
 
 

 

 

ISP prezanton raportin për Monitorimin e zbatimit të ligjit për 

të drejtën e informimit pranë Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Pare 

Projekti me titull “Monitorimi i transparencës dhe sjelljes së administratës 

gjyqësore ndaj publikut. Fushatë informuese nën moton:“Qytetarët denoncojnë 

dhe ndëshkojnë””, u zbatua nga Instituti Shqiptar i Studimeve Politike (ISP), me 

mbështetjen e Fondacionit OFSA, në kuadër të Programit“Sfidimi i Kulturës së 

Pandëshkueshmërisë”. Në këtë kuadër është kërkuar angazhimi edhe i aktorëve 

të shoqërisë civile për rritjen e ndërgjegjësimit publik ndaj procesit të 

vazhdueshëm llogaridhënës të organeve të administratës shteterore që bëjnë 

pjesë në të tre pushtetet. 

Rritja e reagimit dhe kundërvënies së opinionit publik në raport me këto organe 

synon të forcojë shtetin e së drejtës në vendin tonë, duke ju kundërvënë 

aktivisht shkeljeve të ligjit dhe rasteve të abuzimeve me detyrën.ISP është një 

pjesëtare e shoqërisë civile që vepron krahas të tjerash edhe në fushën e 

demokratizimit të institucioneve dhe të shtetit të së drejtës. Projekti me titull 

“Monitorimi i transparencës dhe sjelljes së administratës gjyqësore ndaj 

publikut. Fushatë informuese nën moton:“Qytetarët denoncojnë dhe 

ndëshkojnë” ishte në vazhdën e përpjekjeve të këtij instituti për të rritur 

kontributin e tij publik në forcimin e parimeve demokratike në veprimtarinë e 

institucioneve shtetërore duke u bazuar në reformat për konsolidimin e shtetit 

ligjor. Në këtë kontekst,ky projekt u fokusuanë marrëdhëniet bazike që krijohen 

midis individit dhe organeve shtetërore, të cilat janë transparenca publike dhe 

respektimi i të drejtës së informimit.Miratimi i Ligjit Nr.149/2014 “Për të 

drejtën e Informimit” me nismë dhe kontribut të Fondacionin për Shoqërinë e 

Hapur për Shqipërinë, ishte një arritje e rëndësishme për të çuar përpara në një 

nivel akoma më të lartë të drejtat kushtetuese dhe ligjore të individëve 

përkundrejt një administrate publike të hapur dhe në shërbim të tyre.  



 
 

 

Ky ligj përfshin në rrethin e organeve shtetërore për detyrim informimi edhe ato 

të pushtetit gjyqësor, duke sjellë një risi krahasuar me legjislacionin e 

mëparshëm. Për këtë arsye, duke vlerësuar të rëndësishëm veprimtarinë e 

gjykatave, fluksin e qytetarëve për marrjen e shërbimeve në këto institucione, si 

dhe problematikat që janë ngritur në mënyrë të vazhdueshme mbi çështjet e 

mungesës së informimit dhe transparencës, ISP është fokusuar në këtë projekt 

për të ndërgjegjësuar, promovuar dhe monitoruar komunikimin e këtyre 

institucioneve me publikun, niveline aksesit në procedurat dhe dokumentacionin 

gjyqësor dhe parandalimin e mosndëshkueshmërisë të funksionarëve që shkelin 

ligjin.  

Sipas projektit të miratuar nga Fondacioni SOROS, ISHSP orientoi aktivitetin e 

tij në dy gjykata me seli në Tiranë, të cilat janë Gjykata e Shkallës së Parë 

Administrative dhe Gjykata e Apelit Administrative. Aktivitetet e planifikuara 

dhe të zbatuara në funksion të këtij projekti pranë institucioneve të mësipërme, 

u diktuan nga nevoja e përfshirjes së elementëve të tillë si: 

 Monitorimi, 

 Anketimi,  

 Intervistimi, 

 Promovimi, 

 Vizibiliteti dhe mediatizimi,  

 Ndërgjegjësimi,  

 Informimi,  

 Inkurajimi, 

 Testimi i shërbimit publik,  

 Përpunimi i informacionit, 

  Ngritja e problematikave dhe raportimi. 

Aktivitetet konkrete në ambjentet e gjykatave, të bazuara edhe mbi objektivat 

specifikë të projektit, kanë qenë të lidhura kryesishtme: 



 

 Mbikqyrjen e tabelave të lajmërimit gjyqësor,  

 Mbikqyrjen e faqes së internetit të gjykatave,  

 Mbikqyrjen e rregjistrave të informimit publik, 

 Mbikqyrjen e afateve të publikimit, 

 Mbikqyrjen e informacionit mbi trajtimin e çështjeve gjyqësore 

 Mbikqyrjen e ngritjes dhe funksionimit të koordinatorit për të drejtën e 

informimit publik. 

 Fushata Informuese 

Këto aktivitete u shoqëruan me një fushatë informuese, duke shpërndarë flet-

palosje dhe postera informues pranë Gjykatës Administrative të Apelit dhe 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë në Tiranë. Shpërndarja e 

materialeve informuese tek qytetarët e interesuar, shoqërohej me një shpjegim të 

detajuarmbi mënyrën erealizimit të së drejtës për informim në gjykatë sipas 

ligjit dhe për mënyrëne ankimit në rast refuzimi informacioni, pranë 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit.Kjo fushatë informuese u pasqyrua 

edhe nëpërmjethapjes të një llogarie të dedikuar në rrjetin social facebook, ku 

krahas vizitorëve të vazhdueshëm,  disa prej tyre kërkuan ndihmë konkrete dhe 

informacion për mënyrën se si procedohej për të kërkuar një informacion nga 

gjykatat ose rasteve për tu ankuar pranë Komisionerit për të Drejtën e 

Informimit dhe të Dhënave Personale. 

 Fushata e Anketimit dhe Intervistat 

 

Në kuadër të identifikimit të perceptimit dhe pritshmërive publike ndaj 

shërbimit informues dhe nivelit të transparencës në gjykata, ISHSP zhvilloi 

edhe një fushatë anketimi, duke shpërndarë pyetsorë tek rreth 200 persona të 

përfshirë në procedura gjyqësore. Me anë të përpunimit të të dhënave të 

mbledhura nga opinionet e këtyre qytetarëveështë arritur të hidhet dritë mbi 

gjendjen konkrete të aksesit për informacion. Po ashtu një ekspoze e qartë është 

siguruar edhe nga intervistat e zhvilluara me 3 ekspertë të fushës së ligjit dhe 

profesionistë të së drejtës, të lidhura edhe me problematika të shfaqura nga vetë 

përmbajtja ose gjatë zbatimittë ligjit për të drejtën e informimit. 

 

 Ngritja e Bordit të Posaçëm 



 
 

Në kuadër të këtyre aktiviteteteve, ISHSP ngriti një bord të posaçëm në përbërje 

të të cilit, bënin pjesë  2 juristë, 2 gazetarë dhe 10 studentë të Fakulteteve të 

Shkencave Politike, Gazetarisë dhe Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës. 

Funksioni i bordit ishte grumbullimi i informacionit mbi shkeljet e administratës 

gjyqësore ndaj qytetareve nëpërmjet pyetësorëve, intervistave dhe ndjekjes se 

rasteve konkrete, si dhe informimi i qytetarëve në lidhje me të drejtat dhe 

perfitimet që gëzojnë nga ligji për të drejtën e informimit. 

 

 

 Testimi institucional i zbatimit të ligjit (field test) 

 

Për të testuar performancën administrative të organeve gjyqësore të mësipërme 

mbi respektimin e afateve për informim, ekspertë të ISHSP-së dërguan dy 

kërkesa për informacion pranë gjykatave target në projekt, nga të cilat pati 

rezultate të ndryshme në afatin e përgjigjeve të mbërritura. Megjithatë ky field 

test ishte një burim alternativ i domosdoshëm informacioni dhe evidence për të 

mundesuar një njohje më të mirë të shkeljeve ligjore administrative nga 

gjykatat. 

 

 Aktivitetet Mediatike 

 

Si nevojë e drejtpërdrejtë në zbatim të këtij projekti për të promovuar, 

sensibilizuar dhe rritur vizibilitetin publik mbi çështje dhe problematika të së 

drejtës së informimit, ISHSP ka zhvilluar edhe disa aktivitete mediatike. 

Konkretisht nëpërmjet televizioneve A1 Report dhe Neës 24 janë pasqyruar dy 

deklarata të ISHSP-së dhe një kronikë, lidhur me lançimin e projektit dhe 

aktiviteteve për të drejtën e informimit në gjykata. Këto aktivitete kanë gjetur 

pasqyrim gjithashtu nëpërmjet katër artikujve dhe publikimeve informuese të 

shkruar në Gazetën Shqiparja.com dhe në rrjetin social informues Neësbomb.al. 

Në disa prej publikime mediatike, krahas prezantimit të rezultateve paraprake të 

monitorimit dhe informimit të publikut mbi zbatueshmërinë e ligjit për të 

drejtën e informimit, është patur si qëllim edhe rritja e kulturës së denoncimit të 

shkeljeve administrative në gjykata.  

 

 



 

 Konferenca studimore  

Si nevojë e shkëmbimit të pikëpamjeve, kryerjes së një analize të përgjithshme 

mbi situatën dhe nxjerrjes së rekomandimeve konkrete, ISHSP organizoi edhe 

një konferencë me ekspertë të ligjit, gazetarë, studentë të drejtësisë dhe 

shkencave politike të Universitetit të Tiranës. Në konferencë mori pjesë dhe 

përfaqësuesja e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe të Dhënave 

Personale, e cila informoi të pranishmit mbi gjëndjen e zbatueshmërisë së ligjit 

dhe problematikat e hasura në organet gjyqësore.Kjo konferencë u pasqyrua në 

kronika të veçanta nga mediat e mësipërme dhe pati interes të gjerë për 

diskutimet dhe eksperiencat e shkëmbyera. 

Është për tu përmendur se të gjitha aktivitetet u asistuan dhe u gjet një 

bashkëpunim i kënaqshëm me parnerët e tjerë të ISHSP të përfshirë në projekt, 

si Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale, Universiteti i Tiranës, Qendra Shqiptare për Qeverisje të Mirë, 

Televizionet Ora Neës dhe Neës 24, Gazeta Shqiptarja.com, Rrjeti Social 

Informativ Neësbomb etj. Të gjithë këta partnerë ndihmuan duke dhënë një 

kontribut të çmuar për realizimin e projektit në të gjitha fazat e tij. 

 

 

 Rezultatet e Pritshme 

 

Ashtu sikundër është përmendur edhe në projekt, këto aktivitete kanë si qëllim 

maksimizimin e disa rezultateve të pritshme.  

 

 Së pari, këto rezultate do të deduktonin me anë të një raporti sjelljen e 

administratorëve të institucioneve gjyqësore ndaj publikut dhe zbatimin 

e ligjit për informim në gjykatat e monitoruara, duke propozuar edhe 

masa administrative ndaj mosdhënies së aksesit në sistemin gjyqësor. 

 

 Së dyti, arritjen e një niveli më të lartë transparence të këtyre 

institucioneve, përballë publikut dhe medias, jo vetëm mbi funksionimin 

e adminstratës së gjykatave, por edhe mbi masat e marra ndaj shkelësve 

të ligjit.  

 



 

 Së treti,rritjen e ndërgjegjësimit dhe informimit qytetar, si dhe të 

zyrtarëve për funksionet bazike që ata duhet të kryejnë në këtë fushë.  

 

 Së fundi, rritjen e nivelit të ndëshkueshmërisë nëpërmejt gjetjeve në 

raport, denoncimeve të publikut, rekomandimeve dhe angazhimit të 

medias. 

 

I. METODOLOGJIA 

 

 

Në kuadër të zbatimit të projektit, ISHSP ka aplikuar metodologjinë e 

triangulimit, e cila ka themel të saj kontrollin dhe nxjerrjen e të dhënave 

analitike dhe krahasimore nëpërmjet iniciativave trekëndore të mbikqyrjes 

proaktive. Në këtë rast, në vijim të aplikimit të kësaj metode janë përzgjedhur 

veprimtaritë si vijon: 

 

 

Anketimet dhe Intervistat 

 

 

 

 

 

Testimi institucional i       Monitorim 

proaktiv dhe të   

zbatimit të ligjit, (Field Test)     elementëve të 

transparencës 

 

 

 

 

 Metoda e Anketimit 

 
 

Anketimi në terren, është bazuar në një pyetësor(18 pyetje) të hartuar me 

qëllimin për të mbledhur të dhëna,si dhe për të krijuar njëkohësisht mundësinë 

për përmirësimin e transparencës dhe standardeve të mirëadministrimit 



 
gjyqësor ndaj publikut (Pyetje-Informim). Formati i anketimit u hartua i ndarë 

në katër tematika kryesore që përmblidhnin secila pyetje specifike. Tematikat 

ishin të fokusuara për të njohur problematika në çështjet si vijon: 

 Qytetarët dhe cilësia e shërbimit të Administratës 

 Ligji për të Drejtën e Informimit dhe zbatimi i programit të 

transparencës 

 Ligji për të Drejtën e Informimit dhe zbatimi i sanksioneve 

 Të dhëna të përgjithshme mbi të anketuarit 

 

 

Për anketimin u përzgjodh Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, 

për shkak të fluksit të lartë të qytetarëve të interesuar prezent, volumit të madh 

të ngarkesës së administratës gjyqësore, kontaktit të parë të individëve me 

cilësinë e shërbimit gjyqësor dhe faktit se në Gjykatën Administrative të 

Apelit mbrojtja mbulohet në shumicën e rasteve nga avokatët. 

 

 
 Metoda e mbledhjes së të dhënave në terren 

 

Realizimi i anketimit u caktua të fillonte në Muajin Prill 2015, me qëllim që të 

kishte kaluar një periudhë të mjaftueshme nga hyrja në fuqi e Ligjit “Për të 

drejtën e informimit”, kohë e cila gjykohej e mjaftueshme për një mundësi qasje 

dhe perceptimi qytetar mbi dispozitat krysore të ligjit që krijonin marrëdhënie 

me administratën gjyqësore(Shtator 2014-Prill 2015). Qytetarët target grup për 

intevistim, u përzgjodhën ata të lidhur si palë në një çështje gjyqësore 

administrative (paditës apo të paditur),ose sipërfaqësues të palëve në proces. 

Duke patur parasysh që procesi i intervistave në gjykatë ishte një nga tre 

metodat kryesore të përdorura për këtë monitorim, u realizuan 200 intervista, në 

kushtet kur sipas të dhënave nga monitorimi rezultonte se numri i çështjeve 

gjyqësore në proces pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parëishte 

1700. Sigurimi i të dhënave nga terreni, nëpërmjet pyetsorëve u 

përfunduabrenda dy ditëve, me anë të intervistave të drejtpërdrejta dhe 

konfidenciale në ambientet e gjykatës.Anketuesit u instruktuan që mosha e të 

anketuarve të ishte dukshëm e identifikueshme mbi 18 vjeç. Qytetarët e pyetur, 



 
u përzgjodhën duke i dalluar nga sjellja e tyre brenda ambjenteve të gjykatës 

dhe demostrimi i nevojës së tyre për marrjen ose procedimin për sigurimin e një 

shërbimi gjyqesor konkret. Marzhi i gabimit në këto raste varion në 6,8 %, 

ndajkujdes të veçantë ju kushtua planvendosjes së anketuesve në ambjentet 

sidomos në dalje të derës së Gjykatës, numërimit të saktë, koordinimit maksimal 

dhe efektiv i të gjithë këtij procesi.  

 

 Menaxhimi i zhvillimit të intervistave dhe mbikqyrja e cilësisë 

 
 

ISHSP-ja angazhoi për zbatimin e procesit të anketimit 10 anketues, të cilëve ju 

shpërndanë secilitnë ngarkim mbledhja e të dhënave të 20 pyetësorëve.Puna në 

terren e tyre u mbikqyr nga afër nga 2 supervizorë, të cilën qëndruangjatë gjithë 

kohës nëmonitorim dhe ndihmë të drejtpërdrejtë të punës sëintervistimeve dhe 

zbatimit rigoroz të metodës së përzgjedhur. Kontrolli i cilësisë së anketimit ishte 

i vazhdueshëm gjatë gjithë procesit 2 ditor të mbledhjes së të dhënave nëpërmjet 

pyetsorëve dhe mundësoi shmangien e parregullsive, pasaktësive dhe 

problematikave të tjera, të cilat do të ishte e vështirë të korrigjoheshin më vonë 

gjatë përpunimit të tyre. Kontrolli i cilësisë ishte i dyanshëm, si në terren në 

fazën e parë nga vetë koordinatori dhe një supervizor tjetër, po ashtu edhe nga 

njëkontroll i dytë i zhvilluar në zyrat e ISHSP-së nga 2 ekspertë të tjerë.Të 

gjitha të dhënat e mbledhura nga pyetsorët, u konsideruan të natyrës 

konfidenciale dhe ISHSP-ja i ka ruajtur ato në mënyrë të mbrojtur, bazuar në 

kërkesat eLigjit Nr.9887 datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale”. 

 

 Përpunimi i të dhënave dhe raportimi 
 

Procesi i hedhjes dhe përpunimit të të dhënave u krye vetëm në kompjuterat e 

zyrave të ISHSP-së, ku ishte instaluar programi bazë i të dhënave i krijuar në 

përputhje me pyetësorin.Ky proces u zhvillua nën mbikqyrjen e vazhdueshme të 

koordinatorit të projektit, i asistuar edhe nga dy ekspertë të tjerë. Procesi i 

përpunimit të të dhënave u krye në programin kompjuterik SPSS, me anë të të 

cilit u gjeneruan të dhënat dhe përllogaritjet e nevojshme, për të ofruar një 

ekspoze të qartë dhe të detajuar të aspekteve analitiketë vendosura në fokus 

tëanketimit.Raportimi final i projektit, perfundimet e përgjithshme dhe 

rekomandimet janë rezultat i ndikuar kryesisht nga të dhënat e përpunuara të 



 
anketimit, dhe në tërësi nga metodika triangulare e zbatuar edhe nga aktivitetet e 

tjera. 

 

 Metoda e Intervistimit 

Për intervistimin e ekspertëve të ligjit dhe profesionistëve të së drejtës, ISHSP 

në bashkëpunim me Fondacionin SOROS, u përzgjodhën 6 pyetje, të cilat kishin 

të ndërthurrur midis tyre vjeljen e opinionit të përgjithshëm mbi impaktin e ligjit 

të ri për të drejtën e informimit dhe parimeve të tij kryesore, kombinuar me të 

dhëna të veçanta për aspekte të ndjeshme të tij gjatë zbatimit aktual.Këto pyetje 

u përzgjodhën në përputhje me qëllimet dhe indikatorët e projektit, me synimin 

për të evidentuar opinione dhe problematika në këndvështrime të 

ndryshme.Pyetjet u hartuan me metodën për të shmangur faktorin shterues ose 

diktues në përgjigje të shkurtra pohuese ose mohuese, por që të lejonin hapësirë 

për zhvillimin e lirë të opinionit.Intervistat u zhvilluan në ambjentet e punës të 3 

të intervistuarve dhe ato u kryen nga koordnatori i projektit së bashku me një 

eksperte të ISSHP-së. 

 

 Metoda e monitorimit proaktiv të elementëve të transparencës 

Monitorimi i organeve gjyqësore objekt studimi si dhe i veprimtarisë së 

Komsionerit për të Drejtën e Informimit dhe të Dhënave Personale është kryer 

me anë të vizitave, takimeve në ambjentet e punës, bashkëbisedimit me 

funksionarë dhe specialistë shtetëror, me anë të kqyrjes së ambjenteve dhe 

pajisjeve ku ofrohet informacion për publikun etj. Gjatë vizitave dhe pranisë së 

koordinatorit të projektit dhe ekspertëve të tjerë të ISHSP-së është treguar 

kujdes për fiksimin, evidentimin dhe dokumentimin e çdo problematike për të 

drejtën e informimit, si dhe janë ndërmarrë iniciativa që për raste të veçanta, 

probleme të mprehta të adresohen në organet eprore me qëllim sensibilizimin 

për zgjidhjen e tyre të plotë. 

 

 Metoda e testimit institucional të zbatimit të ligjit. 

Lidhur me mënyrën e testimit institucional dhe administrativ të organeve 

gjyqësore në kuadër të identifikimit të shkallës së respektimit të detyrimeve 

ligjore për të informuar qytetarët, ISHSP-ja shfrytëzoi metodën field test, duke 



 
hartuar dy shkresa të veçanta në formën e kërkesave të thjeshta administrative, 

nëpëmjet të cilave kërkohej informacion mbi të dhëna zyrtare në të dy 

institucionet gjyqësore objekt studimi. Me anë të kësaj metode u arrit të 

identifikohej performanca dhe gadishmëria e këtyre organeve, në respektimin e 

afateve ligjore për informim, e cila plotësoi kuadrin përkatës të monitorimit dhe 

indikatorëve të projektit me të dhëna konkrete. 

 

 

 

 

 


