 31 dhjetor 2022, janë 
më të vjetra se 24 muaj, për çështjet civile dhe administrative dhe më të vjetra se 12 muaj për 
çështjet penale. Çështjet e prapambetura përbëjnë 91% të volumit të çështjeve të mbartura. 

 
Lloji i Çështjes Çështje të prapambetura 

 
(më të vjetra se 24 muaj, për çështjet civile dhe 
administrative dhe më të vjetra se 12 muaj për 

çështjet penale) 
Çështje Administrative 9383 

Çështje Civile 15638 
Çështje Penale 3919 

Gjithsej 28940 
 

Volumi i çështjeve të prapambetura ka pësuar rënie krahasuar me përllogaritjet e bëra në korrik 
2020, korrik 2021 dhe dhjetor 2021, dhjetor 2022. 
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Duke filluar nga korriku i vitit 2020, sasia e çështjeve të prapambetura (backlog/stok) pësoi rënie, 
përkatësisht me 5% në korrik të vitit 2021, me 5 % në dhjetor të vitit 2021 dhe 9% në dhjetor të 
vitit 2022. Të marra së bashku, nga korriku 2020 kur u regjistrua dhe shifra më e lartë e çështjeve 
të prapambetura e deri  në dhjetor 2022, sasia e çështjeve të prapambetura, pësoi rënie me 21%. 

 

 
 
Çështjet e prapambetura për nga natyra kategorizohen në 54% civile, 32% administrative dhe 14% 
penale.  
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Sasia e çështjeve administrative të prapambetura në dhjetor 2022 pësoi rënie me 18% krahasuar 
me atë të çështjeve administrative të prapambetura në korrik të vitit 2020.  
 

 
 
Grafiku pasues tregon numrin e çështjeve të prapambetura administrative, sipas vitit të regjistrimit 
dhe kohës së matjes së backlogut ( çështjeve të prapambetura) në  korrik 2020 dhe korrik 2021 dhe 
dhjetor 2021 dhe dhjetor 2022. Sikurse tregon edhe grafiku në matjet e dhjetorit 2022, çështjet me 
vit regjistrimi 2010-2014 nuk figurojnë më si pjesë e backlogut/stokut. Aktualisht, Kolegji 
Administrativ gjykon çështjet me vit regjistrimi 2016.  
 

 

Sasia e çështjeve civile të prapambetura në dhjetor 2022 pësoi rënie me 8% krahasuar me sasinë e 
çështjeve civile të prapambetura në korrik të vitit 2020.  
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Grafiku më poshtë tregon numrin e çështjeve të prapambetura civile, sipas vitit të regjistrimit dhe 
kohës së matjes së backlogut ( çështjeve të prapambetura). Aktualisht, Kolegji Civil gjykon 
çështjet me vit regjistrimi 2015. 
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Sasia e çështjeve penale të prapambetura në dhjetor 2022 pësoi rënie me 32% krahasuar me sasinë 
e çështjeve penale të prapambetura në korrik të vitit 2020.  
 

 
Grafiku pasues tregon numrin e çështjeve të prapambetura penale, sipas vitit të regjistrimit dhe 
kohës së matjes së backlogut ( çështjeve të prapambetura). Aktualisht Kolegji Penal, gjykon 
çështjet me vit regjistrimi 2017.  
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Përqindjen më të madhe në volumin e çështjeve të prapambetura e zënë çështjet e regjistruara në 
vitin 2018. 

 
Në korrik 2021, Gjykata e Lartë hartoi Planin e Veprimit për Uljen e Numrit të Çështjeve të 
Prapambetura, bazuar në planet strategjike të KLGJ për vitet 2019 - 2020, 2021 – 2023, 
“Udhërrëfyesin për Funksionimin e Gjykatës së Lartë”. Në këtë plan veprimi, nëpërmjet Synimit 
3, “Dhënia përparësi uljes së çështjeve të prapambetura dhe parandalimi i krijimit të stokut, në 
fokus të strukturave drejtuese të Gjykatës së Lartë”, me mbështetjen e KLGJ dhe asistencën e 
vazhdueshme të partnerëve ndërkombëtare, ka qenë hartimi i një metodologjie për përcaktimin e 
hapave që do të ndërmerren për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura. 
 
Në vijim të miratimit të Memorandumit të Mirëkuptimit mes KLGJ dhe Agjencisë së Shteteve të 
Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), më pas mbështetur nga Departamenti i Shtetit, 
Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (INL) pranë Ambasadës 
së SHBA në Shqipëri, Gjykata e Lartë është mbështetur me burime njerëzore, në funksion të 
reduktimit të numrit të çështjeve të prapambetura. Aktualisht, 12 Nëpunës për Uljen e Çështjeve 
të Prapambetura (NUNÇP), pas një procesi inventarizimi të hollësishëm të rreth 23,000 çështjeve 
të prapambetura që shërbeu si bazë për kategorizimin e çështjeve në grupe prioritare, vijojnë me 
përpunimin e informacionit paraprak mbi çështjen, sipas planit të veprimit të Gjykatës. Procesi i 
inventarizimit vijon edhe për çështjet e regjistruara rishtazi.  

 
Në tërësi, që prej fillimit të zbatimit të Nismës me mbështetjen e USAID dhe më pas, të INL, deri 
më 31 dhjetor 2022, NUNÇP kanë përpunuar dhe përpiluar formularët përkatës të informacionit 
mbi 8289 çështje civile, administrative dhe penale, nga të cilat 6805 (pra, 82% e çështjeve të 
përpunuara) u janë caktuar këshilltarëve ligjorë për trajtim, gjatë periudhës prill 2021- dhjetor 
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2022. Gjithsej, bazuar në informacionin paraprak të përpunuar nga NUNÇP gjatë periudhës prill 
2021-dhjetor 2022, Gjykata ka shqyrtuar 5200 çështje (pra, 63% e çështjeve të përpunuara, ose 
76% e çështjeve të dorëzuara pranë këshilltarëve ligjorë). 

 

 
 
Nëpërmjet këtij bashkëpunimi, në zbatim të Planit të Veprimit, Gjykata ka mundur të filtrojë dhe 
gjykojë çështjet të cilat nuk plotësojnë kushtet formale për t’u shqyrtuar nga Gjykata e Lartë 
përfshirë rekurset e paraqitura jashtë afatit ligjor, rekurset për çështjet ku vlera e padisë nuk kalon 
40 - fishin e pagës minimale (në fushën administrative) ose vlerën e padisë nën 150.000 lekë (në 
fushën civile), rekurset për të cilat është paraqitur kërkesa për heqje dorë etj. 

 
Kategoritë e çështjeve të përpunuara paraprakisht nga NUNÇP për trajtim nga Këshilltarët Ligjorë, 
përfshijnë edhe çështjet e ardhura për herë të dytë ose të tretë në Gjykatën e Lartë apo rekurset e 
paraqitura ndaj një vendimi të ndërmjetëm, si p.sh faza e parë e pjesëtimit, sigurim padie, si dhe 
vendimet jopërfundimtare (kur gjykata e apelit ka vendosur mospranim ankimi apo kthimin e 
akteve). 

 
Në kategoritë prioritare administrative, NUNÇP kanë përpunuar paraprakisht edhe çështjet për të 
cilat gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së parë; çështjet e 
gjykuara si shkallë e parë në apel: si aktet normative, vendimet e ATP, vendimet e Komisionit të 
Shërbimit Civil apo çështjet ku është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit të formës së 
prerë, sipas nenit 479 të KPC. Gjithashtu, janë përpunuar dhe çështjet e kategorisë Marrëdhënie 
Pune dhe Sigurime Shoqërore, sipas vitit të regjistrimit 2016. NUNÇP vijojnë përpunimin 
paraprak sipas ngarkesës që marrin drejtpërdrejt nga Këshilltarët Ligjorë.  
 

 
Në kategoritë prioritare civile, NUNÇP kanë përpunuar paraprakisht edhe çështjet për të cilat 
gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe kthimin për 
rigjykim apo pushimi i çështjes; kërkesat për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së 
prerë dhe revokimin e vendimit të pezullimit; çështjet e gjykuara nga gjykata e apelit si gjykatë e 
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shkallës së parë; vërtetim i faktit juridik apo mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me familjen, lënien 
e fëmijëve për rritje e edukim. Gjithashtu, janë përpunuar dhe çështjet e kategorisë Gjyq sipas vitit 
të regjistrimit 2014 dhe Marrëdhënie Pune, sipas vitit të regjistrimit 2015. NUNÇP vijojnë 
përpunimin paraprak sipas ngarkesës që marrin drejtpërdrejt nga Këshilltarët Ligjorë.  
Në kategoritë prioritare penale, NUNÇP kanë përpunuar paraprakisht edhe çështjet për të cilat 
gjykata e apelit ka vendosur prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe kthimin për 
rigjykim, çështjet ku është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, si dhe 
çështje për të cilat rekursi lidhet me zbatimin e nenit 59 të Kodit Penal. NUNÇP vijojnë përpunimin 
paraprak sipas ngarkesës që marrin drejtpërdrejt nga Këshilltarët Ligjorë.  
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VEPRIMTARIA E ORGANEVE DREJTUESE 
 

Mbledhja e Përgjithshme e Gjykatës 
 

Mbledhja e Përgjithshme e Gjykatës ka qenë e orientuar për të kontribuar në çështjet thelbësore që 
lidhen me veprimtarinë gjyqësore të Gjykatës së Lartë, dhe të organeve të saj drejtuese, duke 
zhvilluar mbledhje, në të cilat gjyqtarët kanë diskutuar lidhur me ndarjen e gjyqtarëve në Kolegje 
dhe formimin e trupave gjykues (si rezultat i emërimeve të reja në Trupën Gjyqësore), ecurinë e 
procesit të evadimit të stokut në Gjykatën e Lartë dhe masat organizative që duhen marrë për 
reduktimin e tij, çështje të natyrës juridike, si dhe çdo çështje tjetër që lidhet me veprimtarinë e 
gjykatës në tërësi. 

 
Këshilli i Gjykatës 

 
Gjatë vitit 2022, Këshilli i Gjykatës së Lartë ka zhvilluar disa mbledhje në të cilat janë diskutuar 
dhe janë marrë vendime të rëndësishme, në përputhje me kompetencat ligjore, për veprimtarinë 
administrative të strukturave të Gjykatës së Lartë. Ndër vendimet më të rëndësishme që ka marrë 
Këshilli i Gjykatës përmendim: 

 
- Vendimi për miratimin e strukturës, organikës, përshkrimin e punës dhe klasifikimit të 

vendeve të punës të punonjësve të Gjykatës së Lartë; 

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

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

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

 
Në përputhje me përcaktimet ligjore që rregullojnë transparencën e punimeve të mbledhjes së 
Këshillit të Gjykatës, është bërë për çdo mbledhje, publikimi i përmbledhur i procesverbaleve të 
mbledhjes së Këshillit në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë.



 

Zëvendëskryetari 
 

Në përmbushje të detyrimeve ligjore dhe në mungesë të Kryetarit të Gjykatës së Lartë, 
Zëvendëskryetari ka kryer të gjitha funksionet drejtuese me qëllim sigurimin e mbarëvajtjes së 
veprimtarisë gjyqësore dhe administrative të saj, si edhe përfaqësimin e institucionit në raport me 
organet vendase e ndërkombëtare, si dhe me median. Nëpërmjet urdhrave të nxjerrë prej tij është 
synuar përmirësimi i proceseve të punës së strukturave administrative të Gjykatës, koordinimi më 
i mirë mes tyre në funksion të rritjes  së cilësisë së shërbimeve gjyqësore. 

 
Në këtë drejtim, ndër urdhrat e Zëvendëskryetarit të Gjykatës së Lartë përmendim: 

 
- Urdhri “Për marrjen e masave mbi publikimin e menjëhershëm të vendimeve të 
Gjykatës 

së Lartë”; 
- Urdhri “Për përgatitjen e çështjeve nga këshilltarët ligjorë pranë Njësisë së Shërbimit 

Ligjor”; 
- Urdhri “Për kontrollin paraprak të rekurseve dhe kërkesave të depozituara në Gjykatën 
e Lartë”; 
- Urdhri “Për mënyrën e trajtimit të relacionit të hartuar nga këshilltari ligjor”; 
- Urdhri “Për përgatitjen e informacionit periodik të Gjykatës në lidhje me veprimtarinë 

gjyqësore” 
- Urdhri “Për ngritjen e grupit të punës për hapjen e faqeve në rrjetet sociale të Gjykatës 
së Lartë”; 
- Urdhri “Për formatin e njësuar të relacioneve të përgatitura nga Njësia e Shërbimit 

Ligjor”; 
- Urdhri “Për ngritjen e komisionit të ekspertizës” (lista tip me afatet e ruajtjes së 

dokumenteve, si dhe të dokumenteve me rëndësi historike kombëtare, që gjenden në  
arkivin e Gjykatës së Lartë). 

- Urdhri “Për ngritjen e grupit të punës për 110 vjetorin e krijimit të Gjykatës së Lartë”; 

 
Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë, në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor 
lidhur me Këshillin e Emërimeve në Drejtësi (KED), ka dhënë një mbështetje të vazhdueshme 
administrative, organizative dhe me burime njerëzore, me qëllim realizmin e detyrave funksionale 
të KED. Në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i ligjit për ruajtjen e informacionit 
të klasifikuar, është miratuar Urdhër i Përbashkët i Zëvendëskryetarit të Gjykatës së Lartë dhe 
Kryetarit të KED “Për ndarjen e zonave të sigurisë në Gjykatën e Lartë, për ushtrimin e 
funksioneve kushtetuese të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”. 
Mbledhja e Posaçme e Gjyqtarëve  
 
Nisur nga fakti se Gjykata e Lartë është një ndër organet e emërtesës për emërimin e anëtarëve të 
Gjykatës Kushtetuese (3 gjyqtarë), në bashkërendim edhe me KED, Gjykata e Lartë ka përmbushur 
korrektësisht detyrimin kushtetues për zgjedhjen e 2 (dy) anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese të 



 

Republikës së Shqipërisë që janë në kompetencën e saj, konkretisht z. Sandër Beci dhe znj. Ilir 
Toska. 

 
Kancelari në detyrë, si struktura përgjegjëse për menaxhimin e administrimit gjyqësor, ka marrë 
të gjitha masat administrative dhe organizative për të përmbushur detyrat funksionale në drejtim 
të koordinimit të punës së strukturave për përballimin e vëllimit të punës, hedhjen e shortit, 
mbikëqyrjen e mbledhjes dhe përpunimit të statistikave gjyqësore, kryerjen e detyrave të deleguara 
nga Zëvendëskryetari, mirëmbajtjen e godinës së Gjykatës, duke autorizuar përshtatjen e 
ambienteve të brendshme të saj dhe krijimin e kushteve të përshtatshme në punë, mbajtjen e 
vazhdueshme të kontakteve me Këshillin e Lartë Gjyqësor për çështje që lidhen me funksionimin 
e strukturave të Gjykatës, etj. Duke qenë se deri më sot, për shkak të procedurave ligjore, Kancelari 
është i komanduar në këtë detyrë, Gjykata ka shprehur interesin e saj të vazhdueshëm për 
përshpejtimin e procesit të rekrutimit dhe të përzgjedhjes së kandidatëve për këtë pozicion, nga 
KLGJ dhe Shkolla e Magjistraturës, me qëllim që të përmbyllet emërimi i kancelarit të përhershëm, 
sipas kritereve të parashikuara nga ligji për këtë qëllim.  



 

VEPRIMTARIA E STRUKTURAVE ADMINISTRATIVE 

 
Qendra e Dokumentacionit 

 

Qendra e Dokumentacionit është një strukturë thelbësore ndihmëse e Gjykatës së Lartë, detyrat e 
së cilës konsistojnë në analizimin sistematik të jurisprudencës, përmes përzgjedhjes së kujdesshme 
të vendimeve gjyqësore më të rëndësishme dhe botimit të tyre në forma të ndryshme, në hartimin 
e materialeve, si dhe në kryerjen e kërkimeve ligjore, në mbështetje të veprimtarisë vendimmarrëse 
të Gjykatës. 

 

 
Qendra është një strukturë e re, që gjatë vitit 2021 mori formën e saj sipas parashikimit ligjor, pas 
plotësimit me 6 specialistë dhe ndarjen e tyre sipas sektorëve. Kjo njësi është ende e paplotësuar, 
pasi pritet që jo vetëm të shtohet numri i punonjësve, por edhe të rriten e forcohen kapacitetet e 
saj. Për këtë qëllim, përgjatë vitit 2022 janë zhvilluar disa herë procedura rekrutimi për mbushjen 
e vakancave me nëpunës civilë gjyqësorë, që nuk kanë qenë të suksesshme. Për rrjedhojë, përgjatë 
vitit 2022 Qendra ka vijuar të ushtrojë veprimtarinë administrative në mbështetje të Gjykatës së 
Lartë me të njëjtin numër nëpunësish.  
 
Ndërkohë me qëllim rritjen e efikasitetit të punës pavarësisht numrit të pamjaftueshëm të 
specialistëve të Qendrës, janë angazhuar edhe nëpunës të sektorëve të tjerë, si znj. Laura Pupa dhe 
znj. Anila Kulo. Duke qenë se kjo strukturë ende nuk ka drejtues, veprimtaria e deritanishme e 
Qendrës është drejtuar/orientuar dhe realizuar në bashkëpunim të ngushtë me znj. Arta Vorpsi, 
drejtore e kabinetit në Gjykatën e Lartë. 



 

 
 

Nëpunësit e Qendrës janë trajnuar sipas planifikimit vjetor, përmes seminareve të posaçme të 
organizuara në bashkëpunim me partnerët e huaj, me të cilët Gjykata e Lartë ka tashmë 
marrëveshje, si Këshilli i Evropës dhe Fondacioni gjerman IRZ. Falë këtyre aktiviteteve të shtrira 
përgjatë muajve të ndryshëm të vitit 2022, vërehet një rritje e kualifikimit të nëpunësve të kësaj 
njësie organizative, përmirësim i ndjeshëm i cilësisë së punës dhe rritje e volumit të punës, 
veçanërisht sa i përket identifikimit, përpunimit dhe publikimit të vendimeve të Gjykatës, si dhe 
përgatitjes së materialeve studimore në ndihmë të jurisprudencës gjyqësore. Asistenca e partnerëve 
ka qenë jo vetëm në drejtim të forcimit të kapaciteteve por edhe në krijimin e mundësive teknike 
për pajisjen sa më parë me strukturën e nevojshme teknologjike.  
 
Po kështu, në fokusin e Qendrës gjatë 2022 ka qenë edhe ndjekja e praktikës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, si dhe praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut (GJEDNJ). Në tërësi, konstatohet një rritje e përdorimit të mjeteve të teknologjisë së 
informacionit, ç`ka ka lehtësuar kryerjen e detyrave të përditshme të nëpunësve/specialisteve të 
kësaj strukture, në kërkimin e praktikës gjyqësore, përgatitjen e materialeve studimore, pasurimin 
e bibliotekës së institucionit, si dhe publikimit të vendimeve. 
 
Qendra po vijon punën për krijimin e Bazës së të Dhënave që do të shërbejë si arkiv elektronik i 
vendimeve të Gjykatës së Lartë, ku ato do të kategorizohen sipas kritereve dhe të dhënave 
specifike, me qëllim lehtësimin e kërkimit të jurisprudencës së Gjykatës nga përdorues të 
brendshëm dhe të jashtëm. Aktualisht, ky proces, i cili është në fillesat e tij, është i brendshëm dhe 
po realizohet përmes sistemit elektronik të “google drive” dhe programit “excel”. Pavarësisht 
kësaj, është njësuar/njëtrajtësuar përmbajtja e moduleve për të tre Kolegjet e Gjykatës, 
Administrativ, Civil dhe Penal, është përcaktuar mënyra e përzgjedhjes së vendimeve që do të 
përpunohen, si dhe është identifikuar një pjesë e mirë e fjalëve kyçe, që do t`i vijnë në ndihmë 
gjyqtarëve dhe këshilltarëve ligjore magjistratë e jomagjistratë, por edhe individëve të jashtëm, për 
të gjetur praktikën e dëshiruar gjyqësore. Qendra ka punuar dhe po punon, që gjatë vitit 2023 të 
vihet në funksion sistemi i posaçëm elektronik për të dhënat gjyqësore, me rubrikat dhe modulet 
respektive, nga ku do të administrohet dhe shpërndahet jurisprudenca e Gjykatës. Puna në këtë 
drejtim është ndarë me nga 2 (dy) specialistë që mbulojnë një nga fushat e së drejtës, sipas 
kolegjeve të Gjykatës së Lartë. Ky proces është i vazhdueshëm. 
 
Një nga risitë e veprimtarisë administrative të Qendrës së Dokumentacionit gjatë vitit 2022 ka 
qenë edhe shpërndarja e buletinit informativ të Gjykatës së Lartë, përmes abonimit elektronik 
(subscribe), ku praktikuesve të së drejtës dhe çdo individi, u jepet mundësia që të njihen me 
praktikën më të fundit të zgjedhur të Gjykatës dhe të GJEDNJ, aktivitetet më të rëndësishme të 
institucionit, si dhe statistikat për vendimet e dhëna, çështjeve të gjykuara e regjistruara. Kjo nismë 
e Qendrës ka qenë mjaft e suksesshme, pasi buletini është shpërndarë 6 herë në vitin 2022, ka 
regjistruar rreth 1500 të abonuar, si dhe ju ka përcjellë lexuesve plot 212 vendime gjyqësore (nga 
të cilët 194 të GJL dhe 18 të GJEDNJ kundër Shqipërisë). 



 

 
Në kuadrin e 110 vjetorit të Gjykatës së Lartë edhe Qendra sikurse drejtori të tjera, është ngarkuar 
me një detyrë të rëndësishme dhe shumë specifike. Në bashkëpunim të plotë me Arkivin Shtetëror 
do të punohet për të identifikuar dokumente dhe vendime me rëndësi historike për veprimtarinë e 
Gjykatës së Lartë. Këto materiale të rralla do të konkretizohen përmes botimeve të posaçme 
juridiko-historike, të cilat do të prezantohen për të gjithë të interesuarit në maj të 2023.  
 
Edhe gjatë vitit 2022 Qendra e Dokumentacionit vazhdon që të jetë e ndarë dhe organizuar në dy 
sektorët si vijon: 
 
Sektori i publikimit dhe i statistikave 

 
Procesi i publikimit të vendimeve gjyqësore është specifik dhe ka një rëndësi të madhe publike, 
pasi nuk lidhet vetëm me rritjen e nivelit të transparencës së veprimtarisë së Gjykatës së Lartë, por 
edhe me edukimin e profesionistëve të së drejtës dhe publikut në tërësi lidhur me njohjen e 
praktikës gjyqësore. Aktualisht, vendimet gjyqësore të Gjykatës së Lartë publikohen të plota në 
faqen zyrtare të saj, e cila është lehtësisht e aksesueshme. Në këtë aspekt, sektori i publikimit dhe 
i statistikave ka si qëllim të vetin hartimin dhe përditësimin në mënyrë të vazhdueshme të bazës së 
të dhënave të vendimeve gjyqësore në formë të plotë dhe të shkurtuar (të përmbledhur), sipas 
kritereve shkencore. 
 
Ky sektor i Qendrës ka mundësuar shpërndarjen e buletinit informativ elektronik të Gjykatës, duke 
përzgjedhur vendimet më të rëndësishme sipas këtij rendi:  

(1) Vendime të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë; 
(2) Vendime njësuese të tre kolegjeve të Gjykatës së Lartë; 
(3) Vendime me risi në interpretim (për zhvillimin e praktikës gjyqësore) nga të tre 

kolegjet e Gjykatës së Lartë; 
(4) Vendime të tre kolegjeve të Gjykatës së Lartë që shqyrtojnë problematikat më të 

shpeshta të konstatuara në vendimmarrjet e gjykatave më të ulëta; 
(5) Vendime të shumëllojshme për nga lënda dhe objekti, të dhëna prej tre kolegjeve të 

Gjykatës së Lartë;  
(6) Vendime juridiksioni/kompetencë të tre kolegjeve të Gjykatës së Lartë;  
(7) Vendime të tre kolegjeve mbi gjykimet e posaçme; 
(8) Vendime për kontroll incidental të nisur nga Gjykata e Lartë (sipas rastit nëse ka). 

 
Përgjatë vitit 2023 ky sektor synon që të shpërndajë jurisprudencën e Gjykatës edhe përmes 
rrjeteve sociale “Linkedin” dhe “Facebook”, nisur nga përdorimi i gjerë i tyre, ç`ka do të lehtësonte 
më tej harmonizimin e praktikës gjyqësore dhe zbatimin e njëtrajtshëm të ligjit në vend. 

  



 

 
Nga ana tjetër Qendra e Dokumentacionit, në bashkëpunim me Drejtorinë e Administrimit 
Gjyqësor, ka përpiluar këto statistika për vitin 2022: 

 
Analiza statistikore e Gjykatës së Lartë, me afate 3-mujore, 6-mujore, 9-mujore dhe                  vjetore 
për vitin 2022; 

Statistika për Ministrinë e Drejtësisë, KLGJ dhe INSTAT, me afate 3-mujore, 6-mujore, 9-
mujore dhe vjetore për vitin 2022, në lidhje me shpërndarjen sipas Gjykatave të Republikës 

së Shqipërisë së çështjeve të ardhura, gjykuara, në                                                   pritje për tu shqyrtuar. 
 

Mbi bazën e Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë, Gjykatës së Lartë, 
Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Institucione të tjera “Për harmonizimin e të dhënave 
statistikore dhe raportimin e ecurisë së gjykimit të çështjeve gjyqësore penale që lidhen me veprat 
penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar”, janë përgatitur statistika 6-mujore dhe vjetore në 
lidhje me shqyrtimin e çështjeve nga Gjykata e Lartë duke u bazuar te nenet përkatëse të Kodit Penal 
mbi tabelën e kërkuar për harmonizim. Në këtë statistikë, në tabela të veçanta përfshihen dhe tabelat e 
ndjekjes (trackrecord) së çështjeve përkatëse të inicuara nga Policia/Prokuroria/ILDKPKI të personave 
shkelës së neneve përkatëse të Kodit Penal (krimi i organizuar, korrupsioni, sekuestrimi i aseteve). 

 
Sektori i kërkimit ligjor dhe bibliotekës 
 
Ky sektor ka në fokus të veprimtarisë së tij kryesisht studimin e praktikës gjyqësore të Gjykatës, 
kërkimin, gjetjen e literaturës dhe doktrinës juridike fizikisht apo elektronikisht, evidentimin e rasteve 
të ngjashme të  trajtuara nga jurisprudenca e huaj, në ndihmë të Kolegjeve të Gjykatës dhe Kolegjeve të 
Bashkuara për çështjet që kanë të bëjnë me njësimin dhe ndryshimin e praktikës gjyqësore. Po kështu 
përgatit përmbledhje të shkurtra të vendimeve të Gjykatës së Strasburgut dhe Luksemburgut, me qëllim 
përditësimin e Gjykatës së Lartë me praktikën e tyre gjyqësore si dhe mundësinë e zhvillimit apo 
pjesëmarrjes në konferenca shkencore. 
 
Ndryshimet kushtetuese e ligjore kanë riparë rolin e Gjykatës së Lartë përsa i përket njësimit të praktikës 
gjyqësore. Në këtë aspekt, kërkimi ligjor, studimi, analizimi dhe përpunimi i vendimeve gjyqësore 
është aktivitet i rëndësishëm për njësimin e praktikës gjyqësore, garantimin e sigurisë juridike përmes 
interpretimit uniform të ligjit si dhe të përhapjes së informacionit dhe kulturës juridike në përgjithësi. 
Ky sektor ka pasqyruar gjendjen e jurisprudencës së Gjykatës për   çështje të caktuara duke ndihmuar në 
rritjen e efektshmërisë, qëndrueshmërinë e praktikës   gjyqësore dhe uljen e numrit të konflikteve 
gjyqësore që vijnë në Gjykatën e Lartë. 

 
Vërehet një rritje sasiore dhe cilësore e materialeve të përgatitura nga ky sektor në këtë drejtim, e disa 
nga punimet gjatë vitit 2022 paraqiten si më poshtë: 

 
1. Përkthimi i rregullave model të procedurës civile në Evropë; 
2. Përmbledhje të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese që kanë konstatuar problematika lidhur me 



 

vendimmarrjet e Kolegjeve të Gjykatës së Lartë, përgjatë viteve 2017 – 2022 (material në 
vazhdim); 

3. Përmbledhje të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese të lidhura me institutin e kontrollit 
incidental, të parashikuar nga neni 145 i Kushtetutës, përgjatë viteve 2017 – 2022 (material në 
vazhdim); 

4. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore dhe i vendimeve të Gjykatës së Lartë, në veçanti për rastet e 
mospranimit të rekurseve haptazi të pabazuara, vështrim i krahasuar në Europë edhe më gjerë; 

5. Cilat janë format e trafikimit të qenieve njerëzore, sipas praktikës vendase e të huaj; 
6. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit, afatet, etj., vështrim i krahasuar; 
7. Zbatimi i ligjit penal në analogji; 
8. E drejta për të rihapur (rivendosur në afat) çështjen që gëzon i bashkëpandehuri i gjykuar në 

mungesë; 
9. Trajtimi i institutit të trashëgimisë dhe cenimi i rezervës ligjore; 
10. Instituti i dorëzanisë, shuarja dhe efektet e saj; 
11. Përmbledhje tematike e disa vendimeve të GJEDNJ për gjyqtarët dhe funksionarët publikë. 
 
Vlen të theksohet se kjo njësi e Qendrës ka kryer disa punë kërkimore në lidhje me pyetjet e 
parashtruara nga Rrjeti i Gjykatave të Larta, të krijuar në kuadër të Këshillit të Evropës dhe GJEDNJ, 
ku Gjykata e Lartë është anëtare. 
 

Po ashtu, një nga funksionet në fokus të Sektorit të Kërkimit Ligjor dhe Bibliotekës ka qenë 
pasurimi i bibliotekës së Gjykatës së Lartë me literaturë bashkëkohore. Në fund të vitit janë shtuar 
titujt e librave, si dhe është përditësuar baza ligjore për nevojat e punës. Duhet theksuar se mjediset 
aktuale të bibliotekës nuk janë të përshtatshme për ruajtjen e fondit të librave dhe aq më pak për 
shfrytëzimin e saj nga përdoruesit. Për vitin në vijim është vendosur si prioritet për të pasuruar 
fondin me botime bashkëkohore në gjuhë të huaj në fushën e së drejtës civile, administrative dhe 
penale, kryesisht me karakter krahasimor. 

 
Duke u nisur nga përparësia që Zëvendëskryetari i Gjykatës i ka dhënë ngritjes dhe funksionimit 
sa më të shpejtë dhe efektiv të kësaj njësie janë mundësuar disa trajnime dhe seminare për të 



 

standardizuar mënyrën e punës së kësaj njësie si: 
 

Periudha Trajnimi Informacioni i përftuar 
prill 2022 Trajnimi tematik i Njësisë së 

Shërbimit Ligjor dhe Qendrës së 
Dokumentacionit mbi arsyetimin e 
vendimeve gjyqësore dhe kërkimin 
ligjor. 

Synimi i trajnimit ishte rritja e 
bashkëpunimit mes këtyre dy 
strukturave merr një rëndësi të 
veçantë për përmirësimin e 
vendimmarrjes së Gjykatës, 
zbatimin e unifikuar të ligjit prej 
saj, dokumentimin, publikimin, 
shkrimin, arsyetimin dhe gjuhën 
e vendimeve gjyqësore, njohjen 
dhe aftësimin me mjetet e 
kërkimit të jurisprudencës së 
gjykatave homologe, evropiane e 
më gjerë. 
 

shtator 2022 Vizitë studimore dhe trajnim i 
nëpunësve të Qendrës së 
Dokumentacionit në GJEDNJ, me 
bashkëpunimin e Këshillit të 
Evropës. 
 

Kjo vizitë shërbeu për trajnimin 
e nëpunësve lidhur me kërkimin 
e praktikës së GJEDNJ, në 
ndihmë të praktikës së Gjykatës 
së Lartë, si dhe riorganizimin e 
bibliotekës, duke marrë 
përvojën përkatëse nga gjykata e 
Strasburgut. 

tetor 2022 Trajnimi i këshilltarëve ligjorë të 
Gjykatës së Lartë dhe nëpunësve të 
Qendrës së Dokumentacionit për 
arsyetimin dhe publikimin e 
vendimeve të Gjykatës. 
 

Ky trajnim shërbeu për të rritur 
bashkëpunimin midis dy 
strukturave të Gjykatës për të 
përmirësuar punën lidhur me 
arsyetimin e vendimeve, 
publikimin e tyre, nxjerrjen e 
metadatave, si dhe përgatitjen e 
ekstrakteve të vendimeve për 
kërkimin e praktikës gjyqësore 
apo shpërndarjen e saj drejt 
praktikuesve të së drejtës. 

tetor 2022 Tryezë lidhur me bashkëpunimin 
e ndërsjellë dhe ndihmë juridike 
në çështjet penale, të organizuar 
me mbështetjen e Fondacionit 
Gjerman për Bashkëpunim 
Ligjor Ndërkombëtar (IRZ), ku 
morën pjesë 2 prokurorë të lartë 
të landeve në Gjermani, gjyqtarë 
të Gjykatës së Lartë, këshilltarë 
ligjorë dhe nëpunës të Qendrës 
së Dokumentacionit. 
 

Kjo konferencë pati si synim 
njohjen e praktikave më të 
fundit gjermane dhe evropiane 
në çështjet e bashkëpunimit të 
ndërsjellë dhe ofrimit të ndihmës 
juridike. 
 



 

nëntor 2022 Vizitë studimore dhe trajnim i 
nëpunësve të Qendrës së 
Dokumentacionit në Gjykatën 
Administrative Federale të 
Gjermanisë, me 
bashkëpunimin e IRZ. 
 

Kjo vizitë shërbeu për trajnimin 
e nëpunësve lidhur me kërkimin 
e praktikës gjyqësore, marrjen e 
përvojës për riorganizimin e 
bibliotekës dhe më e 
rëndësishmja, për nxjerrjen e 
ekstrakteve të vendimeve 
gjyqësore dhe metadatave të 
tyre. 
 

Redaktori gjuhësor 
 
Pjesë e Qendrës së Dokumentacionit është edhe redaktori gjyqësor, i cili është i ngarkuar me 
redaktimin e vendimeve gjyqësore të Gjykatës së Lartë dhe akteve të tjera të saj. Nisur nga detyrat 
e redaktorit, si dhe mbështetjen e kabinetit të Kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe të dakordësuara 
me redaktorin, u vendos organizimi i disa tryezave me këshilltarët ligjorë dhe specialistë të tjerë 
që patën si qëllim shkëmbimin e ideve lidhur me përmirësimin e gjuhës së përdorur në 
përmbajtjen e vendimeve. Janë përcaktuar disa rregulla standarde për respektimin e të cilave duhet 
të kujdesen gjyqtarët, këshilltarët ligjorë, redaktori gjuhësor dhe sekretaria, përpara se vendimi i 
arsyetuar t’u shpërndahet palëve apo të publikohet. Vlen të theksohet gjithashtu se, redaktori 
kontribuon edhe për mbarëvajtjen e punës edhe në bibliotekën e Gjykatës.  
 
Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë 

 
Drejtoria e Marrëdhënieve me Median, Publikun dhe me Jashtë (DMMPJ), gjatë periudhës janar - 
dhjetor 2022, ka punuar për të realizuar të gjitha detyrat e ngarkuara, si dhe ato që ka në objekt të 
punës së saj, në zbatim të rregullores së brendshme të Gjykatës së Lartë. Në përbërje të kësaj 
Drejtorie janë Sektori i Marrëdhënieve me Publikun e Median dhe Sektori i Marrëdhënieve me 
Jashtë. 
 
Përgjatë vitit 2022 janë realizuar me korrektësi dhe përpikmëri shërbimet e Marrëdhënieve me 
Publikun dhe Median, duke garantuar zbatimin e të drejtës së informimit mbi veprimtarinë e 
Gjykatës në funksion të transparencës që gjykata duhet të tregojë, duke garantuar në të njëjtën kohë 
edhe të drejtën për ruajtjen e të dhënave personale. Janë mbajtur kontakte të vazhdueshme me 
organet e medias, duke përgatitur gjatë këtij viti mënyra të ndryshme të komunikimit të gjykatës me 
palët e treta, media/publik në lidhje me mënyrën e zhvillimit të mëtejshëm dhe përmirësimin e 
vazhdueshëm të marrëdhënieve, për të siguruar njëtrajtshmëri dhe mosdiskriminim në trajtimin e të 
interesuarve (përfituesve) si dhe në përputhje me legjislacionin për të drejtën e informimit dhe 
mbrojtjen e të dhënave personale. Janë zhvilluar takime me gazetarë të ndryshëm të cilët janë 
paraqitur në gjykatë për të marrë informacionin e nevojshëm për ta, si edhe janë vënë në dijeni për 
të gjitha aktivitetet e zhvilluara nga Zëvendëskryetari i Gjykatës së Lartë, Kolegjet penale, civile 
dhe administrative, seancat gjyqësore (njësuese ose jo) të zhvilluara gjatë këtij viti dhe veprimtarinë 
e KED duke i pasqyruar ato, në çdo kohë në faqen zyrtare web www.gjykataelarte.gov.al në pjesën 
e dedikuar Marrëdhënieve me Publikun (Median), në kuadër të transparencës ndaj publikut. 

http://www.gjykataelarte.gov.al/


 

 
Me qëllim realizimin e kontakteve më të ngushta me publikun, rrjetet sociale zyrtare të Gjykatës së 
Lartë (FACEBOOK dhe LINKEDIN) përditësohen në kohë reale me aktivitetet, informacionet, 
vendimmarrjet e kësaj Gjykate, duke kontribuuar në këtë mënyrë në përhapjen e shpejtë të 
informacionit, rritjen e transparencës dhe e përqasjes direkt të Gjykatës me publikun. Këtë vit 
Gjykata e Lartë ka edhe profilin e saj edhe në kanalin YOUTUBE në të cilin publikon herë pas herë 
video të ndryshme informuese mbi veprimtarinë dhe funksionimin e gjykatës. 
 
Në kuadër të Ditës Kombëtare të Drejtësisë, DMP ka dhënë kontributin e saj në përgatitjen dhe 
publikimin e botimit “Kujtesë, Histori, Drejtësi” i cili i kushtohet historisë së krijimit të kësaj 
Gjykate nga viti 1913 deri në ditët e sotme. Ky botim është një kontribut modest në respekt të rolit 
që ka luajtur autoriteti më i lartë gjyqësor për krijimin e doktrinës shqiptare të së drejtës, gjatë gjithë 
veprimtarisë së tij 109 vjeçare. Gjykata e Lartë ka arritur të mbledhë dhe të paraqesë të dhëna 
interesante, dokumente që prezantohen për herë të parë për publikun, përfshirë këtu edhe listën me 
të gjithë anëtarët e këtij autoriteti, që në vitin 1920 e deri më sot. Vizitoni linkun: Kujtesë Histori 
Drejtësi 
 
 
Vlen të përmendet nisma e Gjykatës së Lartë, e cila i mundëson pjesëmarrjen çdo të interesuari (si 
qytetar, studiues, praktikant i së drejtës, student apo nxënës shkolle) në seanca gjyqësore apo që të 
vizitojë institucionin në çdo moment, duke zgjeruar aksesin në gjykatë dhe afruar veprimtarinë e saj 
të përditshme me publikun. Ky akses mundësohet përmes aplikimit të thjeshtë elektronik, duke 
plotësuar modulet (Emër, mbiemër, e-mail dhe përmbajtjen e mesazhit/arsyet e vizitës). Si rezultat 
i “Gjykatës së Hapur” (Open Court) vizitat kanë qenë të shumta dhe interesimi është shtuar 
ndjeshëm. 
Vizitoni linkun: https://Dita e Hapur 

Po ashtu është realizuar edhe përditësimi i Programit të Transparencës, detyrë e Koordinatorit Për të 
Drejtën e Informimit të Gjykatës së Lartë dhe Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si edhe në zbatim të 
detyrimit ligjor, është publikuar i përditësuar edhe Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2022 
në PT. (62 kërkesa – 4 nga media dhe OJF) https://Regjistri i Kërkesave dhe i Përgjigjeve 

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun e Median 
 

Ky sektor është kujdesur të kryejë edhe funksionet kryesore sipas përshkrimit të punës, duke vepruar 
si pikë kontakti në pritjen e popullit sipas orarit të miratuar nga Këshilli i Gjykatës, ka sqaruar të 
interesuarit (përfituesit e gjykatës) dhe, sipas rastit, ka kthyer përgjigje kërkesave të të interesuarve 
(palë apo institucione) me shkrim, si edhe me anë të përgjigjeve në formë elektronike. 

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/historiku_gjykata_e_larte_9173.pdf?fbclid=IwAR2ha04JeNpTGVOlukjVWlqm
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/historiku_gjykata_e_larte_9173.pdf?fbclid=IwAR2ha04JeNpTGVOlukjVWlqm
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Dita_e_hapur_ne_Gjykate_15353_1.php
http://www.gjykataelarte.gov.al/web/Regjistri_i_Kerkesave_dhe_i_pergjigjeve_2782_1.php


 

Pranë Sektorit të MPM, gjatë vitit 2022: 
 
 
 
 

 Janë trajtuar rreth 483 (kërkesa, ankesa apo informacione) një pjesë e konsiderueshme e 
të cilave (261 kërkesa) është kryer nëpërmjet komunikimit me postën elektronike. Vlen të 
përmendet fakti se këtë vit është shtuar ndjeshëm komunikimi me email me publikun, gjë 
e cila ka rezultuar e suksesshme pasi informacioni merret në një kohë shumë më të 
shpejtë dhe pa kosto. 

 Rreth 90 % të rasteve u është kthyer përgjigje sipas problemeve që parashtrojnë në 
përmbajtjen e tyre. Personave që ankohen për gjykime ose veprime të parregullta u është 
rekomanduar kryesisht drejtimi pranë organeve kompetente (duke ia specifikuar ato) për 
zgjidhjen e problemit të tyre, ndërsa për ato raste kur kërkesat nuk janë hartuar konform 
ligjit, është rekomanduar konsultimi me avokat. 

 Pjesa tjetër e këtyre letrave, për të cilat është vërejtur që Gjykata e Lartë nuk është 
kompetente, u janë përcjelle organeve përkatëse; 

 Në rreth 10 % të rasteve të ndryshme për të cilat është konstatuar se ka çështje në proces, 
në bashkëpunim me Drejtorinë e Administrimit Gjyqësor, ë i janë bashkëlidhur dosjes 
përkatëse, për t’u parë gjatë studimit të çështjes nga ndihmësi ligjor ose relatori i çështjes, 
ndërsa vetëm një sasi e vogël e letrave, janë arkivuar, pasi një pjese prej tyre iu është kthyer 
disa herë përgjigje. Sasia tjetër e arkivuar janë ato letra që në përmbajtjen e tyre nuk 
parashtrojnë probleme për zgjidhje nga gjykata. 

 
 
 
 
 
 

Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë 

 
Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë ka vijuar kryerjen e detyrave lidhur me përmbushjen e 
objektivave dhe synimeve strategjikë mbi të cilat ushtron veprimtarinë e tij në shërbim të 
institucionit të Gjykatës së Lartë. Sektori është angazhuar plotësisht në organizimin dhe 
planifikimin e aktiviteteve ndërkombëtare; vendosjen, ruajtjen dhe konsolidimin e marrëdhënieve 
të bashkëpunimit me gjykata të tjera homologe të rajonit dhe më gjerë, si dhe me institucione dhe 
organizata ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit në fushën e drejtësisë. Asistimi në takime me 
ambasadorë të përfaqësive të huaja në Shqipëri në kuadër të ndërtimit të bashkëpunimeve të reja 
për vitin 2022 e në vijim si edhe forcimit të atyre ekzistuese. 
 
Në Qershor 2022 Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Këshillin e Lartë 
Gjyqësor dhe Mykolas Romeris Institute, organizuan në Tiranë Konferencën Ndërkombëtare me 
temë: “Modeli i përzgjedhjes, vlerësimit dhe promovimit të gjyqtarëve” në kuadër të projektit 
“Portreti i një gjyqtari”. 



 

Gjithashtu, bashkëpunimi me IRZ (Fondacioni për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar) ka 
rezultuar i një rëndësie të veçantë për këtë vit, duke marrë në konsideratë organizimin dhe 
financimin e disa vizitave studimore të gjyqtarëve dhe nëpunësve të Qendrës së Dokumentacionit. 
Thellimi i bashkëpunimit me Këshillin e Evropës ka qenë mjaft frytdhënës, ku është dhënë 
mbështetje për organizimin dhe financimin e trajnimeve për Këshilltarët e Njësisë së Shërbimit 
Ligjor dhe nëpunësit e Qendrës së Dokumentacionit. Gjithashtu, Këshilli i Evropës ka mbështetur 
dy botimet që i kushtohen kujtesës historike të sistemit të drejtësisë dhe vendimmarrjes së Gjykatës 
së Lartë (2016-2021). 

Vlen të përmenden anëtarësimi i Gjykatës së Lartë me status vëzhguesi në Shoqatën e Këshillave 
të Shtetit dhe Juridiksioneve Supreme Administrative të Bashkimit Evropian (ACA Europe) si 
edhe jemi në pritje për tu anëtarësuar pranë Shoqatës Ndërkombëtare të Juridiksioneve të Larta 
Administrative “IASAJ”, në muajin shtator 2023. 

Objektivat për 2023 

Është punuar në drejtim të vendosjes së bashkëpunimit me partnerë të rinj si: Këshilli i Shtetit 
Grek, Gjykata e Lartë e Republikës Sllovake dhe Gjykata e Lartë e Mbretërisë së Bashkuar. Në 
këtë kuadër, janë vendosur komunikimet përkatëse për planifikimin e vizitave, seminareve apo 
aktiviteteve të përbashkëta. 

 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe Shërbimeve 

Çështje që lidhen me burimet njerëzore  

Me vendimin nr.1, datë 21.01.2021 është miratuar struktura e re e Gjykatës së Lartë, e cila është 
ndryshuar me vendimet e mëvonshme të Këshillit të Gjykatës, konkretisht, vendimin nr. 84, datë 
11.03.2021, vendimin nr.72, datë 23.02.2022 dhe vendimin nr.4, datë 02.03.2022, sipas të cilave 
kjo Gjykatë ka në përbërje 145 punonjës (nëpunës civil gjyqësor dhe punonjës të tjerë). Organizimi 
i strukturave administrative të Gjykatës së Lartë është bërë mbi baza drejtorie, në përbërje të të 
cilave, në varësi të secilës drejtori ishte një përgjegjës dhe numër i caktuar specialistësh (me status 
nëpunësi civil gjyqësor) ose me disa punonjës shërbimi (me kontratë pune). Kjo qasje mundësoi 
inkuadrimin e dy a më shumë sektorëve në një drejtori, bazuar në kriteret e afërsisë së natyrës së 
aktivitetit mes sektorëve që ofrojnë shërbimet e parashikuara në ligj, përfshirja e disa shërbimeve 
të ngjashme ose të përafërta në një njësi duke mundësuar shfrytëzimin më të mirë të burimeve 
njerëzore.  

Konkretisht ky sektor ka qenë përgjegjës për përmbushjen e këtyre funksioneve dhe detyrave: 

• Përgatitjen e përshkrimet e punës për NCGJ dhe punonjësit administrativë të gjykatës, në 
përputhje me përshkrimet standarde të punës të miratuara nga KLGJ;  

• Publikimin dhe shpalljen e konkurrimit të hapur për vendet e lira në SHCGJ, fillimin e 
procedurave për ngritjen në detyrë dhe lëvizjen paralele, të cilat kanë qenë në numër të 
konsiderueshëm për shkak të vakancave të paplotësuara në vite;  



 

• Ndjekjen, në përputhje me Kodin e Etikës në Gjykatën e Lartë, të disiplinës për kohën e 
punës dhe të pushimit të punonjësve; kryerje e detyrave te Autoritetit Përgjegjës në bazë të 
ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 
funksioneve publike" si dhe të Njësisë Përgjegjëse në bazë të ligjit nr.60/2016 “Për 
sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, etj. 

• Ndjekjen e  zbatimit të statusit të nëpunësit civil gjyqësor për sa i përket rekrutimit, sipas 
procedurave përkatëse bazuar në vendim nr. 622, datë 10.12.2020 të KLGJ “Për lëvizjen 
paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, të  masave 
disiplinore dhe administrimit të dosjeve personale të punonjësve të gjykatës, etj. 

Rekrutimet e bëra gjatë vitit 2022 janë bërë konform përcaktimeve ligjore të bazuar në vendimin 
nr.622, datë 10.12.2020 dhe vendimin nr.643, datë 23.12.2020 të KLGJ-së, sipas procedurave 
përkatëse, në respektim të kritereve të vendosura për secilin vend vakant të shpallur sipas normave 
standarde për organigramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive për secilën kategori të 
punonjësve të Gjykatës së Lartë dhe duke respektuar parimet e shërbimit civil gjyqësor të 
mundësive të barabarta, mosdiskriminimit, transparencës, profesionalizmit, integritetit dhe 
përgjegjshmërisë. 

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

• Nëpunës civilë gjyqësor të kategorisë ekzekutive – Specialistë 

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

Procedura Numri i Rekrutimeve Pozicioni Drejtoria 

Lëvizje paralele 4 Sekretare 
gjyqësore 

Drejtoria e 
Administrimit Gjyqësor 

 
Pranim në shërbimin 

civil gjyqësor 

 
2 

Specialist finance 
dhe buxheti 

Specialist  IT 
 

 

 
Drejtoria e Burimeve 
Njerëzore, Financiare 

dhe Shërbimeve 
 
 
 

 

Krahas nëpunësve civil gjyqësor të rekrutuar  në vitin 2022 janë rekrutuar edhe punonjës  në 
strukturat mbështetëse të gjykatës, që marrëdhëniet e punës rregullohen sipas dispozitave të Kodit 
të punës janë: 

• Operatorë  2; 

• Punonjëse arkivi  2; 



 

• Shofer për gjyqtarë 3; 

• Shofer administrate 1. 
 

Përsa i përket këtij sektori identifikohen dhe vakancat më të shumta pasi plotësimi i vendeve vakante 
lidhet  në mënyrë organike më plotësimin e vakancave të anëtarëve të Gjykatës së Lartë. 

 
Numri i punonjësve 

në Organikë 
Numri i punonjësve 

faktik 
Numri i rekrutimeve 

të reja Vende Vakante 

145 115 10 30 
 

Krahas rekrutimeve nga Këshilli i Gjykatës gjatë vitit 2022 vlen të theksohet dhe plotësimi i vakancave 
në Trupën Gjyqësore me 3 (tre) gjyqtarë dhe në Njësisë e Shërbimit Ligjor më 5 (pesë) këshilltarë 
ligjorë duke dhënë një ritëm më të shpejtë si në uljen e stokut ashtu edhe në shqyrtimin e çështjeve të 
reja të regjistruara . 

Vendet vakante për tu plotësuar, janë të shpërndara në këto kategori: 
 

Trupa 
Gjyqësore 

Njësia   e 
Shërbi

mit 
Ligjor 

Drejtoria 
Administri

mit 
Gjyqësor 

Drejtoria 
e Burimeve 
Njerëzore, 
Financiare 

dhe 
Shërbimeve 

Drejtoria 
e 

Teknologjisë 
së 

Informacionit 
dhe Sigurisë 

Drejtoria 
e 

Marrëdhënieve 
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Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe e Shërbimeve dhe kryesisht sektori i Burimeve 
Njerëzore në detyrat e përfshira për 2023, krahas të tjerave, do të ketë edhe përfundimin e 
vlerësimit të veprimtarisë së punonjësve sipas nenit 65 të ligjit 98/2016 “Për organizimin e 
pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. 

Më poshtë paraqitet edhe organigrama e institucionit; 

 



 

 
 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe e Shërbimeve dhe kryesisht sektori i Burimeve 
Njerëzore në detyrat e përfshira për 2022, krahas të tjerave, do të ketë edhe vlerësimin e 
veprimtarisë së punonjësve sipas nenit 65 të ligjit 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor 
në Republikën e Shqipërisë”. 

Çështje që lidhen me shërbimet  

Edhe gjatë vitit 2022, sektori i shërbimeve (transporti) vijoi punën për mirëmbajtjen, riparimet dhe 
furnizimin me karburant të automjeteve të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë dhe të administratës. 
Me qëllim për të siguruar transportin e sigurt dhe të përshtatshëm të gjyqtarëve, nisur nga fakti se 
disa automjete në përdorim të tyre ishin amortizuar dhe kishin kosto të lartë mirëmbajtje dhe 
riparimi. Me fondet buxhetore, u krye procedura e prokurimit të blerjes së 4 automjeteve të reja, 
në  dispozicion të gjyqtarëve të Gjykatës së  Lartë. Gjithashtu situata e shërbimit të transportit 
u përmirësua edhe nga kalimi kapital i dy automjeteve nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. 

Si rezultat i vështirësive të hasura në drejtim të mungesës së ambienteve të përshtatshme të punës, 
me fondet buxhetore në dispozicion, u realizuan punime adaptuese në ambientet e brendshme të 
Gjykatës, sajë të të cilave u krijuan sipërfaqe pune shtesë për administratën. Si rezultat u krijua një 
zyrë e re për sektorin e financës, për Kryesekretaren e gjykatës si dhe u zgjeruan 3 zyra të 
këshilltarëve ligjorë që mundësuan sistemimin në vende të reja pune të 6 këshilltarëve ligjorë. 
Gjithashtu, u realizuan punime të veçanta në dhomën e serverave të Gjykatës, me qëllim 
përshtatjen e saj në përputhje me specifikime teknike të përgatitura nga AKSHI. Duhet thënë se 
pavarësisht nga sa është bërë, situata e infrastrukturës së Gjykatës është mjaft shqetësuese. 
Hapësirat jo vetëm nuk janë të mjaftueshme për akomodimin e personelit të Gjykatës, por janë 
edhe të amortizuara, gjë që ndikon në performancën institucionale. 

 



 

Çështje që lidhen me financën dhe buxhetin 
 
Gjatë periudhës janar - dhjetor 2022 Gjykata e Lartë ka bërë planifikimin dhe realizimin e 
shpenzimeve buxhetore duke zbatuar me përpikmëri legjislacionin në fuqi. 
 
SEKTORI I FINANCES 
Gjatë periudhës janar-dhjetor, Gjykata e Lartë ka bërë planifikimin dhe realizimin e shpenzimeve 
buxhetore duke zbatuar me përpikmëri legjislacionin në fuqi. 
Fondi i vënë në dispozicion të Gjykatës së Larte  për këtë periudhë është në shumën 280,711 mijë lekë. 
Gjithashtu gjatë kësaj periudhe kemi fond të çelur në art. 606 “ Transfertë për buxhetin familjar dhe 
individë ” shumën 1,944.8  mijë lekë,. 
 Buxheti i realizuar është269,450 mijë lekë, i detajuar si më poshtë: 
              Në 000 lekë 

Artikulli Emërtimi Buxheti 
Viti 
2022.            
Në 
fillim 

Buxheti  
Viti 
2022.                    
i 
rishikuar 

Realizimi  
Viti 2022 

230 PROJEKT 10 0 0 
231 INVESTIME  

GJITHSEJ 
58,050 37,678 30577 

600 PAGA 200,000 181,200 180,073 
601 KONTR.SIG. 

SHOQERORE 
25,000 21,633 21,632 

602 MALLRA DHE 
SHERB.TJERA 

18,400 40,200 35,239.00 

606 TRANSFERIME 
PER BUXHET 
FAM & IND 

  1945 1929 

  301,460 282,656 269,450 
 
Nga krahasimi i buxhetit në plan me realizimin e buxhetit në fakt  shohim se gjatë këtij viti kemi 
mosrealizim në shumën 13,206 mijë lekë me planin e rishikuar.  
Sipas artikujve kemi mosrealizim në art.600 diferenca është në shumen 1,127 mijë lekë dhe art.601 
diferenca është njëmijë lekë. Kjo për arsye të rishikimit të fondit vjetor, të mos plotësimit të numrit të 
punonjësve të planifikuar në organikë. 
Në art .602 kemi një mosrealizim prej 4,961 mijë lekë. 
Në zërin Shpenzime për mallra e shërbime, gjate vitit 2022 janë planifikuar dhe realizuar me procedurë 
prokurimi ”Blerje me vlerë të vogël” në mënyrë elektronike si dhe me procedure “me vlerë nën 100 mijë 
lekë”: larje makinash, mirëmbajtje ashensori, hostim i faqes web të Gjykatës së Lartë, siguracioni i 
mjeteve të transportit, mirëmbajtje të pajisjeve elektrike e teknike, (kondicionerë, gjeneratorë), 
mirëmbajtje mjete transporti, botime, mirëmbajtje sistem sigurie, mirëmbajtje sistem kundra zjarrit, blerje 
goma automjetesh , shërbim printimi , shtypshkrime, blerje uniforma, etj, për të  cilat janë lidhur kontratat 



 

respektive me afat deri 31.12.2022.  
Përsa i përket realizimit të shpenzimeve në zërat e mësipërm, janë realizuar shpenzimet për  kancelari në 
shumën 571 mijë, botime 317 mijë,  material pastrim dezinfektim në shumën 532 mijë, shtypshkrime 300 
mijë,  karburant në shumën 3,086 mijë , goma makine 201 mijë, larje makine 562 mijë, siguracion 
automjetesh 448 mijë, pjesë këmbimi 2,491 mijë,  mirëmbajtje ashensori 182 mijë, mirëmbajtje elektrike 
hidraulike 180,4 mijë, mirëmbajtje godine 100 mijë, mirëmbajtje lulishte 69 mijë, mirëmbajtje 
kondicioneri 41 mijë, mirëmbajtje sistem sigurie 548 mijë, mirëmbajtje sistem kundra zjarrit 119 mijë, 
mirëmbajtje faqe web 335 mijë,  etj. 
Shpenzimet për shërbime: energji elektrike, ujë telefon, poste etj. janë realizuar sipas planifikimit 
buxhetor. 
Gjithashtu janë realizuar shpenzime për pritje, udhëtim e dieta, kuotizacion etj si me poshtë : 
Shpenzime kuotizacioni 439 mijë lekë , dieta e udhëtime jashtë vendit në shumën 2,051 mijë lekë dhe 
dieta administrative 5 mijë. 
 
Për këtë vit janë zhvilluar tenderët me procedurë “marrëveshje kuadër” për një afat 4 vjeçar si më poshtë: 

1-Mirëmbajtje mjete transporti shoqëria e shpallur fituese është firma “Servis Auto 2000” sha dhe 
është në fazën e ekzekutimit të kontratës 
2-Shërbim printimi, shoqëria e shpallur fituese është firma “Infosoft Office”sha  dhe është në fazën e 
ekzekutimit të kontratës 
3- Blerje karburanti, shoqëria fituese është Gegas Oil dhe dhe është në fazën e ekzekutimit të kontratës. 

Në art 606 në këtë periudhë kemi çelje fondi në “transferta tek individët” në shumën 1,945 mijë lekë.. 
Ne artikullin 231 “ kapitale të trupëzuara janë planifikuar :  
5,250 mije lekë për Blerje Pajisje e ndarë kjo në  “Blerje pajisje mobilje” në shumën 4,470 mijë lekë  dhe 
“Blerje kondicionerë” në vlerën 790 mijë lekë. 
Për blerje pajisje elektronike janë planifikuar 8,476 mijë lekë. 
 
Është realizuar procedura e prokurimit me “Blerje me vlerë të vogël” për blerjen e kondicionerëve, është 
lidhur kontrata me firmën fituese ”A2N Termoklima “ në vlerën 786 mijë lekë, është bërë likuidimi i  saj. 
Për fondin 5,250 mijë lekë planifikuar për blerje mobilje është realizuar procedura elektronikisht, me 
tender, është shpallur fitues firma Dromeas Albania   shpk në vlerën  4,194 mijë lekë , është bëre realizimi 
i kontratës dhe likuidimi i  saj . 
 
Ne lidhje me pjesën tjetër të fondit në shumën 8,500 mije lekë për blerje “ Pajisje Elektronike” është 
realizuar procedura elektronikisht për blerje program software në shumën 1,700 lekë, , është shpallur 
fitues firma Togo  shpk në vlerën  1,676 mije lekë ,është realizuar kontrata dhe është bërë likuidimi i  saj. 
Për pjesën tjetër të fondit për blerje  pajisje elektronike mund të themi se fondi është prokuruar dy  herë 
dhe procedura është anuluar nga KPP. Kështu që fondi nuk u përdor. Pra kemi mosrealizim 6,800 mijë 
lekë. 
 
Gjithashtu  është realizuar procedura elektronikisht me tender për rikonstruksion godine  me fond 25,000 
mijë lekë, është shpallur fitues firma O.B KONKSTRUKSION  në vlerën 23,090 mijë, është realizuar 
kontrata dhe është bërë likuidimi i saj. Një pjesë e fondit të rikonstruksionit është përdorur për likuidimin 
e kontratës së lidhur për mbikëqyrjen e punimeve të rikonstruksionit në shumën 590 mijë lekë. 
Për artikullin 602 kemi mosrealizim në shumen 4,961 mijë. Mosrealizimi konsiston më shumë në zërat e 



 

planifikuar për shpenzime për avokat kryesisht, shpenzime për përkthyes, për ekspert, pritje përcjellje, 
ekzekutim vendime gjyqësore etj. 
Gjatë muajit tetor, për Gjykatën e Lartë është bërë implementimi i sistemit Afmis nga Ministria e 
Financave dhe Dega e Thesarit. Pavarësisht vështirësive dhe punës së madhe, mendoj se kemi bërë 
implementimin e sistemit me sukses. 
Vështirësi kemi hasur dhe po hasim në implementimin e programit të ri financiar. Këto vështirësi vijnë 
nga kompania që po bën zbatimin e programit financiar. 
Për sa i përket detyrimeve financiare, mund të themi se nuk kemi asnjë detyrim të prapambetur dhe të 
gjitha likuidimet e detyrimeve janë kryer brenda afatit 30 ditor sipas legjislacioneve në fuqi. 
 

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë 
 

Gjatë vitit 2022, Drejtoria është angazhuar në përputhje me Rregulloren e Brendshme dhe planet 
e punës, në realizimin e funksioneve të saj. Në një pasqyrë të përmbledhur janë realizuar detyrat 
si vijojnë: 
Sektori i Teknologjisë së Informacionit 

 
Sektori i Teknologjisë së Informacionit është i angazhuar në disa detyra kryesore të caktuara me 
qëllim informatizimin e procesit të punës në Gjykatën e Lartë. Në bashkëpunim edhe me drejtoritë 
e tjera është punuar në grup për kryerjen e detyrave të drejtpërdrejta të caktuara nga 
Zëvendëskryetari dhe Kancelari, përveç detyrave të përcaktuara nga rregullorja e brendshme e 

Gjykatës së Lartë. 

Puna e sektorit ka vijuar në 
punën studimore dhe 
kërkimore përsa i përket 
zhvillimeve të ICMIS dhe 
punës mbështetëse për sektorët 
e tjerë. 

Në punën e përditshme të 
sektorit të teknologjisë së 
informacionit një pjesë të 
rëndësishme e ka zënë dhe 
ndjekja e realizimi i 
procedurave të prokurimit për 

institucionin. 
Konkretisht gjatë kësaj periudhe janë realizuar: 

 

 
 Përgatitja dhe dërgimi i statistikave mujore, mbi 

bazë 3-mujore dhe vjetore, në bashkëpunim me 
grupin e punës të ngritur për hartimin e statistikave, 
të Gjykatës së Lartë, viti 2022. 

 Anonimizimi i çështjeve në sistemin e brendshëm 
ICMIS, si dhe në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë, 
bazuar në kërkesat e ardhura nga palë të interesuara 
për vendimmarrjen e Kolegjeve të ndryshme të 
Gjykatës së Lartë. 

 Realizimi i procedurave të prokurimit 



 

 blerje mjetesh kancelarie 

 blerje kondicionerësh 

 blerje materialesh ngrohjeje dhe 

ndriçimi 

 blerje Mobiliesh zyre 

 blerje rrugicash 

 blerje Shtypshkrimesh 

 hostimi i faqes së websitit të Gjykatës 

së Lartë 

 

 mirëmbajtje ashensori 

 mirëmbajtje e mjeteve të transportit 

 mirëmbajtje gjeneratori 

 mirëmbajtje godine 

 rikonstruksion i dhomës së serverit 

 shërbim printimi 

 shpenzime të tjera transporti (larje 

automjetesh) 

 siguracioni i mjeteve 

 
Sistemi Informatik i Integruar i Menaxhimit të Çështjeve Gjyqësore 

 
Gjatë vitit 2022 janë zbatuar ndryshime të rëndësishme përsa i përket Sistemit Informativ të 
Integruar të Menaxhimit të Çështjeve Gjyqësore. Në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, 
është lidhur në fillim të vitit kontrata me shoqërinë që bën mirëmbajtjen e sistemit. Në bazë të 
kërkesave të përdoruesve të ndryshëm janë bërë korrigjimet e nevojshme në sistem, si p.sh: ndarja 
e Grupit të Menaxhimit të Çështjeve, rikonceptimi i user-it të Zëvendëskryetarit, i cili bën 
caktimin e çështjeve gjyqësore të regjistruara tek këshilltarët ligjorë, hedhja e dispozitivit të 
çështjeve gjyqësore në ditën e vendimmarrjes, mundësia e hedhjes së studimit të çështjeve më 
shumë se sa 1, përllogaritja e kohës së shqyrtimit të çështjeve gjyqësore, rifreskimi i statistikave 
etj. 

 
Me dekretimin e 3 gjyqtarëve të rinj në Gjykatën e Lartë u bë rishpërndarja e të gjithë çështjeve 
administrative, civile dhe penale ndërmjet të gjithë anëtarëve të Kolegjeve respektivë. U shtuan 
përdoruesit përkatës; gjyqtarë, këshilltarë ligjorë sekretarë gjyqësorë në sistem, si dhe gjatë gjithë 
vitit i është dhënë suporti të gjithë përdoruesve të sistemit dhe janë rregulluar gabimet gjatë hedhjes 
së të dhënave në sistem, bazuar në urdhrat e dhënë nga Kancelari (këto gabime përfshijnë 
rregullim të gabimeve ortografike në vendimet gjyqësore dhe vendimet e dhomës së këshillimit, 
procesverbalet, si dhe të dhënat e regjistruara nga sekretaria). 

 
Janë planifikuar në sistem të gjithë seancat gjyqësore nga listat e gjykimeve të marra nga 
sekretaria e regjistrimit dhe sekretaria gjyqësore nëpërmjet procesverbaleve. Gjithashtu janë 
integruar në server modulet për nxjerrje informacioni për vendimet e mëparshme të gjykatave të 
tjera më të ulëta, vendimet e Gjykatës së Lartë, kalendari dhe statistikat për çështjet me regjistrim 
audio. 

 
Çdo ditë bëhet ruajtja e të dhënave të serverit. Nga ana jonë është bërë e mundur ngritja e një 
serveri që replikon në kohë reale me serverin aktual, që në rast të ndonjë problemi të mos ndërpritet 



 

puna në sistem (disaster recovery plan). 
Përditësimi i faqes zyrtare të Gjykatës së Lartë 

 
Përgjatë gjithë vitit është bërë rikonceptimi dhe 
përditësimi i faqes së internetit me kategori të reja, 
sipas nevojave të secilit Kolegj si p.sh. listat e 
seancave gjyqësore dhe dhomave të këshillimit si 

 
dhe planifikimi i tyre në kalendarin e seancave, 
përditësimi i kërkesave të veçanta (për pezullim, 
revokim   pezullimi,   konstatim   shkelje   afati   të 

arsyeshëm etj). Gjithashtu çdo lloj vendimmarrje e Kolegjeve pasqyrohet në kohë reale sapo 
zbardhen. 

 
Në faqen e internetit janë hedhur të gjithë njoftimet për median dhe publikun, të aktiviteteve të 
zhvilluara në Gjykatën e Lartë gjatë gjithë vitit, si dhe fjala e mbajtur nga Zëvendëskryetari i 
Gjykatës gjatë këtyre aktiviteteve. Çështjet e regjistruara nga sekretaria shfaqen automatikisht në 
faqen e internetit pasi çdo ditë bëhet përditësimi i faqes me të dhënat e sistemit. Gjithashtu në 
faqen e internetit kemi një mesatare mujore prej 5000 vizitorëve unikë dhe 2500 vizita në ditë. Kjo 
tregon se faqja e internetit e Gjykatës së Lartë i vjen në ndihmë publikut për marrjen e 
informacionit në kohë sa më të shpejtë, lidhur me çështjet që janë regjistruar dhe shqyrtohen në 
dhoma këshillimi apo seanca gjyqësore. 

 
Në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë janë shtuar dhe përditësuar periodikisht hapësirat e Këshillit 
të Emërimeve në Drejtësi. Çdo vendimmarrje e këtij organi, procesverbal apo njoftim pasqyrohen 
në këtë hapësirë në kohë reale nga ana e specialistëve të këtij sektori. 

 
Gjithashtu Programi i Transparencës është një dritare më vete në faqen zyrtare të GJL e cila zë një 
hapësirë të madhe me informacion dhe kërkon kohë, angazhim, përditësim. 

 
 

Faqja zyrtare e Gjykatës: 

5000 vizitorë unikë 

2500 vizita në ditë 



 

 
 

Kontrata e shërbimit të internetit 
 

Gjatë këtij viti u prokurua dhe u nënshkrua kontrata për shërbimin e internetit me shoqërinë 
përkatëse, si dhe u asistua firma që e prokuron këtë shërbim për vendosjen e fibrës optike për një 
linjë të dedikuar me shpejtësi transmetimi 50 Mbps/50 Mbps. 

 

Helpdesk 

Gjatë gjithë vitit 2022 janë asistuar të gjithë punonjësit që kanë patur probleme të ndryshme gjatë 
punës së përditshme të tyre, në lidhje me pajisjet elektronike si dhe me programet përkatës të 
instaluar në kompjuterë. Punonjësit janë asistuar dhe gjatë riformatimit të zyrave në Gjykatë. 
Janë riparuar pranë sektorit të IT të gjitha pajisjet elektronike që mund të riparoheshin pa kërkuar 
mjete të specializuara. 

Centrali telefonik 

Është bërë e mundur konfigurimi i numrave telefonik të brendshëm edhe të jashtëm në central 
sipas rastit ose pas lëvizjeve nëpër zyra të reja,  dhe mirëmbajtja e centralit. 

 



 

Sektori i Sigurisë 

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

Është instaluar sistemi elektronik për regjistrimin e hyrje-daljeve, 
sistem i cili është ende në fazë testimi. Për të rritur efikasitetin e 
sigurisë në punë, gjatë këtij viti është realizuar vendosja e skanerit 
(Scanner Model SPX 05040 C) në hollin e hyrjes për qytetarët. 
 
 
Drejtoria e Administrimit Gjyqësor 

Sektori i regjistrimit të çështjeve 

Për vitin 2022 zyra e regjistrit ka regjistruar 2,096 dosje gjyqësore, për të 
cilat janë verifikuar dhe konstatuar edhe të metat e rekursit, si një risi që 
sollën ndryshimet ligjore në maj 2021. Janë listuar dhe shpërndarë në një 
kohë të gjitha kërkesat e përshpejtimit tek këshilltarët ligjorë (rreth 651 
kërkesa). 

Sekretaria gjyqësore 

Sekretaria gjyqësore ka pasur një volum të madh pune duke mbyllur 
administrativisht 6,335 çështje gjyqësore, dhe përmbushur të gjitha 
detyrat ligjore (mbajtja e procesverbalit, komunikimet nominale për 
gjykime si në dhomë ashtu edhe për në seancë gjyqësore, dërgimin e 
dosjeve në gjykatat më të ulëta, komunikimi i vendimeve palëve 
ndërgjyqëse, pavarësisht kohës së regjistrimit etj). 

Për periudhën kohore 01.01.2022–31.12.2022, janë kthyer 
administrativisht me shkresa rekurse, kundërrekurse, ankime të veçanta, 

kërkesa për heqje dorë nga rekursi, kërkesa për rishikim, kërkesa për përshpejtim, kthim përgjigje/dhënie 
informacioni palëve ndërgjyqëse. 

Një problematikë e  cila vazhdon të jetë prezent është ardhja e dosjeve me rekurse të ushtruara në vitet 2017, 
2018, 2019 (kryesisht nga Gjykata e Apelit Vlorë), një pjesë e të cilave kthehen sërish administrativisht duke 
i mohuar kështu palëve ndërgjyqëse të drejtën për të pasur një proces të rregullt ligjor brenda një afati të 
arsyeshëm.   

Referuar ndryshimeve ligjore të vitit 2021 janë konstatuar rreth 80 çështje gjyqësore administrative dhe civile 
me të meta rekursi (mosnënshkrim/ mungesë prokurë të avokatit).  

2,096 çështje 
gjyqësore të regjistruara 
dhe verifikuara për të 
metat e rekursit 

6,335 çështje 
gjyqësore të mbyllura 
administrativisht 

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



 

Me akt-marrëveshjen e mbajtur midis Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Gjykatës së Lartë, datë 06.01.2022 
u mundësua një mjedis i veçantë i ndodhur në godinën “Poli i Drejtësisë”, rruga ”Ana Komnena”, Tiranë i cili 
është i përshtatshëm për ruajtjen dhe arkivimin e një numri të caktuar dosjesh gjyqësore, të cilat janë në pritje 
të gjykimit.  

Referuar kësaj akt- marrëveshjes u transportuan dhe u sistemuan në këtë ambient rreth 10,900 dosje gjyqësore  
civile dhe administrative. 

Sektori i regjistrimit ka përmbushur gjithë detyrat e parashikuara në kohë dhe me saktësi, por nëse gjithë lista 
me ndryshimet e kërkuara në lidhje me kriteret e regjistrimit drejtuar sektorit të informatikës do të pasqyrohen 
në sistem, atëherë procesi i regjistrimit të dosjeve do të shkurtohej si dhe statistikat do të gjeneroheshin shumë 
shpejt dhe saktë. 

Sekretaria gjyqësore ka qenë edhe këtë vit e përfshirë në veprimtarinë e KED, sipas detyrave të përcaktuara 
në rregulloren e miratuar nga KED, gjë e cila krahas funksionit parësor të administrimit të procesit 
vendimmarrës, ka rritur ngarkesën e sekretarëve gjyqësorë. Vlen të sillet në vëmendje se çështja e patrajtuar 
e vitit 2021 e shpërblimit të personelit në funksion të veprimtarisë së KED, 2021 u trajtua dhe mori zgjidhje 
në vitin 2022. 

Për sa i përket pasqyrimit të të dhënave statistikore duhet përmendur se  përgjatë vitin 2022 sistemi elektronik 
i menaxhimit të çështjeve pësoi përmirësime duke ndikuar në nxjerrjen e të dhënave për efekt statistikor por 
shikohet si domosdoshmëri rritja e përmirësimeve të sistemit elektronik për të përmirësuar aksesin.   

Një vështirësi tjetër është edhe mungesa e kushteve të përshtatshme të punës edhe pse për sekretarinë u 
mundësuan 2(dy) zyra. Vendosja e sekretarisë gjyqësore në zyra pa hapësirën e nevojshme krijon vështirësi 
në kryerjen e detyrave të tyre funksionale, dhe një atmosferë jo të qetë pune, për shkak të kontaktit të 
vazhdueshëm më këshilltarët ligjorë, si dhe me nëpunësit e tjerë civilë gjyqësorë. 



 

PËRFUNDIME 
 

Numri i madh i çështjeve të grumbulluar në vite në Gjykatën e Lartë mbetet një problem shqetësues 
dhe një sfidë për veprimtarinë e saj, gjë që ka ndikim të drejtpërdrejtë në ecurinë e procesit të 
administrimit të shpejtë dhe efektiv të drejtësisë. 

 
Arsyet që kanë çuar në krijimin e një numri të lartë të çështjeve të prapambetura në Gjykatë 
(backlogut/stoku) janë të ndryshme. Ato lidhen si me çështje superstrukturore, ashtu edhe 
infrastrukturore. Procedurat gjyqësore deri diku të ngurta, moskuptimi si duhet i juridiksionit 
rishikues të Gjykatës së Lartë, mbajtja e qëndrimeve të ndryshme për çështje të njëllojta, 
mosplotësimi në kohë i vendeve vakante për gjyqtarë, aksesi i pakufizuar në paraqitjen e rekurseve, 
mungesa e një sistemi efektiv të filtrimit të çështjeve gjyqësore, apo krijimit të mekanizmave 
ligjorë efektivë për frenimin e fluksit të prurjes së çështjeve në Gjykatën e Lartë, mungesa e një 
sistemi digjital modern dhe sipas kërkesave të kohës, janë disa nga mangësitë me të cilat është 
përballur kjo Gjykatë. 

 
Pavarësisht marrjes së masave me karakter legjislativ dhe administrativ, kjo situatë pritet të zgjasë, 
duke pësuar përmirësime nga viti në vit. Plotësimi i numrit të gjyqtarëve dhe këshilltarëve ligjorë 
sipas organigramës dhe mundësia për të rritur në vijim numrin e tyre do të ndikojë në eficiencën e 
Gjykatës. Jemi të mendimit se shtimi i ndjeshëm i numrit të përgjithshëm të këshilltarëve ligjorë (3 
këshilltarë ligjorë për 1 gjyqtar) do të bëjë të mundur përgatitjen në kohë të sa më shumë çështjeve 
që duhet të gjykohen nga trupat përkatëse. Nga ana tjetër, duhet mbajtur në vëmendje se ulja e 
stokut përmes marrjes së vendimeve është e lidhur edhe me respektimin e ngarkesës që duhet të 
përballojë vetë gjyqtari i Gjykatës së Lartë. Fakti se çdo gjyqtar duhet të përballojë një ngarkesë 
prej afro 500 çështjesh në vit është një arsye thelbësore për të rivlerësuar mundësinë për rritjen e 
numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, në kuadrin e miratimit të hartës së re 
gjyqësore. 

 
Po kështu, sfidë për vitet në vijim mbetet edhe zgjidhja e çështjes së infrastrukturës së Gjykatës. 
Krijimi i kushteve të duhura të punës për të gjithë personelin e saj duhet të pajtohet me rolin dhe 
pozicionin kushtetues që ka, si Gjykata më e lartë në vend. 

 
 

 
1 shkurt 2023 
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