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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

DEPARTAMENTI I PROGRAMIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT 

DREJTORIA E PROGRAMIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT 

 

 

 

RAPORTI 

I 

MONITORIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2020 

 

Buxheti i akorduar për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” përbëhet nga dy programe: 

Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” dhe Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe 

administrim”. 

Qëllimi kryesor për programin “Buxheti Gjyqësor” është: “Ofrimi efikas i shërbimeve dhe punë 

më e mirë në gjykatat e 3 niveleve”  

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv; “Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve 

përmes novacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të teknollogjisë, që zhvillojnë 

koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale”, me tregues performance;  

- Sisteme të teknologjisë së informacionit, brenda standarteve ndërkombëtare në masën 

96%  

- Infrastruktura e përmirësuar (Ndërtesa, mjedise pune) në masën 58% 

Qëllimi kryesor për programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” është “Përmirësimi i 

sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimmarrjes së Këshillit lidhur me miratimin e akteve nënligjore 

në zbatim të ligjeve që përbëjnë paketën e reformës në drejtësi si dhe sigurimin e burimeve dhe 

kapaciteteve financiare të nevojshme”. 

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv:“Vendosja e standardeve të larta të 

kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të tij dhe përmirësimi i përformancës së gjyqësorit në të 

tre nivelet”me tregues performance; 

-  Përqindja e stafit administrativ dhe administrativ gjyqësor të rekrutuar në masën 75%. 

- Magjistratë dhe ndihmës ligjorë të vleresuar kundrejt totalit të kërkesave në masën 65%. 

- Numri i magjistratëve të emëruar kundrejt vendeve vakant në masën 55%. 

- Përqindja e gjykatave të audituara, rreth 100% e tyre. 
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Objektivat e programeve janë të lidhura me produktet, mbi bazën e të cilave kryhet edhe 

raportimi vjetor i realizimit të tyre.  

Në vijim jepen të dhëna për realizimin e fondeve buxhetore për pushtetin gjyqësor për 4-mujorin 

e parë të vitit 2020. 

 

Aneksi nr.1 – Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve, për 4 mujorin e parë të vitit 2020 

Buxheti i miratuar me ligj për vitin 2020, për të dy programet buxhetore në fillim të vitit ishte 

3,409,150 mijë lekë, i ndarë përkatësisht: programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 

3,084,400 mijë lekë dhe programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën 

324,750 mijë lekë. 

Gjatë kësaj periudhe ky buxhet është rishikuar si më poshtë; 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr.2, datë 20.01.2020, “Për 

zbatimin e buxhetit të viti 2020” ka miratuar çeljen e fondit të veçantë për Këshillin e Lartë 

Gjyqësor në vlerën në vlerën 4,500 mijë lekë. KLGJ me shkresën nr. 1056 prot, datë 10.02.2020 

drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ka kërkuar detajimin e këtij fondi në; 3,500 

mijë lekë për programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” dhe 1,000 mijë lekë në programin 01110 - 

“Planifikim, menaxhim dhe administrim”. 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 3166/1 prot, datë 20.02.2020, ka miratuar 

këtë kërkesë. 

 Pakësimi i buxhetit me Akti Normativ nr. 15, datë 15.04.2020, në  vlerën 109,000 mijë lekë nga 

të cilat; 90, 000 mijë lekë në programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” dhe 19,000 mijë lekë në 

programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”. 

Për sa më sipër buxheti i rishikuar për vitin 2020, për të dy programet buxhetore është 3,304,650 

mijë lekë, i ndarë përkatësisht: 2,997,900 mijë lekë në programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” 

dhe 306,750 mijë lekë në programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”. 

Buxheti i rishikuar për periudhën raportuese është 1,428,560 mijë lekë i ndarë përkatësisht në 

1,300,560 mijë lekë në programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor”dhe 128,000 mijë lekë në programi 

01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”. 

Realizimi faktik për 4- mujorin e parë të vitit 2020 është 816,624 mijë lekë ose në masën 57% i 

ndarë përkatësisht: “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 740,779 mijë lekë ose në masën 57% 

“Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën 75,845 mijë lekë ose 59% (të rakorduara 

edhe me sistemin SIFQ). 

Realizimi i shpenzimeve nga të ardhurat jashtë limitit (vetëm për programin 03310 - Buxheti 

Gjyqësor) të planifikuara për vitin 2020 janë rreth 49,000 mijë lekë, ndërsa realizimi i tyre për 

periudhën raportuese është 1,254 mijë lekë (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). 

Në mënyrë më të detajuar të dhënat për të dy programet paraqiten në aneksin nr.2. 
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Aneksi nr.2 -Raporti i shpenzimeve të programeve, sipas artikujve për vitin 2020 

 

I- Programi - 03310 “Buxheti Gjyqësor” 

Fondi i akorduar për këtë program për vitin 2020 ishte 3,084,400 mijë lekë.  

Buxheti vjetor u rishikuar si rezultat i akordimit të fondit fondit të vëçantë në vlërën 3,500 mijë 

lekë dhë pakësimit të fondit në zbatim të Aktit Normativ nr 15, datë 15.04.2020 në vlerën 90,000 

mijë lekë, nga të cilat; 60,000 mijë lekë në art.600 shpenzime personeli dhe 30,000 mijë lekë në 

Art.602 shpenzime operative. Buxheti vjetor i rishikuar për këtë program është 2,997,900 mijë 

lekë, i ndarë në 2,839,500 mijë lekë për shpenzime korrente dhe 158,400 mijë lekë për 

shpenzime kapitale. Shpenzimet kapitale përbëhen nga fondi në vlerën 10,740 mijë lekë në 

shpenzime kapitale jo të trupëzuara dhe 147,660 mijë lekë në shpenzime kapitale të trupëzuara. 

a) “Artikulli 600 dhe 601” - Në shpenzime personeli buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit 

për këtë program ishte 2,489,000 mijë lekë, ndërsa buxheti i rishikuar vjetor është 2,429,000 

mijë lekë. Buxheti i rishikuar për periudhën raportuese është 1,014,250 mijë lekë, ndërsa 

realizimi faktik në shpenzime personeli është 665,246 mijë lekë, ose 65.6% (të rakorduara edhe 

me sistemin SIFQ).  

Numri i punonjësve të Sisitemit Gjyqësor i miratuar me ligj në fillim të vitit është 1,593 vetë, 

nga këto 125 vetë janë punonjës të stafit të KLGJ-së. Numri faktik për periudhën janar- prill, 

është 1,320 punonjës. Aktualisht në gjykata ka mungesa me 241 punonjës nga të cilat 69 janë 

gjyqtarë dhe 172 janë punonjës të administratës. Numri i punonjësve të KLGJ-së i miratuar me 

ligj është 125 punonjës ndërsa aktualisht janë 93 punonjës pra ka një mungesë me 32 punonjës. 

Në total në Sitemin Gjyqësor ka mungesa në strukturat përbërëse me 273 vetë. 

   

b) “Artikulli 602” – Buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit në Shpenzime për Mallra dhe 

Shërbime të Tjera ishte 437,000 mijë lekë. Buxheti i rishikuar si rezultat i pakësimit të këtij 

fondi me aktin normativ nr 15 datë 15.04.2020, është 407,000 mijë lekë. Buxheti i periudhës 

raportuese është 238,200 mijë lekë dhe realizimi faktik është 75,317 mijë lekë, ose në masën 

32% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Ky fond nuk është realizuar i plotë për shkak të 

gjëndjes së jashtëzakonshme të krijuar nga pandemia ndërkombëtare që solli pezullimin e 

aktivitetit të gjykatavë, në zbatim të vendimit të KLGJ-së datë 10 mars 2020, i cili vendosi 

“Pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat e vendit, të 

juridiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm, për shkak të situatës së krijuar nga infeksioni i 

përhapur Covid-2019”. Gjithashtu si rezultat i po kësaj situate të jashtëzakonshme, me daljen e 

Udhëzimit të Ministrisë së Financave, Nr.14 datë 24.03.2020, "Për procedurat e menaxhimit dhe 

monitorimit të zbatimit të buxhetit në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore" gjykatat kanë 

kryer vetëm shpenzime për plotësimin e nevojave të tyrë më emergjente.  
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c) “Artikulli 606” - Buxheti vjetor i alokuar në “Transferta për Buxhete Familjare dhe 

Individë” për Buxhetin Gjyqësor për vitin 2020, është 3,500 mijë lekë. Gjatë 4 mujorit të parë të 

vitit ky fond është realizuar në vlerën 216.5 mijë lekë, (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ) 

d) “Artikulli 230” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime kapitale jo të trupëzuara”, për këtë 

program ështe 10,740 mijë lekë, ndërsa buxheti për periudhën raportuese është 140 mije lekë 

Realizimi faktik për këtë artikull është zero. 

e) “Artikulli 231” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime kapitale të trupëzuara”, për këtë 

program, në fillim të viti është 147,660 mijë lekë. Ky fond është i detajuar në 3 produkte; në 

produkti M290068 “Godina të rikonstruktuara ”me vlerë 95,120 mijë lekë, produkti 18AD801 

“Blerje pajisje zyre” me vlerë 18,740 mijë lekë dhe produkti M290072 “Blerje pajisje” në 

vlerën 33,800 mijë lekë.  

Buxheti i periudhës raportuese është 44,470 mijë lekë dhe përbehët nga;  

Produkti M290068 “Godina të rikonstruktuara”me vlerë 10,000 mijë lekë.  

Produkti 18AD801“Blerje pajisje zyre” në vlerën 16,220 mijë lekë.  

Produkti M290072“Blerje pajisje” në vlerën 18,250 mijë lekë.  

Në kuadër të situatës së shkaktuar nga pandemia Covid 19 dhe bazuar në njoftimin e APP nr 

.2371 prot dt/31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së procedurave të reja të prokurimit publik, 

si dhe atyre që janë në proces, artikulli 230 dhe artikulli 231 nuk janë realizuar.  

Përveç fondeve të miratuara nga buxheti i shtetit, gjatë vitit 2020, gjykatat kanë përdorur edhe të 

ardhurat e krijuara nga tarifat e shërbimeve gjyqësore. Për periudhën raportuese gjykatat kanë 

përdorur të ardhurat e krijuara nga tarifat e shërbimeve gjyqësore, gjithsej 1,254 mijë lekë, të 

ndara përkatësisht 1,228 mijë lekë në shpenzime operative dhe 26 mijë lekë në investime.  

 

II- Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” 

 

Buxheti i alokuar për Këshillin e Lartë Gjyqësor në këtë program në fillim të vitit 2020 ishte 

324,750 mijë lekë. Gjatë kësaj periudhe ky buxhet është rishikuar si më poshtë; 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 3166/1 prot, datë 20.02.2020, ka 

miratuar detajimin e fondit të veçantë në vlerën 1,000 mijë lekë për programin 01110 - 

“Planifikim, menaxhim dhe administrim” nga fondi i veçantë i çelur për grupin buxhetor 

Këshilli i Lartë Gjyqësor me Udhëzimin Plotësues nr.2, datë 20.01.2020, “Për zbatimin e 

buxhetit të viti 2020”. 

   Pakësim fondi në vlerën 19,000 mijë lekë me Aktin normativ nr. 15 datë 15.04.2020, në 

artikullin 600 shpenzime personeli. 
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Buxheti vjetor i rishikuar është 306,750 mijë lekë, nga të cilat 257,150 mijë lekë në shpenzime 

korrente dhe 49,600 mijë lekë në shpenzime kapitale. Për periudhën raportuese buxheti i rishikuar 

është 128,000 mijë lekë, nga të cilat 103,000 mijë lekë për shpenzime korrente dhe 25,000 mijë 

lekë në investimë. Realizimi faktik për periudhën raportuese është 75,845 mijë lekë ose në masën 

59% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). 

“Artikulli 600 dhe 601” - Buxheti vjetor i alokuar në shpenzime personeli për këtë program në 

fillim të vitit është 215,000 mijë lekë, ndërsa. buxheti i rishikuar vjetor është 196,000 mijë lekë. 

Për periudhën raportuese buxheti është 78,000 mijë lekë dhe  realizimi  faktik 54,946 mijë lekë 

ose në masën 70% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Numri i punonjësve të KLGJ-së i 

miratuar me ligj për vitin 2020 është është 125 punonjës ndërsa aktualisht janë 93 punonjës pra 

ka një mungesë me 32 punonjës, e cila ka ndikuar në masën e realizimit të këtij arikulli.   

 

“Artikulli 602” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” për 

këtë program është 60,150 mijë lekë, buxheti i periudhës raportuese është 24,000 mijë lekë dhe 

realizimi faktik është 20,058 mijë lekë ose në masën 84%(të rakorduara edhe me sistemin 

SIFQ). Me kufizimin e akitivitetit të KLGJ-së për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme si dhe në 

zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Financave, Nr.14 datë 24.03.2020, "Për procedurat e 

menaxhimit dhe monitorimit të zbatimit të buxhetit në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë 

natyrore", Klgj-ja gjatë periudhës mars - prill ka kryer vetëm shpenzime për nevoja emergjente të 

insitutcionit gjë që ka ndikuar në masën e realizimit të fondeve. 

 “Artikulli 606” - Buxheti vjetor i alokuar në “Transferta për Buxhete Familjare dhe Individë” 

për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2020, është 1,000 mijë 

lekë. Buxheti i përdorur për periudhën raportuese është 841 mijë lekë. 

“Artikulli 231” - Buxheti vjetor në shpenzime kapitale, për këtë program, është 49,600 mijë 

lekë, në Produkti M 290072 (Blerje pajisje), ndërsa për periudhën raportuese fondi në këtë 

artikull është 25,000 mijë lekë. Realizimi faktik është zero.  

Bazuar në njoftimin e APP nr 2371 prot dt/31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së procedurave 

të reja të prokurimit publik, si dhe atyre që janë në proces për shkak të gjëndjes nga COVID-19, 

ku artikull nuk është realizuar.  

Aneksi nr.3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës dhe Aneksi nr. 4 - 

Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programeve raportohet në fund të vitit, pasi 

treguesit që analizojnë përcaktohen qartë vetëm në nivel realizimi vjetor dhe jo të 4 mujor. Për 

këtë arsye në pjesën narrative të materialit nuk po jepen shpjegime, por të dhënat faktike për 

periudhën raportuese janë të pasqyruara në tabelat bashkëlidhur raportit. 

Aneksi nr. 5- Raporti i projekteve me financim të brendshëm për 4-mujorin e parë të vitin 

2020  

Mbështetur në objektivat e përcaktuara në Deklaratën e Politikës së Programit (DPP) si edhe në 

planin strategjik për ndërhyrjet në infrastukturën ndërtimore të godinave të gjykatave është kryer 
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parashikimi i projekteve në investime për gjykatat dhe KLGJ-në. Duke qënë se në këtë aneks 

jepen të dhënat lidhur me realizimin e fondeve buxhetore në nivel projekti, në të njëjtin aneks 

janë përfshirë edhe të dhënat e KLGJ-së në programin 01110, edhe pse është bërë evidentimi i 

tyre më vete. Kjo për të dhënë një pasqyrë të qartë dhe të përmbledhur rreth situatës së realizimit 

të projekteve për të dyja programet.  

Fondi i akorduar për vitin 2020 në shpenzime kapitale, për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë 

Gjyqësor” është në total 208,000 mije lekë. Për periudhën raportuese fondi i planifikuar është 

69,610 mijë lekë nga të cilat 44,610 mijë lekë në programin 03310 dhe 25,000 mijë lekë në 

programin 01110. Këto fonde i përkasin periudhës mars- prill, periudhë gjatë së cilës aktiviteti i 

gjykatave ka qënë i pezulluar. Realizimi faktik është zero.  

Fondit të planifikuar në investime për periudhën raportuese dhe vjetore është i detajuar në 4 

projekte sipas tabelës së mëposhtme ; 

 

Kodi i 

Projektit 

Emërtimi Fondi i 

planifikuar vjetor  

( 000/Lekë) 

Fondi i 

planifikuar për 

periudhën 

raportuese            

(000/Lekë) 

Realizimi Faktik  

( 000/Lekë) 

M290066 Projekt zbatimi 

për godina  

(3 gjykata) 

10,740 140 0 

M290068 Godina të 

rikonstruktuara 
(11gjykata+KLGJ 

programi 03310) 

95,120 10,000 0 

M290072 Blerje Pajisje 

 (26 gjykata +KLGJ 

progarmi 01110) 

83,400 43,250 0 

18AD801 Blerje Pajisje 

Zyre  

( 18 Gjykata) 

18,740 16,220 0 

Totali 208,000 69,610 0 

 

1) Projekti M290066 - “Projekt zbatim për godina”  

Ky fond përbëhet nga projekt zbatimi për godinat e 3 gjykatave;  

Gjykata e Lartë: 
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Është detajuar një fond 300 mijë lekë në zërin projekt, i nevojshëm për hartimin e projektit dhe 

dokumentacionit teknik për formatimin e dhomës së serverit sipas “Rregullores për ndërtimin e 

dhomës së serverave”, publikuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.  

Gjykata e Rrethit Durrës 

Për këtë gjykatë është detajuar fondi 10.300 mijë lekë, i nevojshëm për hartimin e projektit të 

zbatimit për ndërtimin e godinës së re të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.  

Gjykata e Rrethit Fier  

Për këtë gjykatë është parashikuar fondi 140 mijë lekë, për hartimin e projektit për 

rikonstruksionin e rrjetit elektrik të godinës së kësaj gjykate, i cili rezulton të jetë i amortizuar 

dhe ka nevojë për rehabilitim.  

Për periudhën raportuese fondi i planifikuar për këtë projekt është 140 mijë lekë, që i përket 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.  

Bazuar në njoftimin e APP nr 2371 prot dt/31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së procedurave 

të reja të prokurimit publik, si dhe atyre që janë në proces për shkak të gjëndjes nga COVID-19, 

ky projekt nuk është realizuar.  

 

2) Projekti M290068 - “Godina të rikonstruktuara” 

Në këtë projekt për vitin 2020, është planifikuar fondi në vlerën 95,120 mijë lekë, nga këto; 

46,400 mijë lekë për realizimin e punimeve në 11 gjykata dhe 48,720 mijë lekë në programin 

03310 të KLGJ-së. 

 Fondi në vlerën 46,400 mijë lekë, është planifikuar për realizimin e punimeve dhe riparimeve 

në nivel mirëmbajtje të godinave, në 11 gjykatave si më poshtë;  

Gjykata e Lartë 

Ka planifikuar realizimin e punimeve në vlerën 1,000 mijë lekë për dhomën e serverit sipas 

“Rregullores për ndërtimin e dhomës së serverave”, publikuar nga Agjencia Kombëtare e 

Shoqërisë së Informacionit. Për periudhën raportuese nuk ka fond të planifikua. 

Gjykata e Apelit Durrës 

Për këtë gjykatë për vitin 2020 u parashikua fondi në vlërën 14,000 mijë lekë nga të cilat; fondi 

prej 11.200 mijë lekë, për realizimin e një shtese, ku do të zhvillohen shkallët për hyrjen e të 

pandehurve. Aktualisht hyrja e të pandehurve bëhet nga ana e hyrjes së publikut, në kundërshtim 

me normat e sigurisë dhe 2,000 mijë lekë është fondi i nevojshëm për riparimin e dëmeve të 

tërmetit, të vlerësuar me preventiv punimesh. Për periudhën raportuese fondi i planifikuar për 

këtë projekt është 4,800 mijë lekë. Gjykata nuk ka mundur të fillojë punimet. 

Gjykata e Apelit Gjirokastër  
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Kjo gjykatë do të realizojë përshtatjen e dhomës së serverit, në përputhje me parametrat teknikë, 

të përcaktuar nga “Rregullorja për ndërtimin e dhomës së serverave”, publikuar nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Vlera e fondit të planifikuar, referuar preventivit, është 

580 mijë lekë. Për periudhën raportuese nuk ka fond të planifikua. 

Gjykata e Apelit Shkodër  

Për këtë gjykatë është planifikuar një fond prej 200 mijë lekë, i nevojshëm për 

krijimin/përshtatjen e një ambjenti miqësor për të miturit. Nevoja vjen në respektim të 

detyrimeve që parashikon Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur, si dhe Strategjisë së Drejtësisë 

për të Miturit. Për periudhën raportuese nuk ka fond të planifikua. 

Gjykata Rrethit Gjyqësor Dibër  

Për këtë gjykatë është planifikuar një fond prej 200 mijë lekë lekë, i nevojshëm për 

krijimin/përshtatjen e një ambjenti miqësor për të miturit. Nevoja vjen në respektim të 

detyrimeve që parashikon Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur, si dhe Strategjisë së Drejtësisë 

për të Miturit. Për periudhën raportuese nuk ka fond të planifikua. 

Gjykata Rrethit Gjyqësor Elbasan 

Për këtë gjykatë është planifikuar një fond prej 200 mijë lekë, i nevojshëm për 

krijimin/përshtatjen e një ambjenti miqësor për të miturit. Nevoja vjen në respektim të 

detyrimeve që parashikon Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur, si dhe Strategjisë së Drejtësisë 

për të Miturit. Për periudhën raportuese nuk ka fond të planifikua. 

Gjykata Rrethit Gjyqësor Fier  

Për këtë gjykatë është planifikuar një fond prej 2.900 mijë lekë, i nevojshëm për 

rikonstruksionin e rrjetit elektrik, i cili rezulton të jetë i amortizuar dhe ka nevojë për rehabilitim.  

Gjykata Rrethit Gjyqësor Mat: 

Për këtë gjykatë është planifikuar një fond prej 960 mijë lekë, për riparime e ambjenteve të 

jashtme të godinës si mur rrethues, shtresa të oborrit etj. 

Gjykata Rrethit Gjyqësor Shkodër 

Për këtë gjykatë është planifikuar një fond prej 200 mijë lekë lekë, i nevojshëm për 

krijimin/përshtatjen e një ambjenti miqësor për të miturit. Nevoja vjen në respektim të 

detyrimeve që parashikon Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur, si dhe Strategjisë së Drejtësisë 

për të Miturit. Për periudhën raportuese nuk ka fond të planifikua. 

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë: 

Për këtë gjykatë për vitin 2020 është planifikuar fondi në vlerën 23.700 mijë lekë për realizimin 

e punimeve për rikostruksionin e rrjetit kompjuterik, telefonik dhe elektrik të kësaj gjykate. Për 

periudhën raportuese fondi i planifikuar është 3,700 mijë lekë. Gjykata nuk ka mundur të fillojë 

punimet. 
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Gjykata Rrethit Gjyqësor Vlorë: 

Fondi i detajuar për këtë gjykatë në vlerën 960 mijë lekë për përshtatjen e dhomës së serverit, në 

përputhje me parametrat teknikë, të përcaktuar nga “Rregullorja për ndërtimin e dhomës së 

serverave”, publikuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.  

Gjykata e Posaçme e Shkalës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar : 

Për këtë gjykatë për vitin 2020 është detajuar fondi 1.500 mijë lekë, për riparimin e dëmtimeve 

të shkaktuar nga tërmeti i datës 26 nëntor. Vlerësimi i fondit të nevojshëm për riparimin e 

dëmeve është përcaktuar sipas një preventivi të hartuar nga një studio projektuese e thirrur nga 

Gj.P.K.K.O. Për periudhën raportuese fondi i planifikuar është 1,500 mijë lekë, por nuk është 

realizuar. 

 Fondi në vlerën 48,720 mijë lekë është mbajtur e padetajuar në programin 03310 të KLGJ-së. 

Ky fond do të shërbejë për riparimin e demeve të shkaktuara nga termeti i nentorit te viti 2019 

në katër gjykata, Gj.Rr.Tiranë, Gj.Rr.Kurbin, Gj.Rr.Lezhë dhe Gj.Administrative e Shkallës së 

Parë Tiranë.  

Për periudhën raportuese fondi i planifikuar në këtë projekt është 10,000 mijë lekë. Ky fond i 

referohet realizimit të punimeve dhe riparime në nivel mirëmbajtje të godinave, në 3 gjykata. 

Gjykata e Apelit Durrës në vlerën 4,800 mijë lekë. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë në vlerën 

3,700 mijë lekë dhe Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Projekti në 

vlerën 1,500 mijë lekë. Fondi nuk është realizuar. 

3) Projekti-18AD801 “Blerje Pajisje Zyre”  

Për vitin 2020 për këtë projekt është planifikuar fondi në vlerën 18,740 mijë lekë. 

Ky fond është planifikuar të plotësojë nevojat e 18 gjykatave me mobilje dhe pajisje për salla dhe 

ambjente të tjera pune, pajisje sigurie dhe pajisje të tjera. Investimi në pajisje dhe mobilje për 

sallat dhe zyrat, pajisje sigurie e pajisje të tjera është i rëndësishëm për garantimin e kushteve të 

punës, sigurisë e të gjykimit si dhe solemnitetin gjatë proceseve gjyqësore Për periudhën 

raportuese fondi i planifikuarnë këtë projekt është 16,220 mijë lekë. Sipas natyrës së përdorimit 

ky fond përbëhet nga pajisje sigurie në vlerën 3,720 mijë lekë, pajisje të tjera në vlerën 5,320 

mijë lekë dhe pajisje dhe mobilje në vlerën 7,180 mijë lekë .Ky projekt nuk është realizuar për 

shkak të situatës emergjente sikurse shpjeguam më lart. 

4) Projekti M290072 - “Blerje Pajisje”  

Fondi i planifikuar në këtë projekt për vtin 2020 për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

është 83,400 mijë lekë nga të cilat: 

 Fondi në vlerën 33,800 mijë lekë për progarimin 03310 -“Buxheti Gjyqësor”  

Për periudhën raportuese fondi i planifikuar në këtë program është 18,250 mijë lekë.Ky fond 

ështe planifikuar për përmirësimin e infrastrukturës elektronike dhe mirëfunksionimin e 
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sistemeve të instaluara të gjykatave, i nevojshëm për të garantuar vazhdimin normal të punës si 

dhe për të ruajtur standardin e arritur në drejtim të dixhitalizimit të proçesit të gjykimit.  

 Fondi në vlerën 49,600 mijë lekë në programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe 

administrim”. 

Për periudhën raportuese fondi i planifikuar është 25,000 mijë lekë. 

Ky fond është planifikuar për të plotësuar nevojat e institucionit për kompjutera desktop, sistemi 

audio video për sallën e mbledhjeve, projektor professional dhe pajisje autovizuale.  

Fondi në shpenzime kapitale për periudhën raportuese nuk është realizuar për arsye të gjëndjes së 

jashtëzakonshme nga Covid-2019 që ka sjelle pezullimin e funksionimit të aktivitetit të 

gjykatave në zbatim të Vendimit të KLGJ-së datë 10 mars 2020 si edhe, në zbatim të njoftimin të 

APP nr 2371 prot, datë 31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së procedurave të reja të 

prokurimit publik, si dhe atyre që janë në proces. 

Bashkëlidhur do të gjeni anekset e monitorimeve për të dy programet e grupit buxhetor Këshilli i 

Lartë Gjyqësor . 

 

 

DREJTORIA E PROGRAMIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT 
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