
Në përgjigje të pyetjes tuaj, mbi formën që duhet të ketë një vendim gjyqësor në përputhje me të 

drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale të individëve, ju sqarojmë se: 

 

Zyra e Komisionerit është njohur dhe ka trajtuar pretendime të ngjashme lidhur me formën e 

publikimit të një vendimi gjyqësor në faqen zyrtare elektronike të gjykatave. Në këtë kuadër ka 

zhvilluar dhe një hetim administrativ pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në cilësinë e 

kontrolluesit publik. 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë i përpunon të dhënat personale në vendimet gjyqësore të 

publikuara online, në mënyrë të anonimizuar, bazuar në një kuadër të mirëfilltë ligjor (publikuar 

në një rubrikë të veçantë edhe në faqen online www.gjykatatirana.gov.al). 

Procesit të anonimizimit i nënshtrohen të dhënat personale që lidhen me: 

a) gjeneralitetet e palëve, personave të tretë, dëshmitarëve dhe ekspertëve të thirrur në gjykim; 

b) cënimin e privatësisë së palëve në gjykim (si p.sh: adresa, targa të makinës, numra të telefonit 

dhe çdo element tjetër i cili identifikon subjektin e të dhënave); 

c) gjeneralitetet e palëve/aksionerëve, përqindjeve te aksioneve/kuotave që zotërojnë palët, 

numrave të llogarive bankare, shumat (vlerat) monetare dhe sekretet tregtare; 

ç) të dhënat lidhur me të tretë, nga të cilat mund të zbulohet edhe indirekt, identiteti i të miturit, në 

rastet kur ky i fundit është palë në gjykim; 

d) çdo të dhënë tjetër që cenon dinjitetin dhe jetën private të palëve ose personave të tjerë të lidhur 

me çështjen gjyqësore. 

Në tekstin e vendimeve gjyqësore të publikuara në arkivën e portalit online të kontrolluesit, çdo e 

dhënë personale e mësipërme, kodohet me simbolin “***”. 

Duke marrë shkas nga vendimi gjyqësor që ju keni paraqitur si dhe duke pasur parasysh edhe 

konstatimet e bëra gjatë hetimit të zhvilluar pranë këtij kontrolluesi, Zyra e Komisionerit vlerëson 

se “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë” (në cilësinë e kontrolluesit) ka marrë të gjitha masat teknike 

organizative për të garantuar mbrojtjen e të dhënave personale të subjekteve të të dhënave 

personale dhe në të njëjtën kohë ka respektuar të drejtën e informimit të qytetarëve mbi dokumentet 

zyrtare që prodhon. 

 

http://www.gjykatatirana.gov.al/

