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i si ësHtë i OrGaniZUar PUsHteti GjYQësOr në rePUbliKën 
e sHQiPërisë?

Në Republikën e Shqipërisë, pushteti gjyqësor ushtrohet vetëm 
nga Gjykatat, në përputhje me Kushtetutën dhe kompetencat që u 
ngarkohen atyre me ligj. Gjyqtarët kanë kompetencë të shqyrtojnë 
të gjitha çështjet penale, civile, tregtare, familjare, administrative si 
dhe çdo çështje tjetër të përcaktuar me ligj.

Sistemi Shqiptar i Drejtësisë përbëhet nga Gjykatat e Shkallës së 
Parë, Gjykatat e Apelit dhe Gjykata e Lartë. 

Gjykatat e Shkallës së Parë janë Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, Gjykatat 
Administrative dhe Gjykatat për Krime të Rënda. Gjykatat e Rretheve 
Gjyqësore organizohen dhe funksionojnë në rrethe gjyqësore në të 
gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Gjykatat Administrative të 
shkallës së parë organizohen në numër dhe për territor të barabartë 
me atë të Gjykatave të Apelit civil.Gjykatat e shkallës së parë kanë 
kompetencë të gjykojnë të gjitha mosmarrëveshjet   civile, tregëtare, 
familjare, administrative, veprat penale, si dhe të gjitha mosmarrëveshjet 
e tjera të parashikuara në ligj.

Gjykata e shkallës së parë për Krimet e rënda, ka selinë në Tiranë 
dhe shqyrton krimet me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si vrasja 
në rrethana cilësuese ndaj deputetit, gjyqtarit, prokurorit, avokatit, 
policit, ushtarakut, nëpunësit publik, gjatë detyrës ose për shkak të 
saj, kur cilësitë e viktimës janë të dukshme ose të njohura, rrëmbimi 
ose mbajtja peng e personit, trafikimi i njerëzve, trafikimi i fëmijëve, 
trafikimi i femrave, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës 
për dhënien e pasurisë, genocidi, krimet e luftës, krimet kundër 
njerëzimit, etj.

Gjykatat e shkallës së Parë (29 gjithësej) gjykojnë sipas rregullave 
të parashikuara në Kodet e Procedurave dhe ligjet specifike, ku 
përcaktohet edhe përbërja e trupit gjykues. Gjykatat e Shkallës së 
Parë kanë kompetencë të gjykojnë të gjitha mosmarrëveshjet civile, 
tregtare, familjare, administrative, veprat penale, si dhe të gjitha 
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mosmarrëveshjet e tjera të parashikuara në ligj.Në gjykimin 
e mosmarrëveshjeve civile, tregtare, familjare, administrative, 
zbatohen rregulla të detyrueshme, të njëjta e të barabata. Në 
asnjë rast, Gjykata nuk mund të refuzojë të shqyrtojë dhe të japë 
vendime për çështjet që paraqiten për shqyrtim, me arsyetimin se 
ligji mungon, nuk është i plotë, ka kundërthënie ose është i paqartë. 
Gjykata që gjykon mosmarrëveshjen duhet të shprehet mbi gjithçka 
që kërkohet dhe vetëm për atë që kërkohet.

Gjithashtu, në gjykimin e veprave penale gjykata ka për detyrë të 
sigurojë një procedim të drejtë, të barabartë e të rregullt ligjor, 
të mbrojë liritë personale dhe të drejtat e interesat e ligjshme të 
shtetasve, të ndihmojë për forcimin e rendit juridik dhe zbatimin e 
Kushtetutës e të ligjeve.

Gjykatat e Apelit gjykojnë në shkallë të dytë ankimet kundër 
vendimeve të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore dhe funksionojnë 
në zona të caktuara nga Presidenti i Republikës, me propozimin e 
Ministrit të Drejtësisë, pasi të jetë marrë edhe mendimi i Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë. Gjykatat e Apelit gjykojnë me trup gjykues të 
përbërë nga tre gjyqtarë.

Aktualisht ka:

• 6  Gjykata apeli, me kompetencë tokësore dhe qendra të 
ushtrimit të veprimtarisë së tyre si më poshtë: 

 – Gjykata e apelit tiranë, me kompetencë tokësore në rrethet 
gjyqësore Dibër, Krujë, Kurbin, Mat, Tiranë dhe me qendër të 
ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Tiranë. 

 – Gjykata e apelit durrës, me kompetencë tokësore në rrethet 
gjyqësore Elbasan, Durrës,Kavajë dhe me qendër të ushtrimit të 
veprimtarisë në qytetin Durrës. 

 – Gjykata e apelit shkodër, me kompetencë tokësore në rrethet 
gjyqësore Lezhë, Kukës, Pukë, Shkodër, Tropojë dhe me qendër 
të ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Shkodër. 
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 – Gjykata e apelit Vlorë, me kompetencë tokësore në rrethet 
gjyqësore Berat, Fier, Lushnje, Vlorë dhe me qendër të ushtrimit 
të veprimtarisë në qytetin Vlorë. 

 – Gjykata e apelit Korçë, me kompetencë tokësore në rrethet 
gjyqësore Korçë e Pogradec dhe me qendër të ushtrimit të 
veprimtarisë në qytetin Korçë.

 – Gjykata e apelit Gjirokastër, me kompetencë tokësore në 
rrethet gjyqësore Gjirokastër, Përmet, Sarandë dhe me qendër 
të ushtrimit të veprimtarisë në qytetin Gjirokastër.

• Gjykata administrative e apelit në tiranë, me juridiksion në 
gjithë territorin e shqipërisë, si dhe,

• Gjykata e apelit të Krimeve të rënda me seli në tiranë me 
juridiksion për gjithë territorin e republikës së shqipërisë.

Gjykata e Lartë, me seli në Tiranë, është shkalla më e lartë e 
pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Misioni i saj kryesor 
është rishikimi, me kërkesën e palëve, i vendimeve të gjykatave të 
shkallëve më të ulta. Nëpërmjet këtij procesi, ajo merr në shqyrtim 
çështjet e zbatimit të ligjit pa gjykuar faktet duke garantuar me anë 
të jurisprudencës së saj zbatimin uniform të ligjeve.



88
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ii Çfarë ësHtë e drejta Për një PrOces të rreGUllt liGjOr?

Të drejtat e qytetarëve në Gjykatë janë të përcaktuara në Kushtetutën 
e Republikës së Shqipërisë, në Konventën Europiane për të Drejtat 
e Njeriut si dhe në Kodet e Procedurave, atë Civil dhe Penal.

Në kuadrin e të drejtes për një proçes të rregullt ligjor, konsiderohet 
thelbësore e drejta për t’iu drejtuar gjykatës (aksesit në gjykatë), 
e cila duhet t’i sigurohet çdo individi. Kjo e drejtë i garanton çdo 
individi të drejtën për të ngritur pretendime civile dhe për të 
kundërshtuar akuzën penale para një gjykate.

Procesi i rregullt ligjor konsiderohet si e vetmja e drejtë kushtetuese, 
shkelja e së cilës, sipas legjislacionit shqiptar, përbën shkak ligjor që 
individi të ketë akses në Gjykaten Kushtetuese, pasi të ketë shterruar 
të gjitha mjetet juridike për mbrojtjen e këtyre të drejtave. 

Palët në prosecet gjyqësore, gëzojnë disa të drejta. Një pjesë e tyre 
janë të drejta universale, mjaft të rëndësishme, që palët i gëzojnë 
si gjatë proceseve civile, ashtu edhe gjatë atyre penale, që lidhen 
kryesisht me parimin e ‘procesit të drejtë apo të rregullt’, elementët 
e të cilit përmblidhen si më poshtë:

Procesi i rregullt ligjor ka dy aspekte: aspektin institucional i cili i 
referohet pavarësisë dhepaanësisë së gjykatave dhe aspektin 
procedural i cili  i referohet procesit gjyqësor në vetvete dhe 
respektimit të të drejtave të palëve.

në aspektin institucional, e drejta për një gjykim të drejtë kërkon 
që çështjet të gjykohen nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, 
e krijuar me ligj. Për këtë qëllim, në Kushtetutën e Shqipërisë dhe në 
Kodet e Procedurave Civile dhe Penale, janë miratuar parime dhe 
norma të shumta me karakter procedural që duhet të mbahen parasysh 
si nga institucionet që bëjnë përzgjedhjen e gjyqtarëve, formimin dhe 
trajnimin e tyre, deri tek rregullat e sjelljes së tyre gjatë procesit. 
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në aspektin procedurial, në kuadër të procesit të rregullt ligjor 
individi ka të drejtën për të pasur një gjykim:

•	 Të	drejtë;

•	 Publik;

•	 Brenda	një	afati	të	arsyeshëm;

•	 Të	kryer	nga	një	gjykatë	e	pavarur	dhe	e	paanshme,	e	caktuar	
me	ligj.

1.   Gjykimi i drejtë

Gjykimi i drejtë garanton:

Barazinë e armëve, e cila kërkon që cdo palë në proçes t’i jepet një 
mundësi e arsyeshme për të paraqitur rastin e saj në kushte të cilat 
nuk e vendosin atë në disfavor ndaj palës tjetër. Në këtë mënyrë asnjë 
provë nuk mund te shqyrtohet apo të vendoset kur   njëra palë nuk 
është e pranishme. Palët duhet të kenë mundësi të njëjta në  krijimin 
e bindjes së gjykatës në zgjidhjen e cështjes, apo të kenë mundësi të 
njëjta që të paraqesin dhe të kundërshtojnë provat e paraqitura nga 
pala tjetër.

Parimin e   prezumimit të pafajësisë,  sipas të cilit  i  pandehuri 
prezumohet i pafajshëm gjersa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim 
gjyqësor të formës së prerë. Çdo dyshim për akuzën çmohet në 
favor të të pandehurit.  Në kuadër të këtij parimi ofrohen garancitë e 
mëposhtme:

 – barra e provës bie mbi organin e akuzës;

 – personi i akuzuar nuk është i detyruar për të dëshmuar kundër 
vetes;

 – personi  akuzuar nuk është i detyruar për të dëshmuar fajësinë e 
tij.

•	 Të	drejtën	për	t’u	informuar	menjëherë dhe	hollësisht	për	akuzën	
që	i	bëhet,	për	të	drejtat	e	tij,	si	dhe	t’i	krijohet	mundësia	për	të	
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njoftuar	familjen	ose	të	afërmit	e	tij.

•	 Të	drejtën	per	t’u	mbrojtur	vete	apo	permes	ndihmes	juridike.  

•	 Të	drejtën	për	të	pasur	kohën	dhe	lehtesitë	e mjaftueshme	për	të	
përgatitur	mbrojtjen	e	vet. 

•	 Të	 drejtën  t’u	 bëjë	 pyetje	 dëshmitarëve	 të	 pranishëm	 dhe	
të	 kërkojë	 paraqitjen	 e	 dëshmitarëve,	 të	 ekspertëve	 dhe	 të	
personave	të	tjerë,	të	cilët	mund	të	sqarojnë	faktet.	

•	 Të	drejtën	për	të	pasur	ndihmën	pa	pagesë	të	një	përkthyesi,	kur	
nuk	flet	ose	nuk	kupton	gjuhën	shqipe. 

•	 Të	drejtën	për	të	qenë	i	pranishëm	gjatë	gjykimit.	

•	 Të	drejtën	për	të	ankimuar	një	vendim	gjyqësor	në	një	gjykatë	
më	të	lartë.  

•	 Të	drejtën	për	tu	kthyer	të	drejtat	dhe	të	shpërblehen	për	dëmin	
e	pësuar	në	rastin	e	një	procedimi	në	kundërshtim	me	ligjin	ose	
dënimi	të	pa	të	drejtë.

•	 Të	drejtën	për	të	mos	u	gjykuar	dy	herë	për	të	njëjtën	vepër.

2. Gjykimi duhet të jetë publik

Publiciteti i gjykimit siguron dhe mbron pjesëmarrësit nga veprimet 
arbitrare dhe bën të mundur që publiku të kontrollojë administrimin 
e drejtësisë.  Seanca gjyqësore është publike përndryshe quhet e 
pavlefshme, por Gjykata mund të vendosë që shqyrtimi gjyqësor ose 
disa veprime të tij të zhvillohen me dyer të mbyllura kur ndodhet para 
njërit nga rastet e parashikuara në Kodet e Procedurës.

3. Gjykimi  brenda një afati të arsyeshëm

Gjykimi brenda afatit të arsyeshëm garanton që benda një afati kohor 
sa më të shkurtër nëpërmjet një vendimi   gjyqësor të përcaktohet 
pozita e personit në raport me drejtësinë, duke i dhënë fund pasigurisë 
që ka një person përsa i përket pozitës së tij. Ky parim mbron të gjitha 
palët në procesin gjyqësor kundrejt vonesave të gjata proceduriale, 
të cilat mund të vënë në rrezik efkasitetin dhe besueshmërinë.
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4. Gjykimi duhet të bëhet nga një gjykatë e pavarur dhe e 
paanshme, e krijuar me ligj.

E drejta per nje gjykim te drejte kerkon qe ceshtjet gjykohen nga 
nje gjykate e pavarur dhe e paanshme, e krijuar sipas ligjit.

12
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1. e drejta për të paraqitur padi në gjykatë

E drejta themelore në një proçes është e drejta për t’iu drejtuar 
Gjykatës me padi. Padia është e drejta e personit që ngre 
pretendimin, për t’u dëgjuar mbi themelin e këtij pretendimi, në 
mënyrë që gjykata ta shpallë atë të bazuar ose jo. Pala kundërshtare 
ka të drejtë të diskutojë dhe të ngrejë prapësime mbi themelin dhe 
bazueshmërinë në ligj të këtij pretendimi.  

Padia mund të ngrihet:

 – për të kërkuar rivendosjen e një të drejte ose interesi të ligjshëm 
që është shkelur;

 – për vërtetimin e qenies ose mosqenies së një marrëdhënieje 
juridike ose një të drejte;

 – për njohjen e vërtetësisë ose pavërtetësisë së një dokumenti me 
pasoja juridike për paditësin.Nuk mund të ngrihet padi nga një 
person që i mungon zotësia juridike për të vepruar.

2. e drejta për të kërkuar përjashtimin e njërit ose të të gjithë 
anëtarëve të trupit gjykues

Palët në një proces gjyqësor civil kanë të drejtën për të kërkuar 
përjashtimin e njërit ose të të gjithë anëtarëve të trupit gjykues, 
në rastet kur ata kanë interes në çështjen që shqyrtohet ose për 
mosmarrëveshje të tjera që kanë lidhje me çështjen në gjykim; kur 
gjyqtari ose bashkëshorti i tij është i afërm i njërës prej palëve në 
proces; kur gjyqtari paraprakisht ka dhënë këshilla ose ka shfaqur 
mendim për çështjen në gjykim si dhe për çdo lloj arsyeje tjetër e 
cila krijon bindjen se gjyqtari nuk do të jetë i paanshëm.

a të drejtat dHe detYrimet e PalëVe në PrOcesin ciVil
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3. e drejta për të ndërhyrë në gjykimin që është duke u zhvilluar 
midis personave të tjerë

Çdo person ka të drejtë të ndërhyjë në gjykimin që është duke u 
zhvilluar midis personave të tjerë, në rast se ai pretendon për vete të 
drejtën ose sendin për të cilin zhvillohet gjykimi. Po ashtu, ai mund 
të ndërhyjë edhe kur ka interes për të mbështetur njërën ose tjetrën 
palë me të cilën bashkohet në gjykim.

4. e drejta për të thirrur një person për të marrë pjesë në gjykimin 
e çështjes

Secila prej palëve në gjykimin civil ka të drejtë të thërrasë për të 
marrë pjesë në gjykimin e çështjes, personin me të cilin mendon se e 
ka të përbashkët çështjen ose nga i cili mund të kërkohet një garanci 
që lidhet me përfundimin e çështjes.

Secila nga palët në proces ka të drejtë t’i kërkojë Gjykatës që të 
urdhërojë palën tjetër ose një person të tretë që nuk merr pjesë 
në çështje që të paraqesë në gjykim një dokument ose send i cili 
konsiderohet i nevojshëm për zgjidhjen e çështjes dhe që nuk mund 
të sigurohet nga pala që bën pretendimin.

5. e drejta për të hequr dorë nga gjykimi i padisë

Paditësi ka të drejtë që në çdo fazë të gjykimit të heqë dorë nga 
gjykimi i padisë. Në këtë rast, Gjykata vendos pushimin e gjykimit 
të çështjes.

6. e drejta për të kërkuar sigurimin e padisë dhe të provave

Paditësi ka të drejtën që t’i kërkojë Gjykatës marrjen e masave për 
sigurimin e padisë në ato raste kur ka arsye të bazuara për të dyshuar 
se ekzekutimi i vendimit do të bëhet i pamundur ose i vështirë. Po 
ashtu, secila nga palët ka të drejtë t’i kërkojë Gjykatës të marrë masa 
për sigurimin e një prove e cila rrezikon të zhduket ose marrja e së 
cilës në të ardhmen mund të bëhet e pamundur ose e vështirë.  Kjo 
në rastet kur prova ka rëndësi themelore për zgjidhjen e çështjes.
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7. e drejta për të paraqitur prova në gjykatë

Palët në gjykimin civil kanë të drejtë të paraqesin provat të 
cilat provojnë pretendimet përkatëse. Këtu përfshihet: thirrja e 
dëshmitarëve, paraqitja e provave shkresore etj.

8. e drejta për të pasur përkthyes

Personat që nuk dinë gjuhën shqipe kanë të drejtë të përdorin në 
gjykim gjuhën e tyre dhe të njihen me provat dhe me gjithë zhvillimin 
e gjykimit nëpërmjet përkthyesit.

9. e drejta për të pasur një proces publik

Çdo qytetar ka të drejtë të marrë pjesë në një proces gjyqësor civil, 
me përjashtim të rasteve kur Gjykata vendos që gjykimi të bëhet me 
dyer të mbyllura. Ky vendim i gjykatës shpallet publikisht. Gjykata 
mund të mos lejojë pjesëmarrjen e publikut gjatë një pjese ose 
gjatë gjithë zhvillimit të procesit gjyqësor në interes të moralit; të 
rendit publik; të ruajtes së informacionit të klasifikuar ose sigurisë 
kombëtare;  kur e kërkojnë interesat e të miturve ose mbrojtja e 
jetës private të palëve dhe pjesëmarrësve në gjyq;  kur përmenden 
sekrete tregtare ose shpikje industriale, nga publikimi i të cilave 
mund të cenohen interesa që mbrohen me ligj; apo  në masën e 
çmuar nga gjykata, në rrethana të veçanta, publikimi mund të 
paragjykojë interesat e drejtësisë.

10. e drejta për të zgjedhur përfaqësues

Në një proces gjyqësor palët mund të përfaqësohen vetë apo 
nëpërmjet një personi të zgjedhur prej tyre me prokurë. Si 
përfaqësues të palëve me prokurë mund të jenë:

•	 avokatët;

•	 bashkëshortët,	 të	 paralindurit,	 të	 paslindurit,	 vëllezërit	 dhe	
motrat;

•	 juristët	 dhe	 punonjësit	 e	 tjerë	 të	 autorizuar	 të	 institucioneve	
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shtetërore	ose	të	personave	juridikë;

•	 personat	 që	 lejohen	 nga	 gjykata	 për	 të	 qenë	 përfaqësues	 në	
një	çështje;

•	 personat	 e	 tjerë	 që	 parashikohen	 me	 ligj	 se	 mund	 të	 jenë	
përfaqësues	të	palëve.

Nuk mund të caktohen si përfaqësues të palëve:

•	 personat	që	nuk	kanë	mbushur	moshën	18	vjeç;

•	 personat	që	u	është	hequr	zotësia	për	të	vepruar;

•	 avokatët	të	cilëve	u	është	pezulluar	ushtrimi	i	profesionit	për	aq	
kohë	sa	zgjat	kjo	masë;

•	 gjyqtarët	dhe	prokurorët.

Kur palët përfaqësohen në gjykim nga përfaqësuesi, ky mund të 
kryejë dhe të marrë në interes të palës së vet të gjitha aktet që 
i nevojiten procesit, që ligji nuk e ndalon. I përfaqësuari mund të 
shfuqizojë kurdoherë prokurën dhe përfaqësuesi mund të heqë 
dorë në çdo kohë prej saj, por shfuqizimi ose heqja dorë nuk kanë 
efekt për palën tjetër, përderisa nuk është bërë zëvendësimi i 
përfaqësuesit. Pala ose personi që e përfaqëson, kur ka cilësinë e 
nevojshme për të ushtruar tagrin e përfaqësuesit me prokurë, mund 
të paraqitet në gjykim pa praninë e ndonjë përfaqësuesi tjetër, 
përveç kur ligji parashikon ndryshe.

11. ndihma juridike falas nga shteti në procesin civil

Me ndihmë juridike kuptojmë ofrimin e shërbimit ligjor falas për 
individët në pamundësi financiare për të zgjidhur dhe realizuar të 
drejtat e tyre. Ligji për ndihmën juridike përcakton kushtet, llojin, 
mënyrën dhe procedurat për dhënien e ndihmës juridike nga shteti.

Ndihma juridike jepet në formën e:

•	 ndihmës	juridike	parësore,	që	përfshin	dhënien	e	informacionit	
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për	 sistemin	 ligjor	 dhe	 parashikimet	 e	 legjislacionit	 në	 fuqi	 si	
dhe	ndihmë	për	hartimin	e	dokumenteve	juridike.

•	 ndihmës	 juridike	 dytësore	 që	 është	 dhënia	 e	 shërbimeve	 të	
këshillimit	 dhe	 përfaqësimit	 në	 proceset	 gjyqësore	 si	 dhe	
përfaqësimit	para	organeve	administrative	shtetërore.

•	 ndihma	juridike	jepet	edhe	nëpërmjet	edukimit	ligjor	të	publikut,	
përmes	shërbimit	ligjor	falas	ne	komunitet	me	klinika	lëvizëse,	
publikime,	fushata	televizive	dhe	në	median	e	shkruar,	duke	u	
perqëndruar	me	vëmendje	të	veçantë	në	problemet	e	grupeve	
më	në	nevojë.

Për të përfituar ndihmë juridike në formën e përfaqësimit në gjykatë, 
për një çështje civile ose administrative, duhet paraqitur formulari 
tip i kërkesës, personalisht nga kërkuesi apo nga përfaqësuesi i 
autorizuar me prokurë, pranë Sekretariatit të Komisionit Shtetëror 
për Ndihmën Juridike. Në këtë rast, që të përfitohet ndihmë juridike, 
duhet të provohet nëpërmjet dokumenteve përkatëse, përfshirja 
në programet e mbrojtjes sociale ose plotësimi i kushteve për t’u 
përfshirë në to. Ndihma juridike falas, jepet nga avokatët, zyrat e 
avokatisë dhe organizatat jofitimprurëse të cilat përzgjidhen nga 
Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike dhe Dhoma Kombëtare e 
Avokatisë. Formulari i kërkesës mund të paraqitet dorazi ose me 
postë pranë Sekretariatit1.

1 Dokumentacioni që i bashkëlidhet formularit:1. Fotokopje e dokumentit identifikues 
të kërkuesit;2. Fotokopja e dokumentit të identifikimit të përfaqësuesit ligjor, të 
përfaqësuesit me prokurë apo të kujdestarit;3. Fotokopja e dokumentit që provon 
cilësinë e këtij personi si përfaqësues ligjor, me prokurë apo kujdestar (si çertifikatë 
e gjendjes familjare të kërkuesit, kopja e vendimit gjyqësor të formës së prerë që 
e ka caktuar atë kujdestar ose kopja e prokurës së përfaqësimit); 4.Dokumentat 
që vërtetojnë se kërkuesi përfshihet në programet e mbrojtjes sociale ose plotëson 
kushtet e mëposhtme për t’u përfshirë në to (nuk ka pronësi kapitale me përjashtim 
të shtëpisë së banimit dhe tokës bujqësore; është i regjistruar si punëkërkues i 
papunë. Kërkuesi që përfiton nga programet e mbrojtjes sociale, duhet të paraqesë 
dokumentin që vërteton kategorinë përfshirëse). 
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Kërkesa për përfitimin e ndihmës juridike shqyrtohet nga Kryetari 
i Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike, brenda 15 ditëve 
nga dita e paraqitjes së formularit, i cili vendos për pranimin ose 
refuzimin e kërkesës.

Ndaj vendimit të refuzimit të dhënies së ndihmës juridike, ju mund 
të bëni ankim në Komisionin Shtetëror për Ndihmën Juridike brenda 
10 ditëve nga data e njoftimit të tij. Komisioni e shqyrton ankimin 
brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes së ankimit. Ndaj vendimit të 
Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike mund të paraqitet ankim 
në gjykatën që ka në kompetencë zgjidhjen e mosmarrëveshjes 
administrative.

Në bazë të ligjit ndihma juridike parësore dhe ndihma juridike 
dytësore jepen vetëm nga personat që ushtrojnë profesionin e 
avokatit. Dhoma Kombëtare e Avokatisë dhe Komisioni Shtetëror për 
Ndihmën Juridike përcaktojnë listën e avokatëve që autorizohen, të 
japin ndihmë juridike, si dhe vendin e shtrirjes së veprimtarisë së 
tyre. 

Organizatat jofitimprurëse, të specializuara në fushën e dhënies 
së ndihmës juridike, japin ndihmë juridike me avokatë. Komisioni 
Shtetëror për Ndihmën Juridike lidh kontratë bashkëpunimi me këto 
organizata, për të mundësuar dhënien e ndihmës juridike. Komisioni 

Në rast se kërkuesi plotëson kushtet për tu përfshirë në programet e mbrojtjes 
sociale, dokumentet që duhet të paraqesë për të përfituar ndihmë juridike janë:
•	 Vërtetim	nga	Zyra	e	Punës;
•	 Vërtetim	nga	Zyra	e	Tatim	–	Taksave;
•	 Vërtetim	nga	Zyra	e	Sigurimeve	Shoqërore;
•	 Vërtetim	nga	Zyra	e	Regjistrimit	të	Pasurive	të	Paluajtshme;
•	 Vërtetim	nga	Zyra	e	Regjistrimit	të	Automjeteve;
•	 Vërtetim	 nga	 Seksionet	 pranë	 Bashkisë	 nëse	 janë	 subjekte	 të	 regjistruara	

pranë	tyre	(urbanistika	për	personat	me	 leje	ndërtimi	ose	ndërtime	pa	 leje,	
tregu	i	lirë,	shërbimet,	transportit,	kulturës	dhe	energjetikës);

Vërtetim nga Inspektoriati i Punës, nëse rezultojnë të punësuar informalisht.
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Shtetëror për Ndihmën Juridike mundëson financiarisht ofrimin e 
ndihmës juridike falas. Në rast se përfituesi i ndihmës juridike, në 
përfundim të procesit gjyqësor, përfiton rimbursimin e shpenzimeve 
gjyqësore të parapaguara atëherë ai detyrohet t’i kthejë Komisionit 
Shtetëror për Ndihmën Juridike shpenzimet e kryera nga ky i fundit, 
për ofrimin e ndihmës juridike në çështjen përkatëse. 

12. e drejta për të dhënë pëlqimin për caktimin e ekspertit nga 
gjykata

Kur për konstatimin ose sqarimin e fakteve, që kanë lidhje me 
mosmarrëveshjen në gjykim kërkohen  njohuri të posaçme në fushat 
e shkencës, teknikës ose të artit, gjykata mund të caktojë një ose disa 
ekspertë, pasi ka  marrë edhe mendimin e palëve e të pjesëmarrësve 
në gjykim. Gjykata, pasi merr edhe mendimin e palëve, i cakton 
ekspertit çështjet për të cilat duhet të merret mendimi i tij.

Eksperti ka të drejtë të njihet me materialet e çështjes, të marrë 
pjesë në seancë gjyqësore, të bëjë pyetje, të japë shpjegime dhe të 
kërkojë nga palët të marrë të dhëna nga të tretët brenda kufijve të 
nevojshëm për kryerjen e detyrës.

Kur sipas vendimit të gjykatës për kryerjen e ekspertimit është 
e nevojshme që eksperti të njihet me sende, evidenca, llogari e 
dokumente të tjera, palët mund të jenë të pranishme dhe mund t’i 
paraqesin ekspertit me shkrim mendime e vërejtje të specialistëve të 
tyre, të cilët mund të pyeten me cilësinë e dëshmitarit ose kërkesa që 
lidhen me plotësimin e detyrës, por gjithnjë brenda kompetencave 
të caktuara në vendimin e gjykatës.

Eksperti e jep mendimin e tij me shkrim, por mund të dëgjohet në 
seancë gjyqësore dhe të pyetet nga gjykata dhe nga palët.  Për 
rrethana të dala rishtazi palët kërkojnë menjëherë përjashtimin 
e ekspertit, duke parashtruar argumentet përkatëse. Eksperti 
ka përgjegjësi sipas Kodit Penal në rast se kundërshton të kryejë 
detyrën që i ngarkohet ose kryen një ekspertim të rremë. Ai është 
i detyruar të shpërblejë dëmet që, për faj të tij, u janë shkaktuar 
palëve ose pjesëmarrësve të tjerë në proces.
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13. e drejta për t’u ankuar ndaj një vendimi gjyqësor

Një e drejtë tjetër themelore e pjesëmarrësve në gjykim është e 
drejta për t’u ankuar ndaj vendimeve dhe urdhrave të Gjykatës, tek 
një gjykatë më e lartë.

14. detyrimi për të dhënë informacion apo shpjegime 

Palët detyrohen të japin shpjegim mbi faktet që ato i vlerësojnë të 
nevojshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjes.

15. detyrimi për të ruajtur respektin që dikton procesi gjyqësor

Në dokumentet që i paraqiten gjykatës dhe në diskutimet gjatë 
procesit gjyqësor, palët dhe përfaqësuesit e tyre nuk duhet të 
përdorin shprehje të papërshtatshme ose fyese. Në çdo fazë 
të gjykimit, gjykata mund të urdhërojë heqjen e shprehjeve të 
papërshtatshme ose fyese dhe në vendimin përfundimtar të caktojë 
në favor të personit të fyer dhe në ngarkim të autorit të fyerjes ose të 
shprehjeve të papërshtatshme, një shumë lekësh me titull shpërblimi 
të dëmit jopasuror, kur shprehjet fyese nuk kanë lidhje me objektin 
e mosmarrëveshjes. Gjykata, sipas rëndësisë së shkeljes, merr masa 
ndaj tyre.

16. detyrimi për të shpjeguar faktet tek të cilat bazohet pretendimi

Pala që pretendon një të drejtë, ka detyrim që, në përputhje me 
ligjin, të provojë faktet mbi të cilët bazon pretendimin e saj.

17. detyrimi për të ndihmuar në mbarëvajtjen e procesit gjyqësor

Palët janë të detyruara të japin ndihmesën e tyre për zhvillimin 
normal të hetimit gjyqësor. Gjykata i ngarkon ato me përgjegjësi në 
rast mosveprimi ose pengimi me faj të tyre.

18. detyrimi për të mos abuzuar me të drejtën e padisë

Personi nuk mund të abuzojë me të drejtën për të ngritur padi, duke 
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1. e drejta për t’u informuar menjëherë dhe hollësisht për akuzën 
që i bëhet 

I pandehuri ka të drejtë që të informohet menjëherë për akuzën që i 
bëhet, për të drejtat e tij, si dhe t’i krijohet mundësia për të njoftuar 
familjen ose të afërmit e tij.

2. e drejta për t’ú dërguar sa më parë përpara një gjyqtari

Personi, të cilit i është hequr liria, për shkak se ka dyshime të 
arsyeshme se ka kryer një vepër penale ose për të parandaluar 
kryerjen prej tij të veprës penale ose largimin e tij pas kryerjes së saj, 
duhet të dërgohet brenda 48 orëve përpara gjyqtarit, i cili vendos 
paraburgimin ose lirimin e tij jo më vonë se 48 orë nga çasti i marrjes 
së dokumenteve për shqyrtim.

3. e drejta për të mos iu nënshtruar torturës dhe trajtimit çnjerëzor

Çdo person, të cilit i është hequr liria, ka të drejtën e trajtimit njerëzor 
dhe të respektimit të dinjitetit të tij. Askush nuk mund ti nënshtrohet 
torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor poshtërues.

4. Prezumimi i pafajësisë

Kushdo quhet i pafajshëm përderisa nuk i është provuar fajësia me 
vendim gjyqësor të formës së prerë.

qenë i ndërgjegjshëm për pathemelësinë ose pabazueshmërinë në 
ligj të saj, ose të ngrejë badi duke përdorur mashtrimin. Nëse ndodh 
ndonjë rast i tillë ai mund  të dënohet nga gjykata me gjobë deri në 
50 000 lekë, si dhe/apo  mund tí kërkohet të shpërblejë dëmin e 
shkaktuar.

b të drejtat dHe detYrimet e PalëVe në PrOcesin Penal
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5. e drejta për t’u mbrojtur vetë ose me ndihmën e mbrojtësit 

Një nga të drejtat themelore të të pandehurit është se ai ka të drejtë 
të mbrohet vetë ose me ndihmën e mbrojtësit dhe kur nuk ka mjete 
të mjaftueshme financiare i sigurohet mbrojtja falas me avokat. 
I pandehuri ka të drejtë të zgjedhë jo më shumë se dy mbrojtës. 
I pandehuri i mitur ka të drejtë të kërkojë ndihmë juridike dhe 
psikologjike në çdo gjendje dhe shkallë të procedimit.

6. e drejta për të përfituar ndihmë juridike falas nga shteti 

Në procesin penal personi ka të drejtën e ndihmës falas nga shteti 
nëse dëshiron të  mbrohet me avokat, dhe për shkak të pamundësive 
financiare, nuk ka mundur të zgjedhë një avokat apo kanë mbetur pa 
të. Kjo e drejtë gëzohet pavarësisht fazës në të cilën ndodhet ky 
proces. Në procesin penal kriter i vetëm për përfitimin e ndihmës 
juridike është paaftësia paguese.

Ndihma juridike ofrohet gjithashtu për:

 – të miturit, për të cilët mbrojtja në procedimin penal dhe në 
gjykim është e detyrueshme me ligj;

 – personat me aftësi të kufizuar, që nuk kanë zgjedhur mbrojtës 
ose kanë mbetur pa të.

Ndihma juridike falas, jepet nga avokatët, zyrat e avokatisë dhe 
organizatat jofitimprurëse të cilat përzgjidhen nga Komisioni 
Shtetëror i Ndihmës Juridike dhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë

7. e drejta për të pasur ndihmën pa pagesë të një përkthyesi, kur 
nuk flet ose nuk kupton gjuhën shqipe. 

Personat që akuzohen për një vepër penale por që nuk dinë shqip 
kanë të drejtë të përdorin gjuhën e tyre dhe me anën e përkthyesit 
kanë të drejtë të flasin e të marrin dijeni për provat e aktet si dhe për 
zhvillimin e procedimit.
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8. e drejta për t’iu drejtuar gjykatës në një proces penal

Personat të cilët dëmtohen nga njëra prej veprave penale të 
mëposhtme, kanë të drejtë t’i drejtohen drejtpërdrejt Gjykatës dhe 
të marrin pjesë në gjykim si palë për të vërtetuar akuzën dhe për të 
kërkuar shpërblimin e demit. 

•	 Rrahja	dhe	çdo	veprim	tjetër	dhune,

•	 Plagosja	e	rëndë	nga	Pakujdesia,

•	 Plagosja	e	lehtë	nga	Pakujdesia,	

•	 Dhunimi	i	banesës,	

•	 Fyerja,

•	 Fyerja	 me	 motive	 raciste	 ose	 ksenofobike	 nëpërmjet	 sistemit	
kompjuterik,	

•	 Shpifja,	

•	 Ndërhyrje	të	padrejta	në	jetën	private,	

•	 Përhapja	e	sekreteve	vetjake,	

•	 Mosdhënia	e	mjeteve	për	jetesë,	

•	 Marrja	e	padrejtë	e	fëmijës,	

•	 Botimi	i	veprës	së	tjetrit	me	emrin	e	vet,	

•	 Riprodhimi	pa	të	drejtë	i	veprës	së	tjetrit,	

•	 Shkelja	e	paprekshmërisë	së	banesës.

9. e drejta  për dëmshpërblim për dëmin e pësuar në rastin e një 
procedimi në kundërshtim me ligjin ose dënimi të pa të drejtë

Personat që procedohen në kundërshtim me ligjin ose dënohen pa 
të drejtë kanë të drejtë të kërkojnë që t’u kthehen të drejtat dhe të 
shpërblehen për dëmin e pësuar.



24

10. e drejta për të kërkuar përjashtimin e njërit ose të të gjithë 
anëtarëve të trupit gjykues

Secila nga palët në procesin gjyqësor penal ka të drejtë të kërkojë 
përjashtimin e njërit ose të të gjithë anëtarëve të trupit gjykues 
në rastet kur ato kanë interes për çështjen, kur është kujdestar 
përfaqësues apo punëdhënës i të pandehurit, kur ka dhënë këshilla 
ose ka shfaqur mendim mbi objektin e procedimit, kur ndonjë prej të 
afërmve të tij ose të bashkëshortit të tij është cënuar apo dëmtuar 
nga vepra penale si dhe kur ekzistojnë shkaqe të rëndësishme 
njëanshmërie.

11. e drejta për të pasur kohën dhe lehtesitë e mjaftueshme për të 
përgatitur mbrojtjen 

Kjo e drejtë i sigurohet si personit të akuzuar ashtu dhe avokatit 
apo ndihmësit ligjor të zgjedhur prej tij. Deri në datën e caktuar 
për gjykim ata kanë të drejtë të shikojnë sendet e sekuestruara, 
të shqyrtojnë në sekretari aktet dhe dokumentat e mbledhura në 
fashikullin për shqyrtimin gjyqësor si dhe të nxjerrin kopje të tyre. I 
pandehuri ka të drejtë të mos i përgjigjet pyetjeve të bëra nga ana e 
Gjykatës ose nga ana e prokurorit, po kështu ka të drejtë të kërkojë 
nga Gjykata marrjen e provave që janë në favor të tij.

12. e drejta për të qenë i pranishëm gjatë gjykimit.

I pandehuri  merr pjesë në sallën e gjyqit, duke iu krijuar mundësia 
për t’iu pergjigjur pyetjeve të bëra ndaj tij, të kundershtoje provat e 
paraqitura kundër tij, e të marrë pjesë në mbrojtjen e tij. Në procesin 
penal i pandehuri ka të drejtë të kërkojë ose të japë pëlqimin që 
gjykimi të zhvillohet në mungesë të tij.

13. e drejta për të bërë  pyetje dëshmitarëve apo ekspertëve 

Gjatë procesit gjyqësor penal palët kanë të drejtë të kërkojnë 
pyetjen e dëshmitarëve dhe të ekspertëve, t’u drejtojnë atyre pyetje 
me qëllim për të vërtetuar fajësinë apo pafajësinë e të pandehurit. 
Në bazë të kësaj, i akuzuari mund të kundërshtojë çdo provë të 
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paraqitur kundër tij. Ai dhe avokati kanë të drejtë per t’u ballafaquar, 
si me dëshmitarët kundër tij, ashtu edhe me ekspertët, deklaratat e 
të cilëve janë kundër tij. Personi i akuzuar gëzon të drejtën për të 
paraqitur dëshmitarë apo fakte në favor të tij.

14. detyrimi për t’iu nënshtruar gjykimit të drejtpërdrejtë

Prokurori ka të drejtë të kërkojë gjykim të drejtpërdrejtë kur i 
pandehuri është arrestuar në flagrancë ose kur gjatë marrjes 
në pyetje të të pandehurit ai e ka pohuar dhe fajësia e tij është e 
qartë. Kur çmon se duhet të procedojë në gjykim të drejtpërdrejtë, 
prokurori urdhëron   paraqitjen në seancë të të pandehurit. Kur ai 
është i lirë afati për t’u paraqitur nuk mund të jetë më i vogël se tri 
ditë.  I pandehuri ka të drejtë të kërkojë një afat për të përgatitur 
mbrojtjen deri në tri ditë. I pandehuri mund të kërkojë gjykimin e 
shkurtuar. Gjykata, pasi merr mendimin e prokurorit dhe e gjen 
të drejtë kërkesën, vendos vazhdimin e gjykimit, duke respektuar 
rregullat e caktuara për gjykimin e shkurtuar. Në të kundërtën 
vazhdon gjykimin e drejtpërdrejtë.

15. e drejta për të kërkuar gjykim të shkurtuar

Para fillimit të procesit penal i pandehuri ose përfaqësuesi i tij i 
posaçëm kanë të drejtë të kërkojnë gjykim të shkurtuar. Kur gjykata 
çmon se çështja mund të zgjidhet në gjendjen që janë aktet, vendos 
gjykimin e shkurtuar. Në të kundërt refuzon kërkesën.. Kur jep 
vendim dënimi, gjykata e ul dënimin me burgim ose gjobë me një të 
tretën. Dënimi me burgim të përjetshëm zëvendësohet me njëzet e 
pesë vjet burgim.

16. e drejta për të ngritur padi civile në procesin penal

Çdo person që ka pësuar dëm material nga vepra penale ose 
trashëgimtarët e tij mund të ngrejnë padi civile në procesin penal 
kundër të pandehurit ose të paditurit civil, për të kërkuar kthimin e 
pasurisë dhe shpërblimin e dëmit. Legjitimimi i paditësit civil mund 
të bëhet nga organi procedues, derisa të mos ketë filluar shqyrtimi 
gjyqësor.  Me kërkesën e palëve ose kryesisht, gjykata mund të 
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vendosë veçimin e padisë civile dhe dërgimin e saj në gjykatën civile 
nëse gjykimi i saj vështirëson ose zvarrit procesin penal. Personi 
mund të heqë dorë nga gjykimi i padisë civile në çdo gjendje dhe 
shkallë të procedimit me një deklaratë të bërë personalisht nga 
paditësi ose nga përfaqësuesi i tij.   Heqja dorë nga gjykimi   nuk 
pengon ngritjen e padisë në gjykatën civile.

17. e drejta për të mos dëshmuar

Deklarimet e bëra gjatë procedimit nga i pandehuri nuk mund të 
përdoren si dëshmi. Kur para autoritetit procedues një person, që 
nuk është marrë si i pandehur, bën deklarime, nga të cilat dalin 
të dhëna për inkriminim në ngarkim të tij, autoriteti procedues 
ndërpret pyetjen, duke e paralajmëruar se pas këtyre deklarimeve 
mund të zhvillohen hetime ndaj tij dhe e fton të caktojë një mbrojtës. 
Deklarimet e mëparshme nuk mund të shfrytëzohen kundër personit 
që i ka bërë.

Dëshmitari në një proces gjyqësor penal ka të drejtë të mos 
dëshmojë për fakte nga të cilat mund të lindë përgjegjësia penale 
për të. Nuk mund të pyeten si dëshmitarë:

•	 personat	që,	për	shkak	të	metash	fizike	ose	psikike,	nuk	janë	në	
gjendje	të	bëjnë	dëshmi	të	rregullt;

•	 të	 pandehurit	 në	 një	 vepër	 penale	 të	 përbashkët	 ose	 në	 një	
procedim	 të	 lidhur	 edhe	 kur	 ndaj	 tyre	 është	 dhënë	 vendimi	 i	
mosfillimit	të	çështjes,	i	pafajësisë	ose	i 	dënimit,	me	përjashtim	
të	rasteve	kur	vendimi	i	pafajësisë	ka	marrë	formë	të	prerë;

•	 ata	që	në	të	njëjtin	procedim	kryejnë	ose	kanë	kryer	funksionin	
e	gjyqtarit	ose	të	prokurorit;

•	 i	padituri	civil.

Në një proces gjyqësor penal kanë të drejtë të përjashtohen nga 
detyrimi për të dëshmuar këta persona: 

•	 gjinia	 e	 të	 pandehurit,	   (të	 paralindur,	 të	 paslindur,	 vëllezër,	
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motra,	ungjër,	emta,	nipër,	mbesa,	fëmijë	të	vëllezërve	dhe	të	
motrave)	 ose	 krushqi	 e	 afërt	 (vjehërr,	 vjehrrë,	 dhëndër,	 nuse,	
kunatë,	thjeshtri,	 thjeshtra,	njerku	e	njerka),	me	përjashtim	të	
rasteve	kur	kanë	bërë	kallëzim	ose	ankim	ose	kur	ata	apo	një	i	
afërm	i	tyre	janë	të	dëmtuar	nga	vepra	penal,	

•	 bashkëshorti	për	faktet	e	mësuara	nga	i	pandehuri	gjatë	jetës	
bashkëshortore,	

•	 bashkëshorti	i	ndarë	nga	i	pandehuri,	

•	 ai	që	bashkëjeton	me	të	pandehurin	ose	ka	bashkëjetuar	me	të,	

•	 ai	që	është	i	lidhur	me	të	pandehurin	në	marrëdhënie	birësimi. 

Gjithashtu në një proces gjyqësor penal kanë të drejtë të mos 
dëshmojnë për shkak të ruajtjes së sekretit profesional këta persona:

•	 përfaqësuesit	e	besimeve	fetare	statutet	e	të	cilëve	nuk	janë	në	
kundërshtim	me	rendin	juridik	shqiptar,	

•	 avokatët,	

•	 përfaqësuesit	ligjorë	dhe	noterët,	

•	 mjekët,	kirurgët,	farmacistët,	obstetrët	dhe	kushdo	që	ushtron	
një	profesion	shëndetësor,	si	dhe

•	 ata	 të	 cilët	 ushtrojnë	 profesione	 të	 tjera	 të	 cilëve	 ligji	 u	 njeh	
të	 drejtën	 të	 mos	 dëshmojnë	 për	 ato	 që	 lidhen	 me	 sekretin	
profesional.

18. e drejta për të ankimuar një vendim gjyqësor në një gjykatë 
më të lartë 

Një nga të drejtat themelore të pjesmarrësve në procesin gjyqësor 
penal është e drejta e tyre për t’u ankuar ndaj vendimeve dhe 
urdhrave të Gjykatës.
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19. e drejta për të mos u gjykuar dy herë për të njëjtën vepër 

Askush nuk mund të gjykohet rishtas për të njëjtën vepër penale, për 
të cilën është gjykuar me vendim të formë së prerë, me përjashtim 
të rasteve kur është vendosur rigjykimi i çështjes nga gjykata 
kompetente.

20. detyrimi për tú paraqitur në gjykatë i të pandehurit që 
gjykohet në gjendje të lirë

Personat e marrë si të pandehur në një procedim të lidhur, ndaj 
të cilëve   procedohet ose është proceduar veç e veç, pyeten me 
kërkesën e palës ose edhe kryesisht nga gjykata.  Ata janë të 
detyruar të paraqiten në gjykatë, e cila, kur është e nevojshme,   
urdhëron shoqërimin e tyre forcërisht. 

21. detyrimi për të dhënë informacion në rastet kur bashkëpunon 
me drejtësinë

Personi nën hetim ose i pandehuri, qe akuzohet për një krim të rëndë 
të kryer në bashkëpunim, kur bashkëpunon me prokurorin dhe 
gjykatën, duhet të japë informacion të plotë dhe pa asnjë rezervë 
ose kusht, për të gjitha aktet, ngjarjet dhe rrethanat qe shërbejnë 
si prova vendimtare përzbulimin, hetimin, gjykimin dhe parandalimin 
e krimëve te rënda dhe riparimin e dëmeve të shkaktuara prej tyre. 
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iii si PrOcedOHet në një PrOces GjYQësOr?

a si të fillOjmë një PrOces ciVil, treGtar, administratiV, 
familjar Ose KOnfliKt PUne në GjYKatë?

Procesi gjyqësor civil zhvillohet në përputhje me rregullat e 
përcaktuara në Kodin e Procedurës Civile. Ai fillon në bazë të vënies 
në lëvizje që i bëhet Gjykatës nga një person fizik ose juridik. Të vësh 
Gjykatën në lëvizje do të thotë t'i drejtohesh asaj me një kërkesë e 
cila quhet padi dhe me të cilën kërkon mbrojtjen e një të drejte ose 
interesi të ligjshëm, interes që ju pretendoni se ju është shkelur apo 
cënuar nga persona të tjerë. 

•	 Personi	që	i	drejtohet	Gjykatës	quhet	paditës.

•	 Personi	i	cili	ka	shkelur	ose	cënuar	të	drejtën	e	pretenduar	quhet	
i	paditur. 

Gjykimi i një çështjeje në gjykatë fillon me paraqitjen e kërkesëpadisë 
me shkrim, që depozitohet kundrejt tarifës përkatëse në Sekretarinë 
e Gjykatës.

Kërkesëpadia1 shkruhet në gjuhën shqipe dhe duhet të përmbajë:

•	 gjykatën	përpara	së	cilës	paraqitet	kërkesa;

•	 emrin,	 atësinë,	 mbiemrin,	 vendbanimin	 ose	 vendqëndrimin	
e	 paditësit	 e	 të	 paditurit	 dhe	 të	 personave	 që	 përkatësisht	 i	
përfaqësojnë	ata,	kur	ka	të	tillë;

•	 përcaktimin	e	objektit	të	kërkesëpadisë;

•	 tregimin	e	fakteve,	rrethanave,	dokumenteve,	mjeteve	të	tjera	
provuese	dhe	të	së	drejtës	mbi	të	cilat	mbështetet	kërkesëpadia;

1	Në	Aneksin	A	do	të	gjeni	një	shembull	kërkesëpadie.	
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• kërkimin e paditësit;

• vleftën e padisë, në rast se objekti i saj është i vlerësueshëm.

Kërkesëpadia paraqitet në gjykatë nga paditësi ose nga përfaqësuesi 
i tij i pajisur me prokurë. Kërkesëpadia mund të paraqitet në gjykatë 
edhe nëpërmjet postës.

Padia iu caktohet gjyqtarëve me short. Nëse kërkesëpadia nuk 
plotëson kushtet e përmendura më sipër, gjyqtari ia kthen paditësit 
duke e njoftuar me shkrim dhe i cakton një afat për plotësimin e të 
metave. Deri në këtë date, padia mbetet pa veprime. Kur paditësi 
nuk plotëson të metat brenda afatit të caktuar, kërkesëpadia quhet 
se nuk është paraqitur dhe i kthehet paditësit së bashku me aktet e 
tjera.

Kur të metat e kërkesëpadisë janë plotësuar në afatin e caktuar, 
ajo quhet e regjistruar që nga dita që është regjistruar në gjykatë. 
Në këtë mënyrë veprohet edhe kur të metat e kërkesë-padisë 
konstatohen gjatë gjykimit të çështjes.

Gjykata, pasi njihet me padinë, kontrollon legjitimitetin e palëve. Të 
kontrollosh legjitimitetin e palëve do të thotë që të verifikosh nëse 
padia është ngritur nga personi të cilit i përket e drejta dhe nëse 
ështe ngritur ndaj atij që ka cënuar apo shkelur të drejtën. 

Pas kalimit të kësaj faze, gjyqtari bën përpjekje për zgjidhjen e 
çështjes me pajtim. Kjo do të thotë që ai i fton palët të bisedojnë 
për të arritur një marrëveshje e cila do të zgjidhte çështjen, duke 
kënaqur të dyja palët dhe duke shmangur procedurat e mëtejshme 
gjyqësore. Në rast se kjo gjë arrihet, marrëveshja e pajtimit 
pasqyrohet në procesverbalin e seancës, i cili nënshkruhet nga palët 
dhe nga gjyqtari. Mbas kësaj gjyqtari jep vendim për miratimin e 
pajtimit. 

Një mënyrë alternative, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 
veç gjykatës, është ndërmjetësimi për zgjidhjen me pajtim të 
mosmarrëveshjeve. Nëpërmjet tij mund të arrihet një zgjidhje e 
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pranueshme e konfliktit tuaj, e cila nuk bie në kundërshtim me ligjin. 
Ndërmjetësimi garanton barazi në zgjidhjen e mosmarrëveshjes, 
konfidencialitet të të dhënave, si dhe fleksibilitet e transparencë të 
procedurave.

Zgjidhja e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim mund të kërkohet 
për:

•	 të	 gjitha	 mosmarrëveshjeve	 në	 fushën	 e	 së	 drejtës	 civile,	
tregtare,	të	punës	dhe	familjare;	

•	 mosmarrëveshjeve	në	fushën	penale	që	shqyrtohen	nga	gjykata	
me	kërkesën	tuaj	në	cilësinë	e	 të	dëmtuarit	akuzues2,	ose	me	
ankimin	tuaj	si	i	dëmtuar3;	

•	 mosmarrëveshjeve,	kur	një	ligj	 	 i	veçantë	ju	mundëson	këtë	të	
drejtë.

Nëse është vënë në lëvizje gjykata apo organin shtetëror kompetent 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të mësipërme, ato kanë detyrimin 
të orientojnë palët për zgjidhjen e çështjes me ndërmjetësim.

Ndërmjetës mund të jetë çdo shtetas shqiptar ose i huaj, i cili është 
licensuar4 si i tillë nga Ministria e Drejtësisë, dhe është i regjistruar 
në Regjistrin e Ndërmjetësve.

2	Ne	nenin	59	te	Kodit	te	Procedures	Penale,“I	demtuari	akuzues”,	parashikohet	se	
ai	qe	eshte	demtuar	nga	nje	sere	veprash	penale,	te	parashikuara	si	te	bazuara	ne	
ankimin	personal,	ka	te	drejte	te	paraqese	kerkese	ne	gjykate	dhe	te	marre	pjese	
ne	gjykim	si	pale	per	te	vertetuar	akuzen	dhe	per	te	kerkuar	shperblimin	e	demit.
3	Neni	58	i Kodit	te	Procedurës	Penale parashikon	qe	personi	i	demtuar	nga	vepra	
penale	ka	te	drejte	te	kerkoje	procedimin	e	fajtorit.	Personi	i	demtuar	i	cili	nuk	ka	
zotesi	juridike	per	te	vepruar,	i	ushtron	te	drejtat	qe	i	jane	njohur	me	ligj	nepermjet	
perfaqesuesit	te	tij	ligjor.
4	Lista	e	ndërmjetësve	të	licensuar	dhe	të	rregjistruar	gjendet:
Pranë	Regjistrit	të	Ndërmjetësve	në	Ministrinë	e	Drejtësisë,	si	dhe	në	web	site-in	
e	saj	
http://www.justice.gov.al
të	afishuar	pranë	dhomave	të	ndërmjetësve,	….
në	zyrat	e	ndërmjetësve	që	e	ushtrojnë	ndërmjetësimin,	
pranë	gjykatave,	etj
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Kur palët në një mosmarrëveshje bien dakort për zgjidhjen 
e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim, ato mund të zgjedhin 
bashkërisht një ose më shumë ndërmjetës nga lista e ndërmjetësve 
të licensuar. 

Palët duhet të nënshkruajnë bashkërisht me ndërmjetësin  një 
marrëveshje me shkrim, ku duhet të përcaktojnë:

•	 gjeneralitetet	 tuaja	 si	 palë	 të	 kësaj	 marrëveshjeje	 dhe	 të	
përfaqësuesve	tuaj;	

•	 objektin	e	mosmarrëveshjes;	

•	 pranimin	e	parimeve	të	ndërmjetësimit,

•	 vendin	e	ndërmjetësimit;	

•	 shpenzimet	e	ndërmjetësimit,	si	dhe

•	 shpërblimi	i	ndërmjetësit.

Personi që ofron në cilësinë e ndërmjetësit, zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes nëpërmjet ndërmjetësimit, ka të drejtë të kërkojë 
dhe të shpërblehet për punën, si dhe për shpenzimet e kryera, sipas 
marrëveshjes për ndërmjetësim.

Procedura për ndërmjetësim fillon pas datës që njëra palë i paraqet 
një ftesë për ndërmjetësim palës në konflikt, ose nga data që për një 
çështje të çuar në gjykatë, kjo e fundit ka referuar për zgjidhjen e 
saj me ndërmjetësim. 

Nëse pala tjetër nuk i përgjigjet kërkesës për zgjidhjen e çështjes 
me ndërmjetësim brenda 30 ditëve nga data në të cilën i është 
dërguar ftesa ose brenda afatit kohor të përcaktuar në ftesë, atëherë 
kjo mospërgjigje duhet të vlerësohet si mospranim të ftesës për ta 
zgjidhur mosmarrëveshjen me ndërmjetësim.

Ftesa për ndërmjetësim, nuk pengon fillimin e një procesi 
gjyqësor apo arbitrazhi në lidhje me këtë mosmarrëveshje. 
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Nëse çështja është dërguar për zgjidhje në gjykatë, për rastet 
në të cilat lejohet ndërmjetësimi, gjykata fton palët për zgjidhjen 
me ndërmjetësim të mosmarrëveshjes objekt gjykimi.  Nëse 
palët bien dakord, gjykata pezullon gjykimin, dhe u cakton 
atyre një afat në përputhje me natyrën e mosmarrëveshjes. 
Palët kanë të drejtë të kërkojnë në çdo kohë rifillimin e gjykimit. 

Në përfundim të procedurës së ndërmjetësimit, ose të afatit të 
përcaktuar nga gjykata ndërmjetësi njofton atë për zgjidhjen 
ose jo të mosmarrëveshjes, si dhe i dërgon aktet përkatëse. 
Kur cështja është zgjidhur me anë të ndërmjetësimit, gjykata vendos 
, sipas rastit, miratimin e zgjidhjes me pajtim të çështjes civile ose 
pushimin e çështjes penale apo mosfillimin e procedimit penal, 
përveç rasteve kur arrihet në përfundimin se vërehet pavlefshmëri. 
 
Nëse në fund të procesit të ndërmjetësimit, palët bien dakord për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjes,  ato nënshkruajnë së bashku me 
ndërmjetësin një marrëveshje, e cila duhet të përmbajë detyrime të 
qarta dhe saktësisht të përcaktuara. Aktmarrëveshja mund të lidhet 
me shkrim, ose dhe me gojë, nëse ju dhe ndërmjetësi vlerësoni se ajo 
mund të lidhet edhe me gojë nisur nga natyra e mosmarrëveshjes, si 
dhe kur ligji nuk e ndalon një gjë të tillë.

Aktmarrëveshja, përbën titull ekzekutiv dhe, në këtë rast, 
ngarkohet shërbimi përmbarimor për ekzekutimin e tij. 

Në rast se çështja nuk arrihet të zgjidhet me pajtim, atëherë 
gjykata i fton palët të paraqesin pretendimet e tyre rreth 
çështjes në gjykim. Në seancë gjyqësore mbahet procesverbal 
në të cilin pasqyrohen shpjegimet e palëve, provat që 
merren si dhe vendimet dhe urdhrat që shpall Gjykata.   
 
Kryetari i seancës gjyqësore drejton hetimin gjyqësor dhe 
bisedimet e palëve në përputhje me rregullat e përcaktuara në 
Kodin e Proçedurës Civile. Kur ndonjë nga palët bën vërejtje 
ndaj veprimeve të kryetarit ose të ndonjërit nga anëtarët e 
trupit gjykues, duke pretenduar se u kufizohen ose u shkelen 
të drejtat e tyre këto duhet të pasqyrohen në procesverbal.   
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Gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor civil Gjykata me vendim 
lejon palët të provojnë faktet mbi të cilat i bazojnë kërkimet 
dhe pretendimet e tyre, duke paraqitur në Gjykatë vetëm 
ato prova që janë të domosdoshme dhe që kanë lidhje me 
çështjen në gjykim. Në Kodin e Procedurës Civile njihen 
këto lloje provash: dëshmitarët, shkresat, filmat fotografike 
kinematografike dhe regjistrime të tjera, pohimet e palëve, 
këqyrja e personave, sendeve dhe këqyrja në vend, eksperimenti.   
 
Në rast se një provë rrezikon të zhduket gjykata merr vendim për 
sigurimin e saj. Në çështje për të cilat kërkohen njohuri të posaçme 
në fushën e shkencës teknikës e në fusha të tjera, gjykata vetë ose 
me kërkesën e palëve cakton ekspert. Gjykata pasi dëgjon palët dhe 
provat e paraqitura nga ato si dhe pasi shqyrton çështjen në tërësi 
merr vendim me të cilin e pranon tërësisht apo pjesërisht padinë si 
të bazuar në prova e në ligj ose vendos rrëzimin e saj si të pabazuar 
në prova ose në ligj. 
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b si PrOcedOHet në PrOcesin Penal?

Procesi gjyqësor penal fillon në bazë të depozitimit në Gj ykatë 
të kërkesës së prokurorit ose të të dëmtuarit akuzues. Kryetari i 
trupit gjykues i ngarkuar për gjykimin e çështjes, brenda 10 ditëve 
nga depozitimi i kërkesës, cakton datën e seancës gjyqësore. 
Data e seancës i njoftohet prokurorit, të pandehurit, mbrojtësit, të 
dëmtuarit, palëve private dhe përfaqësuesve të tyre të paktën 10 
ditë para datës së caktuar për gjykim.

Kur janë kushtet e parashikuara në ligj, prokurori mund të kërkojë 
gjykimin e drejtpërdrejtë kurse i pandehuri gjykimin e shkurtuar. Në 
këto raste aplikohen dispozitat e Kodit të Procedurës Penale për 
gjykimet e posaçme.

Deri në datën e caktuar për gjykim palët mbrojtësit dhe përfaqësuesit 
e tyre kanë të drejtë të shikojnë sendet e sekuestruara të shqyrtojnë 
në sekretari aktet dhe dokumentat e mbledhura në fashikullin për 
shqyrtimin gjyqësor si dhe të nxjerrin kopje të tyre. 

Për rastet që kërkohet sigurimi i provës kryetari i trupit gjykues 
me kërkesën e palëve urdhëron marrjen e provave të cilat më vonë 
rrezikohen të mos merren duke respektuar rregullat e parashikuara 
për shqyrtimin gjyqësor. Palët që kërkojnë pyetjen e dëshmitarëve 
dhe të ekspertëve duhet të depozitojnë në sekretarinë e Gjykatës, 
të paktën pesë ditë para datës së caktuar për gjykim, listen e tyre.

Në rastin e veprave që ndiqen me kërkesën e të dëmtuarit akuzues 
Gjykata thërret të dëmtuarin dhe atë kundër të cilit është bërë 
kërkesa për gjykim dhe u propozon zgjidhjen e çështjes me pajtim, 
në rast se i dëmtuari e tërheq kërkesën dhe ai që akuzohet e 
pranon tërheqjen Gjykata vendos pushimin e çështjes në të kundërt 
ajo cakton datën e seancës dhe u bën të njohur atyre se mund të 
ndihmohen nga një mbrojtës.
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Seanca gjyqësore është publike, por Gjykata mund të vendosë që 
shqyrtimi gjyqësor ose disa veprime të tij të zhvillohen me dyer të 
mbyllura kur ndodhet para njërit nga rastet e parashikuara në Kodin 
e Procedurës Penale. Drejtimi i seancës bëhet nga kryetari. Urdhrat e 
tij për ruajtjen e rendit e të qetësisë janë të detyrueshme për palët e 
pjesëmarrësit dhe të zbatueshme nga organet e rendit.

Kur shqyrtimi gjyqësor nuk mund të përfundohet në një seancë 
gjyqësore Gjykata vendos që të vazhdojë ditën e mëpasme të punës, 
por Gjykata mund të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor vetëm për arsye 
të veçanta, deri në 15 ditë. Hetimi gjyqësor fillon me marrjen e provave 
të kërkuara nga prokurori ose i dëmtuari akuzues dhe vazhdon me 
marrjen e atyre që kërkohen nga i pandehuri, mbrojtësi dhe palët e 
tjera.

Pas marrjes së provave, prokurori, mbrojtësi i të pandehurit dhe 
përfaqësuesit e palëve të tjera formulojnë dhe parashtrojnë 
konkluzionet përkatëse. Prokurori, mbrojtësit dhe përfaqësuesit e 
palëve mund të bëjnë replikë. Diskutimi përfundimtar nuk mund të 
ndërpritet për të marrë prova të reja përveçse kur Gjykata e çmon të 
domosdoshme.

Pas diskutimit përfundimtar Gjykata tërhiqet për marrjen e vendimit 
i cili mund të jetë vendim për pushimin e çështjes, vendim pafajësie, 
vendim dënimi për të pandehurin.

masat e sigurimit

Në rast se në ngarkim të një personi  ekziston një dyshim i arsyeshëm, 
i bazuar në prova, ai i nënshtrohet masave të sigurimit personal. Këto 
masa nuk aplikohen në rast ka shkaqe padënueshmërie ose të shuarjes 
së veprës penale.

Masat e sigurimit personal vendosen:

•	 kur	ekzistojnë	shkaqe	të	rëndësishme	që	vënë	në	rrezik	marrjen	
ose	vërtetësinë	e	provës;

•	 kur	i	pandehuri	është	larguar	ose	ekziston	rreziku	që	ai	të	largohet;
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•	 kur	 për	 shkak	 të	 rrethanave	 të	 faktit	 dhe	 personalitetit	 të	 të	
pandehurit	ka	rrezik	që	ai	të	kryejë	krime	të	rënda	ose	të	të	njëjtit	
lloj	me	atë	për	të	cilin	procedohet;

Në caktimin e masave të sigurimit gjykata mban parasysh 
përshtatshmërinë e secilës prej tyre me shkallën e nevojave të 
sigurimit që duhen marrë në rastin konkret. Masa duhet të jetë në 
raport me rëndësinë e faktit dhe me sanksionin që parashikohet për 
veprën penale konkrete. 

Masat e sigurimit personal ndahen në masa shtrënguese dhe masa 
ndaluese.

 Masat shtrënguese janë:

	– ndalimi	i	daljes	jashtë	shtetit;

	– detyrimi	për	t’u	paraqitur	në	policinë	gjyqësore;

	– ndalimi	dhe	detyrimi	për	qëndrimin	në	një	vend	të	caktuar;

	– garancia	pasurore;

	– arresti	në	shtëpi;

	– arresti	në	burg;

	– shtrimi	i	përkohshëm	në	një	spital	psikiatrik.

Masa e arrestit në burg mund të vendoset vetëm kur çdo masë tjetër 
është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të 
veprës dhe të pandehurit. Nuk mund të vendoset arresti në burg ndaj 
një gruaje që është shtatzënë ose me fëmijë në gji, ndaj një personi 
që ndodhet në gjendje shëndetësore veçanërisht të rëndë ose që 
ka kaluar moshën shtatëdhjetë vjeç ose një personi toksikoman apo 
të alkoolizuar, për të cilin zbatohet një program terapeutik në një 
institucion të posaçëm.

Personi, të cilit i është hequr liria, duhet të dërgohet brenda 48 
orëve përpara gjyqtarit, i cili vendos paraburgimin ose lirimin e tij jo 
më vonë se 48 orë nga çasti i marrjes së dokumenteve për shqyrtim.  
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I paraburgosuri ka të drejtë të ankohet kundër vendimit të gjyqtarit.  
Ai ka të drejtë të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm ose të 
procedohet i lirë përkundrejt një garancie pasurore sipas ligjit. 

Masat ndaluese janë:

-	 pezullimi	i	ushtrimit	të	një	detyre	a	shërbimi	publik;

-	 ndalimi	i	përkohshëm	i	ushtrimit	të	veprimtarive	të	caktuara	
profesionale	ose	ekonomike.

38
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iV si realiZOHet e drejta Për të anKimUar një Vendim 
GjYQësOr?

a a. mjetet e anKimit në PrOcesin ciVil

Të gjitha vendimet e dhëna nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, 
mund të ankimohen në Gjykatën e Apelit, me përjashtim të 
rasteve kur ankimi përjashtohet nga ligji. Vendimet gjyqësore janë 
objekt shqyrtimi vetëm mbi bazën e ankimeve kundër tyre sipas 
përcaktimeve në Kodet e Procedurave ose në ligje të veçanta.

Në procesin civil mjetet ligjore për të ankimuar një vendim janë:

•	 Ankimi	në	Gjykatën	e	Apelit;

•	 Rekursi	në	Gjykatën	e	Lartë;

•	 Kërkesa	për	rishikim.

 – ankimi është akti me të cilin palët ose pjesëmarrësit e tjerë 
në proces parashtrojnë kundërshtimet e tyre ndaj vendimit 
të gjykatës dhe veprimeve të përmbaruesit gjyqësor, për të 
mbrojtur të drejtat dhe interest e tyre.

 – rekursi është akti me anë të të cilit palët ose pjesëmarrësit e 
tjerë në proces parashtrojnë kundërshtimet e tyre ndaj vendimit 
të gjykatës së shkallës së parë ose të gjykatës së apelit në 
Gjykatën e Lartë.

Afati i ankimit në Gjykatën e Apelit kundër vendimeve përfundimtare 
të Gjykatës së Rrethit është 15 ditë, kurse afati për të bërë rekurs 
në Gjykatën e Lartë kundër vendimeve të Gjykatës së Apelit është 
30 ditë. Këto afate janë të prera dhe fillojnë nga dita e nesërme 
e shpalljes së vendimit përfundimtar. Kur çështja është gjykuar 
dhe nga Gjykata e Rrethit dhe nga Gjykata e Apelit në mungesë 
të njërës palë, ky akt fillon nga dita e njoftimit të vendimit. 
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Kërkesa për rishikim është akti me të cilin kërkohet rishikimi i një 
vendimi të formës së prerë të gjykatës. Pala e interesuar mund të 
kërkojë rishikimin e një vendimi që ka marrë formë të prerë, kur:

•	 zbulohen	rrethana	të	reja	apo	prova	të	reja	me	shkresë	që	kanë	
rëndësi	 për	 çështjen,	 të	 cilat	 nuk	 mund	 të	 diheshin	 nga	 pala	
gjatë	shqyrtimit	të	saj;

•	 vërtetohet	 se	 thëniet	 e	 dëshmitarëve	 apo	 mendimet	 e	
ekspertëve,	 mbi	 të	 cilat	 është	 bazuar	 vendimi,	 kanë	 qenë	 të	
rreme;

•	 palët	 ose	 përfaqësuesit	 e	 tyre	 apo	 ndonjë	 anëtar	 i	 trupit	
gjykues,	që	ka	marrë	pjesë	në	gjykimin	e	çështjes,	kanë	kryer	
vepra	të	dënueshme	penalisht,	të	cilat	kanë	ndikuar	në	dhënien	
e	vendimit;

•	 vërtetohet	se	vendimi	 i	dhënë	është	bazuar	në	dokumente	 të	
falsifikuara;

•	 vendimi	 është	 bazuar	 në	 një	 vendim	 të	 gjykatës	 ose	 të	 një	
institucioni	tjetër	që	më	pas	është	prishur;

•	 vendimi	është	në	kundërshtim	të	hapur	me	një	vendim	tjetër	të	
formës	së	prerë	të	dhënë	midis	po	atyre	palëve,	për	të	njëjtin	
objekt	dhe	për	të	njëjtin	shkak;

•	 kur	Gjykata	Europiane	e	të	Drejtave	të	Njeriut	gjen	shkelje	të	
konventës	europiane	“Për	mbrojtjen	e	të	drejtave	të	njeriut	dhe	
lirive	themelore”	dhe	të	protokolleve	të	saj,	të	ratifikuara	nga	
Republika	e	Shqipërisë.

Kërkesa për rishikim mund të paraqitet brenda 30 ditëve nga dita që 
pala ka marrë dijeni për shkakun e rishikimit, por në çdo rast jo më 
vonë se një vit nga data që ka lindur shkaku i rishikimit. Kërkesa për 
rishikim paraqitet në Gjykatën e rrethit që ka dhënë vendimin dhe 
shqyrtohet nga kjo e fundit.

Afati prej 30 ditësh i kërkesës për rishikim, mund të fillojë nga dita 
që vendimi ka marrë formë të prerë:
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	– Kur	 vërtetohet	 se	 thëniet	 e	 dëshmitarëve	 apo	 mendimet	 e	
ekspertëve	 mbi	 të	 cilat	 ështe	 bazuar	 vendimi,	 kanë	 qënë	 të	
rreme;

	– Kur	palët	osë	përfaqësuesit	e	tyre,	apo	ndonjë	anëtarë	i	trupit	
gjykues	ka	marrë	pjesë	në	gjykimin	e	çështjes,	kanë	kryer	vepra	
të	 dënueshme	 penalisht,	 të	 cilët	 kanë	 ndikuar	 në	 dhënien	 e	
vendimit;

	– Kur	vërtetohet	se	vendimi	i	dhënë	është	bazuar	në	dokumenta	
të	falsifikuar.

Megjithatë, ankimi në Gjykatën e Apelit, rekursi në Gjykatën e Lartë 
dhe kërkesa për rishikim, nuk mund të bëhen pasi ka kaluar një vit 
nga shpallja e vendimit. Ky rregull nuk zbatohet kur pala në mungesë 
vërteton se nuk ka qënë në dijeni të procesit gjyqësor për shkak të 
pavlefshmërisë së njoftimeve.

Ankimet paraqiten pranë gjykatës e cila ka dhënë vendimin i cili 
ankimohet.

Vendimi që ka marrë formë të prerë është i detyrueshëm për palët, 
për trashëgimtarët e tyre, për personat që heqin të drejta nga palët, 
për gjykatën që ka dhënë vendimin dhe për të gjitha gjykatat dhe 
institucionet e tjera.

Vendimi që ka marrë formë të prerë ka fuqi vetëm për çfarë është 
vendosur midis po atyre palëve, për të njëjtin objekt dhe për të 
njëjtin shkak. Një konflikt që është zgjidhur me vendim të formës 
së prerë nuk mund të gjykohet përsëri, përveç kur ligji parashikon 
ndryshe.

Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur:

•	 nuk	mund	të	bëhet	ankim	kundër	tij;

•	 nuk	është	bërë	ankim	kundër	tij	brenda	afateve	të	caktuara	nga	
ligji	ose	kur	ankesa	është	tërhequr;
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•	 ankesa	e	paraqitur	nuk	është	pranuar;

•	 vendimi	 i	 gjykatës	 është	 lënë	 në	 fuqi,	 ndryshuar	 ose	 është	
pushuar	gjykimi	në	shkallë	të	dytë.

42
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b mjetet e anKimit në PrOcesin Penal

Në çështjet penale mjetet e ankimimit janë:

•	 Apeli;

•	 rekursi	në	Gjykatën	e	Lartë;	

•	 kërkesa	për	rishikim.

ankimi në Gjykatën e apelit bëhët brenda afatit prej 10 
ditë duke filluar nga e nesërmja e shpalljes së vendimit ose 
njoftimit të vendimit. Ankim mund të bëjë prokurori, i dëmtuari 
akuzues, i pandehuri si dhe paditësi civil dhe i padituri civil. 

Ankimi paraqitet në sekretarinë e Gjykatës që ka dhënë vendimin 
e ankimuar, ose mund të paraqitet edhe në Gjykatën kur ka 
vendbanimin pala e interesuar. Në këto raste, akti dërgohet 
menjeherë në sekretarinë e Gjykatës që ka dhënë vendimin.

Gjithashtu ankimi mund të dërgohet edhe me postë rekomande 
në sekretarinë e Gjykatës që ka dhënë vendimin. Akti i ankimit u 
njoftohet prokurorit, të pandehurit dhe palëve private, nga sekretaria 
e Gjykatës që ka dhënë vendimin.

Pala që nuk ka bërë ankim brenda afatit mund të bëjë apel 
kundërshtues brenda pesë ditëve nga dita kur ka marrë njoftimin 
për apelin e palës tjetër. Apeli kundërshtues e humbet fuqinë në 
rast mospranimi për shqyrtim të apelit të palës tjetër ose të heqjes 
dorë prej tij.

rekursi në Gjykatën e lartë  kundër vendimeve të gjykatës së 
apelit mund të bëhet për këto shkaqe:
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•	 për	mosrespektimin	ose	për	zbatimin	e	gabuar	të	ligjit	penal;

•	 për	 shkelje	 që	 kanë	 si	 pasojë	 pavlefshmërinë	 absolute	 të	
vendimit	të	gjykatës,;

•	 për	shkelje	procedurale	që	kanë	ndikuar	në	dhënien	e	vendimit.

Rekursi duhet të paraqitet me shkrim brenda 30 ditëve nga dita 
që vendimi ka marrë formën e prerë. Mund të bëhet rekurs i 
drejtëpërdrejtë në Gykatën e Lartë vetëm kundër vendimeve dhe 
urdhrave të Gjykatës, me të cilat disponohet mbi liritë personale, 
ose që krijojnë mosmarrëveshje juridiksioni e kompetence, si dhe 
rastet e veçanta të parashikuara me ligj.

Rekursi nuk pranohet në qoftë se bëhet për shkaqe të ndryshme 
nga ato që lejon ligji.  Mospranimi i rekursit vendoset nga kolegji i 
Gjykatës së Lartë në dhomën e këshillimit, pa pjesëmarrjen e palëve. 
Gjykata e Lartë e shqyrton çështjen brenda kufijve të shkaqeve të 
ngritura. Por për çështjet ligjore që duhet të shihen kryesisht nga 
gjykata në çdo gjendje e shkallë të procesit, të cilat nuk janë parë, 
Gjykata e Lartë ka të drejtë të vendosë.

Kërkesa për rishikim, së bashku me dokumetat eventuale paraqitet 
përpara Gjykatës së Lartë.

Në rastet e caktuara me ligj lejohet në çdo kohë rishikimi i vendimeve 
që kanë marrë formën e prerë, edhe kur dënimi është ekzekutuar 
ose është shuar. Vendimet e pafajësisë për krime mund të rishikohen 
me kërkesën e prokurorit, por me kusht që të mos kenë kaluar 5 vjet 
nga dhënia e vendimit. 

Rishikimi mund të kërkohet:

•	 kur	faktet	e	vëna	në	themel	të	vendimit	nuk	pajtohen	me	ato	të	
një	vendimi	tjetër	të	formës	së	prerë;

•	 kur	vendimi	është	bazuar	në	një	vendim	të	gjykatës	civile,	i	cili	
është	revokuar	më	pas;
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•	 kur	pas	vendimit	kanë	dalë	ose	 janë	zbuluar	prova	të	 reja,	 të	
cilat	 vetëm	 ose	 së	 bashku	 me	 ato	 që	 janë	 vlerësuar	 njëherë,	
tregojnë	se	vendimi	është	i	gabuar;

•	 kur	vërtetohet	se	vendimi	është	dhënë	si	pasojë	e	falsifikimit	të	
akteve	të	gjykimit	ose	të	një	fakti	tjetër	të	parashikuar	nga	ligji	
si	vepër	penale.

Kërkesa e rishikimit shqyrtohet nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë 
në dhomën e këshillimit, pa praninë e palëve.  Kur kërkesa është bërë 
jashtë rasteve të përcaktuara ligj, ose kur është bërë nga ata që nuk e 
kanë këtë të drejtë ose kur rezulton haptazi e pambështetur, Kolegji 
Penal vendos mospranimin e saj. Kur kërkesa pranohet, Kolegji Penal 
vendos prishjen e vendimit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim nga 
një tjetër trup gjykues në gjykatën e shkallës së parë që ka dhënë 
vendimin ose në gjykatën e apelit, kur kërkesa është bërë vetëm 
kundër vendimit të saj. Vendimi është i formës së prerë.
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V si realiZOHet anKimi në GjYKatën e aPelit?

a anKimi i ÇësHtjeVe ciVile

Ankimi ndaj një vendimi civil të dhënë nga Gjykata e Rrethit paraqitet 
pranë kësaj Gjykate. Ai duhet të nënshkruhet nga vetë pala, avokati 
ose përfaqësuesi i pajisur me prokurë dhe në të duhet të tregohen:

•	 Palët	ndërgjyqëse,

•	 Vendimi	kundër	të	cilit	bëhet	ankimi,

•	 Shkaqet	për	të	cilat	bëhet	ankimi,

•	 Çfarë	kërkohet	me	ankimin.

Bashkë me ankimin duhet të paraqiten kopje të tij dhe të dokumenteve 
të tjera, nëse ka, në numër aq sa janë personat që marrin pjesë në 
çështje si palë, si dhe prokura kur ankimi paraqitet nga avokati ose 
përfaqësuesi i palës.

Në rast se ankimi nuk plotëson kushtet e mësipërme, gjykata njofton 
palën që të ndreqë të metat brenda 5 ditëve, në të kundërt ankimi 
kthehet.

Gjykata që ka dhënë vendimin nuk pranon ankimin kur:

•	 është	paraqitur	jashtë	afatit	të	parashikuar	në	ligj,

•	 nuk	ndreqen	të	metat	brenda	afatit	të	caktuar,

•	 është	bërë	kundër	një	vendimi	ndaj	të	cilit	nuk	lejohet	ankim,

•	 është	hequr	dorë	nga	ankimi.

Mospranimi i ankimit mund të deklarohet në çdo shkallë gjykimi. 
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Kundër vendimit për kthimin e ankimit mund të bëhet ankim i 
veçantë brenda 5 ditëve nga dhënia e vendimit. Ankimi pranohet 
pasi konstatohet se ai është paraqitur brenda afatit 5 ditor dhe 
sipas rregullave të parashikuara nga Kodi i Procedurës Civile. 
Administrata e Gjykatës së Rrethit pranon ankimin dhe shënon në 
të datën e paraqitjes.

Përveç kësaj, shënim lihet edhe në Rregjistrin themeltar dhe në 
Rregjistrin e vendimeve, për të treguar së për këtë vendim pala e 
interesuar (paditësi ose i padituri) kanë paraqitur ankimin dhe duke 
qënë para një fakti të tillë, mënjanohet ndonjë gabim që mund të 
bëhet duke vënë shënim mbi kopjen e vendimit se ai ka marrë formë 
të prerë, gjë që do të sillte ngatërresa, sepse pala e interesuar mund 
të kërkonte ekzekutimin e këtij vendimi.

Kur palët kanë humbur të drejtën e ankimit për shkaqe të arsyeshme, 
mund të paraqesin ankesë për rivendosje në afat. Kërkesa paraqitet 
në gjykatën që ka dhënë vendimin.

Kur palët nuk janë dakord me vendimin e veçantë që jep gjykata 
për pranimin ose jo të kërkesës për rivendosje në afat, ata mund të 
bëjnë ankim brenda 5 ditëve nga e nesërmja e shpalljes së vendimit. 
 
Kur ankimi është bërë brenda afatit dhe sipas rregullave që 
përmendëm më lart, administrata e Gjykatës së rrethit merr masat 
që ankimi t’iu komunikohet palëve të interesuara pjesëmarrëse 
në gjykim. Ankimi shoqërohet edhe me një dëftesë komunikimi, 
e cila, pasi firmoset nga marrësi i kopjes së ankimit, i kthehet 
përsëri gjykatës për të provuar se ankimi iu dorëzua palës tjetër.   
 
Gjykata e rrethit, pasi bindet se dëftesa e komunikimit të ankimit 
është e rregullt dhe e firmosur nga marrësi (pala e interesuar), ose për 
komunikimin është vepruar drejt, me shkresë përcjellëse, duke futur në 
dosje edhe dëftesën e komunikimit, e nis dosjen në Gjykatën e Apelit. 
 
Ndarja e çështjeve gjyqësore midis gjyqtarëve në të gjitha hallkat e 
sistemit gjyqësor bëhet me short. Pasi dosja studiohet nga gjyqtari 
përkatës, caktohet data e gjykimit.
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Njoftimi për datën dhe orën e gjykimit bëhet nga Gjykata e Apelit 
duke e afishuar këtë njoftim tek stendat e lajmërimeve që janë në 
hyrje të Gjykatës së Apelit. Kjo shpallje bëhet edhe në stendat e 
lajmërimeve të Gjykatave përkatëse të rrethit. Ky njoftim duhet të 
bëhet jo më vonë se 10 ditë përpara shqyrtimit të cështjes. 

 
Kur Gjykata e Apelit shqyrton çështje që janë në gjykim, ose e ka 
mbajtur çështjen për ta gjykuar vetë si Gjykatë Fakti, ose kur lind 
nevoja që çështja të gjykohet para afatit 10 ditor, të përmendur 
më lart, njoftimi në këto raste nuk bëhet me shpallje tek stendat 
e lajmërimeve, por njoftimi për datën e orën e gjykimit u bëhet 
drejtpërdrejtë palëve, përfaqësuesve ose mbrojtësve të tyre.   
 
Mosparaqitja e palëve për të cilat njoftimi është bërë me shpallje 
nuk pengon shqyrtimin e çështjes, me përjashtim të rastit kur pala e 
interesuar ka njoftuar shkaqe të arsyeshme për mungesën. Gjykata 
e Apelit nuk mund të shqyrtojë çështjen në mungesë të palëve kur 
dëgjimi i tyre është një nga detyrat që i është vënë nga Gjykata 
e Lartë gjatë rigjykimit në Gjykatën e Apelit. Po ashtu çështja nuk 
mund të gjykohet në mungesë të palëve, kur njoftimet për thirrjen e 
tyre nuk kanë qenë të rregullta.

Në Gjykatën e Apelit çështjet shqyrtohen në mënyrë kolegjiale. Kjo 
Gjykatë gjykon me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë. 

Çfarë vendos Gjykata e Apelit pasi shqyrton çështjen?

•	 Lënien	në	fuqi	të	vendimit	të	Gjykatës	së	shkallës	së	parë,

•	 Ndryshimin	e	vendimit,

•	 Prishjen	e	vendimit	dhe	pushimin	e	çështjes,

•	 Prishjen	 e	 vendimit	 dhe	 dërgimin	 e	 çështjes	 për	 rigjykim	 në	
Gjykatën	e	Rrethit,	çka	do	të	thotë	ndërmjet	të	tjerash	se:

•	 Gjykata	e	shkallës	së	parë	ka	shkelur	dispozitat	mbi	juridiksionin	
dhe	kompetencën,

•	 Nuk	ka	qenë	në	rregull	përbërja	e	trupit	gjykues,	apo	vendimi	
nuk	ështe	nënshkruar	nga	gjyqtarët,
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o Çështja	 është	 gjykuar	 në	 mungesë	 pa	 patur	 dijeni	 palët	 për	
datën	e	gjykimit,

o Kur	 mungojnë	 ose	 janë	 të	 pavlefshme	 padia,	 proçesverbali	
gjyqësor,	ankimi	si	dhe	çdo	dokument	tjetër	që	ka	ndikuar	në	
dhënien	e	vendimit,

o Nuk	është	formuar	drejt	ndërgjyqësia.
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b anKimi i ÇësHtjeVe Penale

Kundër vendimit të Gjykatës së shkallës së parë, palët mund 
të bëjnë ankim në Gjykatën e Apelit. Gjykata e Apelit e 
shqyrton çështjen në tërësi dhe nuk kufizohet vetëm me 
shkaqet e paraqitura në ankim. Kryetari i kolegjit të Gjykatës 
së Apelit urdhëron thirrjen e të pandehurit, paditësit civil dhe 
të paditurit civil si dhe të mbrojtësve e të përfaqësuesve të tyre.   
 
Gjykata e Apelit mund të vendosë marrjen e provave të reja ose 
përsëritjen tërësisht apo pjesërisht të shqyrtimit gjyqësor. Ajo 
vendos përsëritjen e shqyrtimit gjyqësor kur vërtetohet se i 
pandehuri nuk ka marrë pjesë në shkallë të parë sepse nuk ka marrë 
dijeni ose nuk ka mundur të paraqitet për shkaqe ligjore. 

Në çështjet penale, kanë të drejtë të paraqesin ankim në një gjykatë 
më të lartë:

•	 Prokurori,

•	 I	pandehuri,	

•	 Palët	private.

Pala që nuk ka bërë ankim brenda afatit mund të bëjë apel 
kundërshtues brenda pesë ditëve nga dita kur ka marrë njoftimin 
për apelin e palës tjetër.  Apeli kundërshtues paraqitet dhe njoftohet 
sipas rregullave të përgjithshme për ankimet. Apeli kundërshtues i 
prokurorit nuk ka efekt për bashkëtëpandehurin joapelues që nuk ka 
bërë apel. Apeli kundërshtues e humbet fuqinë në rast mospranimi 
për shqyrtim të apelit të palës tjetër ose të heqjes dorë prej tij.

cilat janë kufijtë e shqyrtimit të çështjes nga Gjykata e apelit?

Gjykata e apelit e shqyrton çështjen në tërësi dhe nuk kufizohet 
vetëm me shkaqet e paraqitura në ankim. Ajo shqyrton edhe pjesën 
që u takon bashkëtëpandehurve që nuk kanë bërë ankim brenda 
kufijve që referojnë shkaqet e ngritura në ankim.
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Kur apelues është prokurori, gjykata e apelit mund:

•	 t’i	japë	faktit	një	cilësim	juridik	më	të	rëndë,	të	ndryshojë	llojin	
ose	ta	rrisë	masën	e	dënimit,	

•	 të	ndryshojë	masat	e	sigurimit	dhe	të	marrë	çdo	masë	tjetër	që	
urdhëron	ose	lejon	ligji;

•	 t’i	 japë	 dënim	 atij	 që	 është	 deklaruar	 i	 pafajshëm,	 t’i	 japë	
pafajësi	 për	 një	 shkak	 të	 ndryshëm	 nga	 ai	 që	 pranohet	 në	
vendimin	e	apeluar,	të	marrë	masat	e	treguara	në	shkronjën	“a”;

•	 të	zbatojë,	të	ndryshojë	ose	të	përjashtojë	dënimet	plotësuese	
dhe	masat	e	sigurimit.

Kur apelues është vetëm i pandehuri, gjykata nuk mund të caktojë 
një dënim më të rëndë, të zbatojë një masë sigurimi më të rëndë, t’i 
japë pafajësisë një shkak më pak të favorshëm nga ai i vendimit të 
apeluar.

Çfarë vendos Gjykata e apelit pasi shqyrton ankimin në një 
çështje penale?

•	 Lënien	në	fuqi	të	vendimit

•	 Ndryshimin	e	vendimit

•	 Prishjen	 e	 vendimit	 dhe	 pushimin	 e	 çëshjes	 kur	 janë	 raste	 qe	
nuk	 lejojnë	 fillimin	 ose	 vazhdimin	 e	 proçedimit	 ose	 kur	 nuk	
vërtetohet	fajesia	e	të	pandehurit.

•	 Prishjen	e	vendimit	dhe	kthimin	e	akteve	Gjykatës	së	shkallës	së	
parë	kur	nuk	janë	respektuar	dispozitat	që	lidhen	me	kushtet	për	
të	qënë	gjyqtar	në	çështjen	konkrete,	me	ushtrimin	e	ndjekjes	
penale	 nga	 prokurori	 dhe	 pjesëmarrjen	 e	 tij	 në	 proçedim	 me	
pjesëmarrjen	 e	 përfaqësuesit	 të	 të	 dëmtuarit	 akuzues	 dhe	 të	
mbrojtësit	të	të	pandehurit,	si	dhe	në	çdo	rast	kur	në	dispozita	
të	veçanta	është	parashikuar	pavlefshmëria	e	vendimit.
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Vi si realiZOHet e drejta Për reKUrs në GjYKatën e lartë?

Rekursi, si një nga mjetet e ankimit, është akti me të cilin palët ose 
pjesëmarrësit e tjerë në proces parashtrojnë kundërshtimet e tyre 
ndaj vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë ose të Gjykatës së 
Apelit në Gjykatën e Lartë, sipas rregullave të përcaktuara në Kodin 
e Procedurave.

Mund të ankimohen me rekurs në Gjykatën e Lartë vendimet e 
shpallura nga Gjykata e Apelit dhe ato të Shkallës së Parë vetëm kur:

•	 Nuk	është	respektuar	ose	është	zbatuar	keq	ligji,

•	 Ka	shkelje	të	rënda	të	normave	proçeduriale,	

•	 Për	shkelje	proceduriale	që	kanë	ndikuar	në	dhënien	e	vendimit.

Paraqitja e ankimit në Gjykatën e Lartë, nuk pezullon ekzekutimin 
e vendimit të atakuar.   Përjashtimisht Gjykata e Lartë pezullon 
ekzekutimin e vendimit vetëm në qoftë se:

•	 Ekzekutimi	 i	 menjëhershëm	 i	 vendimit	 do	 të	 sillte	 pasoja	 të	
rënda	e	të	pariparueshme,	dhe

•	 Pala	që	ka	bërë	rekursin	depoziton	garanci	materiale	që	siguron	
ekzekutimin	e	vendimit.

 
Në rekurs duhet të shënohet:

•	 kush	janë	palët	ndërgjyqëse	(identiteti	i	tyre,	vendbanimi	etj),	

•	 numri	dhe	dita	e	vendimit	që	kundërshtohet	dhe	cila	Gjykatë	e	
ka	dhënë,	

•	 të	paraqiten	në	mënyrë	të	përmbledhur	faktet	e	çështjes	(faktet	

a reKUrsi në PrOcesin ciVil
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e	ndodhura,	cilat	janë	ato,	provat	e	administruara	apo	ato	që	
kërkon	pala	dhe	që	pretendon	se	e	bazon	kërkesën	e	saj	ndaj	
vendimit	të	ankimuar)	

•	 shkaqet	për	të	cilat	kërkohet	prishja	e	vendimit,	duke	iu	referuar	
normave	ligjore	mbi	të	cilat	mbështetet,	dhe	

•	 nëse	rekursi	është	bërë	nga	avokati	ose	nga	pala	në	proçes.
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Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit palët kanë të drejtë të bëjnë 
ankim në Gjykatën e Lartë. Gjykata e Lartë e shqyrton çështjen 
brenda kufijve të shkaqeve të ngritura, por ajo ka të drejtë të vendosë 
për çështje ligjore që duhet të shihen kryesisht nga Gjykata në çdo 
gjendje e shkallë të procesit të cilat nuk janë pare më parë.

Rekursi në Gjykatën e Lartë kundër vendimeve të gjykatës së apelit 
mund të bëhet:

•	 për	mosrespektimin	ose	për	zbatimin	e	gabuar	të	ligjit	penal;	

•	 për	 shkelje	 që	 kanë	 si	 pasojë	 pavlefshmërinë	 absolute	 të	
vendimit	të	gjykatës,	sipas	Kodit	të	Procedurës	Penale;

•	 për	shkelje	proceduraleqë	kanë	ndikuar	në	dhënien	e	vendimit.

Janë objekt rekursi të drejtpërdrejtë në Gjykatën e Lartë vendimet 
e gjykatës për mosmarrëveshjet lidhur me juridiksionin dhe 
kompetencat, si dhe rastet e veçanta të parashikuara me ligj.

Rekursi paraqitet me shkrim dhe përmban tregimin e saktë të 
shkaqeve të paligjshmërisë së vendimit. Ai duhet të nënshkruhet 
nga mbrojtësit.

Pas shqyrtimit të çështjes Gjykata e Lartë vendos: 

•	 Lënien	në	fuqi	të	vendimit	ndaj	të	cilit	është	bërë	rekurs,

•	 Ndryshimin	 e	 vendimit	 për	 cilësimin	 ligjor	 të	 veprës	 për	 llojin	
dhe	masën	e	dënimit	për	pasojat	civile	të	veprës	penale,

•	 Prishjen	 e	 vendimit	 dhe	 zgjidhjen	 e	 çështjes	 pa	 e	 kthyer	 për	
rishqyrtim,

•	 Prishjen	e	vendimit	dhe	kthimin	e	akteve	për	rishqyrtim.

b reKUrsi në PrOcesin Penal
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Vii cilat janë rreGUllat e sjelljejes Që dUHet të ZbatOHen 
brenda ambienteVe të GjYKatës?

Për qëndrimin në mjediset e gjykatës çdokush është i detyruar:

•	 Të	mos	flasë	me	zë	të	lartë;  

•	 Të	mos	hapë	derën	e	asnjë	gjyqtari;  

•	 Të	qëndrojë	ulur	në	vendet	e	caktuara;  

•	 Të	mos	pijë	duhan,	jashtë	vendeve	të	lejuara; 

•	 Të	mos	hyjë	në	mjediset	e	gjykatës	me	pantallona	të	shkurtra	
dhe	kanotierë	për	meshkujt	dhe	me	veshje	të	papërshtatshme	
për	femrat; 

•	 Të	 mos	 konsumojë	 ushqime.	 Lejohet	 vetëm	 pirja	 e	 kafesë	 së	
automateve	dhe	përdorimi	i	pijeve	joalkoolike; 

•	 Të	 mbyllë	 të	 gjitha	 pajisjet	 elektronike,	 me	 përjashtim	 të	
kompjuterëve	të	lëvizshëm;  

•	 Të	përdorë	celularët	vetëm	në	mjediset	 jashtë	sallës	së	gjyqit	
duke	ruajtur	qetësinë; 

•	 T’u	nënshtrohet	rregullave	të	kontrollit	 të	sigurisë	në	hyrje	 të	
gjykatës	ose	me	kërkesë	të	çdo	punonjësi	të	sigurisë;  

•	 Të	mos	mbajë	armë	zjarri	me	ose	pa	autorizim.	Përjashtim	bëjnë	
vetëm	forcat	e	sigurisë	së	gjykatës	dhe	punonjësit	e	policisë	së	
burgjeve	kur	shoqërojnë	të	pandehurit.  

Për qëndrimin në sallën e gjyqit, çdo person pjesëmarrës si dëgjues, 
përveç sa është përcaktuar më sipër, duhet:  

•	 Të	fikë	telefonin	celular.	Kur	është	mundësia	telefoni	dorëzohet	
në	hyrje	të	sallës	së	gjyqit	te	punonjësi	i	sigurisë;  

•	 Të	 mos	 komunikojë	 me	 asnjë	 pjesëmarrës	 në	 gjykim	 dhe	 me	
palët;  

•	 Të	mos	flasë	për	asnjë	arsye	dhe	me	asnjë	person	rreth	e	rrotull	
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tij/saj;  

•	 Të	 mos	 komentojë	 për	 asnjë	 arsye	 mbi	 fakte	 apo	 thënie	 që	
dëgjon	përgjatë	zhvillimit	të	gjyqit;  

•	 Të	respektojë	çdo	urdhër	të	trupit	gjykues,	para,	gjatë	dhe	pas	
seancës	gjyqësore.  

Për shkeljen e rregullave në sallën e gjyqit, punonjësit e sigurisë 
veprojnë sipas urdhrave të kryetarit të trupit gjykues.  
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Viii si ësHtë e OrGaniZUar administrata e GjYKatës 
së sHKallës së Parë dHe aPelit?

Administrata Gjyqësore në Gjykatat e Shkallës së Parë  përbëhet 
nga Administrata Drejtuese:

•	 Kryetari	i	Gjykatës,

•	 Kancelari.		

•	 Si	dhe	nga	disa	struktura	të	tjera	ndihmëse	që	janë:

•	 Sekretaria	Gjyqësore,

•	 Sekretari	i	Seancës	Gjyqësore,

•	 Nëpunësi	Gjyqësor,

•	 Zyra	e	Arkivit,

•	 Zyra	për	Marrëdhëniet	me	Publikun	dhe	Median,

•	 Zyra	e	Financës,

•	 Zyra	e	Administratës	Ndihmëse.

sekretaria e Gjykatës

Sekretaria e Gjykatës pranon kërkesë paditë, kërkesat drejtuar 
Gjykatës, pra, gjithë dokumentet dhe aktet proçeduriale. Pas këtij 
procesi, sekretaria e gjykatës shpërndan paditë pas hedhjes së 
shortit, merr në dorëzim dosjet pas përfundimit të gjykimit dhe bën 
kalimin në Arkivë të dosjeve gjyqësore.

 Në fushën penale, Sekretaria e Gjykatës mban Rregjistrin Penal ku 
rregjistrohen menjëherë kërkesat për gjykim që vijnë nga organi i 
Prokurorisë si dhe kërkesat për gjykim nga të dëmtuarit akuzues, 
Rregjistrin Penal Ushtarak ku rregjistrohen kërkesat penale 
ushtarake të dërguara për gjykim nga Organi i Prokurorisë, Indeksin 
Alfabetik të çështjeve penale ku shënohet identiteti i palëve, 
Rregjistrin e Vendimeve Penale, etj.
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Në fushën civile, Sekretaria e Gjykatës mban Rregjistrin Themeltar 
Civil ku rregjistrohen të gjitha kërkesë-paditë civile të paraqitura 
për gjykim, Indeksin Alfabetik të çështjeve civile që plotësohet sipas 
shkronjave të alfabetit dhe shënohet emri dhe mbiemri i çdo paditësi 
dhe të padituri, Rregjistrin e Vendimeve Civile ku shënohen të gjitha 
vendimet civile me numër rendor, data e dhënies së vendimit, emri 
i gjyqtarit, emrat e palëve, objekti dhe numri i seancave, Rregjistrin 
e personave të cilëve u është hequr, kufizuar ose kthyer zotësia për 
të vepruar, Rregjistrin e Shoqërive Tregtare, Rregjistrin e Personave 
Fizikë, Rregjistrin e Organizatave Jo-Qeveritare, Rregjistrin e 
Partive Politike, etj.
 
Në gjykakat e shkallës së parë ku funksionin sistemi i automatizuar 
për menxhimin e dosjeve ICMIS, sekretaria ka edhe detyrën të 
regjstrojë apo hedhë të dhënat në sistem për çështjet që kanë 
ardhur në gjykatë dhe reflekton gjithashtu në sistem edhe ndarjen e 
tyre sipas gjyqtarëve apo trupave gjykues.

sekretari Gjyqësor

Sekretari Gjyqësor ushtron detyra proceduriale, të parashikuara 
kryesisht nga dispozita të Procedurës Civile dhe Penale. Detyra më 
tipike e sekretarit gjyqësor është mbajtja e procesverbalit të seancës 
gjyqësore; veprimtaria e tij lidhet gjithashtu me detyra administrative 
si plotësim të njoftimeve për palët në proces, komunikimi dhe 
koordinimi i punës me gjyqtarin, me sekretaret e tjera gjyqësore, 
me sekretarinë e gjykatës, me Kancelarin, me nëpunësin gjyqësor, 
me ftuesin, etj. 

marrëdhëniet me Publikun dhe median

Pranë çdo Gjykatë, funksionon edhe Sektori ose Zyra për 
Marrëdhëniet me Publikun dhe Median. Kjo zyrë e ushtron 
veprimtarinë e saj nën kujdesin e Kancelarit të Gjykatës dhe ka për 
objekt të veprimtarisë sa vijon:

• Informimi i Publikut dhe Medias për veprimtarinë e Gjykatës,
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•	 Promovimi	i	imazhit	të	Gjykatës	dhe	punonjësve	të	saj	kundrejt	
publikut,

•	 Administrimi	i	marrëdhënieve	të	Gjykatës	me	Publikun,

•	 Mbrojtja	 e	 Gjykatës	 dhe	 punonjësve	 të	 saj	 nga	 çdo	 akuzë	
publike,

•	 Organizimi	i	informimit	të	brendshëm	në	Gjykatë,

•	 Marrja	e	ankesave	nga	Publiku	dhe	Media	për	mosrespektimin	
e	kërkesave	të	tyre	nga	personeli	i	Gjykatës,

•	 Krijimi	 i	 kushteve	 lehtësuese	 për	 marrjen	 e	 informacionit	 nga	
Publiku	 në	 mënyrë	 të	 saktë,	 të	 plotë,	 të	 përshtatshme	 e	 të	
shpejtë	të	informacionit	të	kërkuar,

•	 Përgatit	 dhe	 vendos	 shënja	 për	 orientimin	 e	 Publikut	 gjatë	
lëvizjeve	të	tyre	në	Gjykatë	si	dhe	kujdeset	për	bërjen	publikë	të	
informacioneve	që	vihen	në	dispozicion	të	Publikut	pa	kërkesë.

Gjithashtu, Sektori ose Zyra për Marrëdhëniet me Publikun dhe 
Median kujdeset dhe merr masa për përgatitjen dhe bërjen publike 
të informacioneve lidhur me:

•	 vendet	 dhe	 emrat	 e	 punonjësve	 nga	 të	 cilët	 Publiku	 mund	 të	
marrë	informacion,	të	paraqesë	kërkesa	apo	të	marrë	përgjigje;

•	 proçedurat	e	punës	së	Gjykatës	dhe	gjyqtarëve;

•	 shpjegimet	e	punës	së	atyre	punonjësve	të	Gjykatës	puna	e	të	
cilëve	ka	lidhje	me	Publikun	dhe	Mediat;

•	 afatet	e	ndryshme	që	kanë	lidhje	me	punën	në	Gjykatë;

•	 listat	e	gjyqeve.
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iX si administrOHen KërKesat e QYtetarëVe nGa GjYKata?

Qytetarët mund të paraqesin kërkesa për informacion pranë Zyrës 
së Marrëdhënieve me Publikun të gjykatës.  

ZMP-ja harton formularë standardë për marrjen e kërkesave për 
informacion ose për ndjekjen e seancave gjyqësore. Këto formularë 
i bën publik në faqen e internetit (nga ku pret dhe aplikime) dhe në 
mënyrë të printuar në mjediset e gjykatës ku bëhet kërkesa.  

Kur nuk ka formularë, ZMP-ja pranon  dhe administron kërkesën sipas 
formës së paraqitur nga kërkuesi. Në këtë rast, ZMP-ja sigurohet që 
të saktësojë qartësisht se çfarë kërkohet dhe nëpërmjet një memo 
shoqëruese, ia paraqet kryetarit ose gjyqtarit për trajtim.  

Kërkesa për dhënien e informacionit mbi dokumente zyrtare të 
gjykatës, i paraqet nga ZMQ kryetarit të gjykatës, i cili pasi vlerëson 
ligjshmërinë e kërkesës vendos për dhënien e informacionit 
ose mosdhënien e tij. Mosdhënia e informacionit që përmbajnë 
dokumentet zyrtare që nxjerr apo administron gjykata duhet  të 
jetë e justifikuar ligjërisht. Arsyeja ligjore i shpjegohet kërkuesit 
me shkrim. Kur vendoset mosdhënia, ZMP-ja i kthen përgjigje me 
shkrim kërkuesit, ku i njofton arsyen e mosdhënies së informacionit.  

Kur vendoset dhënia e informacionit, kërkuesi njoftohet nga ZMP-ja 
t’i drejtohet zyrës përkatëse në gjykatë për marrjen e të dhënave të 
kërkuara. 
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X si PrOcedOHet Për marrjen e infOrmaciOnit në GjYKatë?

Kërkesa për marrjen e informacionit i paraqitet gjykatës. Në çdo 
gjykatë ka një sportel/një zyrë e marrëdhënieve me publikun, që pret 
kërkesat dhe jep të dhënat e kërkuara nga kërkuesi.    Informacioni 
ndahet në informacion me akses të pakufizuar dhe informacion me 
akses të kufizuar.

Për çfarë dokumentacioni mund të merret informacion pa kufizim 
nga gjykata?

•	 Kopjet	e	vendimeve	gjyqësore	(të	të	gjitha	shkallëve	të	gjykimit).  

•	 Përmbledhjet	e	praktikës	së	gjykatës.  

•	 Informacioni	 i	 përgjithshëm	 mbi	 paditë,	 kërkesat	 për	 gjykim,	
datat	e	gjyqit	dhe	planin	e	gjykimit	të	çështjeve.  

•	 Informacionin	 që	 përmbajnë	 paditë	 civile	 mbi	 palët	 në	 gjykim,	
gjeneralitetet	e	tyre,	si	dhe	mbi	objektin	e	padisë.  

•	 Të	dhënat	e	përgjithshme	mbi	të	pandehurit	dhe	akuza	zyrtare	
në	ngarkim	të	tyre. 

•	 Informacionin	 mbi	 palët	 (gjeneralitetet	 e	 tyre)	 dhe	 objektin	 e	
padive	administrative.  

•	 Informacioni	 mbi	 gjendjen	 e	 gjykimit	 të	 çështjes	 (në	 ç’fazë	 të	
gjykimit	është,	përfshi	edhe	apelin).  

•	 Statistikat	dhe	raportet	e	përvitshme	të	gjykatës.  

•	 Të	dhënat	mbi	shpenzimet	e	gjykatës	dhe	gjendjes	së	buxhetit	
të	saj. 

•	 Emrin,	përbërjen	familjare,	pagën	dhe	deklaratën	e	pasurisë	të	
çdo	gjyqtari	dhe	punonjësi	të	gjykatës. 

•	 Rregulloret	dhe	të	gjitha	aktet	e	brendshme	të	punës	së	gjykatës. 

•	 Si	dhe	çdo	informacion	apo	e	dhënë	tjetër	që	nuk	ndalohet	nga	
ligji	dhe	që	çmohet	nga	kryetari	i	gjykatës.
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Informacioni me akses të pakufizuar gjendet i publikuar në faqen 
zyrtare të internetit të gjykatës, si dhe në çdo botim apo burim 
të informimit publik.    Çdo informacion me akses të pakufizuar, 
pavarësisht nëse është botuar ose jo, jepet nga gjykata pa asnjë 
kufizim. Ky shërbim të ofrohet nga sekretaria e gjykatës

cilat konsiderohen informacione me akses të kufizuar?

Konsiderohen informacione me akses të kufizuar dokumentet e 
mëposhtme:  

•	 Të	dhënat	personale	të	çdo	personi,	sipas	kuptimit	që	jep	ligji	
për	mbrojtjen	e	të	dhënave	personale.  

•	 Të	 dhëna	 sensitive	 që	 kanë	 të	 bëjnë	 me	 racën,	 origjinën,	
besimin,	 pikëpamjet	 filozofike	 apo	 politike,	 gjendjen	 seksuale	
dhe	shëndetësore	të	individit.  

•	 Të	 dhëna	 që	 kanë	 të	 bëjnë	 me	 jetën	 private	 të	 çdokujt,	 si	
materiale	filmike,	fotografi,	e-mail,	letra	personale	etj.  

•	 Konsiderohen	informacione	me	akses	të	kufizuar	dokumentet	e	
mëposhtme:  

•	 Të	dhënat	financiare	(të	ardhura	dhe	shpenzime)	të	individëve	
dhe	 personave	 juridikë	 për	 aq	 sa	 nuk	 zbatohet	 legjislacioni	 i	
transparencës	financiare.  

•	 Materialet	gjyqësore	që	gjenden	në	një	dosje	gjykimi.  

•	 Materialet	gjyqësore	në	një	gjyq	me	dyer	të	mbyllura.  

•	 Materiale	gjyqësore	për	çdo	punonjës	të	drejtësisë	që	është	në	
gjykim.  

•	 Informacion	personal	mbi	viktimat,	dëshmitarët	apo	ekspertët	
e	një	gjykimi	penal.	Këtu	nuk	futen	emrat	e	tyre.  

•	 Dosjet	e	personelit	të	punonjësve	të	gjykatës.  

•	 Të	 dhëna	 që	 kanë	 të	 bëjnë	 me	 vetë	 aplikuesin	 për	 të	 marrë	
informacion	pranë	gjykatës.  

•	 Të	 dhëna	 që	 përbëjnë	 sekret	 tregtar	 apo	 sekret	 shtetëror,	
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sipas	përcaktimeve	që	bën	legjislacioni	për	sekretin	dhe	aktet	
nënligjore	të	Këshillit	të	Ministrave.  

•	 Të	 dhëna	 që	 kanë	 të	 bëjnë	 me	 shqyrtimin	 e	 kërkesave	 të	
prokurorisë	 për	 marrjen	 e	 masave	 paraprake	 të	 sigurisë	 ndaj	
personave	që	dyshohen	se	kanë	kryer	krime.  

•	 Materiale	që	kanë	të	bëjnë	me	masat	disiplinore	të	gjykatësve,	
me	 përjashtim	 të	 ekstrakteve	 të	 dispozitivit	 të	 vendimeve	 të	
marra	nga	KLD-ja.  

si procedohet për pajisjen me informacion me akses të pakufizuar?

Kërkesa për pajisjen me informacion me akses të pakufizuar 
bëhet duke plotësuar një    formular aplikimi. Ky formular është i 
aksesueshëm lehtësisht ose në faqen e internetit të gjykatës ose në 
sportelin/zyrën e marrëdhënieve me publikun. 

Gjykata, nëpërmjet zyrës së marrëdhënieve me publikun, e jep 
informacionin e kërkuar nga aplikuesi me shkrim. Kur ky informacion 
është botuar në formë broshurash dhe çmohet se materiali i botuar 
plotëson objektin e kërkesës së aplikantit, atëherë gjykata mjaftohet 
me dhënien e broshurës. Gjykata mund të japë informacion me akses 
të pakufizuar edhe në rrugë elektronike. Informacioni mund të jepet 
edhe me gojë nëse kjo pranohet nga kërkuesi.  

Gjykata, nëpërmjet zyrës së marrëdhënieve me publikun, mund të 
krijojë kushte pune për të gjithë të interesuarit që duan të studiojnë 
materiale që përmbajnë informacione me akses të pakufizuar.  

si procedohet për pajisjen me informacion me me akses të 
kufizuar?

Informacioni me akses të kufizuar mund të jepet nga gjykata vetëm 
pasi të vlerësohet rëndësia e të dhënës dhe statusi ligjor i saj. Këtë 
vlerësim e bën gjithmonë kryetari i gjykatës ose sipas rastit, trupi 
gjykues i çështjes konkrete.  
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Informacioni me akses të kufizuar kërkohet dhe jepet gjithmonë me 
shkrim. 

Aplikimi për informacion me akses të kufizuar paraqitet në ZMP, e 
cila ia vë në dispozicion menjëherë kryetarit të gjykatës. Kryetari i 
gjykatës vendos vetë ose i kërkon trupit gjykues përkatës të shprehen 
për aplikimin. Trupi gjykues shprehet menjëherë, pavarësisht se nuk 
është mbledhur në seancë gjyqësore për të gjykuar çështjen me të 
cilin lidhet informacioni.  

Informacioni me akses të kufizuar refuzohet të jepet vetëm kur: 

•	 nuk	kërkohet	sipas	mënyrës	së	parashikuar	në	këtë	rregullore;  

•	 e	dhëna	apo	informacioni	është	i	mbrojtur	nga	një	ligj	në	fuqi;  

•	 e	dhëna	apo	informacioni	cënon	ecurinë	e	një	procesi	gjyqësor	
të	 nisur	 ose	 që	 pritet	 të	 fillojë	 në	 gjykatën	 ku	 kërkohet	 ky	
informacion.  

Dhënia e informacionit në bazë të aplikimit të bërë bëhet me 
pagesë në bazë të tarifave përkatëse. Kopje të regjistrimeve audio 
të seancave gjyqësore në sallat e gjyqit ku ky sistem është instaluar, 
kërkohen duke plotësuar formularin përkatës i cili gjendet pranë 
sportelit të shërbimit të gjykatës. Ai dorëzohet në këtë sportel i 
shoqëruar nga një CD/DVD e papërdorur dhe tarifa përkatëse. 
Regjistrimet audio janë pjesë e dosjes gjyqësore dhe marrja e tyre 
bëhet me miratim nga gjykata.



69

X si realiZOHet llOGaritja e sHPenZimeVe GjYQësOre?

Pjesë e pagesave gjyqësore janë edhe kostot e procesit gjyqësor 
ose ato që në gjuhën ligjore quhen ‘shpenzime gjyqësore’, që 
ndryshe nga tarifat gjyqësore përcaktohen në fund të çdo procesi 
gjyqësor dhe llogariten nga gjyqtari, bazuar në dokumentat 
justifikues të shpenzimeve të palëve. Në këto shpenzime llogariten 
kosto apo pagesa të avokatëve gjatë seancave të procesit, pagesa 
të ekspertëve, përkthyesve, etj.

si llogaritet vlera e padisë?

Vlera e padisë llogaritet në momentin e paraqitjes së saj në gjykatë. 
Kërkesat e parashtruara në të njëjtin proces kundër të njëjtit person, 
mblidhen ndërmjet tyre, duke përfshirë edhe kamatat e arrira, 
shpenzimet e kryera dhe dëmet e pretenduara. Kur kërkohet nga 
shumë persona ose kundër disa personave përmbushja me kuota e 
një detyrimi, vlera e padisë përcaktohet nga i gjithë detyrimi.

Vlera e padisë që lidhet me ekzistencën, vlefshmërinë ose 
zgjidhjen e një marrëdhënie juridike detyrimi, përcaktohet në 
bazë të asaj pjese të raportit që është në mosmarrëveshje.

Në rastin kur ka mbaruar kontrata e qirasë për sende të paluajtshme, 
vlera përcaktohet në bazë të shumës së qirasë që kërkohet, por në 
qoftë se ka kontestime për vazhdimin e kontratës së qirasë, vlera 
përcaktohet duke mbledhur qiratë për periudhën në kontestim.

Në pjesëtimin e pasurisë, vlera përcaktohet nga vlefta e pjesës që 
kërkohet.

a sHPenZimet GjYQësOre në PrOcesin ciVil
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Në rastin e kërkimit të një detyrimi ushqimor periodik, kur titulli 
kundërshtohet, vlera përcaktohet në bazë të shumës së përgjithshme 
që duhet të jepet për dy vjet. 

Në çështjet që kanë lidhje me rentat e përjetshme, kur titulli 
kundërshtohet, vlera përcaktohet 

nga shuma e vlerave për njëzet vjet, ndërsa në rastin e rentave të 
përkohshme vlera përcaktohet nga shumat vjetore të kërkuara deri 
në dhjetë vjet. 

Kur kërkohet një shumë parash ose një send i luajtshëm, vlera 
përcaktohet në bazë të shumës së treguar ose të vlerës së deklaruar 
nga paditësi. Në mungesë të përcaktimit ose të deklarimit, pranohet 
se përcaktimi i vlerëss është në kompetencë të gjykatës.  I padituri 
mund të kundërshtojë vlerën si më sipër të deklaruar ose të 
prezumuar, por vetëm në fillim të mbrojtjes së tij. 

Kur kërkohet një pronë e paluajtshme ose të drejta reale mbi 
të, vlera e padisë përcaktohet nga vlera në treg e pronës ose e të 
drejtave që kërkohen.

Vlera e padisë që kundërshton ekzekutimin e detyruar, përcaktohet 
nga kredia për të cilën procedohet. Vlera e padisë së personit të 
tretë që kundërshton ekzekutimin e detyruar varet nga vlefta e 
sendeve për të cilat bëhet kundërshtimi.

shpenzimet gjyqësore në procesin civil

shpenzimet gjyqësore përbëhen nga:

•	 taksat	mbi	aktet,	

•	 shpenzimet	për	aktet	që	kryhen,	si	dhe	nga	

•	 shpenzimet	e	tjera	të	nevojshme	të	gjykimit.	
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Kur objekti i padisë pakësohet, nuk kthehet taksa mbi aktet e paguara 
për kërkesëpadinë, ndërsa kur objekti i padisë shtohet, merret taksë 
për pjesën e shtuar të saj.

Taksa mbi aktet paguhet në bazë të vlerës së padisë. Kur në padi 
nuk është caktuar vlera e saj, ose kur vlera e caktuar ka ndryshime të 
dukshme me vlerën e vërtetë, gjykata e cakton atë sipas rregullave 
të parashikuara në Kod. 

Kur në kohën e ngritjes së padisë paraqitet i vështirë caktimi i vlerës 
së saj, taksa mbi aktet caktohet nga gjykata në mënyrë të përafërt. 
Në rast se në dhënien e vendimit vlera e padisë del më e madhe ose 
më e vogël nga ajo e caktuar nga gjykata, kërkohet taksa plotësuese 
ose kthehet shuma e marrë tepër.

Shpenzimet për dëshmitarët, ekspertët dhe për këqyrjen e sendeve 
ose këqyrjen në vend parapaguhen nga pala që i ka kërkuar, në 
shumën që ka caktuar gjykata. Por gjykata, duke marrë parasysh 
rrethanat e çështjes dhe gjendjen pasurore të palëve, mund të 
ngarkojë njërën ose të dyja palët që të paguajnë shpenzimet e tyre, 
pavarësisht se kush prej tyre ka kërkuar pyetjen e dëshmitarëve, 
kryerjen e ekspertimit ose të këqyrjes. Kur një palë është e detyruar 
që të paguajë shpenzimet gjyqësore dhe nuk i paguan vullnetarisht, 
gjykata urdhëron me vendim nxjerrjen e tyre të detyrueshme. 
Dëshmitarët, ekspertët dhe përkthyesit kanë të drejtë të marrin 
shpenzimet që kanë bërë për paraqitjen e tyre, si dhe një shpërblim 
për largimin e tyre nga vendi i punës.

Ekspertët kanë të drejtë të shpërblehen edhe për shërbimin e kryer. 
Personat që, sipas dispozitave për taksën mbi aktet, përjashtohen 
nga pagimi i taksës, përjashtohen edhe nga pagimi i shpenzimeve 
të tjera gjyqësore. Në këto raste, shpenzimet përballohen nga fondi 
përkatës i parashikuar në Buxhetin e Shtetit.

Organet e pushtetit publik dhe personat e tjerë juridikë që, sipas 
dispozitave për taksën mbi aktet përjashtohen nga pagimi i taksës, 
paguajnë shpenzimet e tjera gjyqësore.
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cilës palë i ngarkohen shpenzimet?

Taksat mbi aktet, shpenzimet e tjera gjyqësore dhe shpërblimi për 
një avokat, në qoftë se ka pasur të tillë, të paguara nga paditësi, i 
ngarkohen të paditurit në masën e pjesës së padisë që është pranuar 
nga gjykata. Taksa mbi aktet dhe shpenzimet e tjera gjyqësore, nga 
pagimi i të cilave pala është përjashtuar, i ngarkohen palës tjetër në 
masën e pjesës së padisë që është pranuar nga gjykata. 

I padituri ka të drejtë të kërkojë pagimin e shpenzimeve gjyqësore 
që ka bërë, në përpjesëtim me pjesën e refuzuar të padisë.I padituri 
ka të drejtë të kërkojë pagimin e shpenzimeve gjyqësore që ka bërë, 
edhe në rast se është vendosur pushimi i gjykimit.

Pala, që me qëllim vonimi të pajustifikuar shkakton shtyrjen e gjykimit 
të çështjes, ngarkohet me shpenzimet e bëra për këtë shtyrje.

Kur i padituri, me sjelljen e tij, nuk i ka dhënë shkak ngritjes së padisë, 
shpenzimet gjyqësore i ngarkohen paditësit edhe sikur të pranohet 
padia.

Kur çështja përfundon me pajtim, shpenzimet gjyqësore mbeten në 
ngarkim të secilës palë që i ka bërë, përveç kur ka marrëveshje të 
kundërt.

Personi i tretë që bën ndërhyrje dytësore nuk detyrohet dhe as 
ngarkohet me pagimin e shpenzimeve gjyqësore.

Për caktim të gabuar të vlerës së padisë dhe për llogaritje të gabuar 
të taksave mbi aktet dhe të shpenzimeve të tjera gjyqësore mund të 
bëhet ankim i veçantë.
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Në procesin penal shpenzimet procedurale penale parapaguhen 
nga shteti, me përjashtim të atyre që lidhen me aktet e kërkuara nga 
palët private.

Në shpenzimet procedurale përfshihen shpenzimet e bëra në të 
gjitha fazat e procedimit për:

•	 këqyrjet,	

•	 eksperimentet,	

•	 ekspertimet,	

•	 njoftimet	për	mbrojtësit	e	caktuar	kryesisht,	dhe

•	 çdo	shpenzim	tjetër	të	dokumentuar	rregullisht.

Në vendimin përfundimtar gjykata cakton detyrimin për pagimin e 
shpenzimeve të parapaguara nga shteti.

Detyrimi për shpenzimet procedurale ekzekutohet nga zyra e 
përmbarimit. Në rastin e paaftësisë paguese, zyra e përmbarimit 
njofton policinë financiare, e cila merr të dhëna për gjendjen reale 
të të detyruarit dhe për çdo ndryshim të saj.

Për ankesat lidhur me shpenzimet procedurale vendos gjykata që ka 
dhënë vendimin.

b sHPenZimet GjYQësOre në PrOcesin Penal
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Viii cilat janë tarifat Që aPliKOHen Për VePrimet 
Që KrYHen në GjYKatë?

Tarifa për veprime e shërbime që kryhen nga administrata gjyqësore 
përcaktohen më Udhëzim të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë 
dhe Ministrit të Financave. Tarifat paguhen në momentin e kryerjes 
së veprimeve dhe bëhen me anën e pullës për tarifat fikse ose me 
mandat-arkëtim.

Pullat vendosen në çdo kopje të dokumentit të lëshuar, për të gjitha 
dokumentet që, sipas ligjit, duhet të pajisen me pulla. Dokumentet 
janë të vlefshme kur pulla është e vulosur nga sekretaria e gjykatës. 
Për plotësimin e vlerës së pullës për aktet që lëshohen, mund të 
përdoren një ose më shumë pulla, me kusht që ato të plotësojne 
vlerën e tarifës.

Në rast se personi kërkon kopje të akteve apo dokumenteve të 
lëshuara nga organet gjyqësore, vlera e pullës merret, me kusht 
që tek akti ose dokumenti të jetë shënuar fjala “kopje”. Në rast të 
kundërt merret vlera e plotë e tarifës.

Tarifa e paguar nuk kthehet kur hiqet dorë nga kryerja e veprimeve 
gjyqësore apo noteriale. Mbi tarifat e shërbimit të përfshira në këtë 
udhëzim nuk aplikohet TVSH.
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shërbimi Vlera e tarifës 
në lekë

Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje 
vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga 
të interesuarit

800 

Për lëshimin e dëshmisë së gjendjes 
gjyqësore nga zyra e gjendjes gjyqësore 400 

Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se 
kërkuesi nuk është në proces gjyqësor 400 

Kërkesë që paraqitet në gjykatë:  
a) për pension ushqimor 
 b) për vërtetim fakti 

0 
800 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë: 

a) padi për zgjidhje martese 
b) padi për pavlefshmëri të veprimeve 
juridike 
c) padi të rrjedhura nga marrëdhënie 
kontraktore, si dhe për shkaktim dëmi:  
i) me vleftë deri në 100 000 lekë  
ii) me vleftë mbi 100 000 lekë  
ç) padi për pjesëtim pasurie 
d) padi për kthim në punë 

9000

12.000

12.000

3%

12.000

0

Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të 
gjykatës, përveç kërkesës ankimore për 
paditë e pensionit ushqimor dhe kthimit në 
punë

800
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aneKsi a

KërKesë –Padi

Paditës: Gjeneralitet dhe adresa e personit, përfaqësuar nga
av_______________________________________ose________________________________________

I Paditur: Gjerenalitetet e të paditurit________________________________________
Perfaqesuar nga __________________________________________________

Objekti:________________________________________________________________

baza ligjore: Neni 153, Neni 154, Neni 154/a, Neni 156 dhe
__________________________________________________ K.Pr Civile
 
drejtuar: GJYKATËS RRETHIT GJYQËSOR____________________________

baza faktike ose rrethanat e çeshtjeses
Tregohen faktet dhe rrethanat lidhur me 
kërkesëpadinë:

Paraqiten dokumentet, mjetet e tjera provuese dhe e drejta 
ku mbështetet kërkesëpadia:

Nisur nga këto, mbështetur në nenet 154,__________________________________
K.Pr.Civile_________________________________________

Kërkoj: Pranimin e kërkesëpadisë dhe kërkimeve të tjera sipas 
ligjit__________________________________________________________________
 
Paditësi: Datë :________ /_______ /_____________



Projekti, në kuadër të së cilit realizohet ky botim, ka për qëllim të kon-
tribuojë në forcimin dhe përmirësimin e marrëdhënies qytetar-gjykatë 
në dobi të efektivitetit, transparencës dhe luftës kundër korrupsionit në 
sistemin gjyqësor shqiptar. Projekti ka gjithashtu për qëllim të krijojë urat 
e para të bashkëpunimit midis gjykatave dhe fakulteteve të drejtësisë në 
dobi të konsolidimit të një praktike në shërbim të qytetarëve.


