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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Prej vitit 2014, INFOCIP implemeton Programin e Vlerësimeve Tematike të pavaruara në sistemin 
e Gjykatave Administrative. Një fokus i posacëm brenda këtij programi është vlerësimi sistematik i 
çështjeve gjyqësore me objekt “marrdhëniet e punës”.Gjykatat administrative janë vija e fundit 
mbrojtëse e të drejtave të punës.  

Republika e Shqipërisë i ka dedikuar një vend të posaçëm në Kushtetutën e saj të drejtave të punës. 
Në zbatim tëgarancive kushtetuese, shteti shqiptar ka ratifikuar dhjetëra konventa që promovojnë 
dhe garantojnë të drejtat dhe dinjitetin në punë. Kuvendi, në zbatim të Kushtetutës dhe konventa 
ndërkombëtatare të ratifikuara ka hartuar dhjetëra kode dhe ligje të cilat e bëjnë Shqipërinë ndër 
vendet me legjislacion të pasur për punën dhe marrdhëniet që ajo krijon mes shtetit dhe individit 
apo kompanive private dhe të punësuarve prej tyre.  

Në vitin 2012, Shqipëria hartoi dhe miratoi ligjin nr. 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 
Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. Sipas frymës së këtj 
ligji të rëndësishmë, nëse institucionet publike janë palë gjyqësore në një konflikt mbi marrdhëniet 
e punës, barra e provës i ngarkohej atyre. Për fat të keq, ndryshimet e vitit 2016, e cënuan këtë 
parim të rëndësishëm, duke i caktuar gjykatave administrative fushë të re veprimi, që limitohej 
vetëm për konFlikte punësimi ku palë është shteti dhe punënjësit e tij që gëzojnë statusin e 
nëpunësit civil.  

Tematika e marrdhënieve të punës në sistemin e gjykatave administrative u trajtua për herë të parë 
në Konferencën vjetore të zhvilluar në Dhjetor 2017, në të cilën mori pjesë Presidendi i Republikës, 
SH.T.Z. Ilir Meta, në cilësinë e kryetarit të KLD, kryetari i GJL, Z. Xhezair Zaganjori, kryetari i 
GJAA të Apelit, Z. Kastriot Selita si dhe gjithë kryetarët e gjykatave të tjera administrative1.  Ndër 
problematikat e evidentuara në këtë Konferëncë, ishte dhe volumi i lartë i çështeve gjyqësore me 
objekt “Pushimin e padrejtë nga puna”.  

Në vijim të rekomandimeve të kësaj Konference të rëndësishme, INFOCIP ndërmori një vlerësim 
të posaçëm, për të evidentuar shpeshtësinë e këtij lloj konflikti gjyqësor, mënyrën e zgjidhjes së tij 
gjyqësisht, si dhe totalin e dëmshpërblimit të cilin institucionet publike pagajnë në rast të humbjes 
së gjyqit.  

Vlerësimi tematik për cështjet gjyqësore të vendimuara në vitin 2017 u mbështet nga Qeveria 
Sudeze, përmes SIDA dhe partnerit të saj me prezencë në Shqipëri, Olof Palme Center. Ndërkohë, 
vlerësimi për vitin 2018, është realizuar i gjithi nga INFOCIP, përmes rezurseve të vetë 
organizatës.  

 

                                                           
1 Punimet e Konferencës mund të hapen në këtë link: http://www.infocip.org/al/?cat=213 
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I. VLERËSIMI PËR VITIN 2018 

Në total për vitin 2018, GJAA dha gjithsej 4743 vendime për çështje administrative themeli. Prej 
këtij totali, 1400 vendime janë dhënë për çështje gjyqësore me objekt marrdhëniet e punës.  Këto 
përfaqësojnë 29.5% të totalit të ngarkesës gjyqësore për vitin 2018 në GJAA. 

Nga të dhënat e siguruara prej INFOCIP, mund të përpunohej informacion për 1395 çështje të 
vendimuara në vitin 2018, me objekt “marrdhëniet e punës”. Me përpunim informacioni në këtë 
rast kuptohet konsolidimi i dispozitivit të vendimit në të dyja shkallët e gjykimit. Ky lloj përpunimi 
lejon përllogaritjen e pagave të cilat shteti detyrohet të paguajë përmes thesarit ndaj palëve 
gjyqësore që kanë fituar gjykimin administrativ. Rezulton se: 

1. Për 1263 çështje të vendimuara në Gjykatën e Apelit Administrativ në 2018-ën, shkon për 
ekzektutim një dëmshpërblim total prej 7638 pagash (në dispozitivin e këtyre 1263 
vendimeve gjendet i përshkruar në mënyrë fikse totali i pagave që institucioni publik duhet 
t’i paguajë paditësit për pushim të padrejtë nga puna). 

 
2. Në vitin 2018 janë dhënë edhe 131 vendime të cilat njohin të drejtën e paditësit për të marrë 

pagë deri sa ai/ajo të sistemohen në punë, pasi më parë është konstatuar largimi i tyre në 
kushte paligjshmërie. E përllogaritur nga INFOCIP, rezulton se deri në fund të vitit 2018, 
masa e këtij lloj dëmshpërblimi të pa-fiksuar në kohë apo në numër të caktuar pagash (psh 
3 paga apo 12 paga mujore) kishte arritur në një total prej 2987 pagash (pagesa deri ne 
rikthime në pune për 131 çështje mund të vijojë rritjen e vlerës së dëmshpërblimit në 2019-
ën, por ky jashtw objekt tw këtij vlerësimi). 

Ndërkohë janë 385 çështje gjyqësore me objekt marrdhëniet e punës për të cilat GJAA ka rrëzuar 
vendimin e shkallës së parë që i jepte të jepte të drejtë pretendimeve të paditësit ose kur vetë 
shkalla e parë i ka rrëzuar me vendim themeli pretendimet e paditësit; në këtë rast GJAA ka lënë në 
fuqi vendimin e saj. Kjo përfaqëson rreth 28% të çështjeve të vendimuara në vitin 2018, të cila ka 
analizuar ky studim (1395) 

Totali i pagave, të cilat duhen paguar nga fondet publike, konform urdhërimit të vendimeve 
të gjykatave administrative, pas shqyrtimit në Apel është i përllogaritur si shumë e dy 
kategorive bazë të mësipërme, ku (1) + (2) = 10625 paga gjithsej.   

Ky vlerësim tematik i posaçëm për mardhëniet e punës dhe mbrojtjen e tyre në gjykatë nuk 
thellohet më tej në datajimin e secilës pagë për secilin paditës që ka fituar çështjen në shkalla të 
dytë. Megjithatë, nëse do të përllogarsinim mesatarisht një pagë rreth 50 000 lekë, atëherë, fatura e 
përgjithshme e cila do të duhet të ekzekutohet nga Buxheti i Shtetit për cështjet gjyqësore të 
humbura në 2018-ën është rreth 530 milion lekë të reja ose rreth 4.25 milion Euro (kurs mes. 125). 

Nga analizimi i të dhënave gjyqësore rezultojnë edhe 3 çështje të vendimuara po në vitin 2018, për 
të cilat është urdhëruar nga gjykata detyrimi i palës “Shtet” për t’i paguar paditësve vlerën 
monetare prej 1.727.982 leke ose rreth 14 mijë Euro në total. Në këto vendime, masa e 
dëmshpërblimit nuk përllogaritet në numer pagash, por si vlerë e përgjithshme financiare.  

Në total, masa e dëmshpërblimeve që institucionet publike iu detyrohen të pushuarave nga 
puna, të cilët kanë fituar proceset gjyqësore në shkallë të dytë (GJAA) gjatë vitit 2018 
përllogaritet në rreth 4.3 milion Euro.  



 

Rezulton se në vitin 2018, GJAA ka vendimuar çështje me objekt “marrdhëniet e punës” të 
regjistruara në vitit 2014, 2015 dhe 2016 dhe vetëm pak prej tyre i takojnë ankimimeve të 
regjistruar në vitin 2013.  

Tabela më poshtë ofron një paraqitje të mënyrës se si janë shpëndarë në fasha të ndryshme masa e 
dëmshpërblimit për paditësit që kanë fituar çështjet e tyre në GJAA. 

Fasha Numri i çështjeve Paga të dhëna 

1-10 paga 290 1890 paga 

11-20 paga 273 3884 paga 

21-30 paga 95 2430 paga 

Mbi 31 paga 61 2400 paga 

 

 

II. VLERËSIMI PËR VITIN 2017  

Në total për vitin 2017, GJAA dha gjithsej 5521 vendime përfundimtare për çështje administrative 
themeli. Prej këtij totali, 1601 vendime janë dhënë për çështje gjyqësore me objekt marrdhëniet e 
punës.  Këto përfaqësojnë afërsisht 30% të totalit të ngarkesës gjyqësore për vitin 2017 në GJAA. 

Nga të dhënat e siguruara prej INFOCIP, mund të përpunohej informacion për 1514 çështje të 
vendimuara në vitin 2017, me objekt “marrdhëniet e punës”. Me përpunim informacioni në këtë 
rast kuptohet konsolidimi i dispozitivit të vendimit në të dyja shkallët e gjykimit. Ky lloj përpunimi 
lejon përllogaritjen e pagave të cilat shteti ka detyrim të paguajë përmes thesarit ndaj palëve 
gjyqësore që kanë fituar gjykimin administrative në Apel. Rezulton se: 

1. Për 1377 çështje të vendimuara në Gjykatën e Apelit Administrativ në 2017-ën, hyn në 
ekzekutim një dëmshpërblim total prej 14873 pagash. Në dispozitivin e këtyre 1377 
vendimeve të dhëna nga GJAA gjendet i përshkruar në mënyrë fikse totali i pagave që 
institucioni publik duhet t’i paguajë paditësit për pushim të padrejtë nga puna. 
 

2. Në vitin 2017 janë dhënë edhe 137 vendime të cilat njohin të drejtën e paditësit për të marrë 
pagë deri sa ai/ajo të sistemohen në punë, pasi më parë është konstatuar largimi i tyre në 
kushte pa-ligjshmërie. Rezulton se deri në fund të vitit 2017, masa e këtij lloj dëmshpërblimi 
të pa-fiksuar në kohë apo në numër të caktuar pagash (psh 3 paga apo 12 paga mujore) kap 
një total prej 4130 pagash (pagesa deri ne rikthime në pune për 137 ceshtje mund të ketë 
vijuar rritjen e vlerës së dëmshpërblimit gjatë vitit 2018)  

Totali i pagave, të cilat do të duhet të paguhen nga fondet publike, konform urdhërimit të 
vendimeve të gjykatave administrative është i përllogaritur si shumë e dy kategorive bazë të 
mësipërme, ku (1) + (2) = 19003 paga gjithsej.   

Ndërkohë janë 278 çështje gjyqësore me objekt marrdhëniet e punës për të cilat GJAA ka rrëzuar 
vendimin e shkallës së parë që i jepte të jepte të drejtë pretendimeve të paditësit ose kur vetë 
shkalla e parë i ka rrëzuar me vendim themeli pretendimet e paditësit; në këtë rast GJAA ka lënë në  



 

 

fuqi vendimin e saj. Kjo përfaqëson rreth 18% të çështjeve të vendimuara në vitin 2017, të cila ka 
analizuar ky studim (1514). 

Ky vlerësim nuk thellohet më tej në datajimin e secilës pagë për secilin paditës që ka fituar çështjen 
në shkalla të dytë. Megjithatë, nëse do të përllogarsinim mesatarisht një pagë rreth 50 000 lekë, 
atëherë, fatura e përgjithshme e cila do të duhet të ekzekutohet nga Buxheti i Shtetit për gjyqe të 
humbura në vitit 2017 është rreth 950 milion lekë të reja ose rreth 7.6 milion Euro (kurs mesatar 
125). 

Nga analizimi i të dhënave gjyqësore rezultojnë 5 çështje të vendimuara po në vitin 2017, për të 
cilat është urdhëruar nga gjykata detyrimi i palës “Shtet” për t’ju paguar paditësve vlerën monetare 
prej 38.139.120 leke ose rreth 305 mijë Euro në total. Në këto vendime të analizuara, masa e 
dëmshpërblimit nuk përllogaritet në numer pagash, por direkt si vlerë e përgjithshme financiare e 
padiferencuar në njësi kohore (psh. në muaj). 

Në total, masa e dëmshpërblimeve që institucionet publike iu detyrohen të pushuarave nga 
puna, të cilët kanë fituar proceset gjyqësore në shkallë të dytë (GJAA) gjatë vitit 2017 
përllogaritet përafërsisht në 8 milion Euro.  

Rezulton se në vitin 2017, GJAA ka vendimuar çështje me objekt “marrdhëniet e punës” të 
regjistruara në vitit 2014, 2015 dhe 2016 dhe vetëm pak prej tyre i takojnë vitit ankimimeve të 
regjistruar në vitin 2013.    

Paga më lartë, e cila i është dëmshpërblyer me vendim përfundimtar gjykate, një funksionari publik 
është ajo e ish-Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, të cilit shteti shqiptar duhet ti paguajë një total 
prej 35 448 650 lekë. Nga vlerësimi i ndërmarrë nga INFOCIP, rezulton se Gykata e Lartë 
gjithashtu ka lënë në fuqi këtë vendim2.  

Tabela më poshtë ofron një paraqitje të mënyrës se si janë shpëndarë në fasha të ndryshme masa e 
dëmshpërblimit për paditësit që kanë fituar çështjet e tyre në GJAA. 

Fasha Numri i çështjeve Paga të dhëna 

1-10 paga 376 2460 paga 

11-20 paga 591 8628 paga 

21-30 paga 175 4340 paga 

Mbi 31 paga 90 3576 paga 

 

                                                           
2 Link vendimi i GJL, A. Fullani:  https://www.gjykataehapur.al/wp-content/uploads/2018/11/1866.pdf 

https://www.gjykataehapur.al/wp-content/uploads/2018/11/1866.pdf

